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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 22 มกราคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 4/2563 การด า เนินการตามค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ        
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับ
ของพรรคอนาคตใหม่ 

Voice ออนไลน ์
 
 

ไทยรัฐออนไลน ์
 
แนวหน้าออนไลน ์
 
ไทยพีบีเอสออนไลน ์

กกต. มอบส านักงาน เตรียมศึกษาค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาใน
ประเด็นขอ้บังคับของพรรคอนาคตใหม่ 
กกต. เร่งพิจารณาข้อบังคับพรรคอนาคต
ใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
‘กกต.’ ลุยศึกษาค าวินิจฉัยศาลรธน. 
สางข้อบังคับ‘อนค.’ป้องขัดแย้ง 
กกต. พิจารณาแจ้งพรรคอนาคตใหม่
แก้ไขข้อบังคับพรรค 

8 
 
 
9 
 

10 
 

11 
 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 TNN ออนไลน์ กกต.ศึกษาค าวินิจฉัยศาลรธน.ปมข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ 12 

2 แนวหน้าออนไลน์ 'ปิยบุตร' ได้ที!! ขย่มปม'ยุบพรรค' มิใช่หนทางท าระบอบประชาธิปไตยยั่งยืน 13 
3 ช่อง 7 ออนไลน์ เดินหน้าต่อ 14 
4 ประชาชาติธุรกิจ ไม่ยุบอนาคตใหม่! ศาลรัฐธรรมนูญ ยกค าร้อง คดีล้มล้างการปกครอง 16 
5 คมชัดลึกออนไลน์ อนค. เฮลั่นหลุด อิลลูมินาติ 2 บิ๊กพรรคลั่นขอสู้ต่อ 18 
6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เปิดรายละเอียดค าวินิจฉัยศาล "อนาคตใหม่" ไม่ได้ล้มล้างการปกครอง 24 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทอน-บุตร' ไม่กลัวนิตสิงคราม เชื่อคดีเงินกู้พรรคไร้ความผิด 26 
8 ข่าวสดออนไลน์ ได้ไปต่อ! ศาลรฐัธรรมนูญ วินจิฉัย “ไม่ยุบอนาคตใหม่” 28 
9 Mcot ออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญ ยกค าร้อง ไม่ยุบ พรรคอนาคตใหม ่ 30 
10 คมชัดลึกออนไลน์ ศาล รธน.สั่งแก้ไขข้อบังคับพรรค -อนค.ต้องชัดเจน'ระบอบ ปชต.ฯ' 31 
11 คมชัดลึกออนไลน์ อนค. รอด ศาล รธน. ยกค าร้องยุบอนค. คดีล้มล้างการปกครอง 32 
12 คมชัดลึกออนไลน์ ธนาธร ขอบคุณทุกก าลังใจ ย  าเดินหน้าท าการเมืองสรา้งสรรค ์ 33 
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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 คมชัดลึกออนไลน์ 'ช่อ' พรรณิการ์ โพสต์ 'อีกวันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทย' 34 
14 กรุงเทพธุรกิจ 'อนาคตใหม่' รอดยุบพรรค ศาล รธน. สั่งยกค าร้อง 35 
15 MGR ออนไลน์ ศาล รธน.เอกฉันท์ยกค าร้องยุบอนาคตใหม่ ชี ไม่ล้มล้างการปกครอง 36 
16 MGR ออนไลน์ “ปิยบุตร” ได้ทีโวไม่ควรเป็นคดีแต่แรก ซัดรัฐประหารต่างหากล้มล้างการปกครอง 37 
17 มติชนออนไลน์ ธนาธรยิ ม-มวลชนเฮลั่น!! หลังอนาคตใหม่รอดคดียุบพรรค 39 
18 ฐานเศรษฐกิจ ด่วน!“อนาคตใหม่”รอดยุบพรรค 40 
19 กรุงเทพธุรกิจ เปิดค าวินิจฉัย สาเหตุไม่ยุบพรรค 'อนาคตใหม'่ 42 
20 ช่อง 7 ออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญยกค าร้อง อนาคตใหม่' 43 
21 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่พบล้มล้างปกครองฯ ศาลยกฟ้อง อนาคตใหม่ดินหน้าต่อ 45 
22 เนชั่น 22 ออนไลน์ สรุปไทม์ไลน์ ค าวินจิฉัยศาลรฐัธรรมนญู 50 
23 เนชั่น 22 ออนไลน์ ศรีสุวรรณ จวก อียู-อังกฤษ ปม ศาล รธน.พิพากษา "อนาคตใหม่" 51 
24 ข่าวสดออนไลน์ “ชาติชาย” ผู้สมัครส.ส.ปชป. ซีด! ศาลฎีกา ตัดสิทธิ์ 10 ปี 52 
25 ไทยพีบีเอสออนไลน์ ศาลฎีกาสั่งใบด า "ชาติชาย" ผูส้มัคร ส.ส.เขต 2 ปชป. 53 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลฎีกาแจกใบด าตัดสิทธิสมัคร 10 ปีเด็กปชป.เมืองจันท์ 54 
27 กรุงเทพธุรกิจ จับตาสูตรค านวณ ส.ส. หลัง 'ชาติชาย' เจอใบด า 55 
28 ส านักข่าวอิสรา ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั ง พิพากษาให้ใบด า 'ชาติชาย วรพิพัฒน์' 56 
29 คมชัดลึกออนไลน์ ตัดสิทธิสมัครเลือกตั ง 10 ปี ชาติชาย ผู้สมัคร ส.ส.ปชป. 57 
30 มติชนออนไลน์ นายกสมาคม ขรก.ท้องถิ่น คาด กกต. ชัตดาวน์ผู้บริหาร 58 
31 คมชัดลึกออนไลน์ เฉลิม จวก คนปล่อยข่าวดีลรัฐบาล ยัน ไม่มีซูเอ๋ีย 59 
32 MGR ออนไลน์ “อนุทิน” ลั่น “ฉลอง” ผิดไม่เลี ยงเอาไว้ 60 
33 News 1 ออนไลน์ งานงอก! ผลสอบพบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันจริง 61 
34 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไพศาล แนะจับตาเสียบัตรแทนกันจะเอาผิด ส.ส. ได้ไหม 62 
35 สยามรัฐออนไลน์ "รังสิมันต์" ชี ค าวินิจฉัย ศาลรธน. แค่ผลทาง 63 
36 กรุงเทพธุรกิจ 'วุฒิสภา' เสียงเอกฉันท์ 225 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 64 
37 คมชัดลึกออนไลน์ ป.ป.ช. บัญชีทรัพย์สิน เผดิมชัย รวยอู้ฟู่ 58 ล้าน 65 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ไขข้อข้องใจ “อิลลูมินาติ” คืออะไร ย้อนต านาน สมาคมลับ เบื องหลัง      

ผู้กุมอ านาจโลก 
66 

2 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนาธร" ควง "ปิยบุตร" แถลงขอบคณุ ปชช. ซัด รฐัประหารต่างหาก ลม้ล้างจริง 68 
3 ไทยรัฐออนไลน์ “ช่อ” จี ยุติฟ้องร้อง ซัดเสียเวลาท างาน “ณฐพร” ชี ยังมี ม.92 อยู่ที่ กกต. 69 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ชนกันเอง 70 
5 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ก้าวสู่ประเทศที่อ่อนแอ 71 
6 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ต่อลมหายใจอีกเฮือก 72 
7 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : จุดอันตราย 74 
8 ฐานเศรษฐกิจ คดีเงินกู้ จุดจบอนาคตใหม่? 75 
9 ฐานเศรษฐกิจ อนาคตการเมืองไทย กับ กรณ์ จาติกวณิช 76 
10 MGR ออนไลน์ “โหรศรี”แม่นย า เคยฟันธง คดีล้มการปกครองฯ "ไม่ยุบส้มหวาน" 78 
11 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดใจ ชัช เตาปูน รังเกียจทุจริต-รับงูเห่า 81 
12 กรุงเทพธุรกิจ ค าวินิจฉัยฉบับเต็ม ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์ ยกค าร้อง อนค.รอดยุบพรรค 83 
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วันที่ 22 มกราคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ไดม้อบนโยบายพร้อมสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
คณะท างานและทีมนักกีฬาฟุตบอลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง ก่อนท าการแข่งขันนัดที่ 2 กับทีมกีฬา
ฟุตบอลของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ประจ าปี 2563 น าโดย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั ง ชั น 8 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ใหก้ าลงัใจ... “ทมีฟตุบอล กกต.” แขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธอ์งคก์รอสิระฯ 

22 ม.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะท างานด้านการข่าวของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมประชุม
เพ่ือก าหนดแนวทางการชี แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้ เข้าใจและรับทราบโดยเร็ว                  
ณ ห้องประชุมส านักประชาสัมพันธ์ ชั น 2  
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะท างานดา้นการขา่วของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

22 ม.ค. 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. มอบส านักงาน เตรียมศึกษาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาในประเด็นข้อบังคับ          

ของพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองให้สอดคล้องกับ รธน. 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี แจงถึง การด าเนินการตามค าวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคดใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีล้าง
การปกครองว่า ตามข่าวศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ความว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค าร้อง กรณี 
นายณฐพร โตประยูร ในฐานะผู้ร้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญว่าการกระท าของพรคอนาคตใหม่ ผู้ถูก
ร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า การกระท าของผู้ถูกร้องทั งสี่ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างไม่ป็นการใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรั ฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรค
หนึ่ง 

โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นเก่ียวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรคสอง ว่าอาจก่อให้เกิด
ความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 256 มาตรา 14 (3) ได้ ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั งมีหน้าที่ และอ านาจที่จะพิจารณา และมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั นได้ตามมาตรา 17 (3) เพื่อป้องกัน
ความสับสนขัดแยังที่อาจเกิดขึ น สมควรที่ผู้เก่ียวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป 

ในการนี  กกต.ได้มอบหมายให้ส านักงาน กกต.พิจารณาศึกษาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับ
ของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และรายงาน กกต. เพื่อพิจารณา ตามมาตรา 
17 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยเร็วต่อไป 
ผูัสื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ส าหรับข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ข้อ 6 วรรคสอง ที่เป็นประเด็นในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ระบุว่า “พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นใจหลักการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” 
โดยนายณัฐพร เห็นว่า การเขียนในลักษณะถึงเป็นการกระท าที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ขณะที่ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ข้อบังคับพรรคของพรรคอนาคตใหม่ ใช้ถ้อยค าว่า "หลักประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนรายการค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ข้อ 6 วรรคสอง ที่ก าหนดว่า "พรรคอนาคต
ใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ..." การใช้ขอ้ความในข้อบังคับพรรคการเมืองควรจะให้มีความชัดเจนไม่มีความ
คลุมเครือ แตกต่างจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 ที่บัญญัติว่า "ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" อันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 
อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/GsN7IvC1Y 
 

http://www.voicetv.co.th/read/GsN7IvC1Y
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กกต. เร่งพิจารณาข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

กกต. เร่งพิจารณาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ชี้ เพื่อป้องกันความสับสน
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 

วันที่ 21 ม.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เปิดเผยถึงการยื่นค าร้องของ นายณฐพร โต
ประยูร ที่ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคดีล้มล้างการปกครอง และศาลมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ของ
พรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง 

ทั งนี  ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจ
ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
มาตรา 14(3) ได้ ซึ่ง กกต.มีหน้าที่และอ านาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม 
เพ่ือป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับบัญญัติ
รัฐธรรมนูญต่อไป 

ในการนี  กกต.ได้มอบหมายให้ส านักงาน กกต.พิจารณาศึกษาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ เพ่ือเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และรายงาน กกต. เพ่ือพิจารณา
ตามมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยเร็วต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752948 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1752948
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วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.39 น. 
 
 

‘กกต.’ ลุยศึกษาค าวินิจฉัยศาลรธน. สางข้อบังคับ‘อนค.’ป้องขัดแย้ง 
“กกต.”มอบส านักงานฯศึกษาค าวินิจฉัยของศาลรธน. ปมข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ ตาม ม.17วรรคสาม เพื่อ
เสนอความคิดเห็นพิจารณาต่อไป 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ระบุว่า 
ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระท าของของพรรคอนาคตใหม่ ผู้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นาย
ปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งโดยศาลรัฐธรรมนูญได้
มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชน
ในชาติตาม 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 (3 )ได้ ซึ่งกกต.มีหน้าที่และอ านาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอน
ข้อบังคับนั นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพ่ือป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกัน
แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปนั น กกต.ได้มอบหมายให้ส านักงานกกต.พิจารณาศึกษาค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น เพ่ือเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรค
การเมืองและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั งเพ่ือพิจารณาตามมาตรา 17 วรรคสาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองโดยเร็ว 
 
อ้างอิง :  
https://www.naewna.com/politic/467838/preview 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/467838/preview
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กกต. พิจารณาแจ้งพรรคอนาคตใหม่แก้ไขข้อบังคับพรรค 

โดย กกต.มอบหมายให้ ส านักงาน กกต.ศึกษาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในความเห็นศาลต่อข้อบังคับของพรรค
อนาคตใหม่ ที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 

วันนี  ( 21 ม.ค. 2563) ส านักงาน กกต. ออกเอกสารข่าว การด าเนินการตามค าวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน
ส่วนที่เกี่ยวก้ข้อบังคับของพรรคอนาคดใหม่ อ้างอิงตามข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 
ความว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาค าร้อง กรณี นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 ,นายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจผู้ถูกร้องที่ 2 ,นายปิยบุตร แสง
กนกกุล ผู้ถูกร้องที่3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลัมล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า การกระท าของผู้ถูกร้องทั งสี่ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างไม่เป็นการใช้
สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ ปี 2561 ข้อ 6 วรรค
สอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 
2560  มาตรา 14 (3)ได้ ซึ่ง กกต. หน้าที่และอ านาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั นได้ ตามมาตรา 17 
วรรคสาม เพ่ือป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้อ งกับ
บัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป 

ในการนี  กกต.ง ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง พิจารณาศึกษาค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น เพ่ือเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั งเพ่ือพิจารณา ตามมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าพรรคการเมืองปี 2560 โดยเร็วต่อไป 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/288186 
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กกต.ศึกษาค าวินิจฉัยศาลรธน.ปมขอ้บังคับพรรคอนาคตใหม ่
กกต.ให้ส านักงานกกต.พิจารณาศึกษาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่  

วันนี  (21ม.ค.63) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ระบุว่า ตามที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระท าของของพรรคอนาคตใหม่ ผู้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง 

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจ
ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 (3 )ได้ ซึ่งกกต.มีหน้าที่และ
อ านาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพ่ือป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปนั น กกต.ได้มอบหมายให้
ส านักงานกกต.พิจารณาศึกษาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น 
เพ่ือเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั งเพ่ือพิจารณาตามมาตรา 17 
วรรคสาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองโดยเร็ว 
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/26923 
ส านักข่าวTHESTANDARD : https://thestandard.co/ect-quick-rule-study-for-opinion/ 
ส านักข่าว PPtvhd36 : https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/118104 
ส านักข่าว MGRonline : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006755 
ส านักข่าว dailynews : https://www.dailynews.co.th/politics/753151 
ส านักข่าว  posttoday : https://www.posttoday.com/politic/news/612329 
ส านักข่าว thansettakij  : https://www.thansettakij.com/content/politics/419446? 
ส านักข่าว siamrath : https://siamrath.co.th/n/127827 
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'ปิยบุตร' ได้ท!ี! ขย่มปม'ยุบพรรค' มใิช่หนทางท าระบอบประชาธิปไตยยัง่ยืน 
วนัพธุ ท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2563, 08.01 น.  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ได้โพสต์ข้อความลง
บนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล" ระบุว่า  สมาชิกพรรคอนาคตใหม่และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ยังคงยืนยันเดินหน้าท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

ผมเชื่อว่าขบวนการร้องเรียนกันไปมายุบพรรคแบบนี  ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาธิปไตยในประเทศไทย ขอให้ยุติ
กระบวนการนักร้องการร้องยุบพรรคกันเถอะ ยุติกระบวนการนิติสงครามแล้วเดินหน้ามาท างานด้วยกัน 

แม้วันนี ค าร้องยุบพรรคของ นายณฐพร โตประยูร จะถูกยกออกไป แต่ยังมีกระบวนการร้องยุบพรรคที่ต้องการ
ท าลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ พวกเราเชื่อมั่นว่าการยุบพรรคก็ดี กระบวนการนิติสงครามก็ดี มิใช่หนทางที่ท าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยยั่งยืนได้ 

เราเชื่อว่ามีแต่การเปิดพื นที่ทางการเมืองใหม่ๆ เปิดพื นที่ให้คนที่มีความคิดแตกต่างหลากหลายเข้ามาต่อสู้กันใน
ระบอบรัฐสภา เข้ามาต่อสู้กันในกระบวนการแบบประชาธิปไตยเท่านั น ถึงจะน าพาประเทศไปสู่อนาคตแบบใหม่ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467866 
https://www.naewna.com/politic/467647 
https://www.naewna.com/politic/467637 
https://www.naewna.com/politic/467636 
ส านักข่าวนิวส์วัน : https://news1live.com/detail/9630000006629 
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ที่ศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบัลลังค์ อ่านค าวินิจฉัย กรณีนายณฐพร โต
ประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยกล่าวหาว่า พรรคอนาคตใหม่ใช้
สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามตรามาตรา 49 ของ
รัฐธรรมนูญ และ มาตรา 92 ของกฎหมายพรรคเมือง เนื่องจากมีข้อบังคับและสัญลักษณ์ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกข้อบังคับพรรคการเมืองนั น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั งพรรคการเมือง ที่
ถืออ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั ง หรือ กกต. ที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายพรรคการเมือง และแม้
กฎหมายพรรคการเมืองจะบัญญัติห้ามไม่ให้ข้อบังคับพรรคมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง แต่ในขั นตอนการ
จัดตั งพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้ว หากนายทะเบียนเห็นว่าค าขอจดจัดตั ง
พรรคการเมือง ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้อนุญาตตั งพรรคการเมืองได้  ซึ่งกรณีของพรรคอนาคตใหม่ ได้รับการจดทะเบียน
พรรคการเมืองแล้ว จึงแสดงให้เห็นว่า ข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง ตามท่ีผู้
ร้องกล่าวหา 
   อย่างไรก็ตาม หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ไม่เป็นไปตามกฎหมายพรรค
การเมืองจริง ก็เป็นหน้าที่และอ านาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องรายงานต่อ กกต. และมีมติให้เพิกถอน
ข้อบังคับดังกล่าวได้ แต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี ขึ น จึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่าพรรคอนาคตใหม่ใช้
สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง 
   ศาลเห็นว่าผู้ร้องได้ยื่นค าร้องเพราะห่วงใยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะข้อบังคับใช้ถ้อยที่ไม่ชัดเจน ระบุ
เพียงว่าพรรคจะยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ทั งที่ถ้อยค าดังกล่าวควรขยายความมาจากมาตรา 2 ของ
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า ประเทศไทย มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท าให้
อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ตามกฎหมายพรรคการเมืองได้ แต่ทั งนี  กกต.มีอ านาจสั่งให้เพิกถอนได้
เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน และแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญต่อไป 
  ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่า พรรคอนาคตใหม่ และ นายธนาธร จึงรุ่งเรือกิจ ตลอดจนกรรมการบริหารพรรค คลั่ง
ไคล้ปรัชญาตะวันตก เป็นขบวนการปฏิกษัตริย์นิยมมีแนวคิดต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย ทั งก่อนและ
หลังตั งพรรคอนาคตใหม่นั น เห็นว่าการพิจารณาเรื่องนี  จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดี
เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากสื่ออินเตอร์เน็ตเท่านั น โดยมิได้ปรากฏข้อเท็จจริง ว่าผู้ถูกร้องกระท าการตามที่มีการกล่าวหา 
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จึงฟังไม่ได้ว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง ส่วนจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือไม่นั น ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันอีกส่วน 
   จากข้อพิจารณาดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า การกระท าของผู้ถูกร้อง ไม่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ในการล้มล้างการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49 ของ
รัฐธรรมนูญ แต่อย่างใด 
  ทางด้าน นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค พร้อม
ด้วย สส.พรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันแถลงหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยกค าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยนายปิยบุตรเห็น
ว่าคดีนี ไม่ควรเป็นคดีแต่แรก ยืนยันว่านายธนาธร ตน และพรรคอนาคตใหม่  ไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สิ่งที่คิดคือการรักษาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขให้ยั่งยืน มั่นคง เพราะไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับการท ารัฐประหารพรรคการเมือง กลุ่มประชานไม่ได้เป็นผู้ที่คิดล้ม
ล้างการปกครอง แต่การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญตั งตัวเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ต่างหากท่ีล้มล้างการปกครอง 
  แม้วันนี ค าร้องของนายณฐพร โตประยูรจะ ถูกยกออกไป แต่ยังมีค าร้องที่ต้องการท าลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ 
ดังนั นเชื่อว่ามีแต่การเปิดทางให้คนใหม่ๆ เข้ามาต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั นที่จะน าพาประเทศไปสู่
ประชาธิปไตย พรรคอนาคตใหม่ไม่ผิด ไม่เป็นเหตุยุบพรรค จึงขอร้องนักร้องเรียนทั งหลาย ให้ยุติการร้องต่างๆที่ไม่เข้า
ข่ายผิดกฎหมาย ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องกลับ นายณฐพร เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะร้องกันไปมา 
   ส่วนคดีกู้เงินของพรรค ที่อยู่ระหว่ัางขั นตอนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ท า
ผิดกฎหมาย และหลายพรรคการเมืองก็มีการกู้ยืมเช่นกัน แต่กลับเลือกปฏิบัติกับพรรคอนาคตใหม่พรรคเเดียว 
  ด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงผลักดัน ให้มาถึงจุดนี  วันนี 
พรรคอนาคตใหม่ได้รับค าวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าให้เดินต่อไป ดังนั นจึงขอสัญญาต่อประชาชนว่า พรรค
อนาคตใหม่จะท างานในสภาผู้แทนราษฎร มุ่งม่ันท างานในสภาอย่างสร้างสรรค์ ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขัน ให้สมกับ
ที่ประชานไว้วางใจ และมุ่งมั่นที่จะท าให้ค าสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เป็นจริงให้ได้ แม้ตัวเองไม่ได้เข้าสู่สภา แต่ก็จะไป
พบประชาชนในทุกภาค เพ่ือรับฟังปัญหามาแก้ไขให้ประชาชน พร้อมกันนี นายธนาธร ได้กล่าวขอบคุณครอบครัว ทั ง
พ่ีสาวและน้องชาย ที่มาให้ก าลังใจ รวมถึงทีมงานพรรค ส.ส.แะสมาชิกพรรคทุกคน บอกการเดินทางนี เพ่ิงเริ่มต้น จาก
การจดตั งพรรคจนถึงวันนี ยังไม่ถึง สองปี ยังมีอีกกหลายเรื่องที่พรรคต้องท า เพ่ือผลักดันให้เป็นจริง เป็นตัวแทนประชน
ให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า ยืนยันต่อจากนี จะเดินหน้าเข้าร่วมกิจกรรทางสังคมต่อไป ทั งกิจกรรมวิ่งไล่ลุง และ
กิจกรรมอื่นๆ เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิทธิเสรีภาพ ไม่ได้หวังให้กดดันศาล 
   ทั งนี  เป็นที่น่าสังเกตว่า การแถลงข่าวของพรรคอนาคตใหม่ไม่มีการขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญ เหมือนพรรค
การเมือง หรือนักการเมืองอ่ืนๆที่เวลาศาลยกฟ้องจะขอบคุณกระบวนการยุติธรรม 
 
 
อ้างอิง : https://news.bectero.com/news/167695 
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ไม่ยุบอนาคตใหม่! ศาลรัฐธรรมนูญ ยกค าร้อง คดีล้มล้างการปกครอง  
วันที่ 21 มกราคม 2563 - 12:26 น.  

 
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนดนัดอ่านค าวินิจฉัย กรณีนายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระท า ของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้อง
ที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือไม่ หรือที่พรรคอนาคตใหม่เรียกว่า คดีอิลลูมินาติ 

ในเวลา 12.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มอ่านค าวินิจฉัย มีใจความส าคัญ บางตอนดังนี  
ศาลได้วินิจฉัยประเด็นเดียวคือ การกระท าของผู้ถูกร้องทั ง 4 ประกอบด้วย อนค., นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรค, นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค เข้าข่ายกระท าการล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
เมื่อพิจารณาตามค าร้อง ค าร้องเพ่ิมเติม และเอกสารประกอบที่ผู้ร้องอ้างถึงการออกข้อบังคับพรรค การจัดท านโยบาย
พรรค และสัญลักลักษณ์ของพรรคว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ศาลเห็นว่าข้อบังคับพรรคเป็นส่วนหนึ่งของขั นตอนในการจัดตั งพรรคการเมือง อันเป็นหน้าที่ของนายทะเบียน
พรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งต่อมานายทะเบียนพรรคการเมืองก็รับจดทะเบียนจดตั งพรรค 
และได้รับการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
“ข้อบังคับพรรค ไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข”  
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อย่างไรก็ตามเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าข้อบังคับไม่เป็นไปตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงเป็นหน้าที่
และอ านาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะรายงาน กกต. ให้เพิกถอนข้อบังคับได้…จึงไม่ปรากฏข้อมูลหลักฐาน
เพียงพอว่าผู้ถูกร้องทั ง 4 ใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรค 1 ที่ระบุว่า 
“บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 
ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพ่ือร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้
เลิกการกระท าดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับค าร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ การด าเนินการตามมาตรานี ไม่กระทบต่อการด าเนิน
คดีอาญาต่อผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง” 

ทั งนี  การยื่นค าร้องเป็นเพียงข้อห่วงในฐานะพลเมืองต่อสถาบันกษัตริย์และประเทศชาติเท่านั น 
ส่วนข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ค าว่า “หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การใช้
ถ้อยค าในข้อบังคับของพรรคควรให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือแตกต่างจากเนื อหาในรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 อันอาจ
ก่อให้เกิดความแตกแยกของชนในชาติได้ พร้อมระบุว่า กกต. มีหน้าที่และอ านาจจะให้พิจารณาเพิกถอนข้อบังคับพรรค
ได้ตามกฎหมาย และสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-412828 
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อนค. เฮลัน่หลุด อิลลูมินาติ 2 บ๊ิกพรรคลัน่ขอสู้ต่อ 
21 มกราคม 2563 - 20:18 น.  

