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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที ่20 กุมภาพันธ ์2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์    
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กกต.จัดรณรงค์ เลือก ส.ส. ก ำแพงเพชร เขต 2 7 
2 ไทยพีบีเอสออนไลน์ กกต.จัดบิ๊กเดย์ รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก ำแพงเพชร 23 ก.พ.นี้ 8 
3 คมชัดลึกออนไลน์ ประธำน กตต.ลุยเอง ลงพ้ืนที่รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกซ่อมเขต 2 ก ำแพงเพชร 10 
4 Phukhao Post กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เลือกตั้ง โค้งสุดท้ำย ส.ส.ก ำแพงเพชร เขต 2 13 
5 Thime News กกต.Big Day!!รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ก ำแพงเพชร เขต 2 14 
6 ส ำนักข่ำว

ประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขต 2  

15 

7 ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ์จังหวัด
ก ำแพงเพชร 

ปล่อยแถวระดมกำรกวำดล้ำงอำชญำกรรมก่อนกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวดัก ำแพงเพชร 

16 

8 อปท.นิวส์ออนไลน์ ประธำน กกต. ปล่อยแถวระดมกวำดล้ำงอำชญำกรรม ก่อนเลือกตั้ง สส.
ก ำแพงเพชร 

17 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ ผู้สมัครส.ส.เพ่ือไทยโดนข่มขู่ นอกเครื่องแบบขับรถประกบ-ตำมถึงบ้ำน 18 
2 ข่ำวสดออนไลน์ นิพิฏฐ์ลุยฟ้อง 7 กกต. ปมส.ส.ภูมิใจไทยรอดคดีซื้อเสียง  19 
3 มติชนออนไลน์ นิพิฏฐ์ เตรียมฟ้องศำลอำญำคดีทุจริตฯ ฟัน ‘7 เสือ กกต.’ 20 
4 เดลนิิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป๊อก"แจงสภำฯ เลือกตั้งท้องถิ่นภำยในปีนี้แน ่ 21 
5 สยำมรฐัออนไลน์ "บิ๊กป๊อก"ลั่นเลือกตั้งท้องถิ่น63 แน่ แต่ไม่พร้อมกัน เหตุงบไม่เพียงพอ 22 
6 MGR ออนไลน์ มท.1 ลั่นเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้แน่ รับล่ำช้ำต้องแก้ กม. 23 
7 News 1 ออนไลน์ มท.1 ลั่นเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้แน่ รับล่ำช้ำต้องแก้ กม. 24 
8 สยำมรฐัออนไลน์ "สมชัย" มำเป็นซีรีย์ ชี้ เงินกู้อนำคตใหม่ไม่ใช่เงินบริจำค 25 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ทอน’ประชดเงินกู้‘อนค.’วรงค์แฉ 30 ล้ำนซ่อนเงื่อน 27 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนำธร' ร่ำยยำวเหตุผลปล่อยกูอ้นำคตใหม่  30 
13 มติชนออนไลน์ อนค. ขึ้นป้ำย-ลงชื่อ-จัดรถแห่ ค้ำนยุบพรรค “ 33 
14 มติชนออนไลน์ ‘ประจักษ์-ปธ.ทีดีอำร์ไอ’ ออกโรงป้อง อย่ำยุบพรรค 34 
15 คมชัดลึกออนไลน์ "ธนำธร" ท่องคำถำ อนค.ไม่ถูกยุบ 35 
16 ไทยรฐัออนไลน์ “ธนำธร” เชื่อ หำกอนำคตใหม่ ถูกยุบ 64 ส.ส. จะจับมือไปด้วยกัน 40 
17 ไทยรัฐออนไลน์ ปธ.ทีดีอำร์ไอ ย้ ำ ปชต.ต้องกำรควำมหลำกหลำย 41 
18 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ครป.’เชื่อ! ศำลรธน.ไม่ยุบ‘อนค.’ ชี้มูลเหตุกฎหมำยไม่ชัดเจน 42 
19 เดลนิิวส์ออนไลน์ 'ธนำธร'เผยมีพรรคใหม่ส ำรองหำกถูกยุบ ลั่นมีอภิปรำยนอกสภำแน่! 44 
20 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ทอน’เชื่อมั่น‘ศำลรธน.’ไม่ยุบ‘อนค.’ 46 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ กมธ.ส้มหวำนพำเหรดบี้ตร.'บิ๊กแป๊ะ'ลั่นกลำงวงผมเป็นกลำง 48 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แรมโบ้' จ่อแฉเพ่ือไทย บำงคนกินมูมมำม 50 
23 MGR ออนไลน์ “หมอวรงค”์ แฉกู้ซ่อนเงื่อน-ใหก้ำรเท็จ 52 
24 แนวหน้ำออนไลน์ เพ่ือไทย เคำะ‘ยุทธพงษ-์สุทิน’น ำหอก‘ยุทธกำรอรุณรุ่ง’ทิ่ม‘รฐับำล’ 54 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ วิเครำะห์กำรเมือง : แย่งซีนจนโค้งสุดท้ำย 55 
2 ส ำนกัข่ำวอิสรำ ไทม์ไลน์ 10 เดือนคดีเงินกู้ อนค.จำกค ำพูด‘ธนำธร’ 57 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ “อนำคตใหม่” ถูกยุบ 18 พรรคโดนด้วย?? 61 
4 ไทยรฐัออนไลน์ ธนำธร-หวัชนฝำ เถียงกู้เงินโปรง่ใส 63 
5 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ รณรงค์ "ยุบอนำคตใหม่=ปิดพ้ืนที่" ตัดตอนควำมจริงเพ่ือเอำแต่ได้ 67 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ อย่ำงกับในหนัง 'หมอวรงค'์ แฉซ้ ำกู้ซ่อนเงื่อนกับค ำให้กำรเท็จ! 68 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 นายไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นก ำลังใจ
ให้กับ รด.จิตอำสำ ซึ่งเป็นเครือข่ำยในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร          
เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ณ โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่ม...ใหก้ าลงัใจแกเ่ครอืขา่ย รด.จติอาสา จ.ก าแพงเพชร 