 
 
อนาคตใหม่ รอด ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ยบุพรรค ชีไ้ม่ล้มล้างการปกครอง ธนาธร - ปิยบตุร ขอบคุณทุกก าลงัใจ 
  

              เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่ง
บัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยคดีที่ นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
49 ว่าการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ , นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการ
บริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 
   
อนค. รอด ศาลรัฐธรรมนูญไม่ยุบพรรค 
              ทั งนี  องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การกระท าของผู้ถูกร้องทั ง 4 ไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการล้มล้างการปกครอง เนื่องจากในการขอจดทะเบียนจัดตั งพรรค จะต้องยื่นข้อบังคับพรรค ให้นายทะเบียนพรรค
การเมืองตรวจสอบ ก่อนรับจัดตั งพรรคและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั นเมื่อ กกต. รับรองจัดตั งเป็นพรรค
การเมืองและมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงถือได้ว่าข้อบังคับพรรคดังกล่าวไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง จึง
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่าผู้ถูกร้องทั ง 4 ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง ดังนั นค าร้องดังกล่าวจึงเป็นเพียงข้อ
ห่วงใยของผู้ร้องในฐานะ อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อความในข้อบังคับของพรรคการเมืองควรมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ ซึ่ง 
กกต. มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาเพิกถอนข้อบังคับนั นได้ จึงสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
               ส่วนประเด็นเรื่องแนวคิดหรือการแสดงความเห็นของผู้ถูกร้องนั น เห็นว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิ
ล้มล้างการปกครองจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงท าให้เห็นได้ว่าการกระท าที่ก าลังด าเนินอยู่และไม่ห่างไกลจากเหตุ แต่ยังไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่าการกระท าของผู้ถูกร้องทั ง 4 กระท าการล้มล้างการปกครอง ขณะเดียวกันในส่วนการ
กระท าจะเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนใดหรือไม่ ต้องว่ากันตามกระบวนการและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป อาศัย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระท าของผู้ถูกร้องทั งสี่ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง
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ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง 
   
กองเชียร์เฮลั่นชู 3 นิ้วรอดคดียุบพรรค 
              เมื่อเวลา 12.15 น. ที่ชั น 5 อาคารไทยซัมมิท ที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยว่าไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยมวลชนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ที่เข้ามารอ
ลุ้นค าวินิจฉัยในที่ท าการพรรค ต่างโห่ร้องด้วยความดีใจ พร้อมชู 3 นิ ว และตะโกนว่า “พรรคอนาคตใหม่สู้ๆ พล.อ.
ประยุทธ์ ออกไป เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” 
  
ธนาธร - ปิยบุตร ขอบคุณทุก าลังใจ 
              ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงภายหลังศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคว่า เราเห็นว่ากรณีนี ไม่ควรเป็นคดีตั งแต่แรก ยืนยันว่าพรรคไม่ได้มีความคิดล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่พวกเราคิดและท านั น คือการรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มั่นคงและยั่งยืน เพราะระบอบประชาธิปไตยไม่มีที่ยืนให้การ
รัฐประหาร การรัฐประหารต่างหากที่เป็นการล้มล้างการปกครอง ดังนั น จึงไม่ใช่ประชาชนและพรรคการเมืองที่คิดล้ม
ล้างการปกครอง แต่เป็นกองทัพที่ก่อการรัฐประหารต่างหากท่ีล้มล้างการปกครอง 
   
ยันไม่ฟ้องกลับใครขอให้จบ 
              ส่วนทางพรรคอนาคตใหม่จะมีด าเนินการแก้ไขข้อบังคับพรรคหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า ในประเด็นนี ทาง
พรรคยังไม่ได้มีการหารือกัน เพราะจากที่ได้รับฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั น ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า เป็นหน้าที่
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง คือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั งที่จะต้องด าเนินการแจ้งมายังพรรคอนาคตใหม่ 
หากเห็นว่าข้อบังคับพรรคมีความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน ดังนั น ทางพรรคจะรอการพิจารณาของนายทะเบียนพรรค
การเมืองก่อน 
              ด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนพรรคอนาคต
ใหม่ให้ก้าวมาถึงจุดนี  พรรคจะเดินหน้าท างานต่อไป ดังนั น ขอสัญญากับประชาชนว่า ขาหนึ่งการท างานในสภา ตนและ 
ส.ส. ของพรรคจะมุ่งมั่นท างานในสภาอย่างมีคุณภาพ ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขัน ในระยะกลาง 2 - 3 เดือน จะ
รณรงค์ในร่างกฎหมายหลายฉบับที่เราเสนอต่อสภาไป เช่น การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น เราจะจริงจังและมุ่งมั่น
ที่จะท างานเพ่ือประชาชน 
   
เฉลิมด่าพวกปล่อยข่าว “จัญอัป” 
              ที่ พรรคเพ่ือไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพรรค 
คณะกรรมการกิจการพิเศษ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โดย  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธาน
คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา มีข่าวสับสน ซึ่งคนปล่อยข่าวเป็นพวก  
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“จัญอัป” เอาข่าวมาปล่อยว่า ไปกินข้าว ไปพูดคุย ตกลงรับเงินจากบางคนเพ่ือไม่ให้อภิปรายรัฐมนตรีบางรายชื่อ ซึ่งขอ
สาปแช่งคนท่ีเอาข่าวไปพูด และคนออกข่าวให้พบกับความวิบัติ และถ้าตนท าเช่นนั นก็ขอให้เกิดความวิบัติเช่นกัน 
              “คณะกรรมการชุดที่ผมเป็นประธานนี้ ตั้งขึ้นมาเพ่ือดูตัวบุคคลที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อได้ข้อสรุป
แล้วกจ็ะเสนอไปยังหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และหัวหน้าพรรคก็จะเอาไปพูดคุยกับ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน จึงจะได้ข้อยุติ ผม
ไม่ได้บอกให้เสนอหรือไม่เสนอใคร ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีซูเอ๋ีย ไม่มีดีล มีแต่การเอาข้อเท็จจริงมาบอก
ประชาชน และสื่อมวลชน มาบอกรัฐบาลชุดนี้ว่าไม่เหมาะที่จะบริหารประเทศชาติอีกต่อไปนี้ และจนถึงขณะนี้ยังไม่รู้ว่า 
พรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายใครบ้าง แต่ส่วนตัวขอวางไว้ 5 คน แล้วถ้าใครสนใจที่จะอภิปราย 5 คนที่ผมเสนอ ทาง
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยก็จะให้มาฝึกฝน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผม เพราะท้ัง 5 ชื่อที่คณะกรรมการกิจการพิเศษฯ เสนอ 
เรามีข้อมูลพร้อม” 
                ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นที่จะอภิปราย แอบบอกให้ก็ได้ว่า เป็นเรื่องคดีช่วยบริษัทต่างชาติไม่ได้ 
ก็มาแก้กฎหมาย สุดท้ายเก็บภาษีไม่ได้ เป็นต้น แล้วรัฐบาลแบบนี จะให้อยู่ได้อย่างไร จะตอบอย่างไร ประชาชนจะเป็น
คนตัดสิน ทั งนี ไม่มีสิทธิเข้าไปประชุมกับผู้บริหารพรรคเพ่ือไทย รวมถึงไม่มีสิทธิเข้าไปประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน แล้ว
ใครจะโง่มาดีลด้วย ต้องด่ารัฐบาลชุดนี เขากลัวเงาตน เลยต้องขย่ม 
  
พท. เผยซักฟอกเป้า 7 คนขึ้นไป 
              ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า 7 พรรคฝ่ายค้านเรามีมติยื่น
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่ 29 มกราคม โดยระหว่างนี  หัวหน้าแต่ละพรรคจะเป็นผู้สรุปรายชื่อผู้ที่จะถูก
อภิปรายร่วมกัน ก่อนที่จะยื่นญัตติอภิปราย ซึ่งตัวเลขผู้ที่จะถูกอภิปรายเบื องต้นคือ 7 บวกๆ เราจะคุยกันเรื่อยๆ จนกว่า
จะถึงวันที่ 29 มกราคม 
                เมื่อถามถึงการเตรียมการเลือกตั งซ่อม จ.ก าแพงเพชร นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าว
ว่า ก าลังเตรียมอยู่ แต่อาจจะไม่ใช่คนเดิมลงสมัคร 
  
“สุทิน” เผย 5 รมต. จะถูกซักฟอกเพิ่ม 
              นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงภายหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ส าหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 7 พรรคยังเป็น
เอกภาพ ไม่มีใครหวั่นไหวกับข่าวคราวที่ออกมา ไม่ว่าจะเรื่องฮั ว หรือเรื่องซูเอ๋ียกัน ส่วนตัวบุคคลที่จะถูกอภิปรายวันนี 
เพ่ิมจาก 5 คน มาเป็น 7 คน แต่ยังไม่ได้สรุป ดังนั น ไปถึงวันที่ 29 มกราคม อาจจะเพ่ิมขึ นมาอีก โดยรายชื่อที่เพ่ิมขึ นมา
จาก 5 คนที่เคยวางไว้ ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ทั งนี  พรรคร่วมพรรคอื่นเสนอรายชื่อมาไม่ต่างกัน 
  
 
. 
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“บิ๊กตู”่ ถกครม. - แบล็กฮอว์กอารักขาเข้ม 
              วันเดียวกัน เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
จ.นราธิวาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส , ปัตตานี และยะลา) เวลา 10.30 น. นายกฯ เป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั งที่ 1/2563 โดยก่อนการประชุม พล.อ.
ประยุทธ์ ทักทายกับบรรดานักศึกษาวิชาทหารหญิงชั นปีที่ 4 และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วม
ถ่ายรูป และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อย่างอารมณ์ดี อาทิ ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระจูด
โคกพะยอม พร้อมชื่นชมว่ามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ทันยุคทันสมัยมากขึ น นอกจากนี  นายกฯ ยังได้
ทดลองนวดคลายเส้นเพื่อแก้เมื่อย โดยกล่าวกระเซ้าว่า “ช่วงนี้รู้สึกเม่ือย” 
   
ลั่นรับทุกเรื่องพิจารณายกระดับชีวิต ปชช. 
              ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ แถลงภายหลังการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนและการประชุม ครม. สัญจร ว่า การประชุมครั งนี มีการพิจารณาเรื่องการพัฒนา และเรื่องความ
มั่นคง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปโดยความเรียบร้อย และขอบคุณทั งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ หอการค้าจังหวัดนราธิวาส สภา
อุตสาหกรรมและภาคการเกษตรต่างๆ ที่เข้าร่วมหารือการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพื่อน าไปสู่แผนการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต 
              พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส าหรับการพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ทั งเรื่องด่านการค้าชายแดน การ
บริหารจัดการเส้นทางคมนาคม และศูนย์วัฒนธรรม ได้น าเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในวันนี  ซึ่งบางอย่างจะต้องมี
การศึกษาใหม่ บางอย่างน าเข้าสู่แผนการปฏิบัติเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ทั งหมดยืนยันว่ารัฐบาลและ ครม. 
ที่มาประชุมครั งนี  รับทุกเรื่องไปพิจารณาน าสู่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไปในทุกประเด็น ที่เหมือนกับทุกครั งที่ไป
ต่างจังหวัดก็จะรับเรื่องพิเศษๆ เหล่านั น ซึ่งบางเรื่องต้องใช้งบกลาง ถ้าท าได้ก็จะเพ่ิมเติมให้ และคาดว่าสิ่งเหล่านี จะ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเป็นแนวทางท่ีจะลดความรุนแรงลงไปได้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
   
ไฟเขียว 1.8 หม่ืนล้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
              น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. สัญจร จ.นราธิวาส 
ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ คือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งตามที่รัฐบาลต้องการขยายผลเมือง
ต้นแบบ ตามนโยบาย สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รัฐบาลเห็นชอบ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เมือง
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เนื่องจากในพื นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถ
รองรับแรงงานในพื นที่ที่มีอยู่มาก และเป็นพื นที่ที่มีความพร้อมด้านกายภาพ เป็นพื นที่ชายฝั่ง จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ด าเนินการท่าเรือน  าลึก เพ่ือให้นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ นสามารถใช้ประโยชน์จากการน าเข้าและส่งออกสินค้าได้
อย่างสะดวก 
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               "ครม. จึงอนุมัติในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านผังเมือง พ้ืนที่ใน 3 ต าบล ได้แก่ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ทั้งนี้ภาพรวมโครงการ มีเนื้อที่ 16,753 ไร่ ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 18,680 ล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1 แสนอัตรา มีกิจกรรม 6 ประเภท 1. พ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา จ านวน 4,253 ไร่ 2. พ้ืนที่อุตสาหกรรมหนัก จ านวน 4,000 ไร่ 3. พ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า จ านวน 4,000 ไร่ จ านวน 4 โรง ก าลังผลิตรวม 3,700 เมกะวัตต์ 4. พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ จ านวน 2,000 ไร่ 5. พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า จ านวน 2,000 
ไร่ และ 6. พ้ืนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย จ านวน 500 ไร่" 
  
จบภารกิจร่วมงานวันกองทัพบกต่อ 
              ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางจากสนามบินเบตง หลังจากประชุม ครม. สัญจรเสร็จสิ น โดยเดินทางมาถึงท่า
อากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ในเวลา 16.40 น. โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ แต่กล่าวสั นๆ กับสื่อมวลชนว่า ไป
พักผ่อนๆ ก่อนที่จะเดินทางกลับทันที ส่วนภารกิจช่วงเย็น เวลา 18.30 น. นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมในงานเลี ยง
รับรองเนื่องในวันกองทัพบก ประจ าปี 2563 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 
  
นายกฯ ชี้ จนท. สอบปมรุกป่าตาม ก.ม. 
              ด้านความคืบหน้ากรณีนายภัทรพล ซุ่นฮั ว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี เพ่ือให้ด าเนินคดีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ครอบครอง บุกรุกแผ้วถางป่า เปลี่ยนสภาพป่า เมื่อวันที่ 
20 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากเข้ารังวัดพร้อมกรมที่ดิน พบการบุกรุกพื นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพ่ิมอีก 12 ไร่ 1 
งาน 92 ตารางวา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เรื่องการบุกรุกป่าต้องอยู่ในกระบวนการกฎหมายทั งหมด 
โดยให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ สอบสวน และด าเนินคดีไป ระหว่างนี ก็เป็นการแก้ปัญหาพื นที่ทับซ้อน โดยใช้แผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4000 เพ่ือแก้ปัญหาพื นที่ที่มีปัญหาของประชาชนทั่วไป เรื่องปัญหาบุกรุกป่าต้อง
แก้ปัญหาในภาพรวมทั งหมด อันไหนเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ส่วนเรื่องใดที่ เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก็แก้กันไป ทุกอย่างต้องท าให้เกิดความโปร่งใส เท่าเทียม 
   
วราวุธรอแจงข้อกังขาออกโฉนด 
              ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า กรณีที่ดินใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 คือ มีการเข้าไปบุกรุกนอกโฉนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตาม
กฎหมายด้วยการไปแจ้งความด าเนินคดีแล้ว และส่วนที่ 2 คือบริเวณท่ีมีข้อกังขาว่ามีการออกโฉนด หรือเอกสารสิทธิทับ
ซ้อนกับพื นที่อุทยาน ก็ต้องมีการไปตรวจสอบว่าโฉนดแปลงนั นถือก าเนิดมาได้อย่างไร มาจากใบ สค.หรือไม่ หรือมีมา
ตั งแต่ก่อนประกาศว่าพื นที่ตรงนั นเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปี 2505 แล้วตกทอดมาเรื่อยๆ จนกลายมาเป็น
โฉนดในปัจจุบัน หรือมีการทับซ้อนกันจริง ซึ่งกรมอุทยานฯ ก าลังตรวจสอบ แต่ต้นก าเนิดของใบสิทธิการครอบครอง ก็
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ต้องมีการไปตรวจสอบไล่เลียงว่าเกิดมาอย่างไร หากพบว่าเอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดินออกมาก่อนการประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็เป็นสิทธิที่เขาสามารถอยู่ได้ แต่ถ้ามีการประกาศเป็นเขตพื นที่อุทยานไปแล้ว แต่มา
ครอบครองภายหลัง ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกพื นที่อุทยาน ต้องรอให้ผู้เกี่ยวข้องทั งกรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ 
พูดคุยให้ได้ข้อสรุปว่าเอกสารดังกล่าวออกมาเมื่อไร ซึ่งยังตอบไม่ได้ว่าใช้เวลานานแค่ไหน แต่ก็เร่งด าเนินการ 
   
“กนกวรรณ” ยันไม่ได้กระท าผิด 
              ขณะที่นางกนกวรรณ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวทราบจากสื่อที่โทรมาสัมภาษณ์ ยืนยันว่าเคารพกฎหมายและ
ไม่ได้ท าผิดอะไร เป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องคุยกันเอง ระหว่างกรมที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์ ตนในฐานะท่ีเป็นประชาชนคน
ไทยคนหนึ่ง จะขอท าอะไร ก็ต้องยื่นในสิ่งที่ถูกต้องกับทางราชการ ดังนั นก็ว่าไปตามขั นตอน 
  
“ธรรมนัส” ยันไม่ขดัแย้ง “ปารีณา” 
              ที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปรากฏแชทลับจากไลน์กลุ่ม ส.ส. พรรคพลังประชา
รัฐ มีข้อความในลักษณะที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ แสดงอารมณ์ไม่พอใจว่า ได้เห็นข่าว
ตามท่ีสื่อน าเสนอ แต่ขอยืนยันว่าไม่เคยทะเลาะกับ น.ส.ปารีณา และจนถึงขณะนี ยังไม่ได้เจอหรือพูดคุยกัน 
               “เรื่องนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไปตั้งแต่ได้มีการระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ที่ต้องยึดหลักตามกฎหมาย และหลักการส าคัญคือ จะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายได้ 
ส่วนตัวไม่ได้โกรธ น.ส.ปารีณา เพราะถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องมีหลัก ไม่ใช่มีประเด็นแล้วน าไปตอบโต้ ขณะที่คนใน
พรรคพลังประชารัฐมีความเข้าใจเรื่องนี้ โดยไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งใดๆ ในพรรคเกิดขึ้น เรื่องนี้ไม่มีอะไร สไตล์ใคร
สไตล์มัน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 
  
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411961?adz= 
ส านักข่าวสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/127827 
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เปิดรายละเอียดค าวินิจฉัยศาล 
"อนาคตใหม่" ไม่ ได้ล้มล้างการ
ปกครอง 

 วันที ่21 ม.ค. 2563 เวลา 14:55 น. 
 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ชี ว่าพรรคอนาคตใหม่และแกนน าไม่ได้ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยค าร้องของนายณฐพร โตประยูร ในฐานะผู้ร้องถึงกรณีข้อบังคับ
พรรคอนาคตใหม่ ชอบด้วย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 14 และ 15 หรือไม่ 
โดยมีรายละเอียดดังนี  

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับค าขอจดทะเบียนพรรค
การเมือง ประกอบด้วย ข้อบังคับ ที่ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี  

1.เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ โดยข้อบังคับพรรค อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี  ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
นโยบายของพรรคการเมือง ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมือง และเอกสารพร้อมหลักฐานที่ยื่นขอจด
ทะเบียนตั งพรรคการเมือง ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการจด
ทะเบียนจัดตั งพรรคการเมือง และให้ประกาศการจัดตั งพรรคการเมืองนั นในราชกิจจานุเบกษา 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กระบวนการยื่นค าร้องขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมือง
นั น ผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นข้อบังคับพรรคการเมืองไปพร้อมกับค าขอด้วย จากนั นนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องว่าครบถ้วนหรือไม่ หากค าขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียน
พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ก็จะรับจดทะเบียนพรรคการเมือง และให้
ประกาศการจัดตั งพรรคการเมืองนั นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

เมื่อผู้ถูกร้องที่ 2 คือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั งพรรค
การเมือง และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดทะเบียนให้พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และมีประกาศจัดตั งพรรคในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

กรณีนี ย่อมแสดงว่า ข้อบังคับพรรคไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ 
เนื่องจากนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก กกต.ให้จดทะเบียนจัดตั้ งพรรค
การเมือง 
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อย่างไรก็ตาม หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา 14, 15 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จึงเป็นหน้าที่และอ านาจของนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองที่จะรายงานไปยัง กกต.เพ่ือพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าวได้ 
ข้อเท็จจริงในกรณีนี  หาได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ นไม่ อีกทั งพรรคอนาคตใหม่ และแกนน าพรรค รวมถึง
คณะกรรมการบริหารพรรค ไม่ได้มีการกระท าอื่นใดนอกเหนือจากจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเพิ่มเติมขึ้นอีกใน
ภายหลัง จึงยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะฟังได้ว่ามีการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั น การยื่นค าร้องจึงเป็นเพียงข้อห่วงใยในฐานะพลเมืองที่มีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบการปกครองของประเทศ 

ส่วนข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ที่ใช้ถ้อยค าว่า "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" โดยเฉพาะในส่วนรายการ
ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ก าหนดว่า"พรรคอนาคตใหม่ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" 
ศาลฯ เห็นว่าการใช้ข้อความในข้อบังคับของพรรคการเมือง ควรให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ  แตกต่างจากใน
รัฐธรรมนูญมาตรา 2 ที่บัญญัติว่า "ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข" อันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติได้ ซึ่ง กกต.มีอ านาจพิจารณาและมีมติให้ถอนข้อบังคับนั นได้ 
เพื่อป้องกันความสับสน ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น สมควรที่ผู้ เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญต่อไป 

กรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค  และ คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ มี
พฤติการณ์ แนวคิด ทัศนคติคลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตก เป็นกระบวนการปฏิปักษ์ ปฏิกษัตริย์นิยม ความคิดที่ต้ องการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย โดยการแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาต่างๆ ทั งก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั ง
พรรค ดังปรากฎตามสื่อมวลชนที่ผ่านมา ซึ่งการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน การแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณะชน 
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆ นั น 
ศาลฯ เห็นว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ จะต้อง
ปรากฎข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้เห็นถึงความหมาย และความประสงค์นั้น ถึงระดับท่ีวิญญูชนควรเห็นว่า
น่าจะท าให้เกิดผลในการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ โดยการกระท านั้นจะต้อง
ก าลังด าเนินอยู่ และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ 

แตข่้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฎในคดีนี้ เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์หรือการกระท าตามความคิดเห็นที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงไม่ปรากฎ
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะฟังว่า การกระท าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ฯ 
ส่วนกรณีการกระท าอ่ืนใดของผู้ถูกร้องทั ง 4 จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืนหรือไม่ เป็น
เรื่องท่ีต้องไปว่ากล่าวกันต่างหาก ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ดังนั นจึงเห็นว่าการกระท าตามท่ีค าร้องกล่าวอ้างไม่เป็น
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/612329 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/612329
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'ทอน-บุตร' ไม่กลัวนิติสงคราม เชื่อคดีเงินกู้
พ ร รค ไร้ ความผิ ด เพราะคื นแล้ ว ไม่ มี
กฎหมายห้าม 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:02 น.      
 
 

21 ม.ค.63- นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงภายหลังศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคว่า เราเห็นว่ากรณีนีไม่ควรเป็นคดีตั งแต่แรก ผมยืนยันว่าพรรคไม่ได้มีความคิดล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่พวกเราคิดและท านั น คือ การรักษา
ระบอบประชาธิปไตย อันมี ให้มั่นคงและยั่งยืน เพราะระบอบประชาธิปไตยไม่มีที่ยืนให้การรัฐประหาร การรัฐประหาร
ต่างหากที่เป็นการล้มล้างการปกครองฯ ดังนั น จึงไม่ใช่ประชาชนและพรรคการเมืองที่คิดล้มล้างการปกครอง แต่เป็น
กองทัพที่ก่อการรัฐประหารต่างหากที่ล้มล้างการปกครองฯ 
นายปิยบุตร กล่าวว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี  ส.ส.ของพรรค ได้ยื่นญัตติเข้าไป คือ ขอให้สภาฯตั ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาแนวทางการป้องกันการรัฐประหาร เพราะเราเชื่อว่าประชาะปไตย จะยั่งยืนไม่ได้ หาก
ยังตกในวงจรของการรัฐประหาร นอกจากนี  ยังมีวาระในสภาฯเรื่องการเลื่อนการใช้กฎหมายภาษีที่ดินที่มีความเหลื่อม
ล  าออกไป และญัตติเรายังมีญัตติส าคัญ คือ ผลกระทบจากฝุ่น 2.5 เราเดินหน้าท างานอย่างสร้างสรรค์และเตรียม
อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยยื่นญัตติในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราเดินหน้าท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
"แม้วันนี ค าร้องยุบพรรคจะถูกยกออกไป แต่ก็ยังมีกระบวนการร้องยุบพรรคท าลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ เราเชื่อว่าการ
ร้องยุบพรรคและนิติสงคราม ไม่ใช่การท าให้ประชาธิปไตยยั่งยืนได้ มีแต่การเปิดพื นที่ให้เข้ามาตามกระบวนการเท่านั น
ถึงจะพาประเทศไปสู่อนาคตแบบใหม่ได้" นายปิยบุตร กล่าว 
ด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ให้ก้าว
มาถึงจุดนี  พรรคจะเดินหน้าท างานต่อไป ดังนั น เราขอสัญญากับประชาชนว่า ขาหนึ่งการท างานในสภาฯผมและส.ส.
ของพรรค จะมุ่งมั่นท างานในสภาอย่างมีคุณภาพตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขัน ในระยะกลาง 2-3 เดือนจะรณรงค์ใน
ร่างกฎหมายหลายฉบับที่เราเสนอต่อสภาฯไป เช่น การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น เราจะจริงจังและมุ่งมั่นที่จะ
ท างานเพ่ือประชาชน 
"อีกด้านหนึ่งเราจะท างานต่อเนื่องกับประชาชนนอกสภา แม้ผมจะไม่ได้เข้าสภาแล้ว แต่ผมจะเดินทางไปรั บฟังปัญหา
ของประชาชน และเอาปัญหาของประชาชนมาฝากให้ส.ส.ไปผลักดันเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป จะท าให้ประชาชนเข้าใจถึง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะน ามาซ่ึงสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน ที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้ง วันนี ทุกคนเห็นแล้ว
ว่าพวกเราท างานหนักแค่ไหน วันนี ขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาสนับสนุนเรา การเดินทางนี เพ่ิงเริ่มต้นจากวันที่เราตั ง
พรรคถึงวันนี ยังไม่ถึงสองปี ยังมีหลายเรื่องที่เราอยากผลักดัน สัญญาจะว่าผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นตัวแทน
ความฝันของประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศไทยไปข้างหน้า ขอขอบคุณทุกก าลังใจ" นายธนาธร กล่าว  
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นายธนาธร กล่าวว่า กิจกรรมทางสังคมที่เราไปเข้าร่วมอย่างกิจกรรมวิ่งไล่ลุง เราไมได้เข้าร่วมกิจกรรมนั นเพราะมีความ
เกี่ยวข้องกับคดีนี  แต่เราเข้าร่วมด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างไรก็ตาม เรายืนยันว่าการชุมนุมเป็นสิทธิที่รองรับไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  

เมื่อถามว่าจะมีการฟ้องกลับหรือไม่  นายปิยบุตร กล่าวว่า ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี  แต่เชื่อว่าการร้องเรียนไปมา 
ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาธิปไตย ขอให้ยุติกระบวนการนิติสงครามเพ่ือมาท างานน่าจะดีกว่า ส่วนคดีเงินกู้ของพรรค
นั น เราพร้อมต่อสู้คดีเพราะการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ไม่ถูกต้อง ภายหลังคณะอนุกรรมการ
ของกกต.ได้ยกค าร้องไปแล้วแต่กกต.ก็ยังด าเนินการต่อไป ซึ่งเราได้ฟ้องร้องเป็นคดีอาญาต่อกกต.แล้ว ขณะเดียวกัน จะ
ร้องขอให่ศาลรัฐธรรมนูญเปิดการไต่สวนเพื่อเรียกเอกสารและพยานบุคคลเข้ามาพิจารณา 
"การกู้เงินไม่มีกฎหมายห้าม เพราะมีหลายพรรคกู้เงิน เงินกู้ไม่ใช่ประโยชน์ และเงินกู้เราได้ทยอยคืนไปบางส่วนและเป็น
เงินใช้เพื่อท ากิจกรรมของพรรคการเมือง จึงมั่นใจว่าเราไม่มีความผิด" นายปิยบุตร กล่าว  

เมื่อถามว่า ทางพรรคอนาคตใหม่จะมีด าเนินการแก้ไขข้อบังคับพรรคหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า ในประเด็นนี 
ทางพรรคยังไม่ได้มีการหารือกัน เพราะจากที่ได้รับฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั นศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็น
หน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง คือ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั งที่จะต้องด าเนินการแจ้งมายังพรรค
อนาคตใหม่ หากเห็นว่าข้อบังคับพรรคมีความไม่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน ดังนั น ทางพรรคจะรอการพิจารณาของนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองก่อน.  
 
  
 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55118 
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ได้ไปต่อ! ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 
“ไม่ยุบอนาคตใหม่” แต่ เปิดช่อง 
กกต. ลงดาบได้ 
วันที่ 21 มกราคม 2563 - 12:18 น.  

 

ได้ไปต่อ! ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย “ไม่ยุบอนาคตใหม”่ แต่เปิดช่อง กกต. ลงดาบได้ 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ม.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เริ่ม

ประชุมเพ่ือพิจารณาส านวนคดีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ผู้
ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ อนค. ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ผู้ถูกร้อง
ที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
พร้อมระบุว่า อนค. มีความเชื่อมโยงกับองค์กรลับ อิลลูมินาติ (Illuminati) หรือไม่นั น 

ทั งนี  ศาลรัฐธรรมนูญได้จัดเตรียมสถานที่ และวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ก าหนดพื นที่ของผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ใช้ประตูด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก เป็นที่เข้าออก โดยไม่อนุญาตให้ใช้ประตูด้านทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหน้า
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้า-ออก และมีก าลังต ารวจ 150 นาย หรือ 1 กองร้อย กระจายเข้าตั งจุดดูแลรักษาความ
ปลอดภัยโดยรอบและพื นที่ชั นในของศูนย์ราชการอาคาร A ซึ่งเป็นที่ตั งของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ใน
วันนี ไม่มีแกนน าอนค. ประชาชน รวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนของพรรค มาร่วมรับฟังค าวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีเพียง
สื่อมวลชนไทยและส านักข่าวต่างประเทศมาเกาะติดรายงานผลจ านวนมาก 

เวลา 09.45 น. นายณฐพร โตประยูร ในฐานะผู้ร้อง ได้เดินทางมารับฟังค าวินิจฉัยศาล พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า 
ยืนยันว่าไม่มีเจตนากลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่ หรือท าให้เกิดปัญหา แต่ท าด้วยจิตส านึกของประชาชนคนไทย ส่วนข้อ
ครหาว่าค าร้องไม่ถูกต้องมาตั งแต่ต้นนั น ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณา ซึ่งผลการตัดสินออกมาอย่างไร ตนพร้อมยอมรับ 
ยืนยันว่าตนไม่มีเจตนาท าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย หรือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในฐานะนักกฎหมาย ตนมั่นใจใน
พยานหลักฐานและข้อกฎหมาย ทั งนี  เจตนาของตน ยืนยันว่าไม่มีเจตนาให้ยุบพรรค เพียงแต่ต้องการให้สังคมรับรู้ว่า
วันนี ตนท าส าเร็จแล้ว สิ่งที่ตนต้องการให้เกิดกระแสว่าเราเป็นคนไทย ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

“การยื่นค าร้องครั งนี  ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องยุบพรรคหรือท าลายล้างกัน และไม่ได้กลั่นแกล้ง ประเด็นใหญ่คือ 
เราปรารถนาดีต่อพรรคการเมือง และเห็นว่าการกระท าแบบนี เข้าข่ายผิดกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องชี ให้เห็น ผมไม่เคย
ต้องการออกสื่อ เพียงแต่ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับรู้ว่ามีพรรคกระท าแบบนี เท่านั น พรรคต้องไม่กระท าการ
แปลกแยก ไม่มีฝักมีฝ่าย ต้องเข้ากับประชาชนได้ทุกหมู่เหล่า 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/ไม่ยุบ.jpg
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ขอย  าว่าจุดยืนของผม คือรักสถาบัน ผมไม่มีอ านาจหน้าที่ทางการเมือง ไม่มีต าแหน่งทางการเมือง และไม่ได้เป็นสมาชิก
พ ร ร ค ใ ด  ท า ด้ ว ย ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์ ใ จ  ไ ม่ ไ ด้ มี เ จ ต น า ร้ า ย ต่ อ พ ร ร ค อ น า ค ต ใ ห ม่ ”  น า ย ณ ฐ พ ร  ก ล่ า ว 
ต่อมาเวลา 11.00 น. ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) 
น.ส.ประทับจิต นีละไพจิตร เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนและล่าม รวมถึงผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ กว่า 10 คน อาทิ ตัวแทน
สหภาพยุโรป หรืออียู ประจ าประเทศไทย ตัวแทนสถานทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย ได้เข้าร่วมรับฟังการอ่านคดี
ดังกล่าวด้วย 

ต่อมาเวลา 12.00 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยคดีว่า ไม่พบข้อเท็จจริง
เพียงพอจตามที่ผู้ร้องร้องว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร นายปิยบุตร รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค 
เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แต่หากถ้าภายหลังพบว่ามีข้อบังคับข้อใด เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองฯ ก็ให้นาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.)วินิจฉัยได้ทันที 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3435085 
ส านักข่าวเนชั่น : https://www.nationtv.tv/main/content/378758811/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3435085
https://www.nationtv.tv/main/content/378758811/
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ศาลรัฐธรรมนูญ ยกค าร้อง ไม่ยุบ พรรคอนาคตใหม่ 
21 ม.ค. 63 | 12:31 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีที่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราว่า การกระท าของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรค ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และข้อบังคับพรรคที่เขียนในลักษณะไม่
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5e268cbfe3f8e40af4414aa1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/view/5e268cbfe3f8e40af4414aa1
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21 มกราคม 2563 - 17:30 น.  

 
 
ศาล รธน.สั่งแก้ไขข้อบังคับพรรค -อนค.ต้องชัดเจน'ระบอบ ปชต.ฯ' 
ศาล รธน .สั่งแก้ข้อบังคับพรรค อนค.ให้ชัดเจน เหตุไม่มีค าว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  แค่เขียน'ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย" ไม่พอ  
จากกรณีวันนี (21ม.ค.63) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านค าวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ ที่นายณฐพร  
โตประยูร    อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นค าร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 49 โดยใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 50 
        ทั งนี มี 4 ผู้ถูกร้อง ดังนี  พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2, นายปิยบุตร แสง
กนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 
       โดยนายณฐพร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่  รวมทั งเพิกถอนสิทธิ์การ
เลือกตั งของ นายธนาธร, นายปิยบุตร และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ด้วย 
       ศาลรัฐธรรมนูญพิเคราะห์แล้วมีค าวินิจฉัยว่า เป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้อง เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์  ไม่
มีพฤติการณ์ว่าผู้ถูกร้องทั ง 4 ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด จึงวินิจฉัยว่า ไม่เป็นการล้มล้างการปกครอง
ตามมาตรา 49 
      ส าหรับมติศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ยกค าร้องนายณฐพร ในประเด็นข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่เห็นว่า ที่มีเฉพาะค า
ว่า”หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ “ไม่มีค าว่า”ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “มีความ
ไม่สมบูรณ์สมควรที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย จะให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนไม่เกิดความคลุมเครือ 
     ส่วนการการกระท าอ่ืนของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร และ นายปิยบุตร ยังไม่ปรากฎการกระท าท่ีเป็นการใช้สิทธิ
และเสรีภาพการท าการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411904?adz= 
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21 มกราคม 2563 - 12:02 น.  

 
 
อนค. รอด ศาล รธน. ยกค าร้องยุบอนค. คดีล้มล้างการปกครอง 

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค าวินิจฉัยค าร้องกรณีนาย ณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการพรรค  และคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
       โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค าวิจฉัยว่า  การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั งพรรคอนาคต
ใหม่ แสดงว่าข้อบังคับพรรคไม่มีเนื อหาขัดกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข   หากภายหลังการจดแจ้งตั งพรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมืองกระท าการขัดกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ต้องด าเนินการตามขั นตอนใน
กฎหมาย แต่ที่ผ่านมาไม่มีการด าเนินการใดๆ   ที่ เป็นการขัดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ผู้ร้อง (นายณฐพร โตประยูร) ยื่นค าร้อง เนื อหาเป็นการแสดงความห่วงใย 
      การพิจารณาว่าบุคคลใดใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอ ถึงขนาดที่
วิญญูชนน่าจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการล้มล้างการปกครองฯจริง ต้องก าลังด าเนินอยู่ และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ แต่
คดีนี ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ 
    วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้อง(พรรคอนาคตใหม่) ไม่ได้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ   ยังไม่มีการล้มการปกครอง
ตามมาตรา 49 
      "ไม่ปรากฎพฤติการณ์เข้าข่ายใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครอง แต่ให้ผู้เกี่ยวข้องสั่งแก้ไขข้อบังคับพรรค
อนาคตใหม่ให้ชัดเจน ป้องกันการสับสน" 
     ส าหรับการกระท าของผู้ถูกร้อง (แกนน าพรรคอนาคตใหม่) จะผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันใน
กระบวนการอ่ืนๆ  
      ส่วนบรรยากาศที่พรรคอนาคตใหม่  มวลชนที่พรรคอนาคตใหม่ที่มานั่งรอฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต่าง
ร้องไชโยแสดงความดีใจที่ศาลยกค าร้องคดียุบพรรคอนาคตใหม่คดีล้มล้างการปกครอง และส่งเสียงตะโกน ให้ ประยุทธ์ 
ออกไป และ ธนาธร สู้ๆ   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411775?adz= 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/411775?adz
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21 มกราคม 2563 - 14:02 น.  

 
 
 

ธนาธร ขอบคุณทุกก าลังใจ ย้ าเดินหน้าท าการเมืองสร้างสรรค์ 
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 - ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณายกค าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ คดีล้มล้างการ

ปกครอง  แกนน าพรรคอนาคตใหม่ น าโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรค แถลงข่าวร่วมกัน 
โดย นายปิยบุตร กล่าวว่า ไม่ควรมีคดีนี ตั งแต่แรก เพราะพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ต้องการล้มล้างการปกครอง แต่
พยายามรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั งนี ยังคงมองว่า การรัฐประหาร ต่างหากที่
เป็นการล้มล้างการปกครองเพราะฉีกรัฐธรรมนูญทั งฉบับ ดังนั นจึงไม่ใช่ประชาชนที่คิดล้มล้างการปกครอง โดยในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธ-วันพฤหัสบดี ที่จะถึงนี  พรรคอนาคตใหม่ จะยื่นญัตติเข้าไป เพ่ือขอให้สภาตั ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขการป้องกันการท ารัฐประหารด้วย และในวันนี  ส.ส.ของพรรค ยัง
ยืนยันเดิยหน้าท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อว่า แม้จะยกค าร้องยุบพรรคในวันนี  แต่ยังมีกระบวนการ
ท าลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ 
          ขณะที่ นายธนาธร กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้ก าลังใจและท าให้พรรคอนาคตใหม่ก้าวมาถึงจุดนี  วันนี ได้น้อม
รับค าวินิจฉัย และพรรคจะยังเดินต่อไป โดยขอสัญญากับประชาชนว่า ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะมุ่งมั่นท างานในสภา
อย่างมีคุณภาพ ตรวจสอบรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ และจะท านโยบายเป็นจริงให้ได้ โดยภายใน 2-3เดือนข้างหน้า จะ
รณรงค์ร่าง พ.ร.บ.ที่เคยเสนอ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศค าสั่ง คสช.17ฉบับ , ร่าง พ.ร.บ.การเกณฑ์ทหารฯ ขณะที่
อีกด้าน ก็จะท างานร่วมกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกสภา โดยจะไปรับฟังเสียงประชาชนทุกพื นที่ในประเทศต่อไป 
รวมถึงรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้ วันนี ทุกท่านเห็นแล้ว ว่าเราท างานหนักมาแค่ไหน และจะ
ท างานหนักต่อไป      
  นายธนาธรยัง ย  าอีกว่า พรรคอนาคตใหม่คือการเดินทาง และมันเพิ่งเริ่มต้น ยังมีสิ่งที่อยากท าอีกมากมาย ซึ่งสัญญาว่า
จะท าให้เต็มที่ ผลักดันให้ทุกอย่างเป็นจริง 
           ส าหรับกิจกรรมทางสังคมหลังจากนี  นายธนาธร ระบุว่า จะยังเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป เพราะกิจกรรมวิ่งไล่ลุง
และกิจกรรมที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคดี แต่เป็นการไปเข้าร่วมตามสิทธิเสรีภาพ พร้อมมองว่าขณะนี ยังมีการข่มคู่
คุกคามปิดกั นการแสดงออกของประชาชนอยู่ 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411824?adz= 
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21 มกราคม 2563 - 15:20 น.  

'ช่อ' พรรณิการ์ โพสต์ 'อีกวันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทย' 

 
 
'ช่อ' พรรณิการ์ วานิช เลขาฯพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ "อีกวันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ประเทศไทย" 
วันที่ 21 มกราคม 2563 -เวลา 10.20 น. ความเคลื่อนไหวพรรคอนาคตใหม่ กรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดี                 
ยุบพรรคฯ  บรรยากาศทีส่ านักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ตึกไทยซัมมิท กรุงเทพมหานคร  
เจ้าหน้าที่ของพรรคอนาคตใหม่ ได้ประกาศชี แจงให้กับสื่อมวลชนและมวลชนที่มาให้ก าลังใจได้รับทราบว่า แกนน า
พรรคจะลงมาแถลงข่าวหลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยแล้ว 

ทั งนี มีสื่อมวลชนทั งไทยและต่างประเทศ ที่ปักหลักรอรายงานข่าวอยู่ประมาณ 100 คน ขณะเดียวกันมีมวลชน
ที่มาให้ก าลังใจพรรคอนาคตใหม่ประมาณ 30 คน การแต่งกายบางส่วนสวมเสื อของพรรค อนค. เสื อหลากสี และ
เหตุการณ์ทั่วไปปกต ิ

ในวันเดียวกันนั น   "ช่อ" น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) โพสต์คลิปของส านักข่าว
ต่างประเทศที่รายงานถึงที่มาของคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะมีการอ่านค าวินิจฉัยในวันนี  พร้อม
ข้อความ ระบุว่า “อีกวันที่จะเกิดการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ประเทศไทยไปตลอดกาล" 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411832?adz= 
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'อนาคตใหม่' รอดยุบพรรค ศาล รธน. สั่งยกค าร้อง 
 

 
 
 
 
 
 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "อนาคตใหม่" รอดยุบพรรค สั่งยกค าร้อง ชี ยังไม่มีการใช้สิทธิเพ่ือล้มล้างการปกครอง
ตาม ม.49ศาลรัฐธรรมนูญยกค าร้อง ยันยังไม่มีการใช้สิทธิเพ่ือล้มล้างการปกครองตาม ม.49 ซึ่งการยื่นค าร้อง เป็น
เพียงข้อห่วยใยของผู้ร้อง ค าร้อง พูดถึงการแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิล้มล้างการปกครอง ต้องมีข้อเท็จจริงเพียงพอ
ที่คาดว่า น่าจะท าให้เกิดผลล้มล้างการปกครอง การกระท าต้องด าเนินอยู่ แต่ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้าง 
คดีนี มาจาก ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปยื่นเรื่องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า แกนน า
พรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรคมีพฤติการณ์เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 
ขณะที่ มวลชกองเชียร์พรรคอนาคตใหม่ ที่ติดตามฟังค าตัดสิน ตะโกนว่า "ประชาธิปไตยจงเจริญ อนาคตใหม่สู้ๆ" 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862915 
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เผยแพร่: 21 ม.ค. 2563 12:54    

 
 
ศาล รธน.เอกฉันท์ยกค าร้องยุบอนาคตใหม่ ชี้ไม่ล้มล้างการปกครอง  
แนะนายทะเบียนแก้ข้อบังคับพรรคให้ชัด 

  วันนี  (21 ม.ค.)ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยกค าร้องในคดีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นขอให้วินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหาร
พรรค ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า จากค าร้องเป็นกรณีกล่าวอ้างว่าข้อบังคับ นโยบายพรรค และสัญญลักษณ์
ของพรรคอนาคตใหม่ มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิเพ่ือล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 (1) จากบทบญญัติ
ดังกล่าว จะพบว่าเป็นอ านาจหน้าที่กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง ต้องตรวจสอบว่า  ค าขอจดทะเบียนจัดตั ง
พรรคการเมืองถูกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะรับจัดตั งพรรคและประกาศในราชกิจจ
นุเบกษา ซ่ึงกรณีดังกล่าวปรากฎข้อเท็จจริงว่า ในกระบวนการยื่นค าขอจดจัดตั งพรรคการเมืองอนาคตใหม่ มีการยื่น
เอกสารข้อบังคับพรรค พร้อมค าประกาศอุดมการณ์ และสัญญลักษณ์พรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและรับจดจัดตั ง โดยความเห็นชอบของกกต.และมีประกาศจัดตั งพรรคอนาคตใหม่ในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ หากภายหลังพบว่าข้อบังคับพรรคไม่
เป็นไปตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรายงานต่อกกต.ให้มีมติ
เพิกถอนข้อบังคับพรรค ตามมาตรา 17 (3) ได้กรณีจึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอว่า เป็นใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการป
ครองฯ  
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006541 
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เผยแพร่: 21 ม.ค. 2563 15:01   ปรับปรุง: 21 ม.ค. 2563 16:25     

 “ปิยบุตร” ได้ทีโวไม่ควรเป็นคดีแต่แรก ซัดรัฐประหารต่างหากล้มล้างการปกครอง “ธนา
ธร” ลั่นเดินการเมืองใน-นอกสภาต่อ 

 
 
วันนี  (21 ม.ค.) ที่พรรคอนาคตใหม่ เมื่อเวลา 12.15 น. บรรยากาศภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยยก

ค าร้องในคดีที่มีผู้ฟ้องพรรคกระท าผิดรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองเป็นไปอย่างคึกคัก  โดยผู้สนับสนุนพรรคที่มารอ
คอยฟังค าวินิจฉัยต่ างตะโกนแสดงความดี ใจ  พร้อมขับไล่  พล .อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี   
ต่อมาในเวลา 13.00 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
เลขาธิการพรรค พร้อม ส.ส.ของพรรค ได้ร่วมกันแถลงข่าวท่ามกลางเสียงมวลชนตะโกนต้อนรับ โดยนายปิยบุตรกล่าว
ว่า ตนคิดว่าคดีนี ไม่ควรเป็นคดีตั งแต่แรก ตนยืนยันว่านายธนาธร ตน และพรรค ไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สิ่งที่พวกเราคิด ท า ก าลังด าเนินการอยู่คือการรักษา
ระบอบประชาธิปไตยฯ ให้มั่นคง ยั่งยืน การรัฐประหาร การยึดอ านาจประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญทั งฉบับ ตั งตนเองเป็น
รัฐฏาธิปัตย์ต่างหากคือการล้มล้างการปกครองฯ จึงมิใช่ประชาชน  พรรคการเมืองที่ล้มล้างการปกครองฯ แต่เป็นกลุ่ม
บุคคล กองทัพที่ถืออาวุธก่อการรัฐประหารยึดอ านาจฉีกรัฐธรรมนูญ 
นายปิยบุตรกล่าวต่อว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี  ตนและ ส.ส.พรรค  ได้ยื่นญัตติขอให้สภาฯ ตั ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันการรัฐประหาร เพราะเราเชื่อว่าประชาธิปไตยฯ มิอาจด ารงได้อย่าง
ยั่งยืนมีเสถียรภาพต่อไปได้หากประเทศไทยยังตกอยู่ในวงจรรัฐประหาร  รวมทั งการพิจารณากรณีเลื่อนการใช้บังคับ
กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินไปก่อน , กรณีผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ้
รัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า พร้อมยืนยันวันนี พรรคยังคงเดินหน้าท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป  
“แม้วันนี ค าร้องของนายณฐพร โตประยูร จะถูกยกออกไป แต่ก็ยังมีกระบวนการร้องยุบพรรคที่ต้องการท าลายพรรค
อนาคตใหม่อยู่ พวกเราเชื่อมั่นว่าการร้องยุบพรรค กระบวนการนิติสงคราม มิใช่หนทางท่ีระบอบประชาธิปไตยยั่งยืนได้ 
เราเชื่อมั่นว่ามีแต่การเปิดพื นที่ทางการเมืองใหม่ๆ เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความคิดแตกต่างหลากหลาย เข้า
มาต่อสู้กันในระบบรัฐสภา ในกระบวนการแบบประชาธิปไตยเท่านั น ถึงจะน าพาประเทศไปสู่อนาคตแบบใหม่ได้” นาย
ปิยบุตรกล่าว 
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  ด้านนายธนาธรกล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่มาให้ก าลังใจ วันนี พรรคได้รับค าวินิจฉัยจากศาลธรรมนูญแล้วว่าให้
พรรคเดินต่อไป เราขอสัญญาว่าขาที่ 1 งานในสภาฯ ตนและ ส.ส.จะมุ่งมั่นท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ ตรวจสอบ
รัฐบาลอย่างแข็งขัน จะมุ่งมั่นที่จะท าให้นโยบายของพรรคเป็นจริงให้ได้ ในระยะกลางภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าเราจะ
รณรงค์ในหลายร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอทั งยกเลิกประกาศค าสั่ง คสช.17 ฉบับ, คุ้มครองสิทธิแรงงาน, ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
แบบบังคับ และสุราก้าวหน้า ส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็จะท างานกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกสภาฯ  ตนจะไปพบ
ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเพ่ือรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน หากพอมีช่องทางก็จะเอาปัญหามาฝาก ส.ส.เพ่ือผลักดัน
น าไปสู่การแก้ไขต่อไป และรณรงค์ให้เข้าใจถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

เมื่อถามว่าจะมีการฟ้องร้องกลับนายณฐพรหรือไม่ นายปิยบุตรกล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี  แต่ตน
เชื่อว่ากระบวนการร้องเรียนกันไปมาเรื่องการยุบพรรคไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อการเมืองการปกครองของไทย  และ
ประชาธิปไตย ตนคิดว่ายุติกระบวนการร้องยุบพรรคกันได้แล้ว ยุตินิติสงครามแล้วเดินหน้าท างานด้วยกัน  

ส่วนคดีเงินกู้ที่ยังอยู่ในศาลธรรมนูญนั น นายปิยบุตรกล่าวว่า พร้อมที่จะสู้คดี ตามที่ชี แจงไปว่ากระบวนการ
พิจารณาในชั นของคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.)  ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กกต. นั่นก็คือ
คณะอนุกรรมการหลายๆ คณะก็ยกค าร้องโดยมติเอกฉันท์ไปแล้วแต่ กกต.ก็ยังคงเดินหน้าร้องยุบพรรคต่อไป  เรื่อง
เหล่านี พรรคได้ไปฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญาแผนกคดีทุจริตประพฤติมิชอบ โดยฟ้องต่อ กกต.เรียบร้อยแล้ว และ
ศาลก็ก าลังเรียกเอกสารเหล่านี จาก กกต.ไปเพ่ือชี ขาดว่าจะรับค าฟ้องไว้หรือไม่ ส่วนการต่อสู้คดีในชั นศาลธรรมนูญเรา
จะยื่นเอกสารค าให้การต่างๆ และจะร้องขอให้ศาลธรรมนูญเปิดกระบวนการไต่สวนเพ่ือเรียกเอกสารพยานหลักฐาน
พยานบุคคลต่างๆ เพ่ือพิจารณาร่วมกัน โดยมั่นใจว่าเราไม่ผิด คดีนี ไม่เป็นเหตุให้ยุบพรรค เพราะการกู้เงินไม่มีกฏหมาย
ใดห้าม ก็มีหลายพรรคการเมืองที่กู้กัน และเงินกู้ไม่ใช่รายได้ ไม่ใช่ประโยชน์ ไม่ใช่เงินบริจาค รับมาแล้วต้องใช้คืนและ
เราทยอยคืนไปแล้วบางส่วน พรรคกู้มาเพ่ือท ากิจการพรรค ไม่ใช่มาประกอบธุรกิจ ตนอยากฝากไปถึงบรรดานักร้องว่า 
ในเมื่อกฏหมายมันไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ต้องยอมรับและยุติ  ถ้ามัวแต่จะหาช่องกันแบบนี ความคิดสร้างสรรค์
ต่างๆ ก็จะไม่เกิด  

"เราไม่เคยปฏิเสธกระบวนการการตรวจสอบ พร้อมจะยืนอยู่ในที่แจ้งพร้อมจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา แต่เมื่อ
ตรวจสอบแล้วไม่ผิดต้องยอมรับ  มิใช่หาช่องทางเ พ่ือที่จะน าไปสู่ การยุบพรรคให้ ได้ "  นายปิยบุตรกล่ าว  
นายธนาธรยังกล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงว่า ไม่ได้ร่วมเพ่ือการตัดสินคดีในวันนี  หรือวันหลัง ตนเข้าร่วมด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั งนี ยังมีการข่มขู่คุกคามปิดกั นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอยู่ในหลายจังหวัด พรรคยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมเป็นสิทธิขั นพื นฐานของประชาชน
ที่ได้รับการรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ  ดังนั น พรุ่งนี  (22 ม.ค.) กมธ.สิทธิมนุษยชน สภาฯ จะมีการเชิญอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ม.พะเยา ที่มีการด าเนินการต่อนักศึกษาที่เข้าไปร่วมกิจกรรมทางสังคม การชุมนุม การ
แสดงออกสิ่งใดท่ีตนคิดว่ามีประโยชน์ต่อประเทศตนก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006629 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000006629
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วันที่ 21 มกราคม 2563 - 12:35 น 

ธนาธรยิ้ม-มวลชนเฮลั่น!! หลังอนาคตใหม่รอดคดียุบพรรค 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1906539 
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21 Jan 2020 

ด่วน!“อนาคตใหม่”รอดยุบพรรค  
 

  

 
 มติศาลรัฐธรรมนูญ “อนาคตใหม่”รอดยุบพรรค ชี พฤติการณ์ยังไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง แต่ข้อบังคับพรรคมี
ปัญหา  ไม่ ชั ด เจน  แนะกกต .สั่ ง แก้ ไข  ด้ าน  “ณฐพร”พอใจค า วิ นิ จฉั ย  ถื อว่ าท าหน้ าที่ ปกป้ องสถาบัน
ส าเร็จ                                           