20 ก.พ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
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รณรงค์เลือกตั้ง : นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เปิดกิจกรรม Big Day รณรงค์เลือกตั้ง 
ส.ส.ก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 มี นำยธนบูรณ์ สินมำนะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดก ำแพงเพชร พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร รอง ผบก.ภ.จ.ก ำแพงเพชร และนำยอ ำเภอ 4 อ ำเภอ ร่วมกิจกรรม. 

 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปดิกจิกรรม Big Day รณรงค์เลอืกตัง้ ส.ส.ก าแพงเพชร เขตเลอืกตัง้ที ่2 
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ข่าวอ้างอิง 
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21 ก.พ. 2563 05:01 น. 
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กกต.จัดบิ๊กเดย์ รณรงค์ใช้สิทธิเลอืกตั้งซอ่มเขต 2 จ.ก าแพงเพชร 23 ก.พ.นี ้
18:51 | 19 กุมภำพันธ์ 2563 | 108  

รูปข่าว : กกต.จดับ๊ิกเดย ์รณรงคใ์ชสิ้ทธิเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก าแพงเพชร 23 ก.พ.น้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (19 ก.พ.2563 )  นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนพิธีเปิดพิธีปล่อย
แถวระดมกำรกวำดล้ำงอำชญำกรรมก่อนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ของต ำรวจภูธรจังหวัดก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เจ้ำพนักงำนปกครอง 
พนักงำนสืบสวนสอบสวนและไต่สวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมี ศ.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมพิธี 

 