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีที่ นายณฐพร  โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระท าของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรค ใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และข้อบังคับพรรคที่เขียนใน
ลักษณะไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า จากค าร้องเป็นกรณีกล่าวอ้างว่าข้อบังคับ นโยบายพรรค และสัญญลักษณ์ของพรรคอนาคต
ใหม่ มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิเพ่ือล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 (1)  จากบทบญญัติดังกล่าว จะพบว่าเป็น
อ านาจหน้าที่กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง ต้องตรวจสอบว่า  ค าขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมืองถูกต้อง
หรือไม ่เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะรับจัดตั งพรรคและประกาศในราชกิจจนุเบกษา  
กรณีดังกล่าวปรากฎข้อเท็จจริงว่า ในกระบวนการยื่นค าขอจดจัดตั งพรรคการเมืองอนาคตใหม่  มีการยื่นเอกสาร
ข้อบังคับพรรค พร้อมค าประกาศอุดมการณ์ และสัญญลักษณ์พรรค   นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและรับจดจัดตั ง โดยความเห็นชอบของกกต.และมีประกาศจัดตั งพรรคอนาคตใหม่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ  หากภายหลังพบว่าข้อบังคับพรรคไม่เป็นไป
ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรายงานต่อกกต.ให้มีมติเพิก
ถอนข้อบังคับพรรค ตามมาตรา 17 (3) ได้กรณีจึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอว่า เป็นใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปครองฯ 
"การยื่นค าร้องของนายณฐพร เป็นเพียงข้อห่วงใยในฐานะพลเมืองที่มีต่อสถาบันและระบอบการปกครองของประเทศ  
โดยงานข้อบังคับ พรรคใช้ถ้อยค าว่า "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" โดยเฉพาะค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ถ้อยค าว่า "จะยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย"นั น ศาลเห็นว่าควรท าให้มีความชัดเจนไม่
คลุมเครือ แตกต่างจากมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญที่ระบุประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกของชนในชาติ ตามมาตรา14(3) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง ซึ่งกกต.มีหน้าที่และอ านาจที่จะพิจารณาและเพิกถอน เพ่ือป้องกันความสับสนขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ นสมควรที่
ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป" 
 ส่วนกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ถูกร้องมีแนวคิดคลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตก และเป็นปฏิกษัตริย์นิยม มีการแสดงความเห็นทั ง
ก่อนและหลังการจัดตั งพรรคการเมือง รวมถึงการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และการแสดงความเห็นต่อสังคมในช่องทาง
ต่างๆ ศาลเห็นว่า การใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครอง จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ ในระดับท่ีท าให้เกิดผล 
และกระทบสิทธิและเสรีภาพ จนถึงขนาดท่ีวิญญูชนอาจคาดการณ์ได้ว่า น่าจะเกิดผลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้าง
การปกครอง  โดยการกระท านั นจะต้องด าเนินการอยู่ ไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ  แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากกฎในคดีเป็นเพียง
ข้อมูลข่าวสารจากเว็ปไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเตอร์เน็ต จึงยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกร้องทั ง 4 มีพฤติการณ์ล้ม
ล้างการปกครอง กรณีจึงไม่เพียงพอรับฟังได้ว่า เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปครอง ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง 
ส่วนการกระท าจะเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนใดหรือไม่ ต้องว่ากันตามกระบวนการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ภายหลังรับฟังค าวินิจฉัย นายณฐพร กล่าวว่า พอใจกับค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญและเป็นค าตัดสินที่ถูกต้องแล้ว ถือ
ว่าได้ท าหน้าที่ส าเร็จแล้วในการรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เพราะตน
ต้องการชี ให้ประชาชนเห็นว่ามีบางพรรคการเมืองต้องการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ต้องการกลั่นแกล้งพรรค
อนาคตใหม ่เท่าท่ีฟังศาลเองได้ให้พรรคอนาคตใหม่ไปปรับเปลี่ยนข้อบังคับให้เกิดความชัดเจนขึ น ไม่ให้มีความคลุมเครือ 
เรื่องนี กกต.ต้องเป็นหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการต่อในเรื่องนี  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/419376#.XiaITFjPRs8.twitter 
ส านักข่าว : https://www.prachachat.net/politics/news-412828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/419376#.XiaITFjPRs8.twitter
https://www.prachachat.net/politics/news-412828
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เปิดค าวินิจฉัย สาเหตุไม่ยุบพรรค 'อนาคตใหม่' 

 
 
  สรุปค าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า การที่นายทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนจัดตั งพรรคอนาคต
ใหม่ แสดงว่าข้อบังคับพรรคไม่มีเนื อหาขัดกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หากภายหลังการจดแจ้งตั งพรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมืองกระท าการขัดกับการปกครองในระบอบปะร
ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ต้องด าเนินการตามขั นตอนในกฎหมาย แต่
ที่ผ่านมาไม่มีการด าเนินการใดๆ 

ผู้ร้อง - นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้อง เนื อหาเป็นการแสดงความห่วงใย การพิจารณาว่าบุคคลใดใช้สิทธิ
เสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอ ถึงขนาดที่วิญญูชนน่าจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิด
การล้มล้างการปกครองฯจริง ต้องก าลังด าเนินอยู่ และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ แต่คดีนี ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ 
วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้อง ไม่ได้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ  ส าหรับการกระท าของผู้ถูกร้อง - แกนน าพรรค
อนาคตใหม่ จะผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในกระบวนการอ่ืนๆ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862918 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862918
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ที่ศาลรัฐธรรมนูญ วันนี  องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยคดีที่ นายณฐพร โตประยูร ยื่น
ค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ , นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้ม
ล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 
  ล่าสุดองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การกระท าของผู้ถูกร้องทั ง 4 ไม่ได้เป็นการใช้สิทธิ
เสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง เนื่องจากในการขอจดทะเบียนจัดตั งพรรค จะต้องยื่นข้อบังคับพรรค   ให้นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบ ก่อนรับจัดตั งพรรคและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั นเมื่อ กกต.รับรองจัดตั ง
เป็นพรรคการเมืองและมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงถือได้ว่าข้อบังคับพรรคดังกล่าวไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครอง จึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่าผู้ถูกร้องทั ง 4 ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง ดังนั นค าร้องดังกล่าวจึง
เป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้อง 
  อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อความในข้อบังคับของพรรคการเมืองควรมีความชัดเจนไม่คุมเครือ ซึ่ง กกต.มีหน้าที่
แ ล ะอ า น า จ พิ จ า รณา เ พิ กถอนข้ อบั ง คั บนั น ไ ด้  จึ ง ส มคว รที่ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ ะ ได้ แ ก้ ไ ข ให้ ถู ก ต้ อ ง ต่ อ ไ ป  
  ส่วนประเด็นเรื่องแนวคิดหรือการแสดงความเห็นของผู้ถูกร้องนั น เห็นว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดจะใช้
สิทธิล้มล้างการปกครองจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงท าให้เห็นได้ว่าการกระท าที่ก าลังด าเนินอยู่และไม่ห่างไกลจากเหตุ แต่
ยั ง ไม่ ป ร ากฏข้ อ เท็ จ จ ริ ง เ พี ย งพอว่ า กา รกระท า ของผู้ ถู ก ร้ อ งทั ง  4 กระท า กา รล้ มล้ า งกา รปกครอ ง 
  คดีนี  นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
49 ตั งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี 2562 ในฐานะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ มิให้กลุ่ม
บุคคลใดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอ้างว่าสัญลักษณ์ของพรรค
อนาคตใหม่ เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว เหมือนสัญลักษณ์ของสมาคมอิลลูมินาติ ที่หมายถึงการยึดมั่นแนวคิด
ความเป็นอิสระ เป็นอันตรายต่อระบอบการปกครอง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

 
 
นายณฐพร กล่าว ภายหลังศาลอ่านค าวินิจฉัยจบว่า ส่วนตัวแล้วตนยอมรับกับค าวินิจฉัยที่ออกมา ไม่ติดใจกับค าวินิจฉัย
ของศาลเพราะถือว่าตนเองได้ท าเต็มที่แล้วในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ที่ต้องรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ต้องอยู่คู่กับประเทศไทย และดีใจที่ประชาชนได้รับรู้ถึงความตั งใจของตน  
และในบางช่วงบางตอนของศาลในการอ่านค าวินิจฉัยก็ให้พรรคอนาคตใหม่กลับไปแก้ข้อบังคับพรรคให้มีแนวทางยึดกับ
หลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่ตนเองท าไม่ได้เป็นข้อขัดแย้งใดๆ
เพียงแต่หากพรรคการเมืองใดท าการกระท าแบบนี เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สมควร 
 อย่างไรก็ตามตนได้ยื่นค าร้องตามมาตรา 92 ให้กับ กกต.แล้วและให้ กกต.เป็นผู้พิจารณาเองว่า จะรับค า
ร้องหรือไม่อย่างไร ซึ่งเชื่อว่า กกต. จะรับค าร้องนี ไว้พิจารณา เพราะถือเป็นหน้าที่ของ กกต. โดยตรง 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/389502 
https://news.ch7.com/detail/389546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/389502
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
22 ม.ค. 2563 05:05 น. 

ไม่พบล้มล้างปกครองฯ ศาลยกฟ้อง อนาคตใหม่ดินหน้าต่อ 
อนาคตใหม่รอดบ่วงยุบพรรค “คดีอิลลูมินาติ”  
ศาล รธน.วินิจฉัยไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองฯ ตาม รธน.49 ท่ามกลางอียู-องค์กรสิทธิฯร่วมเกาะติด

สถานการณ์ “ธนาธร” ขอมุ่งมั่นท างานทั งในและนอกสภาฯต่อ “ปิยบุตร” ตอกรัฐประหารตัวดีล้มล้างการปกครอง 
พร้อมสู้คดีกู้เงินมั่นใจว่าไม่ผิด “ชวน” จี สอบกล้องวงจรปิด ส.ส.กดบัตรแทนกัน บอกทิ งบัตรคาเครื่องเป็นเรื่องปกติ 
เลขาสภาฯสรุปผลลงมติตั งแต่ ม.31-55 พ่วงข้อสังเกตท้ายร่างงบฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชง “ชวน” ส่งศาล รธน.ชี ขาด 
“นิพิฏฐ์” แฉอีก “นาที” ไปทัวร์จีนวันถกงบฯ ท้า “ฉลอง” ไปสู้กันในชั นศาล “เสี่ยหนู” ท าขึงขังตั ง กก.สอบ ขู่หวดไม่
เลี ยงถ้าผิดจริง แซะ “นิพิฏฐ์” ให้รู้จักมีน  าใจนักกีฬา “บิ๊กตู”่ ฉุนเจอซักในฐานะผู้ใช้งบฯ ส.ว.ยังห่วงวุฒิสภาสมรู้ร่วมคิด
ผ่านงบฯ 

พรรคอนาคตใหม่ได้ต่อลมหายใจอีกเฮือก เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยกค าร้อง ว่าการกระท าของพรรค
อนาคตใหม่และแกนน าพรรคไม่ได้เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 
อีย-ูองค์กรสิทธิฯเกาะติดยุบ อนค. 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังค าวินิจฉัยคดีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นาย
ปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ท่ามกลางการวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย 
มีก าลังต ารวจ 1 กองร้อย กระจายรอบบริเวณ ขณะที่แกนน าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เดินทางมาศาล แต่ไปรวมตัวรับฟังที่
พรรค ขณะที่สื่อมวลชนทั งไทยและต่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจากสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย หรืออียู ตัวแทน
สถานทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) น าโดย 
น.ส.ประทับจิต นีละไพจิตร เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน ทยอยเข้าร่วมรับฟังการอ่านคดี 
ตุลาการฯเริ่มอ่านค าวินิจฉัย 

ต่อมาเวลา 10.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยคดี โดย นุรักษ์ มาประณีต ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้อ่านค าวินิจฉัย ซึ่งใช้เวลาเพียง 
12 นาที นายทวีเกียรติอ่านค าวินิจฉัยว่า กรณีนายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้อง ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยมีเพียงประเด็น
เดียวว่า ผู้ถูกร้องใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือไม่ เมื่อพิจารณาจากค าร้องพบว่าเป็นกรณีกล่าวอ้างว่าข้อบังคับ นโยบายพรรค และสัญลักษณ์ของพรรคอนาคต
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ใหม่ มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิเพ่ือล้มล้างการปกครอง และเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สั่งแก้ข้อบังคับไม่ให้คลุมเครือ 

นายทวีเกียรติอ่านต่อว่า กรณีดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่าในกระบวนการยื่นค าขอจดจัดตั งพรรคการเมือง มี
การยื่นเอกสารข้อบังคับพรรค พร้อมค าประกาศอุดมการณ์ และสัญลักษณ์พรรค ไม่มีลักษณะที่เ ป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครอง และไม่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ เนื่องจากนายทะเบียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง และผ่านความ
เห็นชอบของ กกต.แล้ว หากภายหลังพบว่าข้อบังคับพรรคไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรายงานต่อ กกต. ให้มีมติเพิกถอนข้อบังคับพรรคตาม
มาตรา 17 (3) การยื่นค าร้องเป็นเพียงข้อห่วงใยของพลเมืองที่มีต่อสถาบัน และระบอบการปกครองของประเทศ ดังนั น 
ข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่ใช้ถ้อยค าว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการประกาศ
อุดมการณ์ทางการเมืองข้อ 6 วรรคสอง ที่ก าหนดว่าพรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ การ
ใช้ข้อความหรือข้อบังคับพรรคควรให้มีความชัดเจน ไม่มีความคลุมเครือ หรือแตกต่างจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 
2 ที่บัญญัติว่าไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันอาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกระหว่างชนในชาติ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 14 (3) ได้ ซึ่ง กกต.มีหน้าที่
พิจารณาหรือมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั นได้ตามมาตรา 17 (3) เพ่ือป้องกันความสับสนขัดแย้งอันที่อาจเกิดขึ น สมควร
ที่ผู้เกี่ยวข้องจะร่วมกันแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญต่อไป 
 
รอดไม่เข้าข่ายล้มล้างปกครอง 

นายทวีเกียรติอ่านอีกว่า ส่วนกรณีท่ีผู้ร้องอ้างว่าผู้ถูกร้องมีแนวคิดคลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตก และเป็นปฏิกษัตริย์
นิยม มีการแสดงความเห็นทั งก่อนและหลังการจัดตั งพรรค รวมถึงการให้สัมภาษณ์ และแสดงความเห็นต่อหน้า
สาธารณชน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆ ศาลเห็น
ว่าการใช้สิทธิ– เสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองฯ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่ ง
หมาย และความประสงค์ในระดับที่วิญญูชนอาจคาดเห็นได้ว่าน่าจะเกิดผลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการ
ปกครองฯ โดยการกระท านั นจะต้องก าลังด าเนินการอยู่ ไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีเป็นเพียง
ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเตอร์เน็ต ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องทั ง 4 มีพฤติการณ์ล้มล้าง
การปกครองฯ กรณีจึงไม่เพียงพอรับฟังได้ว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองฯตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง 
ส่วนการกระท าจะเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นใดหรือไม่ ต้องว่ากันตามกระบวนการและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าการกระท าของพรรคอนาคต-ใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
“ณฐพร” พอใจในค าวินิจฉัย 

นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้องให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังรับฟังค าวินิจฉั ยว่า รู้สึกพอใจกับค าตัดสินของศาล
รัฐธรรมนูญ เป็นค าตัดสินที่ถูกต้องแล้ว ถือว่าท าหน้าที่ส าเร็จแล้วในการรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตนต้องการชี ให้ประชาชนเห็นว่ามีบางพรรคต้องการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้
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ต้องการกลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่ เท่าที่ฟังศาลเองได้ให้พรรคอนาคตใหม่ไปปรับเปลี่ยนข้อบังคับให้เกิดความชัดเจน
ขึ น ไม่ให้มีความคลุมเครือ เรื่องนี  กกต.ต้องเป็นหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการต่อไป 
แกนน า อนค.นัดรวมพลท่ีพรรค 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคอนาคตใหม่ ตั งแต่ช่วงเช้ามีสื่อมวลชนทั งไทยและต่างชาติ เฝ้าเกาะติดความ
เคลื่อนไหวเพ่ือรอฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนก
กุล เลขาธิการพรรค แกนน า และ ส.ส.พรรค ทยอยมารวมตัวรอฟังค าวินิจฉัยที่ห้องประชุมชั น 8 โดยทางพรรคได้เปิด
พื นที่ชั น 5 ให้แก่ผู้ที่สนับสนุนพรรคเข้ามารอฟังค าวินิจฉัย พร้อมติดตั งจอโทรทัศน์เพ่ือถ่ายทอดสดระหว่างการพิจารณา
คดีด้วย โดยมีผู้สนับสนุนพรรคเข้ามารอรับฟังจ านวนมาก ขณะที่บรรยากาศภายในห้องของแกนน าพรรคและ ส.ส. 
พูดคุยกันอย่างผ่อนคลาย โดยเฉพาะนายธนาธรไม่มีท่าทางเครียด ยังคงยิ มหัวเราะตามปกต ิ
แฟนคลับเฮหลังไม่ถูกยุบพรรค 

กระทั่งเวลา 12.15 น. ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญการอ่านค าวินิจฉัยมีมติไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ มวลชน
ผู้สนับสนุนต่างพากันโห่ร้องด้วยความดีใจ พร้อมตะโกนว่า “พรรคอนาคตใหม่สู้ๆ” “พล.อ.ประยุทธ์ ออกไป” “เผด็จ
การจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” 
“ธนาธร” ขอมุ่งม่ันท างานต่อไป 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนพรรคอนาคต-ใหม่ให้ก้าว
มาถึงจุดนี  พรรคจะเดินหน้าท างานต่อไป เราขอสัญญากับประชาชนว่า ขาหนึ่ง ตนและ ส.ส. จะมุ่งมั่นท างานในสภา
อย่างมีคุณภาพ ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขัน ในระยะกลาง 2-3 เดือนจะรณรงค์ในร่างกฎหมายหลายฉบับที่เราเสนอ
ต่อสภาฯไป เช่น การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น เราจะจริงจังและมุ่งมั่นท างานเพ่ือประชาชน อีกขาหนึ่ง เราจะ
ท างานต่อเนื่องกับประชาชนนอกสภา แม้ตนจะไม่ได้เข้าสภาแล้ว แต่จะรับเอาปัญหาประชาชนมาฝากให้ ส.ส.ไปผลักดัน
แก้ไขปัญหาต่อไป วันนี ทุกคนเห็นแล้วว่าพวกเราท างานหนักแค่ไหน ขอบคุณประชาชนทุกคนที่สนับสนุนเรา การ
เดินทางนี เพ่ิงเริ่มต้นวันนี ยังไม่ถึง 2 ปี มีหลายเรื่องที่เราอยากผลักดัน สัญญาว่าจะผลักดันนโยบายให้เป็นจริง และเป็น
ตัวแทนความฝันของประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศไทยไปข้างหน้า ขอบคุณทุกก าลังใจ 
ฉะรัฐประหารคือตัวการล้มล้าง 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคเห็นว่ากรณีนี ไม่ควรเป็นคดีตั งแต่แรก 
ยืนยันว่าไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่พวกเราคิด
และท าคือการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคง และยั่งยืน ไม่ใช่ประชาชนและ
พรรค การเมืองที่คิดล้มล้างการปกครอง แต่เป็นกองทัพที่ก่อการรัฐประหารต่างหากที่ล้มล้างการปกครอง แม้วันนี ค า
ร้องยุบพรรคจะถูกยกไป แต่ยังมีกระบวนการร้องยุบท าลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ เราเชื่อว่าการร้องยุบพรรคและนิติ
สงคราม ไม่ใช่การท าให้ประชาธิปไตยยั่งยืนได้ มีแต่การเปิดพื นที่ให้เข้ามาตามกระบวนการเท่านั นถึงจะพาประเทศไปสู่
อนาคตแบบใหม่ได้ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี  ส.ส.ของพรรคได้ยื่นญัตติขอให้สภาฯตั งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันการรัฐประหาร เพราะเราเชื่อว่าประชาธิปไตยจะยั่งยืนไม่ได้หากยังตกในวงจรของการ
รัฐประหาร 
พร้อมสู้คดีกู้เงินม่ันใจไม่ผิด 
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เมื่อถามว่าจะฟ้องกลับหรือไม่ นายปิยบุตรตอบว่า ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี  แต่เชื่อว่ าการร้องเรียนไปมาไม่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาธิปไตย ขอให้ยุติกระบวนการนิติสงคราม มาท างานดีกว่า ส่วนคดี เงินกู้ของพรรคเราพร้อมต่อสู้คดี 
เพราะการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ไม่ถูกต้อง ภายหลังคณะอนุกรรมการของ กกต.ยกค าร้องไป
แล้ว แต่ กกต.ยังด าเนินการต่อ เราฟ้องร้องเป็นคดีอาญาต่อ กกต.แล้ว ขณะเดียวกันจะร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิด
การไต่สวนเพ่ือเรียกเอกสารและพยานบุคคลเข้ามาพิจารณา การกู้เงินไม่มีกฎหมายห้าม เพราะมีหลายพรรคกู้เงิน และ
เราทยอยคืนไปบางส่วน มั่นใจว่าไม่มีความผิด เมื่อถามว่าพรรคอนาคตใหม่จะด าเนินการแก้ ไขข้อบังคับพรรคหรือไม่ 
นายปิยบุตรตอบว่า ประเด็นนี ยังไม่ได้หารือกัน ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรค
การเมือง คือเลขาธิการ กกต. ที่ต้องแจ้งมายังพรรคอนาคตใหม่ หากเห็นว่าข้อบังคับพรรคมีความไม่คลุมเครือหรือไม่
ชัดเจน ดังนั น ทางพรรคจะรอการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อน 
“ชวน” ชี้ ส.ส.ทิ้งบัตรคาเครื่องปกติ 

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ออกมาแฉข้อมูลการเสียบบัตรแทนกันของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ในการลง
มติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ว่า มอบให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ให้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังว่ามีการเสียบบัตรแทนกันจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้กระท า แต่ไม่ได้ก าหนดกรอบ
เวลาว่าต้องเสร็จภายในกี่วัน ปกติบัตรลงคะแนนมักอยู่ที่ ส.ส. แต่ ส.ส.ส่วนหนึ่งมักทิ งบัตรคาเครื่องไว้ เมื่อเลิกประชุม
แล้วเจ้าหน้าที่จะไปดึงบัตรเหล่านี ออกจากเครื่องในทุกที่นั่งแล้วน ามาเก็บไว้ พอตอนเช้า ส.ส.จะมาขอบัตรลงคะแนน
จากเจ้าหน้าที่ที่เก็บไว้ 
พูดปากเปียกปากแฉะก็ยังท ากัน 

นายชวนกล่าวว่า ก่อนหน้านี เคยสั่งให้ตรวจสอบกรณีนายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพ่ือไทย ที่มี
ลักษณะเดียวกัน แต่สุดท้ายไม่สามารถชี ได้ว่าใครเป็นคนกดบัตรให้ เคยเตือนมาตลอดว่าอย่าไปลงมติซ  า หรือไปท าอะไร
ผิด เพราะฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นแบบอย่างเคารพเสียงประชาชน และกติกาบ้านเมือง เมื่อถามว่า การเสียบบัตรคาไว้
บนเครื่อง อาจเปิดโอกาสให้เกิดการเสียบบัตรแทนกันได้หรือไม่ นายชวนตอบว่า โดยทั่วไปถ้าไม่สมคบกัน คงไม่มี อยู่ดีๆ
จะไปกดบัตรแทนคนอื่นได้อย่างไร การเสียบบัตรคาไว้เป็นเรื่องปกติ บางเรื่องต้องลงมติหลายครั ง เช่น เรื่องงบประมาณ 
ส.ส.จะเสียบบัตรคาไว้ ยกเว้นฝากให้เพ่ือนมากดแทนเป็นอีกเรื่อง ท าไม่ได้ หากพบว่ามีการเสียบบัตรแทนกันจริงต้องมี
มาตรการบางอย่าง แต่ขอรอดูผลสอบก่อนค่อยมาว่ากันจะด าเนินการอย่างไร เมื่อถามว่า จะมีผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.
งบฯ 63 ต้องเป็นโมฆะหรือไม่ นายชวนตอบว่า เป็นคนละเรื่องกัน 
เลขาสภาฯสรุปเสียบบัตรแทนจริง 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้เรียกประชุมทีมกฎหมายสภาฯ พบว่าข้อ
กล่าวหาของนายนิพิฏฐ์เป็นความจริง จากการเชิญเจ้าหน้าที่ส านักชวเลขมาตรวจสอบ พบว่าในมาตรา 31-55 และ
ข้อสังเกตร่างพ.ร.บ. มีชื่อนายฉลองร่วมลงมติจริง ขณะเดียวกันได้เรียกเจ้าหน้าที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนนในห้องประชุม
มาให้ข้อมูล ปรากฏว่านายฉลองได้เบิกบัตรลงคะแนนไปตั งแต่วันที่ 8 ม.ค.2563 โดยไม่ได้ส่งบัตรคืนให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ 
จากนั นมาพบอีกครั งว่าบัตรลงคะแนนของนายฉลองถูกเสียบไว้ในเครื่องลงคะแนนวันที่ 11 ม.ค.2563 และเรียกฝ่าย
เทคนิคมาช่วยตรวจสอบช่องเสียบบัตรลงคะแนน แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรของนายฉลองถูกเสียบบัตรไว้ในที่นั่ง
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ต าแหน่งใด ขณะที่กล้องก็ไม่สามารถจับภาพไว้ได้ เมื่อประมวลกันแล้วทีมกฎหมายเห็นว่าข้อกล่าวหาเป็นจริง ท าให้ผล
การลงมติตั งแต่มาตรา 31-55 ตลอดจนข้อสังเกต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ชงให้ “ชวน” ส่งศาล รธน.ชี้ขาด 

นายสรศักดิ์กล่าวต่อว่า กระบวนการที่จะท าให้ถูกต้อง คือต้องท าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 139 คือหากร่าง 
พ.ร.บ.ฉบับใดที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรี ให้ชะลอไว้ 3 วัน เพ่ือให้สมาชิก
รัฐสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 หรือ 75 คน เสนอเรื่องต่อประธานสภาฯให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยข้อสังเกตของทีมกฎหมายเห็นว่ากรณีนี ไม่ท าให้ร่างกฎหมายต้องตกไป เพราะเป็นเพียงแค่
เสียงเดียว แต่พร้อมเคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ได้แจ้งผลสอบให้
ประธานสภาฯทราบแล้ว เรื่องนี คงต้องน าไปหารือในที่ประชุมสภาฯในวันที่ 22 ม.ค. ว่าที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างไร อาจ
เห็นไม่ตรงกับทีมกฎหมายก็ได้ 
ศาลฎีกาควักใบด าผู้สมัคร ปชป. 

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั ง ศาลอ่านพิพากษา คดีท่ี กกต.ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยกรณีที่ กกต.มีมติสั่งเพิกถอน
สิทธิการลงรับสมัครเลือกตั ง และสิทธิเลือกตั ง (แจกใบด า) นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี เขต 2 พรรค
ประชาธิปัตย์ เหตุปราศรัยหาเสียงด้วยการใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือ
พรรค การเมือง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งลงคะแนนให้ตนเอง พิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั งของนายชาติ
ชาย ผู้ถูกกล่าวหา เป็นเวลา 10 ปี 
 
ท า ส.ส.ระส่ า กกต.คิดแต้มใหม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลฎีกามีค าพิพากษาดังกล่าว ส านักงาน กกต.ได้รายงานให้ที่ประชุม กกต.พร้อม
ความเห็นต่อกรณีดังกล่าว ว่าต้องมีการค านวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ เนื่องจากเป็นเหตุ
ให้การเลือกตั งในเขตนั น มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส.
มาตรา 131 ซึ่งจะมีผลกับจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่จะถูกหักคะแนนของนายชาติชาย 
ออกไป และอาจท าให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อล าดับสุดท้ายต้องพ้นจากการเป็น ส.ส. อีกทั งต้องจับตาดูว่า กกต.ยังคงใช้สูตรใด
ค านวณ เนื่องจากปัจจุบันหลายพรรคมี ส.ส.เกินจ านวน ส.ส.พึงมี เช่น การเลิกพรรคของ พรรคประชาชนปฏิรูปที่นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ หรือกรณีการเลือกตั งใหม่ ส.ส.นครปฐม เขต 5 ที่ท าให้ ส.ส.ของ
พรรคอนาคตใหม่ต่ ากว่าจ านวนพึงมี 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1753081 
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สรุปไทมไ์ลน์ ค  าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ 
21 ม.ค. 2563 

 
ความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงเที่ยงวันนี (21 มกราคม 2563) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ เพ่ืออ่านค า
วินิจฉัยในคดีที่ (ผู้ร้อง) คือ นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 
ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ โดย หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ , เลขาธิการพรรคอนาคต
ใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพ่ือล้ม
ล้างการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
ทีมข่าวโต๊ะการเมือง เนชั่นทีวี ขอสรุปไทม์ไลน์ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี  
- 12.05 น. การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั งพรรคอนาคตใหม่ แสดงว่าข้อบังคับพรรคไม่มีเนื อหา
ขัดกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- 12.08 น. หากภายหลังการจดแจ้งตั งพรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมืองกระท าการขัดกับการปกครองในระบอบปะร
ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ต้องด าเนินการตามขั นตอนในกฎหมาย แต่
ที่ผ่านมาไม่มีการด าเนินการใดๆ 
- 12.09 น. ผู้ร้อง (นายณฐพร โตประยูร) ยื่นค าร้อง เนื อหาเป็นการแสดงความห่วงใย 
- 12.10 น. การพิจารณาว่าบุคคลใดใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ จะต้องปรกาฏข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอ ถึง
ขนาดที่วิญญูชนน่าจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการล้มล้างการปกครองฯจริง ต้องก าลังด าเนินอยู่ และไม่ห่างไกลเกินกว่า
เหตุ แต่คดีนี ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ 
- 12.11 วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้อง ไม่ได้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ 
- 12.11 น. ส าหรับการกระท าของผู้ถูกร้อง (แกนน าพรรคอนาคตใหม่) จะผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ เป็นเรือ่งที่ต้องไป
ว่ากันในกระบวนการอ่ืนๆ 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378758810/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378758810/
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ศรีสุวรรณ จวก อีย-ูองักฤษ ปม ศาล รธน.พิพากษา "อนาคตใหม่" 
 

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก แซะ อียู -อังกฤษ ไม่มีมารยาทการทูต ชี  เรื่องนี เป็น
ศักดิ์ศรีขอประเทศไทย ประเทศอ่ืนไม่ควรก้าวก่าย  

จากกรณีที่วันนี  (21ม.ค.63) ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังค าตัดสินคดี "อิลลูมินาติ" (ล้มล้างการปกครอง) ของพรรค
อนาคตใหม่ ว่าจะถูกยุบหรือไม่ โดยที่แกนน าพรรคและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกคนจะประจ าการที่ ที่ท าการ  
ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เกี่ยวกับกรณีที่ สหภาพ
ยุโรป หรือ อียู (EU) และ สหราชอาณาจักรหรือ ประเทศอังกฤษ จะขอศาลรัฐธรรมนูญร่วมฟังค าพิพากษาคดีดังกล่าว
ของพรรคอนาคตใหม่ด้วย โดยในโพสต์ระบุว่า 

"ตามท่ีจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการอ่านค าวินิจฉัย กรณีการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้าง
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ หรือมีลักษณะเชื่อมโยงกับองค์กรลับ 
(อิลลูมินาติ) ในวันนี  (21 ม.ค.) เวลา 11.30 น.นั น การที่มีข่าวว่าตัวแทนสถานฑูตต่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป(EU) 
และ อังกฤษ จะขอศาลเข้ารับฟังค าตัดสินในศาลด้วยนั น เป็นที่น่าสงสัยว่าสหภาพยุโรป(EU) และ อังกฤษ ก าลังจะใช้
อ านาจหรือสิทธิสภาพนอกอาณาเขต(extraterritorial right)กับไทย เหมือนสมัยสนธิสัญญาเบาว์ริ่งหรืออย่างไร ถ้าไม่ใช่ 
ก็แสดงว่านักการทูตเหล่านั นไม่มีมารยาททางการฑูตเลย หรือไม่เคยเรียนหรือฝึกอบรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมา
เลยหรืออย่างไร เรื่องนี เป็นศักดิ์ เป็นศรีของชาติไทย ที่ไม่ควรให้ประเทศใดมาก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมของไทยครับ 
และนักการทูตท่ีดีต้องเป็นกลางทางการเมืองในประเทศที่ตนมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีดีต่อกันครับ” 

  
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378758785/ 
ส านักข่าวกรุงเทพธรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862906 
 
 
 
 
 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378758785/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862906
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“ชาติชาย” ผู้สมัครส.ส.ปชป. ซีด! ศาลฎีกา ตัดสิทธิ์ 10 ปี  
หาเสียงใส่ร้ายผู้สมัคร พปชร. 
วันที่ 21 มกราคม 2563 - 17:29 น.  

 

 
 
 
 
ผู้สมัครส.ส.ปชป. ซีด! ศาลฎีกา ตัดสิทธิ์ 10 ปี หาเสียงใส่ร้ายผู้สมัคร พปชร. 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั ง มีค าพิพากษายืนตามค าร้องกกต. ที่ขอให้สั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัคร(ใบด า) นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) โดยศาล
เห็นว่ากระท าผิดกฎหมายเลือกตั ง กรณีหาเสียงเลือกตั ง ด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งลงคะแนนให้ตนเองจริง ซึ่ งนอกจากด าเนิน
คดีอาญา ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั งของนายชาติชาย 10 ปีด้วย 
ส าหรับค าร้องของ กกต. ระบุพฤติการณ์ของนายชาติชายว่า วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 10.18 น. นายชาติชาย ได้
ปราศรัยหาเสียงที่ตลาดวังพง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี มีถ้อยค าใส่ร้ายคู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเดิม
เคยเป็นส.ส.ปชป. ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจย้ายพรรคเพราะถูกซื อตัว ละทิ งอุดมการณ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อัน
เป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจผิดในคะแนนนิยม และจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งลงคะแ นน
ให้กับนายชาติชาย 

รายงานข่าวจากส านักงาน กกต.ว่า คดีนี แม้จะไม่มีการเลือกตั งใหม่ แต่ส านักงานกกต.ก าลังศึกษาว่าความผิดใน
กรณีนี  จะถือว่าเป็นเหตุทุจริตเลือกตั งที่ท าให้ต้องค านวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามมาตรา 131 วรรคสอง 
ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั งส.ส. ซึ่งอาจส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคหรือไม่ โดยเฉพาะ
ปชป. ที่จะถูกหักคะแนนของนายชาติชาย ออกจากคะแนนรวมของพรรค ซึ่งในการเลือกตั งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 นาย
ชาติชาย ได้คะแนน 19,711 คะแนน 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3437067 
ส านักข่าวสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/127926 
ส านักข่าวสนุก : https://www.sanook.com/news/8016350/ 
ส านักข่าวฐานเศรษฐกิจ : https://www.thansettakij.com/content/419431 
ส านักข่าวนิวส์วัน : https://news1live.com/detail/9630000006688 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3437067
https://siamrath.co.th/n/127926
https://www.sanook.com/news/8016350/
https://www.thansettakij.com/content/419431
https://news1live.com/detail/9630000006688
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/2130led-2.jpg
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ศาลฎีกาสั่งใบด า "ชาติชาย" 
ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ปชป. 
16:33 | 21 มกราคม 2563 | 2,703  
 

 
 
วันนี  ( 21 ม.ค. 2563) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั งมีพิพากษายืนตามค าร้อง กกต.ที่มีมติกกต.สั่งเพิกถอนสิทธิ

สมัคร หรือ ใบด า นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี จากพรรคประชาธิปัตย์ โดยศาลเห็นว่ามีการกระท าผิด
กฎหมายเลือกตั งกรณีหาเสียงเลือกตั ง ด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของ
ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งลงคะแนนให้ตนเองจริง โดยให้เพิกถอนสิทธิ์ สมัครรับเลือกตั ง
ของนายชาติชายเป็นเวลา 10 ปีด้วย 

ทั งนี ค าร้องของ กกต. ระบุพฤติการณ์ของนายชาติชายที่เป็นเหตุให้ต้องมีมติส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครและสิทธิเลือกตั งรวมทั งด าเนินคดีอาญา  ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั งส.ส. 2561 มาตรา 138 มาตรา 73
วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 159  ว่าจากพยานหลักฐานพบว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 10.18 น. นายชาติชาย ได้
ปราศรัย หาเสียงเลือกตั งที่บริเวณตลาดวังพง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี   มีถ้อยค าว่า “ส.ส.ประชาธิปัตย์คน
เดิมทั ง 3 คนได้ถูกซื อตัวแล้วย้ายพรรคไปแล้ว" 

ซึ่งผู้ร้องท่ียืนค าร้องเรื่องนี ต่อกกต.ยืนยันว่า การเลือกตั งครั งที่ผ่านมาผู้ร้องได้รับเลือกตั งเป็น ส.ส. จันทบุรี เขต 
2 พรรคประชาธิปัตย์ แต่ในการเลือกตั งครั งนี ได้ย้ายมาสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ การปราศรัยหาเสียงดังกล่าว
ของนายชาติชาย จึงหมายถึงผู้ร้องซึ่งอดีตเคยเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และต่อมาย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชา
รัฐ  ถ้อยค าดังกล่าวจึง เป็นการใส่ร้ายผู้ร้องและท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจย้ายพรรคเพราะถูกซื อตัว ละทิ งอุดมการณ์
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อันเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจผิดในคะแนนนิยม และจูงใจให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั งลงคะแนนให้กับนายชาติชาย 

ทั งนี  มีรายงานว่า คดีนี แม้จะไม่ท าให้มีการเลือกตั งใหม่หรือเลือกตั งซ่อม แต่ทางส านักงาน กกต.ก าลังอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาว่าความผิดในกรณีดังกล่าว จะถือว่าเป็นเหตุทุจริต เลือกตั งที่ท าให้ต้องมีการค านวณส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อใหม่ ตามมาตรา 131 วรรค 2 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั งส.ส. ซึ่งอาจส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงส.ส.บัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองหรือไม่ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่จะถูกหักคะแนนของนายชาติชายออกจาก
คะแนนรวมของพรรค 
  
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/288174 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/288174
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ศาลฎีกาแจกใบด าตัดสิทธิสมัคร 10 ปี
เ ด็ ก ป ช ป . เ มื อ ง จั น ท์  จ่ อ ค า น วณ          
ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:23 น.      

 

21 ม.ค.63 - ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั งมีพิพากษายืนตามค าร้องกกต.ที่ขอให้มีมติกกต.สั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
(ใบด า) นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครส.ส.จันทบุรี จากพรรคประชาธิปัตย์ โดยศาลเห็นว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั งกรณีหาเสียงเลือกตั ง ด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งลงคะแนนให้ตนเองจริง โดยให้เพิกถอนสิทธิ์ สมัครรับเลือกตั งของนาย
ชาติชายเป็นเวลา 10 ปีด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับค าร้องของกกต. ระบุพฤติการณ์ของนายชาติชายที่ เป็นเหตุให้ต้องมีมติส่งศาลฎีกา
พิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครและสิทธิเลือกตั งรวมทั งด าเนินคดีอาญา   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั งส .ส. 2561 มาตรา 138 มาตรา 73วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 159  ว่า จาก
พยานหลักฐานพบว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 10.18 น. นายชาติชาย ได้ปราศรัย หาเสียงเลือกตั งที่บริเวณตลาดวัง
พง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  มีถ้อยค าว่า “ส.ส.ประชาธิปัตย์คนเดิมทั ง 3 คนได้ถูกซื อตัวแล้วย้ายพรรคไป
แล้ว" ซึ่งผู้ร้องที่ยืนค าร้องเรื่องนี ต่อกกต.ยืนยันว่า ยืนยันว่าการเลื อกตั งครั งที่ผ่านมาผู้ร้องได้รับเลือกตั งเป็น ส.ส. 
จันทบุรี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ 

แต่ในการเลือกตั งครั งนี ได้ย้ายมาสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ การปราศรัยหาเสียงดังกล่าวของนายชาติ
ชาย จึงหมายถึงผู้ร้องซึ่งอดีตเคยเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และต่อมาย้ายมาสังกั ดพรรคพลังประชารัฐ  ถ้อยค า
ดังกล่าวจึง เป็นการใส่ร้ายผู้ร้องและท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจย้ายพรรคเพราะถูกซื อตัว ละทิ งอุดมการณ์เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน อันเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจผิดในคะแนนนิยม และจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั งลงคะแนนให้กับนายชาติชาย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี แม้จะไม่ท าให้มีการเลือกตั งใหม่ แต่ทางส านักงานกกต.ก าลังอยู่ในระหว่างการศึกษา
ว่าความผิดในกรณีดังกล่าว จะถือว่าเป็นเหตุทุจริตเลือกตั งที่ท าให้ต้องมีการค านวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตาม
มาตรา 131 วรรค 2 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั งส.ส. ซึ่งอาจส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองหรือไม่ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่จะถูกหักคะแนนของนายชาติชายออกจากคะแนนรวมของพรรค. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55143 
ส านักข่าว RYT9 : https://www.ryt9.com/s/iq02/3087515 
ส านักข่าว INN  : https://www.innnews.co.th/politics/news_580763/ 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55143
https://www.ryt9.com/s/iq02/3087515
https://www.innnews.co.th/politics/news_580763/
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จบัตาสูตรค านวณ ส.ส. หลงั 'ชาติชาย' เจอใบด า 
 

 

กกต.รายงานค าพิพากษาใบด า “ชาติชาย” ส่อต้องค านวณส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่ ปาร์ตีลิ้สต์ล าดับสุดท้ายของปชป.อาจหลดุเก้าอี ้ 
 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั งมีพิพากษายืนตามค าร้องของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.)ที่ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัคร (ใบด า) นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.
จันทบุรี จากพรรคประชาธิปัตย์ โดยศาลเห็นว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั งกรณีหาเสียงเลือกตั ง ด้วยการ
หลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั งลงคะแนนให้ตนเอง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั งของนายชาติชายเป็นเวลา 10 ปี 
ทางส านักงานกกต.ได้รายงานค าพิพากษาให้ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต.ได้รับทราบและเห็นว่ากรณีดังกล่าวท าให้ต้อง
มีการค านวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ เนื่องจากการกระท าดังกล่าวถือเป็นเหตุให้การ
เลือกตั งในเขตนั นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา 131 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง  ซึ่งก็จะมีผลกระทบกับ
จ านวนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่เบื องต้นจะถูกหักคะแนนของนายชาติชายออก
จากคะแนนรวมของพรรค และอาจท าให้ส.ส.บัญชีรายชื่อล าดับสุดท้ายต้องพ้นจากการเป็นส.ส. 
อย่างไรก็ตาม หากมีการค านวณจ านวนส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ต้องจับตาว่า กกต.จะใช้สูตรการค านวณอย่างไร เนื่องจาก 
ปัจจุบันหลายพรรคการเมืองมีจ านวน ส.ส.เกินจ านวนส.ส.พึงมีจากผลการเลือกตั งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 เช่น การเลิก
พรรคการเมือง ของพรรคประชาชนปฏิรูป โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ   หรือกรณีการ
เลือกตั งใหม่ ส.ส.นครปฐม เขต 5 ที่ท าให้จ านวนส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ต่ ากว่าจ านวนพึงมี เป็นต้น 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863018 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863006 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863006
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863006
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863006
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863006
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863018
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863006
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ศาลฎีกาแผนกคดี เลือกตั้ ง  พิพากษาให้ใบด า         
'ชาติชาย วรพิพัฒน์' ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี ปชป. 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี หลังถูกกล่าวหาปราศรัย
ใส่ร้ายด้วยความเท็จ - ส านักงาน กกต.อยู่ระหว่าง
ศึกษาต้องค านวณบัญชีรายชื่อใหม่หรือไม่ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั งนัดอ่านค าพิพากษาคดีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั ง (กกต.) เป็นผู้ร้อง นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ถูกร้อง กรณี
กระท าผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 มาตรา 
73 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 159 โดยระบุว่า นายชาติชาย มีพฤติการณ์ปราศรัยหาเสียงด้วยถ้อยความใส่ร้ายด้วย
ความเท็จ จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจผิดในคะแนนนิยม และจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งลงคะแนนให้กับนายชาติชาย  
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั ง พิพากษาว่า นายชาติชาย มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั ง กรณีการหาเสียงเลือกตั งด้วยการ
หลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั งลงคะแนนให้ตัวเองจริง จึงมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั ง (ใบด า) เป็นระยะเวลา 10 ปี  
อนึ่ง ก่อนหน้านี  กกต. ระบุพฤติการณ์ของนายชาติชายที่เป็นเหตุให้ต้องมีมติส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
และสิทธิเลือกตั งรวมทั งด าเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.เลือกตั งฯ ส.ส. มาตรา 138 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบ
มาตรา 159 ว่า จากพยานหลักฐานพบว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 10.18 น. นายชาติชาย ได้ปราศรัย หาเสียง
เลือกตั งที่บริเวณตลาดวังพง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี มีถ้อยค าว่า “ส.ส.ประชาธิปัตย์คนเดิมทั ง 3 คนได้ถูก
ซื อตัวแล้วย้ายพรรคไปแล้ว" ซึ่งผู้ร้องที่ยืนค าร้องเรื่องนี ต่อกกต.ยืนยันว่า ยืนยันว่าการเลือกตั งครั งที่ผ่านมาผู้ ร้องได้รับ
เลือกตั งเป็น ส.ส. จันทบุรี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ 

แต่ในการเลือกตั งครั งนี ได้ย้ายมาสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ การปราศรัยหาเสียงดังกล่าวของนายชาติ
ชาย จึงหมายถึงผู้ร้องซึ่งอดีตเคยเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และต่อมาย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ถ้อยค าดังกล่าว
จึง เป็นการใส่ร้ายผู้ร้องและท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจย้ายพรรคเพราะถูกซื อตัว ละทิ งอุดมการณ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตน อันเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจผิดในคะแนนนิยม และจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั ง
ลงคะแนนให้กับนายชาติชาย 
รายงานข่าวแจ้งว่า คดีนี แม้จะไม่ท าให้มีการเลือกตั งใหม่ แต่ ส านักงาน กกต. ก าลังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าความผิด
ในกรณีดังกล่าว จะถือว่าเป็นเหตุทุจริตเลือกตั งที่ท าให้ต้องมีการค านวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามมาตรา 131 
วรรค 2 ของ พ.ร.บ.เลือกตั งฯ ส.ส. โดยอาจส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง
หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่จะถูกหักคะแนนของนายชาติชายออกจากคะแนนรวมของพรรค 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews-news/84735-isranewss-84735.html 

https://www.isranews.org/isranews-news/84735-isranewss-84735.html
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21 มกราคม 2563 - 20:00 น.  

ตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง 10 ปี ชาติชาย ผู้สมัคร ส.ส.ปชป.  

 

 

 

 

 
ศาลฎีกาคดีเลือกตั้ง ฟังหลักฐาน กกต.ชัดแจกใบด า ผู้สมัคร ปชป.ปราศรัยหาเสียงโจมตี อดีต ส.ส.คู่แข่งเข้าใจถูกซื้อตัว
ย้ายพรรค  

21 ม.ค.63 - ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั ง สนามหลวง ศาลอ่านพิพากษา คดีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) 
ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัย กรณีที่ กกต.มีมติ สั่งเพิกถอนสิทธิการลงรับสมัครเลือกตั ง และสิทธิเลือกตั ง (แจกใบด า) นาย
ชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. พ.ศ.2561 
มาตรา 138 ประกอบมาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) และ 159 จากเหตุที่ปราศรัยหาเสียง เมื่อวันที่ 10 มี.ค.62 บริเวณตลาด
วังพง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  มีถ้อยค าบางตอนว่า "...ส.ส.ประชาธิปัตย์คนเดิมทั ง 3 คนได้ถูกซื อตัวแล้ว
ย้ายพรรคไปแล้ว..." 
 โดยศาล พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าผิดนั น เป็นการหาเสียงด้วยการใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งลงคะแนนให้ตนเอง จึงพิพากษาให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั งของนายชาติชาย ผู้ถูกกล่าวหา เป็นเวลา 10 ปี 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีดังกล่าว กกต. มีมติเมื่อวันที่ 8 ก.ค.62 เห็นว่า จากพยานหลักฐานที่รวบรวมมา
ฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค.62 เวลา 10.18 น. นายชาติชาย ได้ปราศรัย หาเสียงเลือกตั งที่บริเวณตลาดวังพง ต.ขุนซ่อง 
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  มีถ้อยค ายางตอนระบุว่า "...ส.ส.ประชาธิปัตย์คนเดิมทั ง 3 คนได้ถูกซื อตัวแล้วย้ายพรรคไป
แล้ว..." ขณะที่ ผู้ร้องเรื่องนี  ต่อ กกต.ยืนยันว่า การเลือกตั งครั งที่ผ่านมาผู้ร้องได้รับเลือกตั งเป็น ส.ส.จันทบุรี เขต 2 ใน
นามพรรคประชาธิปัตย์ แต่ในการเลือกตั งครั งนี ได้ย้ายมาสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ การปราศรัยหาเสียงดังกล่าว
จึงหมายถึงผู้ร้องซึ่งอดีตเคยเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จึงเป็นการใส่ร้ายและท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจย้ายพรรค
เพราะถูกซื อตัว ละทิ งอุดมการณ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อันเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งเข้าใจ
ผิดในคะแนนนิยม และจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งลงคะแนนให้กับนายชาติชาย 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411954?adz= 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/411954?adz
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วันที่ 21 มกราคม 2563 - 10:30 น.  
 

นายกสมาคม ขรก.ท้องถิ่น คาด กกต. 
ชัตดาวน์ผู้บริหาร สมาชิก อบต.  
เคาะเลือกตั้งช่วง พ.ค. 
 

 
 

นายกสมาคม ขรก.ท้องถิ่น คาด กกต.ชัตดาวน์ผู้บริหาร สมาชิก อบต. เคาะเลือกตั งช่วง พ.ค. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1905964 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1905964
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21 มกราคม 2563 - 20:00 น.  

เฉลิม จวก คนปล่อยข่าวดีลรัฐบาล ยัน ไม่มีซูเอี๋ย 
 
 
 
 
 

 
เฉลิม จวก คนปล่อยข่าวดีลรัฐบาล ต่อรองรับผล ปย. ยัน ไม่มีซูเอ๋ีย เคาะ 29 ม.ค. ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ลั่น เสียดาย
ไม่ได้ร่วมอภิปรายด้วย 

ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง  กล่าวถึงการเตรียมยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจว่าตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการปล่อยข่าวว่าตนมีการเจรจารับผลประโยชน์กับรัฐมนตรีบางคน 
ตนขอสาปแช่งคนปล่อยข่าวและออกข่าว เพราะบนความจริงเป็นไปไม่ได้  ที่ตนชี แจงให้สื่อทราบเพราะต้องการบอกว่า
ไม่มีซูเอ่ีย ไม่มีการเจรจา มีแต่การอภิปรายข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลชุดนี ไม่เหมาะที่จะบริหารประเทศต่อไปอีกแล้ว 
        ส่วนจ านวนบุคคลที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั น  ขณะนี ตนยังไม่ทราบว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจใครบ้าง แต่ตนเสนอไว้ 5 คน ซึ่งใน 5 คนนี หากมีคนสนใจอภิปรายในเรื่องที่ก าหนดไว้ หัวหน้าพรรคก็จะส่งคน
นั นมาฝึกปรือกับตน เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ในส่วนพรรคอ่ืนก็แล้วแต่พรรคพิจารณา ทั งนี  ร.ต.อ.เฉลิมมั่นใจ ว่า
รัฐมนตรี  5 คนที่เปิดเผยชื่อไปแล้ว นั น คณะกรรมการฯมีข้อมูลพร้อม ยืนยันว่าไม่มีการใส่ร้ายป้ายสี และไม่มีเรื่อง
ส่วนตัวอย่างแน่นอน  
       ทั งนี หลังคณะกรรมการฯก าหนดรายละเอียดการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้แล้ว ขั นต่อไปจะเสนอหัวหน้าพรรค เพ่ือ
น าเข้าที่ประชุมพรรคว่าเห็นด้วยหรือไม่ จากนั นหัวหน้าพรรคจะประชุม 7 พรรคร่วมเพ่ือสรุปมติ โดยเบื องต้นก าหนดไว้
ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันพุธที่ 29 มกราคม คาดว่าจะมีจ านวนคนมากกว่า 7 คน ขณะนี อยู่ระหว่างการหารือ
ของหัวหน้าพรรค 
      นอกจากนี  ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า เสียดายที่ไม่ได้ร่วมอภิปรายในครั งนี ด้วย จึงท าอะไรได้ไม่เต็มที่ แต่มั่นใจว่าชก
เพียงครึ่งหมัดก็สามารถท าให้ชนะได้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411953?adz 
ส านักข่าว : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006740 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/411953?adz
https://mgronline.com/politics/detail/9630000006740


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

 

 
เผยแพร่: 21 ม.ค. 2563 18:17   ปรับปรุง: 21 ม.ค. 2563 19:51     

 “อนุทิน” ลั่น “ฉลอง” ผิดไม่เลี้ยงเอาไว้ แต่เชื่อไม่
สั่งกดบัตรแทน ติง “นิพิฏฐ์” มีน้ าใจนักกีฬา 

 
 

วันนี  (21 ม.ค.) เวลา 16.50 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ได้เซ็นหนังสือตั งคณะกรรมการสอบพฤติกรรม นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.
พัทลุง พรรคภูมิใจไทย มีชื่อลงมติ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 แต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ระหว่าง
โหวต ซึ่งต้องรอผลการสอบก่อน ขอย  าว่า กฎระเบียบของพรรค ชัดเจนว่า หาก ส.ส. คนใดท าผิดกฎระเบียบของพรรคก็
จะมีมาตรการลงโทษ ดังนั น หากนายฉลองท าผิดจริง ยืนยันไม่เลี ยงเอาไว้อย่างแน่นอน โดยเบื องต้นทราบว่า นายฉลอง 
ลืมบัตรไว้ที่สภา ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีคนลืมไว้ และในวันดังกล่าวนายฉลองมีภารกิจต้องลงพื นที่ เนื่องจากมีการนัดหมาย
นานแล้ว และนึกไม่ถึงว่าการพิจารณางบจะยืดเยื อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะพูดอย่างไร ถ้าในวันที่ 22 ม.ค. ที่จะมีการ
ประชุมพรรค หากเจอตัว ตนจะต้องต าหนิอย่างรุนแรง ต้องมีหวดกันบ้าง เพราะถือว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็น
สิ่งส าคัญ ซึ่งต้องขออภัยด้วย 
  เมื่อถามว่า การเลือกตั งครั งล่าสุด นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แพ้ให้กับ นายฉลอง แล้วออกมาแฉในเรื่องนี  จะท า
ให้กระทบความสัมพันธ์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนตัว ความจริง ทุกคนควรมีน  าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้
อภัย การแข่งขันเป็นเรื่องปกติถ้าชนะก็ต้องไม่ประมาท ถ้าแพ้ก็ต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ น ไม่ใช่ใช้อารมณ์ส่วนตัว มาหาวิธี
แก้มือกัน ซึ่งคิดว่าคงจะไม่กระทบ เพราะทุกอย่างก็ต้องขึ นอยู่กับข้อเท็จจริง โดยเริ่มจากการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ น 
และท าไมจึงเป็นแบบนี  
ถามต่อว่าจะก าชับไม่ให้สมาชิกลืมบัตรไว้ในห้องประชุมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องลืมเป็นเรื่องธรรมดา ขนาดตน
มาขอบคุณ ส.ว.แทนนายกฯยังลืมกระดาษ ปากกา แว่นตาในรถ พวกนี ก็มีเหตุผลหลากหลายซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญ แต่
ส าคัญที่เมื่อลืมแล้วต้องไม่ให้ใครกดได้ หรือกดให้ ซึ่งเชื่อว่า นายฉลอง  ไม่ได้สั่งให้ใครกดให้ เพราะทุกคนรู้ถึงโทษและ
ระเบียบอยู่แล้ว 

ถามอีกว่ากังวลหรือไม่เมื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและจะท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณล่าช้า นายอนุทิน 
กล่าวว่า อยากให้ยึดถือผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั ง อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาท าให้บ้านเมืองเสียหาย ถ้าผิดก็ว่า
ตามผิด พูดได้ค าเดียวถ้าเขาผิดตนก็ไม่เลี ยง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006756 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000006756


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

61 

 

 
งานงอก! ผลสอบพบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันจริง 
แนะเข้าชื่อส่งศาล รธน.ชี้ขาด 
พ.ร.บ.งบฯ โมฆะหรือไม่ 
เผยแพร่: 21 ม.ค. 2563 14:45   ปรับปรุง: 21 ม.ค. 2563 16:20  

 

 “สรศักดิ์” เผยผลตรวจสอบมีคนเสียบบัตรลงคะแนนแทน “ฉลอง” โหวตร่าง พ.ร.บ.งบฯ มาตรา 31-55 จริง แต่
ภาพวงจรปิดไม่ชัดใครกดให้ แนะ ส.ส.เข้าชื่อเสนอ “ชวน” ยื่นศาล รธน.ตีความ จ่อเปิดเวทีให้สภาหาทางออก
พรุ่งนี้ (22 ม.ค.) เชื่อไม่กระทบ พ.ร.บ.งบประมาณ เพราะเป็นเพียงเสียงเดียว 
  วันนี  (21 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยผล
การตรวจสอบคณะกรรมการกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร กรณีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง 
พรรคภูมิใจไทย มีชื่อลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับทีมกฎหมาย เพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาตามที่นายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาให้ข้อมูลโดยพบว่า 1. ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความจริง โดยได้เชิญ
เจ้าหน้าที่จากส านักชวเลขมาตรวจสอบ ซึ่งพบว่าในมาตรา 31-55 และข้อสังเกตมีชื่อนายฉลองร่วมลงมติจริง 2. ได้
เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาบัตรลงคะแนนในห้องประชุมมาให้ข้อมูล ปรากฏว่าบัตรนายฉลองเบิกไปใช้จริง
และลงมติในวันที่ 8-11 ม.ค. โดยไม่ได้มีการส่งบัตรคืนเจ้าหน้าที่ และพบอีกครั งว่าบัตรเสียบค้างไว้ที่เครื่องลงคะแนนใน
วันที่ 11 ม.ค. 
  และ 3. ได้เรียกฝ่ายเทคนิคมาช่วยตรวจสอบช่องเสียบบัตรลงคะแนน แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเสียบบัตร
ในต าแหน่งใด อีกทั งกล้องของฝ่ายเทคนิคไม่ได้จับภาพบุคคล ทั งนี  คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าข้อกล่าวหาเป็นจริง 
ท าให้ผลการลงมติตั งแต่มาตรา 31-55 และข้อสังเกต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั น กระบวนการที่จะท าให้ถูกต้อง คือ 
ต้องท าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 139 ที่ให้สมาชิกของรัฐสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 หรือ 75 คน เสนอประธานสภาฯ ให้
ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่าเป็นร่างกฎหมายที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ 
  “ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เห็นว่ากรณีนี ไม่ท าให้ร่างกฎหมายต้องตกไป เพราะเป็นเพียงแค่เสียงเดียว แต่
คณะกรรมการก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ทั งนี  ได้แจ้งผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทราบแล้ว เรื่องนี ต้องน าไปหารือในที่ประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี  
ซึ่ งต้องรอดูว่าที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างไร อาจเห็นไม่ตรงกับทีมกฎหมายก็ได้ ” เลขาธิการสภาฯ กล่าว 
  เมื่อถามว่ามีการเสียบบัตรและกดลงมติแทนนายฉลองจริงใช่หรือไม่ นายสรศักดิ์กล่าวว่า ถูกต้อง แต่พิสูจน์
ไม่ได้ว่าเป็นบุคคลใดที่น าบัตรไปเสียบไว้ในช่องไหน เพราะที่นั่งมีเป็นจ านวนมากและจากที่ดูกล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถ
เห็นได้ชัดว่าใครเป็นคนกดบัตรแทนเพราะกล้องจะไม่จับจ้องที่สมาชิกทุกคน 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000006608 

https://news1live.com/detail/9630000006608


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

62 

 

 

 
ไพศาล แนะจับตาเสียบัตรแทนกนัจะเอาผดิ ส.ส. ได้ไหม 

และกฎหมายจะโมฆะหรือไม่ 
22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:42 น.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 ม.ค.2563 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กระบุว่า จากผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผย
ว่า มีการใช้บัตรของ ส.ส.อ่ืนในการโหวตลงคะแนนร่างกฎหมายงบประมาณหลายมาตรา  

กรณีเช่นนี ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่า 
 1.ส.ส.ที่เอาบัตรของผู้อ่ืนมาลงคะแนน มีความผิด ต้องห้ามมิให้ สมัครรับเลือกตั ง 5 ปี ซึ่งขณะนี ยังไม่ทราบว่า

เป็น ส.ส.คนใด และเป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่จะต้องจัดให้มีการสอบสวนหาความจริงในเรื่องนี  เพ่ือ
หาผู้กระท าความผิด ไปด าเนินคดีต่อไป  

2.ศาลรัฐธรรมนูญ เคยวินิจฉัยวางบรรทัดฐาน กรณีแบบนี มาแล้วในคดีเกี่ยวกับร่างกฎหมายในสมัยรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์และวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายนั นเป็นโมฆะ จึงต้องจับตาดูว่าจะมีการด าเนินการในเรื่องนี อย่างไร เพราะย่อมมี
ผลกระทบต่อร่างกฎหมายงบประมาณ ซึ่งขณะนี ก็ล่าช้ามามากแล้ว  

ปีงบประมาณ 2563 ผ่านมาร่วม 5 เดือนแล้ว แต่ร่างกฎหมายงบประมาณยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
วุฒิสภา และเกิดปัญหาเสียบบัตรแทนซ  าซ้อนขึ นมาอีก 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55194 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55194
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"รังสิมันต์" ชี้ค าวินิจฉัย ศาลรธน. แค่ผลทางการเมือง ระบุหากยุบ 
อนค. พร้อมตั้งพรรคใหม่ 

 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เวลา 10.40 น. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการอ่าน
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือ หรือ คดีอิลลูมินาติว่า โดยรวมไม่รู้สึก
ว่า เป็นเรื่องของทางกฎหมายเพราะมีหลายเรื่อง ค่อนข้างพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องทางการเมือง ซึ่งตนก็ได้เผื่อใจไว้นานแล้ว 
ตั งแต่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง 

เมื่อถามว่าขณะนี มีการเตรียมตั งพรรคใหม่ ไว้แล้วหรือยัง หากถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า 
ถ้าต้องตั งพรรคใหม่จริง ตนก็พร้อม เพราะเคยประกาศว่า จะอยู่ในจุดที่พรรคอนาคตใหม่อยู่ 
เมื่อถามว่ามองตัวผู้น าพรรคคนใหม่หรือยัง ถ้ากรรมการบริหารพรรค ถูกติดสิทธิทางการเมือง นายรังสิมันต์ กล่าวว่า 
อาจจะต้องคุยกันในพรรคว่าใครจะเป็นผู้น า แต่คิดว่า ไม่ว่าใครจะเป็นผู้น าพรรคก็ไม่แตกต่างจากเดิม เพราะเราสร้าง
พรรคด้วยอุดมการณ์ เราจึงรู้ว่าจะต้องเดินไปอยาางไรต่อ  
เมื่อถามว่ามีบุคคลในใจหรือยัง นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ยังไม่มี ขอคุยกับเพ่ือนๆในพรรคก่อน เพราะต้องมีการหารือใน
หลายเรื่อง เช่น การมีผู้น าพรรค จะเป็นผู้น าแค่ชั่วคราว หรือถาวร 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/127815 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/127815
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200121/c53e206a092c8de9fe6b4db21179e9b4de99ad5c34f573e25d68f4c370e4312a.jpg?itok=mUQnzr53
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'วุฒิสภา' เสียงเอกฉันท์ 225 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 

 

 

 “วุฒิสภา” เสียงเอกฉันท์ 225 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 “อนุทิน” ขอบคุณ ย้ าจะใช้งบฯ โปร่งใส ท าโครงการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุมวุฒิสภา  เมื่อเวลา 16.20 น. ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสียงเอกฉันท์ด้วยเสียง  225 เสียง ทั งนี ไม่มีผู้ที่ไม่เห็นชอบ แต่มีผู้งดออกเสียง 8 เสียง 
หลังจากใช้เวลาพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบฯ พ.ศ.2563  ต่อเนื่องตั งแต่วันที่ 20 - 21 มกราคม 

ภายหลังการลงมติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับที่
ประชุมวุฒิสภาตอนหนึ่งว่า รัฐบาลขอบคุณส.ว.  พิจารณาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่ง
รัฐบาลจะใช้เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศ แผนนโยบายระดับชาติ และนโยบายเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์กับประชาชนและ
ประเทศ ส่วนข้อเสนอแนะ รัฐบาลจะน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการท างานเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรคุ้มค่า 
ทั งนี ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส และท าโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
ทั งนี หลังจากการพิจารณาของส.ว. แล้วเสร็จ นายพรเพชร จะได้ส่งร่างกฎหมายให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ด าเนินการตามขั นตอนก่อนการประกาศใช้ต่อไป อย่างไรก็ดีตามรัฐธรรมนูญ
ก่อนที่นายกฯ จะน าร่างพ.ร.บ.งบฯ ขึ นทูลเกล้าฯ ต้องรอระยะเวลาให้พ้น 5 วัน เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาที่มีประเด็นติดใจ 
ยื่นเรื่อง หากพบว่ามีความไม่ถูกต้อง หรือพบประเด็นความชอบของรัฐธรรมนูญ หรือการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่โปร่งใส
ในลักษณะจัดสรรงบเพื่อประโยชน์ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้ ส.ส. หรือส.ว. สามารถเข้าชื่อกัน 1 ใน 10 เพ่ือยื่นต่อ
ประธานรัฐสภา ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ซึ่งระหว่างนั น นายกฯต้องรอค าวินิจฉัยก่อนจะน าร่างพ.ร.บ.
งบฯ ขึ นทูลเกล้าฯ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862992 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862992
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News. 
 
21 มกราคม 2563 - 13:00 น. 

ป.ป.ช. บัญชีทรัพย์สิน เผดิมชัย รวยอู้ฟู่ 58 ล้าน 
          เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ท า
การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้
สาธารณชนทราบ จ านวน 4 ราย ได้แก่ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา กรณีเข้ารับ
ต าแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 โดยนายเผดิมชัย และนางอุไรวรรณ สะสมทรัพย์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั งสิ น 
58,391,967 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายเผดิมชัย 47,060,413 บาท และของนางอุไรวรรณ 11,331,554 บาท ไม่มี
หนี สิน ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30,830,000 บาท เงินลงทุน 11,391,634 บาท มีรายการที่
น่าสนใจ อาทิ ห้องชุดชะอ าบีชคลับ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท ห้องชุดชวนาเพลส เขตดุสิต กทม. มูลค่า 
15.5 ล้านบาท 
          ทั งนี  พบว่า นายเผดิมชัย และคู่สมรส ไม่มีการแจ้งในส่วนของรายการเงินให้กู้ยืม ยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืน 
อย่างไรก็ตาม นายเผดิมชัยมีรายได้ประจ าต่อปี ในต าแหน่งที่ปรึกษาบริษัทวัสดุภัณฑ์ ธุรกิจ จ ากัด จ านวน 10,879,407 
บาท และนางอุไรวรรณ 3,863,822 บาท 
          นายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย กรณีพ้นจากต าแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 โดย
นายนวัธ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน มีทรัพย์สินทั งสิ น 35,915,624 บาท มีหนี สิน 1,355,010 บาท ทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่มาจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 15 ล้านบาท ได้แก่ บ้านย่านดอนเมือง 8 ล้านบาท และบ้านที่ อ.เมือง 
จ.เลย 7 ล้านบาท ยานพาหนะ 6 คัน รวมมูลค่า 13,370,000 บาท นาฬิกาข้อมูล 2 เรือน รวมมูลค่า 940,000 บาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อครั งเข้ารับต าแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 ที่แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 35,931,237 บาท มีหนี สิน 
1,675,623 บาท พบว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ น 305,000 บาท 
          นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ส.ว. กรณีเข้ารับต าแหน่ง ส.ว.เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 โดยนายอภิชาต และนางรชตภร 
โตดิลกเวชช์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั งสิ น 42,674,051 บาท เป็นทรัพย์สินของนายอภิชาต 26,873,177 บาท นางรชตภร 
15,800,873 บาท ไม่มีหนี สิน ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และ  รัพย์สินอ่ืน ซึ่งมี
รายการที่น่าสนใจ อาทิ พระสมเด็จพิมพ์ประธาน พระสมเด็จพิมพ์เกษไชโย แหวนเพชร ตุ้มหู ทองค ารูปพรรณ และปืน
พกสั น 3 กระบอก 
          และนายชยุต สืบตระกูล อดีต ส.ว. กรณีพ้นจากต าแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 โดยนายชยุต และ น.ส.วัน
เพ็ญ วงศ์เทิดธรรม คู่สมรส มีทรัพย์สินทั งสิ น 108,941,132 บาท มีหนี สิน 7,456,598 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก เงินลงทุน ส่วนหนี สินมาจากเงินกู้จากธนาคาร สถาบันการเงินอื่น รวมทั งเงินเบิกเกิน
บัญชี ทั งนี  เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อครั งเข้ารับต าแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ที่แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 109 ,707,548 
บาท มีหนี สิน 7,704,274 บาท พบว่า มีทรัพย์สินลดลง 518,741 บาท 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411794?utm_source 

https://www.komchadluek.net/news/politic/411794?utm_source
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ไขข้อข้องใจ “อิลลูมินาติ” คืออะไร ย้อนต านาน สมาคมลับ เบื้องหลังผู้กุมอ านาจโลก 
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องของนายณฐพร โตประยูร ที่ยื่นขอ

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์ทางการเมืองผู้เกี่ยวข้องทุกคน ข้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ขณะที่คดีนี  นายณฐพร โตประยูร ได้ยื่นฟ้องพรรคอนาคตใหม่ต่อศาล
รัฐธรรมนูญว่า มีเป้าหมายล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยยึดโยงกับเรื่องเล่าทฤษฎีสมคบคิด “อิลลูมินาติ” ส่วน 
“อิลลูมินาติ” คืออะไร มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร ใครคือผู้ก่อตั งนั น ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ ไล่
เรียงให้คุณเข้าใจง่ายๆ ภายในหน้าเดียว! 

นายณฐพร โตประยูร ความหมาย อิลลูมินาติ ในค าร้องของ ณฐพร โตประยูร โดยส่วนหนึ่งในค าร้องระบุว่า “...
เมื่อพิจารณาสัญลักษณ์พรรคอนาคตใหม่ที่มีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว ซึ่งจะพบว่ามีความเหมือนกับสมาคม 
“อิลลูมินาติ” (Illuminati) ซึ่งก่อตั งที่เมืองอินกอลสตาดห์ในประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1776 โด
ยอดัม ไวส์ฮอพ ผู้ยึดปรัชญาความคิดอิสระ ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ ที่สั่งสอนกันมา ทั งเรื่องระบบการปกครองและ
ศาสนา เพ่ือเข้าสู่ยุคการปกครองแบบใหม่ (New World Order) และเชื่อกันว่าสมาคมอิลลูมินาติอยู่เบื องหลังการล้ม
ล้างการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ของหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 
1776 

ต่อมา อิลลูมินาติ กลายเป็นองค์กรลับที่รู้จักกันไปทั่ว มีเป้าหมายใหญ่ต้องการล้มล้างหรืออีกนัยหนึ่งคือปฏิวัติ
ความเชื่อใหม่ๆ ทั งในเรื่องระบอบการปกครองและศาสนา ภายใต้ค าขวัญว่า “การจัดระเบียบส าหรับยุคใหม่” เพ่ือให้
บรรลุความฝันสูงสุด และมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือยืนยันว่ากลุ่มนี อยู่เบื องหลังขบวนการล้มเจ้า หรือล้มล้างสถาบันกษัตริย์
ของหลายๆ ประเทศในยุโรป รวมไปถึงการมีส่วนส าคัญในการปฏิวัติฝรั่ งเศส การปฏิวัติในรัสเซีย รวมถึงการประกาศ
อิสรภาพของอเมริกา...” 

อิลลูมินาติ คืออะไร? แม้ว่า “อิลลูมินาติ” จะมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ช่วงปลายศตวรรษที่  18 
(คริสต์ศตวรรษที่ 18 อยู่ระหว่างปี ค.ศ.1701 ถึง ค.ศ.1800) โดยเป็นการก่อตั งสมาคมลับของเหล่าปัญญาชน ในแคว้ น
บาวาเรียของเยอรมนี เมื่อปี 1776 แต่ต่อมาได้กลายเป็นพวกนอกกฎหมายและสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์  

กระทั่ง เรื่องนี กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั งในนิยายล้อเลียนเสียดสีสังคมที่แต่งขึ นในยุคทศวรรษ 1960 โดยมี
เหล่าบุปผาชนหรือฮิปปี้ในยุคนั น ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับวัฒนธรรมกระแสหลัก ได้หยิบยกเรื่องราวของอิลลูมินาติขึ นมาพูด
ถึงอีกครั ง โดยปรับแต่งเนื อหาสาระ ความเป็นจริง จนแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก 
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อย่างไรก็ดี ผู้คนจ านวนหนึ่งจากทั่วโลก ยังมีความเชื่อว่า สมาคมลับอิลลูมินาติ คือ ผู้กุมอ านาจสูงสุด และอยู่
เบื องหลังการเมืองการปกครองของโลก โดยมีเป้าหมายที่จะด าเนินการในทางลับเพ่ือปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม และ
กระตุ้นเตือนให้ผู้คนได้ตระหนักถึงอ านาจควบคุมทางสังคมของกลุ่มชนชั นน า  

ด่วน! ศาล รธน.วินิจฉัย ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่-ไม่ตัดสิทธิ์ 15 กก.บห. 
ทั งนี  วันที่ 21 ม.ค. เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั ง 9 คน ออก
นั่งบัลลังก์ อ่านค าพิพากษาคดีล้มล้างการปกครอง (คดีอิลลูมินาติ) ของพรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
พรรคอนาคตใหม่ ไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั ง 15 คน ไม่โดนตัดสิทธิ์
ทางการเมืองอีกด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1752573
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"ธนาธร" ควง "ปิยบุตร" แถลงขอบคุณ ปชช. ซัด รัฐประหารต่างหาก ล้มล้างจริง 
"ธนาธร" ควง "ปิยบุตร" แถลงขอบคุณประชาชนให้ก าลังใจ หลัง รอดยุบพรรค คดี อิลลูมินาติ ย้ า ไร้แนวคิดล้ม
ล้างการปกครอง ซัด รัฐประหารต่างหากที่ล้มล้างจริง ลั่นขอเดินหน้าท างานต่อ ท้ังในสภาและนอกสภา    

วันที่ 21 ม.ค. ที่พรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าว ภายหลัง
ศาล รธน.วินิจฉัย ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ คดีล้มล้างการปกครอง ว่า ขอบคุณพ่ีน้องประชาชน ที่มาให้ก าลังใจที่พรรค
อนาคตใหม่ กรณีนี  เห็นว่า ไม่ควรเป็นคดีตั งแต่แรก เพราะนายธนาธรและผมเอง ยืนยัน ไม่มีแนวคิดล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ที่พวกเรากระท าอยู่ เป็นการรักษาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย นั่นเพราะระบอบดังกล่าว ความจริงต้องไม่มีที่ยืนให้การรัฐประหาร การล้มล้าง
การปกครอง คือ การรัฐประหารต่างหาก ไม่ใช่ประชาชนล้มล้างการปกครอง แต่เป็นกองทัพ ทหาร ต่างหาก เป็นคนฉีก
รัฐธรรมนูญ ล้มล้างการปกครอง ทั งนี  วันพฤหัสบดีนี พรรคอนาคตใหม่ จะยื่นญัตติที่มาของสภา ตั งกมธ.วิสามัญ ศึกษา
แนวทางป้องกันรัฐประหาร พวกเรายืนยันยังมุ่งมั่นท างานการเมืองต่อไป 

แม้วันนี ค าร้องของนายณฐพร โตประยูร จะถูกยกออกไป แต่ยังมีค าร้องที่ต้องการท าลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ 
ดังนั นเชื่อว่า มีแต่การเปิดทางให้คนใหม่ๆ เข้ามาต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั น ที่จะน าพาประเทศไปสู่
ประชาธิปไตย ยืนยันว่า อนาคตใหม่ไม่ผิด ไม่เป็นเหตุยุบพรรค ขอร้องนักร้องเรียนทั งหลาย ให้ยุติการร้องต่างๆ ที่ไม่เข้า
ข่ายผิดกฎหมาย 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ขอบคุณ ทุกท่านมาให้ก าลังใจเรา ผมและพรรค
อนาคตใหม่ ขอขอบคุณทุกคน ที่มีส่วนส าคัญท าให้เราก้าวมาสู่จุดนี  เราได้รับค าวินิจฉัย รธน.แล้ว พรรคจะเดินต่อไป เรา
ขอสัญญากับพ่ีน้องประชาชนว่า เรามุ่งมั่นท างานในสภาผู้แทนราษฎร อย่างมีคุณภาพ อย่างแข็งขัน เรามุ่งมั่นต่อไป ให้
ค าสัญญาของเรากับประชาชนเป็นจริงให้ได้  

ทั งนี  ใน 2-3 เดือนนี  นี่เราจะรณรงค์ยกเลิก ร่างพ.ร.บ.อีกหลายฉบับ พวกเราจะรณรงค์อย่างจริงจัง และมุ่งมั่น 
อีกด้านเราก็ยังท างานนอกสภาผู้แทนราษฎร ตัวผมก็ยังจะท างานกับประชาชนนอกสภาเอาปัญหาที่ทราบมาบอก ส.ส.
ในสภา เพ่ือให้ท าการแก้ไข เราจะท าสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าต่อไป ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ปี 2563 เหมือนที่ท า
มาตั งแต่อดีต 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752590 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1752590
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“ช่อ” จี้ยุติฟ้องร้อง ซัดเสียเวลาท างาน “ณฐพร” ชี้ยังมี ม.92 อยู่ที่ กกต.  

วันที่ 21 ม.ค. 2563 น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ และ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษา
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยผ่านรายงาน ถามตรงๆ กับ จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ทางไทยรัฐทีวี ภายหลังเมื่อเวลา 
12.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยยกค าร้อง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระท าของผู้ถูกร้องทั ง 4 
ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ท าให้พรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบ 

น.ส.พรรณิการ์ ระบุว่า ตอนนี โล่งใจที่ภาระไม่ควรเกิดถูกปลดไปแล้ว 1 คดี แต่เชื่อว่ามีความพยายามที่จะ
ท าลายพรรคอนาคตใหม่ และคดีเงินกู้ 191 ล้านบาทนั นอ่อนกว่ามาก การล้มล้างการปกครองเป็นหลักการใหญ่และ
กว้าง เป็นดุลยพินิจของศาล ส่วนเรื่องเงินกู้มีระเบียบที่ชัดเจน หลายพรรคก็มีการกู้ และมองไม่เห็นว่าจะน าไปสู่การยุบ
พรรคได้อย่างไร ซึ่งตามค าร้องพยายามจะลากไปว่าเงินกู้เป็นนิติกรรมอ าพราง ไม่ได้กู้จริง ผิดกฎหมายตามมาตรา 72 
ทั งท่ีมีสัญญา คิดดอกเบี ย และคืนเงินไปแล้วบางส่วน โดยประกาศต่อสาธารณะตลอด 

ทั งนี  ถ้าบอกว่าไม่จบเพราะยังไม่ได้วินิจฉัยตามมาตรา 92 นั น ก็มองว่าไม่จ าเป็นต้องไปวินิจฉัยมาตรา 92 
เพราะ 1 ใน 13 ข้อ ก็มีเรื่องการล้มล้างการปกครอง ซึ่งวันนี ชัดเจนแล้ว ส่วนเรื่องข้อบังคับพรรค กกต. ก็จ าเป็นต้อง
รับมาด าเนินการ ทั งท่ีข้อบังคับก็ผ่านตา กกต. มาแล้ว เป็นกระบวนการขั นตอนปกติ เป็นเรื่องการแก้ข้อบังคับไม่ใช่การ
น าไปสู่การยุบพรรคซ  าสอง เพราะไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง โดยสิ่งที่เราต้องการจริงๆ คือ การฟ้องร้องกันด้วยคดี
ความควรยุติ เสียเวลาท ามาหากิน ให้ ส.ส. ได้ท างานเพ่ือประชาชนดีกว่า และขอให้ค าพิพากษาวันนี เป็นบรรทัดฐาน 
ยืนยันว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองเพราะเกิดหลังจากการเลือกตั งทั งสิ น 

ทางด้าน นายณฐพร เปิดเผยว่า อย่าเพิ่งดีใจ ที่รอดในที่นี คือค าว่าล้มล้างการปกครอง แต่ยังมีมาตรา 92 ที่ค้าง
อยู่ ซึ่งตนเองร้องไปยัง กกต. ตั งแต่เดือน พ.ค. 2562 ว่าเป็นปรปักษ์หรือไม่ โดยคณะอนุกรรมการของ กกต. ก็ได้ไต่สวน
ตนเองเรียบร้อยแล้วก่อนส่งต่อ กกต.ชุดใหญ่พิจารณา เชื่อว่าเรื่องนี จะต้องไปถึงศาลรัฐรรมนูญอย่างแน่นอน 

ส่วนเรื่อง “อิลลูมินาติ” นายณฐพร กล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวอะไร เพียงแต่เปรียบเทียบว่าพรรคนี เอาแนวคิดมาใช้ โล
โก้มีส่วนคล้าย ซึ่งแท้จริงหัวใจของเรื่องนี อยู่ที่ข้อบังคับพรรค การลงนามศาลระหว่างประเทศ และเ รื่อง 2475 ก็เป็น
พ้อยท์ส าคัญของการยุบพรรค กฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าข้อบังคับพรรคทุกพรรคต้องระบุค าว่า “ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เปลี่ยนแปลงไม่ได้ พร้อมทิ งท้ายว่า อยากให้สังคมอ่านค าร้องปิด
คดีทั ง 72 หน้าของตนเอง และหลายคนบอกอันนี มีน  าหนักท่ีสุด. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752965 
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ชนกันเอง 
ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนน แทนกันเป็นเรื่องต้องห้ามทางการเมือง ถ้าไม่มีใครจับได้ก็รอดตัวไป แต่ถ้ามีหลักฐาน

ชัดเจน การเสียบบัตรแทนกันจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่แน่นอน และถ้าคนเปิดโปงเป็นพรรครัฐบาลด้วยกันเอง ก็ยิ่งแซ่บ
อีหลีทวีคูณ “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า การที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง หน.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.
พัทลุง ออกมาแฉว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทยแอบเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในสภาฯ ระหว่างการพิจารณาร่าง ก.ม.ส าคัญ
ของรัฐบาล ส่งผลให้อุณหภูมิการเมืองร้อนฉ่าขึ นอีกเท่าตัว 

นายนิพิฏฐ์ รอง หน.พรรคประชาธิปัตย์คนดัง เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ นเมื่อคืนวันที่ 10 มกราคม ระหว่างที่สภา
ผู้แทนราษฎรก าลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 มูลค่า 3.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลมีผู้พบเห็น นาย
ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุงเขต 2 พรรคภูมิใจไทย ไปเดินปร๋อที่สนามบินหาดใหญ่ เวลา 20.50 น.  แต่กลับมีชื่อ 
“นายฉลอง” ร่วมเป็นองค์ประชุมสภาฯ ร่วมลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 เป็นรายมาตราจนถึงเวลาตี
หนึ่งคืนเดียวกัน แสดงว่ามีการแอบลงคะแนนแทนนายฉลองอย่างแน่นอน แถมในวันถัดมา (วันที่ 11 มกราคม) มีการ
ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณตั งแต่ห้าโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นยังมีชื่อ นายฉลอง ส.ส.พัทลุง ร่วมเป็นองค์
ประชุมและร่วมลงมติเห็นชอบตามวิปรัฐบาล แต่มีหลักฐานภาพถ่ายเป็นใบเสร็จยืนยันว่าในวันนั นท่าน ส.ส.ฉลองไป
ปรากฏตัวเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในจังหวัดพัทลุง 

ตัวจริงอยู่ที่จังหวัดพัทลุง แต่มีตัวปลอมสวมรอยลงมติในสภาฯฝ่าย นายฉลอง ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 
ยอมรับว่าได้ชะแว้บออกจากห้องประชุมสภาฯช่วงค่ าวันที่ 10 มกราคมจริงโดยได้เสียบบัตรลงคะแนนของตัวเองคา
เอาไว้ แต่ไม่ได้ขอร้องให้ใครช่วยกดบัตรแทน ส่วนใครหวังดีแอบลงมติแทนตัวเอง ยังหาตัวไม่เจอ เนี่ย...เรื่องมันเป็น
อย่างนี แหละท่านประธาน 

“แม่ลูกจันทร์” ชี ว่าการที่ นายนิพิฏฐ์ รอง หน.พรรคประชาธิปัตย์ น าหลักฐานมาเปิดโปง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย
เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน เท่ากับ นายนิพิฏฐ์ ช่วยอ านวยความสะดวกให้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านน าหลักฐานเรื่อง ส.ส.
ลงคะแนนแทนกันไปยื่นค าร้องศาลรัฐธรรมนูญ 
 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยคดี ส.ส.พรรคเพ่ือไทยเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน เป็นคดีตัวอย่างแล้ว
หนึ่งคดี โดยศาลรัฐธรรมนูญชี ว่า ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื นฐานประเทศครบวงจรของ
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นโมฆะเพราะเหตุจาก ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 

ดังนั น การที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ของรัฐบาลนายกฯลุงตู่ มี  ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทน
กันย่อมขัดรัฐธรรมนูญ (มาตรา 120) ที่ก าหนดให้ ส.ส. 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้เพียงเสียงเดียว  เรื่องมันเหมือนกันเป๊ะ 
ไม่แตกต่างกันเลย การออกมาเปิดโปงของนายนิพิฏฐ์ รอง หน.พรรคประชาธิปัตย์ จึงบานไม่หุบด้วยประการฉะนี แลเฮย. 

“แม่ลูกจันทร”์ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752440 
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บทบรรณาธิการ : ก้าวสู่ประเทศที่อ่อนแอ 

การเมืองไทยยังด ารงความเข้มข้นต่อไป หลังจากเสร็จสิ นเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในวงเงิน 3.2 
ล้านล้านบาท ก้าวสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่เต็มไปด้วยข่าวลือ มีทั งลือกันว่าจะมีการยุบสภาหนีการอภิปราย 
การทาบทาม ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าร่วมรัฐบาล การวิ่งเต้นให้ตัดชื่อรัฐมนตรีไม่ให้ถูกอภิปราย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ประกาศเตรียมข้อมูลเพ่ือตอบการซักฟอก 
ฝ่ายรัฐบาลยืนยันไม่มีการยุบสภาเพ่ือหนีอภิปรายแน่ รัฐธรรมนูญระบุว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นๆแล้ว จะยุบสภาเพ่ือหนีการอภิปรายไม่ได้ 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดข่าวลือต่างๆนานา รวมทั งลือว่าระดับผู้ใหญ่ในพรรคฝ่ายค้าน จับมือกับรัฐมนตรีบางคน
เพ่ือไม่ต้องถูกอภิปราย จนผู้เป็นตัวตั งตัวตีในการอภิปรายถูก ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านซักฟอกเสียเอง เนื่องจากพรรคเพ่ือ
ไทยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือคณะกรรมการพิเศษ และท่ีประชุมของพรรค 

แต่ละกลุ่มอาจมีความคิดเห็นต่างกัน มีข้อมูลต่างกัน ชัดเจนที่สุดคือกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการพิเศษ ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลใหม่นอกจากนาฬิกาหรู แต่ ส.ส.
พรรคเพื่อไทยบางคนยืนยันมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง ทั งรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานความมั่นคง 

เป้าหมายส าคัญของการซักฟอก ได้แก่ บรรดาคนเก่าๆในรัฐบาล คสช.ที่ปกครองประเทศด้วยอ านาจเด็ดขาด
กว่า 5 ปี โดยไม่มีองค์กรอิสระที่แท้จริงตรวจสอบ โดยเฉพาะกลุ่ม “สาม ป.” อันได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนายวิษณุ เครืองาม 

ทั ง 5 คนยังอยู่ในต าแหน่งเดิม เหมือนกับ 5 ปีที่ผ่านมา จึงมี “ผลงาน” มากมายที่จะให้ฝ่ายค้านตรวจสอบ แต่
ถ้าฝ่ายรัฐบาลยืนกราน ห้ามตรวจสอบการกระท าในอดีตและให้องครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรียืนขึ นประท้วงในทุกครั งที่ฝ่าย
ค้านพาดพิงถึงการกระท าในอดีต แต่ส่งผลร้ายถึงการเมืองในปัจจุบัน รับรองว่าการอภิปรายวุ่นวายแน่ 

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการกระท าในอดีต ที่ก่อความเสียหายถึงปัจจุบัน เช่น การยึดอ านาจ 2557 ปกครอง
แบบเผด็จการนานกว่า 5 ปี จัดท ารัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจ คืนอ านาจให้ประชาชนไม่ถึงครึ่ง กลายเป็นเผด็จการครึ่ง
ใบและได้ระบบการเลือกตั งพิสดาร ท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอ รัฐบาลอ่อนแอ ประเทศอ่อนแอ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1752476 
 
 

https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1752476
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วิเคราะห์การเมือง : ต่อลมหายใจอีกเฮือก 

คุกไม่ได้มีไว้ขังหมา ขังแมว เด่นดังแค่ไหน ถ้าท าผิดกฎหมายก็ติดคุกได้ทั งนั น  ล่าสุดศาลฎีกาพิพากษาจ าคุก
นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท ไร่ส้ม จ ากัด และอดีตพิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดัง เป็นเวลา 6 ปี 24 
เดือน ฐานทุจริตตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  โดยศาลเห็นว่า จ าเลยเคย
ประกอบความดีมาก่อนในฐานะสื่อมวลชนอาวุโส ย่อมเป็นแบบอย่าง แต่มากระท าความผิดเสียเอง ไม่เป็นเหตุให้รอการ
ลงโทษอดีต “กรรมกรข่าว” คนดัง ต้องถูกคุมตัวเข้าเรือนจ าทันที 

แต่ที่ยังรอด ได้หายใจอีกเฮือก รอลุ้นเสียวช็อตต่อไป หลังศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านค าวินิจฉัยยกค าร้องที่นายณฐ
พร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคต
ใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ห้วงสั นๆ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาอ่านแค่ 12 นาที ค่ายสีส้มรอดบ่วง “อิลลูมินาติ” คดีล้มล้างการ
ปกครอง แต่ทั งนี ทั งนั น ค่ายอนาคตใหม่ยังต้องฝ่าอีกหลายด่าน สถานการณ์ยังไม่ได้อยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะคดีที่ 
“ไพร่ห้าพันล้าน” ปล่อยกู้เงิน 191 ล้านบาท ให้พรรคตัวเองใช้ในการเลือกตั งใหญ่ นั่นต่างหาก คิวพลิกคว่ าพลิกหงายที่
เซียนพนัน เซียนการเมือง ทุ่ม “แทงเต็ง” ราคาต่อรองไหลไปที ่“โดน” มากกว่า “รอด” 

ทีมสีส้มยังต้องลุ้น “สืบชะตา” โดยแนวโน้มสถานการณ์ที่ลุ้นกันว่าจะจบก่อนหรือหลังวันที่ 24 มีนาคม 2563 
ตามก าหนด “ภายใน 1 ปี” หลังการเลือกตั งใหญ่ ตามเงื่อนไขที่โยงกับแต้มปาร์ตี ลิสต์ แต่ ณ วันนี  นายธนาธรน าทีม
แถลงขอบคุณกองเชียร์ที่ให้ก าลังใจพรรคอนาคตใหม่ยังได้ไปต่อ ขอสัญญาต่อประชาชนผู้สนับสนุนจะมุ่งมั่นท างานใน
สภาฯอย่างสร้างสรรค์ท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขัน 

ซึ่งนั่นก็น่าจะมุ่งธงไปที่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่วันนี ทีมเชือดของ “นายใหญ่” ดูไบ ยังปิดกล่องไม่ลงประชุม
แล้วประชุมอีก คณะกรรมการไม่รู้กี่ชุด ทีมงานซ้อนกันไปซ้อนกันมาต่างฝ่ายต่างแถลง พูดกันไปคนละทางสองทาง 

จากที่ประกาศฤกษ์ยามอุบากอง โดย “เซอร์เหลิม” ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ 
กุนซือ “ทีมเชือดนกแล” พรรคเพ่ือไทย ตีปี๊บเชิดฉิ่งโหมโรงตั งแต่ก่อนปีใหม่จะยกขบวนยื่นญัตติเชือดในวันที่ 13 
มกราคม หลังปีใหม่เปลี่ยนเป็นวันที่ 20 มกราคม ล่าสุดตามข่าวจะเลื่อนดีเดย์ออกไปเป็นวันที่ 29 มกราคม อารมณ์แบบ
ที่หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวตามไม่ทัน เลิกตามข่าววันยื่นญัตติรอยื่นจริงทีเดียวเลย 

ขณะที่เป้าเชือดก็ยังไม่นิ่ง ปรับโพยกันแบบรายวัน นอกจากล็อกคิวจัดหนัก “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มัดเป็นพวงพ่วงกับทีมโควตาพิเศษของนายกฯ ทั งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
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ฯ มือเศรษฐกิจ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ “บิ๊กป๊อก” 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

โผของ “เซอร์เหลิม” ปิดกล่องแต่หัววัน โดยไม่แตะต้อง “พ่ีใหญ่” อย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯไว้ไมตรีเว้นชื่อรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลทั งยี่ห้อภูมิใจไทยและค่ายประชาธิปัตย์ แต่ต่อมาก็ต้องจัดให้ 
“คิวยัดไส้” แทรกโพยชื่อของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่ชื่อโผล่ๆ
หายๆข้อหาไม่ชัด ยุทธศาสตร์เบลอๆ เป้าเชือดกระจาย 

ที่ส าคัญดูจากชื่อที่ออกมา เทียบกับพฤติกรรม คนที่ไม่น่าโดน กลับโดน คนน่าโดนดันรอด  ณ วันนี มันยังไม่มี
เหตุผลอื่นที่มีน  าหนักมากไปกว่าเกมเชือดแฝงแค้น “นายใหญ่” เล่นงานผู้แปรพักตร์ เลือกเป้าทุบ “อดีตคนกันเอง” ด่า
ไป ต่อรองไป. 
 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752995 
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คาบลูกคาบดอก : จุดอันตราย 
การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อม ครม.ในเบื องต้นตามที่ 7 พรรคร่วม

ฝ่ายค้านปูดข่าวออกมา ที่แน่นอนว่าจะถูกอภิปราย มีชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นอนมา ส่วนจะตามด้วย 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หรือ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ด้วยหรือไม่นั นยังเป็นปริศนา
ธรรม เพราะมีการโยงเรื่องไปถึงคดีการเมืองส าคัญบางคดี โดยอ้างว่ามีการต่อรองให้ยุติการด าเนินคดีเพ่ือแลกกับการไม่
ต้องถูกอภิปรายในสภา 

ต้องแยกประเด็นดังนี  ความเห็นของ พรรคเพ่ือไทย ที่มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง เป็นเจ้าภาพในฐานะประธาน
คณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรค จะปิดดีลออกมาอย่างไร การตัดสินใจของ สุทิน คลังแสง ในฐานะประธานวิปฝ่าย
ค้าน และที่ประชุมฝ่ายค้านจะมีความเห็นอย่างไร ให้โฟกัสที่ชื่อบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นนายกฯที่แนบท้ายญัตติไปด้วย 

จะเป็นค าตอบอะไรบางอย่าง ส่วนเนื อหาการอภิปรายน  าหนักน่าจะอยู่ที่ พรรคอนาคตใหม่ ถ้าไม่ถูกยุบ
เสียก่อน หรือในนามของพรรคการเมืองใหม่ที่ค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์แบบเต็มที่นัก อีกจุดคือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมีย
เวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย รายนี แน่จริง ใครจะมาวิ่งล็อบบี ล าบาก เงินซื อไม่ได ้

ปัญหาที่ท าให้คึกซักฟอกเที่ยวนี ขาดน  าหนักในการอภิปรายของฝ่ายค้าน อยู่ที่ความไม่ค่อยเป็นเอกภาพ สนิม
เนื อในท าให้ฝ่ายค้านระส่ าหนัก ความขัดแย้งในพรรค ระหว่างพรรค ถือว่าเที่ยวนี ขึ นเวทีในสภาพที่ไม่พร้อมแค่ไล่ตา ม
จับงูเห่าก็เข่าอ่อนแล้ว 

การปูดข่าวมีแกนน าในพรรคฝ่ายค้านไปเจรจาต่อรองผลประโยชน์จากงานโครงการของกระทรวงต่างๆ แลกกับ
เงินหัวคิวที่จะได้รับค่อนข้างจะอื อฉาว การปูดข่าวต่อรองการสลับขั วหลังการอภิปราย โดยพลังประชารัฐหันมาจับมืัอ
กับเพ่ือไทย แล้วเขี่ยภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ออกไป ด้วยการประสานของสามมิตร แลกกับการไม่อภิปราย 

ดิสเครดิตฝ่ายค้านจนหมดรูป จะเป็นกลยุทธ์ของ ฝ่ายรัฐบาล ที่ต้องการ ท าลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายค้าน 
หรือ จะมีการไปเจรจากันจริงๆ โดยมี เอกชนรายใหญ่ เป็นตัวกลาง หรือเป็นเจ้ามือก็เป็นอีกเรื่องแต่การเมื องที่ก าลัง
แบ่งเป็น สามเส้า ประกอบด้วย สู้แล้วรวย สู้เพ่ือเอาตัวรอดจากคดีที่เป็นชนักติดหลัง สู้เพ่ืออนาคตและอุดมการณ์ทาง
การเมืองแบบหลังชนฝา 

ก าลังจะน าบ้านเมืองไปสู่หลุมด า จุดอันตรายคือ เมื่อประชาชนหมดความอดทน ถูกรังแก ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ถูกครอบง าจากการใช้อ านาจรัฐ และการเหลิงอ านาจของรัฐ ผูกเป็นปมชนวนการเมือง เอาเผด็จการคืนไปเอา
ประชาธิปไตยคืนมา. 

หมัดเหล็ก 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752541 
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คดีเงินกู้ จุดจบอนาคตใหม่? 
 

 
      จบลงด้วยเสียงเฮลั่น! ของเหล่าสาวกและกลุ่มแฟนคลับ “พรรคอนาคตใหม่” ที่เฝ้าหน้าจอเกาะติดผลของ “คดีล้ม
ล้างการปกครอง” เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 เสียง ยกค าร้องของ ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ไป เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  
     ศาลวินิจฉัยว่า การกระท าของผู้ถูกร้องทั ง 4 ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพ่ือล้มล้างการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง  
     เรียกได้ว่า “อนาคตใหม”่ หลุดรอดจากคดีนี ไปได้แบบไม่บอบช  าใดๆ...   
     แต่ที่เหล่าพลพรรคน่าจะหนักอกหนักใจและลุ้นยิ่งกว่า น่าจะเป็น “คดีเงินกู้ 191 ล้านบาท” ที่ “ผู้รู้” ทั งหลายฟัน
ธงตรงกันว่า งานนี  “รอดยาก”  
     คดีนี หากศาลวินิจฉัยให้ “ยุบพรรค” ก็จะส่งผลถึง ตัว ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะหัวหน้าพรรค และ
กรรมการบริหารพรรคทั งหมดจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั งเป็นเวลา 5 ปี  
 จึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้เห็น แกนน าของอนาคตใหม่ พยายามซื อเวลาเรื่องนี  นับตั งแต่ป่าวร้องบอกกับสังคมมาตลอดว่า 
กกต.เร่งรีบในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี ทั งยังยื่นฟ้องกกต.ทั ง 7 คนต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกลาง ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ ขณะเดียวกัน
ก็ขอขยายเวลากับกกต.ในการน าส่งเอกสารบางส่วนมาเป็นระยะ  
     กระทั่ง เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ก็ขอขยายเวลาการยื่นเอกสารประกอบแก้ข้อกล่าวหา 
จากก าหนดเดิมต้องส่งภายในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ก่อนครบก าหนดได้ขอขยายเวลาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาล
อนุญาตขยายเวลาให้ไปถึงวันที่ 27 มกราคมนี   
     เป็นไปได้ว่า เมื่อถึงก าหนด “อนาคตใหม่” ก็อาจเดินเกมยื อ ขอขยายเวลาการยื่นค าชี แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก
หรือไม ่ 
     สุดท้ายแล้วผลของคดีนี้จะลงเอย “จบสวย” เหมือนกับคดีล้มล้างการปกครองหรือไม่ 9 ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญเท่านั้นจะเป็นผู้ให้ค าตอบ... 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/419444 
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21 Jan 2020 

อนาคตการเมืองไทย กับ กรณ์ จาติกวณิช 
 

  

 คอลัมน์ข้าพระบาททาสประชาชน ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3542 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.63 โดย.... 
ประพันธุ์ คูณมี  
  อนาคตการเมืองไทย 
 กับ 
 กรณ์ จาติกวณิช 
              ข่าวใหญ่ทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้คนจ านวนไม่น้อย รวมถึง
ผู้เขียนด้วยก็คือ ข่าวการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ของ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตส.ส.
พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  สมัยที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น
นายกรัฐมนตรี ทั งๆ ที่เคยอยู่ท างานร่วมกับพรรคมาไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นคนหนุ่มที่น่าจะมีอนาคตทาง
การเมืองที่ดีกับพรรคประชาธิปัตย์ 
             แต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจลาจากพรรคการเมืองเก่าแก่นี ไป แบบช็อกต่อความรู้สึกของคอการเมืองให้ได้
พูดคุยวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยความสนใจ แต่เมื่อได้อ่านข้อเขียนของคุณกรณ์ ที่เขียนเปิดใจและขอบคุณพรรค
ประชาธิปัตย์ ก็ท าให้ถึงบางอ้อพอให้รู้ต้นสายปลายเหตุว่า เพราะเหตุใดกรณ์จึงไม่อาจอยู่ร่วมงานกับพรรคนี ได้
อีกต่อไป และเขามีเป้าหมายทางการเมืองอย่างไร 
             คุณกรณ์ ได้เขียนขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ โดยพูดถึงเหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากประธาน
ธนาคาร JP Morgan (ประเทศไทย) มาลงสมัครผู้แทนและร่วมงานกับพรรค และการที่ได้รับโอกาสจากพรรค
ในการท างาน จนได้รับแต่งตั งให้เป็นรัฐมนตรีคลัง แต่สาระส าคัญที่อยากจะคัดมาลงและพูดถึงในบทความนี คือ 
ส่วนที่คุณกรณ์พูดถึงความมุ่งมั่นตั งใจของตนว่า 
 “ผมมีความฝันที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบแต่
ไร้ความกลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพมาร่วมกัน 
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ออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ตลอดเวลาที่ท างานการเมือง  ผมได้มีส่วนร่วมกับประชาชน
หลากหลายกลุ่ม ท าให้ผมมองเห็นประเทศไทย และสังคมการเมืองไทยในภาพที่กว้างขึ นและลึกขึ น 
             ประสบการณ์เหล่านี ท าให้ผมตัดสินใจเดินหน้าสร้างทางเลือกทางการเมืองที่ คนไทยแสวงหา เป็น
การเมืองที่ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าแม้แต่จะพลั งพลาด และเป็นการเมืองที่มั่นใจในศักยภาพของคนไทย เป็น
การเมืองที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงประเทศในหลากหลายมิติ ด้วยเชื่อว่าหากเราไม่กล้าเปลี่ยน ไม่กล้าท้าทาย
ตัวเอง คนไทยจะล าบากเพราะเราจะแข่งขันไม่ได้ การตัดสินใจสิ่งใดๆก็ตาม ที่เป็นก้าวที่ส าคัญของชีวิต จะต้อง
ฟังเสียงข้างในของตัวเอง แต่ส าหรับนักการเมือง ไม่ว่าจะก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ ต้องมาจากการรับฟังเสียงของ
ประชาชนอีกด้วย ดังนั น ทุกๆก้าวต่อไป ผมตั งใจจะเดินไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนทุกคน” 
             นี่คือส่วนส าคัญที่ คุณกรณ์ ได้เขียนไว้เองเมื่อ 15 มกราคม 2563 เพ่ือบอกถึงความคิดในใจและ
เป้าหมายทางการเมืองของตนต่อประชาชน สรุปสาระได้ว่า คุณกรณ์ ต้องการท างานการเมืองตามแนวทางของ
ตนดังกล่าว ที่มิอาจท าให้เกิดขึ นได้ภายใต้สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ นั่นเองและนี่เท่ากับเป็นการประกาศตนที่
จะสร้างพรรคการเมืองขึ นมาใหม่ ตามแนวคิดและอุดมการณ์ ความฝันของตนด้วยความร่วมมือและรับฟังเสียง
จากประชาชน ด้วยความเข้าใจต่อแนวคิดและความมุ่งมั่นตั งใจที่ดีของนักการเมืองที่เป็นน  าดีคนหนึ่ง 
             ขอให้ก าลังใจ ขอให้เดินหน้าและประสบผลส าเร็จครับ ขอจงฝันให้ไกลและไปให้ถึงซึ่งที่หมาย แม้จะรู้
ว่าหนทางนั นยากล าบาก และมิได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบก็ตาม เมื่อมีความตั งใจดีมีความฝัน ความมุ่งมั่นที่จะสู้
และฝ่าฟัน เพ่ืออนาคตและเป้าหมายที่ดี ย่อมดีกว่าคนที่ยอมจ านนไม่กล้าคิด ไม่กล้าท า แต่ด้วยเรื่องนี เป็นเรื่อง
ใหญ่ เป็นงานท้าทายที่ส าคัญของบ้านเมือง เมื่อท่านอยากฟังเสียงประชาชน ในทุกๆก้าวที่ตัดสินใจ จึงฝากไว้
เป็นข้อคิด 
             ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คนหนุ่มสาวและคนที่มีไฟทางการเมืองแบบคุณกรณ์หลายคน ได้มีโอกาสสัมผัส
การต่อสู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศ และความมุ่งมั่นพยายามผ่านขบวนการต่อสู้เรียกร้องของประชาชน 
หรือแม้กระทั่งเคยมีพรรคการเมือง ที่คิดและต่อสู้เพ่ือจะสร้างประเทศ เปลี่ยนแปลงสังคมเพ่ือก้าวสู่สังคมใหม่ 
ผ่านมาแล้วหลายครั งหลายเหตุการณ์ ตั งแต่ยุค 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมาจนถึงการต่อสู้ของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนฯ หรือ การลุกขึ นเรียกร้องการปฏิรูปประเทศของผู้คนหลายล้านคน ในการชุมนุมของ กปปส. 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/419455 
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ขา่วปนคน คนปนขา่ว 

 “โหรศรี”แม่นย า เคยฟันธง คดีล้มการปกครองฯ "ไม่ยุบส้มหวาน" แต่คดีเงินกู้ 191 ล้าน หา
พรรคส ารองไว้ได้เลย **"เหลิม" ขึงขัง แช่งชักหักกระดูกคนปูดข่าว "ดีลลับ" พร้อมสาบาน ถ้า
ตัวเองไปเจรจาหาประโยชน์ก็ขอให้มีอันเป็นไป 
เผยแพร่: 22 ม.ค. 2563 05:01   ปรับปรุง: 22 ม.ค. 2563 07:42   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
ข่าวปนคน คนปนข่าว 
 
**“โหรศรี”แม่นย า เคยฟันธง คดีล้มการปกครองฯ "ไม่ยุบส้มหวาน" แต่คดีเงินกู้ 191 ล้าน หาพรรคส ารองไว้ได้
เลย ส่วน“ทอน”และเพื่อน #ท างานต่อไม่รอแล้วนะ 
  ไม่ผิดจากความคาดหมายของใครหลายคน ส าหรับมติของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ยกค าร้อง 
คดีพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีค าวินิจฉัย
ว่า เป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้อง เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ ไม่มีพฤติการณ์ว่าผู้ถูกร้องทั ง 4 ล้มล้างสถาบัน
พระมหากษัตริย์แต่อย่างใด ท าให้"พรรคอนาคตใหม่"รอดพ้นจากโทษยุบพรรคไปได้ในดาบแรก อีกคนที่ฟันธงคดีนี ไว้
ล่วงหน้า ก็คือ “พ่ีศรี”ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่โพสต์เฟซบุ๊กทันทีหลังจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวินิจฉัย โดยบอกว่า“โหรศรีบอกแล้วครับ ว่าอนค.จะไม่ถูกยุบพรรคเพราะคดีอิลลูมินาติ (คดีล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) แต่คดีเงินกู้ 191 ล้าน เตรียมพรรคส ารองได้
เลยครับ”พร้อมกับโชว์ภาพที่เขาเคยโพสต์ท านายไว้ ตั งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
  “โหรศรี”ท านายถูกไปแล้วส าหรับคดีล้มล้างการปกครอง จึงน่าติดตามว่า คดีเงินกู้ 191 ล้าน จะท านายถูก
หรือไม ่ส าหรับคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมจาก"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรค มาใช้จ่ายในช่วง
ก า ร เ ลื อ ก ตั ง ใ น เ ดื อ น มี น า ค ม  2562 นั น  ดู จ ะ มี น  า ห นั ก ม า ก ก ว่ า ค ดี  “ อิ ล ลู มิ น า ติ ” อ ยู่ ห ล า ย เ ท่ า 
นั่นเพราะเป็นคดีที่ กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั ง) ยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ยุบพรรค”ซึ่งมีข้อมูล
หลั กฐาน  ชั ด เจนยิ่ ง กว่ า  เ พีย งแต่ ว่ าศาลรั ฐ ธ รรมนูญ  จะตี ความข้ อกฎหมายออกมาอย่ า ง ไร เท่ านั น  
ฟังจาก "ปิยบุตร แสงกนกกุล" เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ดูค่อนข้างม่ันใจว่า สามารถต่อสู้คดีได้ โดยอ้างว่าคดีนี  
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คณะอนุกรรมการของ กกต. ได้ยกค าร้องไปแล้ว แต่กกต.ก็ยังด าเนินการต่อไป พร้อมท่องคาถาที่ว่า “การกู้เงินไม่มี
กฎหมายห้าม เงินกู้ไม่ใช่ประโยชน์ และเงินกู้เราได้ทยอยคืนไปบางส่วน และเป็นเงินใช้เพ่ือท ากิจกรรมของพรรค
การเมือง จึงมั่นใจว่า เราไม่มีความผิด” 
  แต่ถ้าดูเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว ถือว่า พรรคอนาคตใหม่ ยังอาการหนัก!!  ถ้าไล่เรียงให้ดี ก็จะเห็นว่า
สาระส าคัญอยู่ที่ มาตรา 72 ระบุ ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ... หาใช่ มาตรา 62 ที่ระบุว่า พรรคการเมืองมี “รายได้”จาก 7 ช่องทาง ซึ่งไม่มีก าหนดว่าให้“กู้
เงิน” มาใช้จ่ายได้ เมื่อประกอบ มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ที่บัญญัติรับรองว่า ถ้าพรรคการเมืองกระท าผิดตาม มาตรา 
72 มีโทษถึงยุบพรรค ก็ถือว่า อนาคตใหม่ รอดยาก 
  ส่วนคาถาที่ "ปิยบุตร" ท่องมาตลอดว่า เงินกู้เป็นรายจ่าย ไม่ใช่รายได้ และกฎหมายไม่ได้ห้ามการกู้เงินนั น มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอธิบายว่า กฎหมายพรรคการเมืองเป็นกฎหมายมหาชน พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน (ค้าก าไรไม่ได้) จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อะไรที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้ให้กระท า ต้องถือว่า.."ไม่
สามารถกระท าได้" 
  ถึงจะรู้ว่าเสี่ยงที่พรรคจะถูกยุบ แกนน าอนาคตใหม่ ทั ง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ปิยบุตร แสงกนกกุล จัด
เตรียมการแถลงข่าวไว้ล่วงหน้า โดยติดแฮชแท็ก หลังเวทีว่า # ท างานต่อ ไม่รอแล้วนะ เป็นการประกาศว่า ถึงพรรคจะ
ยุบหรือไม่ยุบ ก็จะท างานการเมืองตามแนวทางของพรรคต่อไป แต่เมื่อศาลฯ มีค าวินิจฉัยยกค าร้องคดีล้มล้างการ
ปกครองฯ ท าให้ยังไม่ถูกยุบพรรค ทั ง ปิยบุตรและธนาธร จึงขอแถลงตีกินซักหน่อย ตามสไตล์นักการเมืองแบบไทยๆ ไม่
ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่แตกต่างกัน 
  "ปิยบุตร" ไม่เอ่ยสักค าว่า ศาลรัฐธรรมนูญให้ความยุติธรรมที่มีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรค แต่บอกว่าคดีนี  ตนเองรู้แต่
แรกแล้วว่า เรื่องนี ไม่ควรเป็นคดีแต่แรกด้วยซ  า และสวนกลับไปว่า “คณะรัฐประหาร”ต่างหากที่ล้มล้างการปกครอง 
  ส่วน"ธนาธร" ก็อ้างว่า พรรคอนาคตใหม่ ได้รับค าวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่า ให้เดินต่อไป พร้อมขอ
สัญญาว่า ขาที่ 1 งานในสภาฯ ตนและส.ส.จะมุ่งมั่นท างานอย่างสร้างสรรค์ ในการตรวจสอบรัฐบาล มุ่งมั่นท าให้
นโยบายของพรรคเป็นจริงให้ได้ ในระยะกลางภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า จะรณรงค์ ร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอ ทั งยกเลิก
ประกาศค าสั่ง คสช. 17 ฉบับ , คุ้มครองสิทธิแรงงาน , ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ และสุราก้าวหน้า 
  ส่วนขาอีกข้าง "ธนาธร" บอกว่า จะท างานกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกสภาฯ จะไปพบประชาชนทั่วทุก
ภูมิภาค เพ่ือรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน หากพอมีช่องทางก็จะเอาปัญหามาฝากส.ส. เพ่ือผลักดันน าไปสู่การแก้ไข
ต่อไป และรณรงค์ให้เข้าใจถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ... ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่า งานที่พรรคอนาคตใหม่บอกว่าจะท าต่อ 
(ไม่รอแล้วนะ) นั น เป็นงานเ พ่ือประโยชน์สุขของชาวบ้านจริงๆ หรือเป็นงานเ พ่ือเกมการเมืองกันแน่ ! !  
  หลังจาก"เหลิม บางบอน" ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง" ได้รับไฟเขียวจากคนแดนไกล ให้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการ
กิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย รับบทบาทเป็นกุนซือใหญ่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั งนี  ท าเอาราศี บารมี ของ"เจ๊
หน่อย" สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค ดูหมองลงทันใด 
  "เหลิม" ออกมาโหมโรงถี่ยิบ ล็อกเป้า 5 รัฐมนตรี ที่จะถูกอภิปราย พร้อมแย้มไต๋ในประเด็นที่จะอภิปรายเสร็จ
สรรพ ... มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม... สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
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วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การ
ต่างประเทศ... 
  ขณะที่ ส.ส.หลายคนในพรรคต่างข้องใจว่า ท าไมชื่อ"บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นพ่ีใหญ่ใน "3ป." ถึงได้หลุดโผไปได้ เพราะเห็นว่าถ้าจะตีรัฐบาลต้องตี "พ่ีน้อง3ป." ถึงจะตรงเป้า จะมาเว้นวรรคไว้
ได้ไง ... แต่ "เฉลิม" ก็ออกมาดักคอว่า ถ้าคิดจะอภิปรายเรื่อง "แหวนแม่ นาฬิกาเพ่ือน" นั่นมันจบไปแล้ว ดีไม่ดีจะถูก
ฟ้องกลับเอาด้วย 
  จึงเป็นที่มาของข่าว "ดีลลับ" ว่ามีการนัดกินข้าว เจรจาเพ่ือไม่ให้มีการอภิปรายรัฐมนตรีบางคน ซึ่งก็หมายถึง"
บิ๊กป้อม" นั่นเอง !! ไม่เพียงเท่านั น ยังมีข่าวปล่อยออกมาอีกว่า "ระดับบิ๊ก" ในพรรคเพ่ือไทย เจรจาของานในก ากับดูแล
ของกระทรวงคมนาคม มูลค่า 900 ล้านบาทมาท า แลกกับการไม่ใส่ชื่อ "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" รมว.คมนาคม ในการ
อภิปรายครั งนี  ...ข่าวดีลลับจึงมีน  าหนักขึ นมาอย่างช่วยไม่ได้ 

ต้องเข้าใจว่า พรรคเพ่ือไทยในยุคนี  "แบ่งก๊ก แบ่งก๊วน" ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความเป็นเอกภาพ เมื่อจะเปิดศึก
อภิปราย แต่ละกลุ่มต่างก็มี "เป้าหมาย" กันไปคนละทิศละทาง จึงยังหาจุดลงตัวไม่ได้ ... ยิ่งพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็น
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็ยังวุ่นอยู่กับปัญหา "ยุบพรรค" จนไม่มีอารมณ์ร่วมในการอภิปรายครั งนี  ก าหนดการยื่นญัตติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจจึงถูกเลื่อน แล้วเลื่อนอีก 

ล่าสุด มีการประชุมร่วม 7 พรรคฝ่ายค้าน "เฉลิม" ออกมาตีสีหน้าขึงขังว่า การอภิปรายครั งนี  ไม่มีซูเอ๋ีย ไม่มีดีล 
มีแต่การเอาข้อเท็จจริงมาบอกประชาชน มาบอกสื่อมวลชนว่ารัฐบาลชุดนี ว่าไม่เหมาะที่จะบริหารประเทศชาติอีกไปแล้ว 
...ส่วนเรื่อง "ดีลลับ" เฉลิม ก็เล่นบทถนัด ทั งสาบาน ทั งแช่งชักหักกระดูก คนที่ปล่อยข่าวขอให้พบกับความวิบัติ และถ้า
ตัวเขาไปแอบเจรจาหาประโยชน์ ก็ขอให้เกิดความวิบัติเช่นกัน...และยังย  าว่า ส าหรับตัวเขาแล้วเห็นว่ารัฐมนตรีที่จะถูก
อภิปราย มี 5 คน เหมือนเดิม 

ขณะที่ "สุทิน คลังแสง" ประธานวิปฝ่ายค้าน กลับออกมาแถลงว่า 29 ม.ค. ฝ่ายค้านจะไปยื่นญัตติขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อประธานสภาฯ ส่วนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย ณ วันนี  เพ่ิมจาก 5 คน เป็น 7 คนแล้ว มี
การเสนอเพ่ิมเข้ามา อาทิ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี..."อุตตม สาวนายน" รมว.คลัง..."สุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ" รมว.อุตสาหกรรม..."ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" รมว.คมนาคม และ"ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ส่วน"แจ็กพอต" จะออกท่ีใครบ้างขอให้ฟัง วันที่ 29 ม.ค.นี  

แต่จะว่าไปแล้ว ข่าว "ดีลลับ" ก็ท าเอาศึกซักฟอกครั งนี ดู "อ่อนยวบ" ลงทันที เพราะเห็นว่าฝ่ายค้านไม่ตั งใจตี มี
การซูเอ๋ีย เป็นการอภิปราย เพ่ือการต่อรองเพ่ือผลประโยชน์เท่านั น ... ยิ่งเมื่อพิจารณา "จ านวนมือ" ของทั งสองฝ่ายแล้ว 
ของฝ่ายรัฐบาลพ้นภาวะ "ปริ่มน  า" ไปมากแล้ว ดังนั นการจะคว่ ารัฐบาลจากศึกครั งนี จึงแทบจะเรียกได้ว่า ริบหรี่ !! 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006849 
ส านักข่าวเนชั่น :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378758812/?utm_source=bottom_relate&utm_medium=inter
nal_referral 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000006849
https://www.nationtv.tv/main/content/378758812/?utm_source=bottom_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.nationtv.tv/main/content/378758812/?utm_source=bottom_relate&utm_medium=internal_referral
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21 มกราคม 2563 - 11:00 น.  

เปิดใจ ชัช เตาปูน รังเกียจทุจริต-รับงูเห่า 
 
พรรคพลังท้องถิ่นไท นับเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่มีความน่าสนใจในชั่วโมงนี  เพราะด้านหนึ่งได้กลายเป็นแหล่ง

พักพิงให้แก่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ถึงสองคนที่เพ่ิงถูกขับออกจากพรรค อีกทั งยังเป็นพรรคการเมืองแกนน าในกลุ่ม
พรรคการเมืองขนาดเล็กด้วย ถึงขนนาดที่มีการจับกลุ่มกันในนาม “กิจสังคมใหม”่ ที่มีส.ส.รวมกันถึง 10 คน 
สถานะของพรรคพลังท้องถิ่นไท ท าให้กลายเป็นพรรคการเมืองที่มีน่าจับตามองขึ นมาเลยทีเดียว ในโอกาสนี จึงเป็น
จังหวะที่ดีที่ทีมงานเนชั่นสุดสัปดาห์ได้เข้าไปนั่งสนนทนาถึงทิศทางการท างานของพรรคการเมืองนี และอนาคตการ
เมืองไทยในระยะกับ ‘ชัชวาลล์ คงอุดม’ หัวหน้าพรรค ที่ใครมักจะเรียกเขาว่า “เจ้าพ่อ” แต่มาวันนี ก าลังได้สมยาใหม่ว่า 
“พ่อเลี ยงงูเห่า” 
          อยู่ฝ่ังรัฐบาล-เกลียดทุจริต 
          ก่อนอ่ืน ‘ชัชวาลล์’ ยืนยันถึงจุดยืนทางการเมืองของพรรคว่า “จุดยืนของพรรคเรา คือถ้าคนที่ถูกตรวจสอบ
สามารถตอบได้ชัดเจน เราก็พร้อมที่จะสนับสนุน ในชีวิตผมไม่เคยท าอะไรเลวทราม ผมเกลียดการทุจ ริต ถ้าคนทุจริต
ชัดเจนผมก็คงยกมือให้ไม่ได้ เราขอบอกตรงๆ พรรคไม่ได้เป็นฝ่ายค้าน เราอยู่ฝั่งรัฐบาลมาตั งแต่ต้น เพราะที่ผมกระโดด
ลงท าการเมือง โดยไม่เล่นการเมืองเพราะเป็นห่วงประเทศชาติ กลัวว่าคนไทยจะออกมารบฆ่ากันเอง เราลงไปแล้วเราก็
ประกาศชัดเจนว่าเราอยากให้คนไทยรักกัน” 
          “ปัญหาที่น่าห่วงตอนนี  คือ ทุกอย่างกลายเป็นการเมืองหมดเลย ไม่ได้เอาความถูกต้องกันมา ตะแบงกันไปต่าง
คนต่างตะแบง มันก็ล าบาก คนเราถ้าผิดเฉยเสียบ้างอย่าไปพูด ผมว่ามันก็จะท าให้เหตุการณ์มันดีขึ น ไม่ใช่พอเราผิดแล้ว
ก็ยังมาพูดอีก มันก็ล าบาก” ส าหรับการท างานภายในพรรคนั น ‘ชัชวาลล์’ บอกว่า ไม่เคยก้าวก่ายหรือชี น าใครในพรรค 
เพราะการท างานและการตัดสินใจของพรรคในแต่ละเรื่องขึ นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะร่วมกันตัดสินใจ 
เพราะตัวเองไม่ใช่นายทุน 
          “การท างานในต าแหน่งหัวหน้าพรรค ส่วนใหญ่จะคอยให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารพรรค ทุกเรื่องผม
ไม่เคยตัดสินใจเอง แต่ให้ที่ประชุมพรรคร่วมกันตัดสินใจ ผมไม่ใช่นายทุนครับ เพราะนายทุนต้องมีเยอะ" 
         กวินนาถ-จารึก ไม่ใช่งูเห่า 
          ส่วนการรับส.ส.พรรคอนาคตใหม่สองคน “อย่างคุณกวินนาถพอเขาเข้ามาเขาก็สบายใจ ไม่โดนอะไร พอคุณ
จารึกก็รู้จักกันอยู่แล้ว ก็เลยสบายใจ ทั งสองคนเข้ามาไม่ได้ผ่านผมนะครับ แต่มีคนที่รู้จักกันมาบอกว่าจะมาอยู่ด้วยได้
หรือไม่ ผมก็บอกว่าดีๆ ถือว่ามาช่วยกันท างาน” 
          “เพราะเราเป็นพรรคเล็ก ส.ส.เขตเราก็ไม่มี พอเป็นส.ส.เขตเข้ามาก็โอเคเลย เขารับเรื่องร้องทุกข์ในเขตมาจะ
ได้มาหารือกันและพูดกันในสภาเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นของเขาได้ ส่วนเรื่องการท างานในเชิงนโยบายคงจะต้อง
มาหารือกันอีกครั ง แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ผมเป็นคนที่ชอบให้คนรักกัน ไม่อยากให้คนมาขัดแย้งกัน มีอะไรก็
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แบ่งกันท า” กับค าถามที่ถามว่าเป็นการรับฝากเลี ยงใช่หรือไม่ หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ระบุว่า “ไม่ใช่หรอกครับ 
(หัวเราะ) อย่างคุณจารึกส่วนตัวก็รู้จักกันมานาน 30 ปีแล้ว มาอยู่ด้วยกันก็ดีกว่าไปอยู่ที่อ่ืน และ ผมไม่คิดว่าเป็นงูเห่านะ
ครับ เพราะอย่างที่เขาท าก็คิดว่าเป็นการแสดงจุดยืนของเขา ถ้าผมเป็นเขา ผมก็คงตัดสินใจแบบนั นเหมือนกัน ผมว่ามัน
เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ของแต่ละคน” 
          ขณะที่ประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับการตั งกลุ่ม “กิจสังคมใหม่” นั นว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ในเรื่องนี ก็
ได้รับค าตอบจากหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทอย่างน่าสนใจเช่นกัน 
          “เราได้คุยกับพ่ีเอี ยง (ด ารงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย) กันตรงไปตรงมา ก็ชอบนิสัยกัน พ่ี
เอี ยงเป็นคนโผงผางแต่เป็นคนจริงใจครับ พ่ีเอี ยงมาชวนผม ผมก็โอเค คุณพิเชษฐ์กับคุณมงคลกิตติ์ที่เคยประกาศเป็น
ฝ่ายค้านอิสระก่อนหน้านี  ผมเองก็อยากให้รัฐบาลไม่ปริ่มน  า ก็เลยไปชวนทั งสองคนมาอยู่ด้วยกัน” 
          “ผมบอกไปว่าคุณประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระ ก็ไปยกมือให้รัฐบาลไม่ได้ เรามากันเป็นกลุ่มดีไหม มีอะไรก็มา
ประชุมกัน ใครโดนอภิปรายแล้วตอบค าถามดี เราก็ยกมือให้เขา จนเขาประกาศสนับสนุนรัฐบาลผมก็สบายใจเพราะ
ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ 
          “กลุ่มกิจสังคมใหม่ตอนนี มีประมาณ 10 คน แต่ไม่เคยคุยเรื่องโควตารัฐมนตรีครับ นี่คือเรื่องจริงเราไม่เคยคุย 
เพราะถ้าเราไปคุยเรื่องนี ก็จะกลายเป็นว่าเรารวมกันเพ่ือจะไปต่อรอง ซึ่งมันไม่ใช่ผมเลยครับ เราคิดว่าเราเป็นพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท เราก็อยากท างานให้ท้องถิ่นเพ่ือที่ท้องถิ่นจะได้มีงบประมาณได้เต็มๆ หรือมีกฎระเบียบที่มีปัญหาก็จะได้เข้า
ไปแก้ไขให้ได้ เพ่ือให้งานเดินสะดวก” 
          แก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย 
          ส่วนอนาคตการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องหนึ่งที่พรรคพลังท้องถิ่นไทให้ความสนใจกัน โดย 
ชัชวาลล์ มองถึงอนาคตของการเมืองไทยและรัฐบาลว่า ก่อนหน้านี ผมคิดว่าน่าจะไปล าบาก แต่ตอนนี คิดว่ารัฐบาลก็
น่าจะแข็งแกร่งมากขึ นและน่าจะอยู่ได้ อย่างคะแนนเสียงข้างมากของรัฐบาลก็เริ่มไม่ปริ่มน  าแล้ว” 
          แต่ส าหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั น ‘ชัชวาลล์’ ชี ลงไปว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกติกา
อ่ืนๆ เพ่ือให้การท างานกิจกรรมของพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็กไม่มีอุปสรรค 
          “การท าการเมืองเวลานี กติกาหลายๆ อย่างเป็นอุปสรรคค่อนข้างมาก อย่างเรื่องการชี แจงบัญชีทรัพย์สินก็ต้อง
ชี แจงหมดเลย เพราะบางรายการก็เป็นราคาไม่เท่าไหร แต่ก็ต้องถ่ายรูปส่งไปให้หมด หรืออย่างรัฐธรรมนูญ พรรคพลัง
ท้องถิ่นไท เห็นว่ามีหลายจุดที่ต้องแก้ไข แต่คิดว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก เช่น ระบบการเลือกตั งส.ส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั ง
และบัญชีรายชื่อที่ให้เห็นเป็นบัตรเลือกตั งใบเดียวกัน หรือการต้องมีสมาชิกพรรคทุกเขตเลือกตั ง” 
          “ซึ่งเป็นเรื่องหนักหนาเหมือนกันส าหรับพรรคการเมืองเล็ก อย่างก าหนดให้ต้องเสียค่าสมาชิก 100 บาท มัน
เป็นเรื่องยากนะครับ เวลาปกติจะเอาคนมาเป็นสมาชิกพรรคยังต้องไปหาและขอร้องกัน ทีนี จะมาให้เสียค่าสมาชิกอีกก็
ล าบาก กติกาดูซับซ้อนเกินไป มันเหมือนเป็นการไม่สนับสนุนประชาธิปไตย” 
          “การเลือกตั งเท่าที่ฟังมาก็อยากให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั งสองใบ บางคนรักพรรคก็ยังเลือกพรรคได้ หรือบางคน
รักผู้สมัครก็เลือกคนนี เพราะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกัน คนไทยยังเอาพรรคเอาพวกกันอยู่ เรารู้จักใครเราก็อยาก
ลงคะแนนให้คนนั น บางทีมันก็ตัดสินใจยาก” ข้อเสนอและบทสรุปจากหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/411730?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/411730?adz
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ค าวินิจฉยัฉบบัเตม็ ศาลรธน.มีมติเอกฉนัท ์ยกค าร้อง อนค.รอดยบุพรรค 

 

 

ค าวินิจฉัยฉบับเตม็ ศาลรธน.มมีติเอกฉันท์ ยกค าร้อง อนค.รอดยบุพรรค หลักฐานไม่พอฟังใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครอง 
 

ค าวินิจฉัยฉบับเต็ม ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์ ยกค าร้อง อนค.รอดยุบพรรค 
องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยกรณีนายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิย
บุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 
โดยฝ่ายผู้ร้องนายณฐพร โตประยูร มาศาล ส่วนฝ่ายผู้ถูกร้อง พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ทราบนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาล 
ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้อ่านค า
วินิจฉัย โดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัย ตามค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
49 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ ต้องพิจารณาวินิจฉัยประเด็นเดียวว่า ผู้ถูกร้องทั ง 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้ม
ล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง
หรือไม ่

เมื่อพิจารณาตามค าร้อง ค าร้องเพ่ิมเติม และเอกสารประกอบแล้ว เป็นกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า การออก
ข้อบังคับ นโยบาย และสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับ นโยบาย 
และสัญลักษณ์ของพรรคดังกล่าว มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560 มาตรา 14 (1) และมาตรา 
15 (2) (3) นั น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างของผู้ร้องว่าข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งหมายความรวมถึง
นโยบายและภาพเครื่องหมาย ไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 
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14 และ มาตรา 15 ซึ่งการออกข้อบังคับของพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของขั นตอนการจัดตั งพรรคการเมืองเป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 โดย
มาตรา 13 บัญญัติว่า เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมือง อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย (3) ข้อบังคับ มาตรา 14 บัญญัติว่า ข้อบังคับ ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี  (1) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 
มาตรา 15 บัญญัติว่า ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี  (2) ภาพ เครื่องหมายของพรรคการเมือง (3) นโยบาย
ของพรรคการเมือง และมาตรา 17 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า กรณีที่ค าขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมืองและเอกสาร
หลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 
15 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมือง และให้ประกาศการจัดตั ง
พรรคการเมืองนั นในราชกิจจานุเบกษา 

จากบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากระบวนการยื่นค าร้องขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมืองนั น 
ผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นข้อบังคับพรรคการเมืองไปพร้อมกับค าขอด้วย ต่อจากนั นนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น หากค าขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมืองและเอกสารหลักฐานมี
ความถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั งก็จะต้องรับ
ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมืองและให้ประกาศการจัดตั งพรรคการเมืองนั นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เมื่อผู้
ถูกร้องที่ 2 ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมืองพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมือง และนายทะเบียนพรรค
การเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั ง ได้รับจดทะเบียนจัดตั งพรรคอนาคตใหม่ เป็นพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วพรรคการเมือง 2560 มาตรา 17 และมีประกาศจัดตั งพรรคอนาคตใหม่
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ย่อมแสดงว่าข้อบังคับพรรคของพรรคอนาคตใหม่ ไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั งนี  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 2560 มาตรา 14 (1) เนื่องจากนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั ง ให้จดทะเบียนจัดตั งพรรคการเมืองได้ 

อย่างไรก็ตาม ถ้าปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าข้อบังคับพรรคของพรรคอนาคตใหม่ ที่ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั ง
พรรคการเมือง ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 14 มาตรา 15 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 2560 จึงเป็นอ านาจและหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่จะรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั ง 
เพ่ือพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าวได้ ตามมาตรา 17 วรรคสามข้อเท็จจริงในคดีนี  หาได้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึ นใหม่ และผู้ถูกร้องทั ง 4 ไม่ได้มีการกระท าอ่ืนใดที่นอกเหนือไปจากการจดทะเบียนจัดตั งพรรคอนาคตใหม่
เพ่ิมเติมขึ นในภายหลัง กรณีจึงยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ถูกร้องทั ง 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง 
อย่างไรก็ดี การยื่นค าร้องของผู้ร้องคงเป็นเพียงข้อห่วงใยในฐานะพลเมืองที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบการ
ปกครองของประเทศดังนั นข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ ใช้ถ้อยค าว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนรายการค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ข้อ 6 วรรคสอง ที่ก าหนดว่า พรรคอนาคตใหม่ ยึดมั่นใน
หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ การใช้ข้อความในข้อบังคับของพรรคการเมือง ควรที่จะมีความชัดเจน ไม่มีความ
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คลุมเคลือ แตกต่างจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 ที่บัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 14 (3) ได้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั ง มีหน้าที่และอ านาจที่จะ
พิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพ่ือป้องกันความสับสน ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ น 
สมควรที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญต่อไป 

ส่วนกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร
พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 2-4 มีพฤติการณ์แนวคิด ทัศนคติ คลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตก เป็นกระบวนการปฏิปักษ์ ปฏิ
กษัตริย์นิยม มีแนวความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย โดยการแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆ ทั ง
ก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั งพรรคอนาคตใหม่ ตามปรากฎตามสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ที่ผ่านมา เช่น การให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน การแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณชน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
และการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆนั น เห็นว่า การพิจารณาว่าบุคคลใด จะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง จะต้อง
ปรากฎข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้เห็นถึงความมุ่งหมายและความประสงค์นั น ถึงระดับที่วิญญูชนควรจะอาจ
คาดเห็นได้ว่าน่าจะท าให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการกระท านั นจะต้องก าลังด าเนินอยู่และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ 

แต่ข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฎในคดีเป็นเพียงข้อมูล ข่าวสารจากเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต และยังไม่

ปรากฎข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกร้องทั ง4 มีพฤติการณ์หรือการกระท าตามความคิดเห็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใด กรณีจึงไม่
ปรากฎข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะฟังได้ว่าการกระท าของผู้ถูกร้องทั ง 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ส่วนกรณีการกระท าอ่ืนใด
ของผู้ถูกร้องทั ง 4 จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันอีก
ส่วนหนึ่งต่างหากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อาศัยบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
วินิจฉัยว่าการกระท าของผู้ถูกร้องทั ง 4 ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862952 
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