โดยพ.ต.อ.ก ำลำภ โตทองสุข ผู้ก ำกับกำรต ำรวจภูธร พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร กล่ำวรำยงำน พร้อมด้วย
นำยองอำจ สังคหัตฐำวรปลัดจ.ก ำแพงเพชร (ผู้แทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) พ.อ.พงศธร นิพยะหัวหน้ำนโยบำยแผนกำรข่ำว 
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรจ.ก ำแพงเพชร พ.ต.อ.เอนกจันทร์ศร รองผู้ก ำกับต ำรวจภูธร จ.
ก ำแพงเพชร และนำยธนบูรณ์ สินมำนะ ผอ.กกต.จว.ก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกิจกรรม ที่สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย อ.
พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร  
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จำกนั้นนำยอิทธิพร ประธำนกกต. เป็นประธำนพิธีเปิดกิจกรรม บิ๊กเดย์ และร่วมเดินรณรงค์ฯ พร้อมด้วย ศ.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำยองอำจ สังคหัตฐำวรปลัดจ.ก ำแพงเพชร 
(ผู้แทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)หัวหน้ำส่วนรำชกำร เดินน ำเครือข่ำย ศส.ปชต. ลูกเสืออำสำกกต. รด.จิตอำสำ(นศท.) 
นักเรียน นักศึกษำ และต ำรวจ จ ำนวน 200 คน เดินรณรงค์จำกจุดเริ่มต้น ณ สนำมที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนน
ประเวศไพรวัลย์ ผ่ำนหน้ำตลำดเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย รวมระยะทำง 2 กิโลเมตร 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/289115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/289115


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 
19 กุมภำพันธ์ 2563 - 15:26 น. 

ประธาน กตต.ลุยเอง ลงพื้นที่รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร 

 
 

 

 

 

               วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 09.30 น. ที่สนำมหน้ำ ที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร มี
กิจกรรม Big Day เป็นกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (รณรงค์โค้งสุดท้ำย) โดย นายอิทธิ
พร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมกำรกำรเลือกตั้งคณะที่
ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง กรรมกำรกำรเลือกตั้งเขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
พนักงำนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ำยของหน่วยงำนต่ำงๆนักเรียนนักศึกษำและประชำชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรม
กำรเดินณรงค์ในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยเคลื่อนขบวนไปตำมถนนสำย
หลักในย่ำนกลำงใจเมืองย่ำนเศรษฐกิจของตลำดอ ำเภอพรำนกระต่ำย เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชำชนได้ออกไป
ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในกำรเลือกตั้ง และใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่ำงบริสุทธิ์ ไม่ทุจริตไม่ซื้อสิทธิ์ขำยเสียง ท ำหน้ำที่พลเมืองที่ดี ไป
เลือกผู้แทนที่จะมำเป็นปำกเป็นเสียงให้กับพ่ีน้องชำวอ ำเภอพรำนกระต่ำยในกำรพัฒนำบ้ำนเมือง ตำมที่ได้มีพระรำช
กฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งและประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดให้วันอำทิตย์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 เป็นวัน
ลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง หรือเลือกตั้งซ่อมสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเขต 2 
จังหวัดก ำแพงเพชร หลังจำกที่ พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรณ์รัตน์ จำกพรรคพลังประชำรัฐ ต้องสิ้นสุดสมำชิกภำพเนื่องจำก
ต้องคดีหมำยศำล บุกกำรประชุมอำเซียนและคดีบุกรุกป่ำไม้  
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 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่ำด้ำนปัญหำอุปสรรคกำรเลือกตั้งกำร
ต ำแหน่งที่ว่ำงลงในเขต 2 จังหวัดก ำแพงเพชร  นับตั้งแต่เรำทรำบว่ำจะต้องมีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงในครั้งนี้ 
เรำได้เตรียมกำรมำตำมล ำดับจนกระทั่งเมื่อมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 กำร
เตรียมกำรก็มีควำมเข้มข้น ล่ำสุดเรื่องก ำลังคนเรื่องบุคคลำกร อุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง เตรียมพร้อมหมดแล้ว เลือกตั้งครั้ง
นี้มีทั้งหมด 296 เขต บุคลำกรที่มีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตจนถึงเจ้ำหน้ำที่ กปน.ลูกเสือจิต
อำสำรวมแล้ว 2,221คน ที่ผ่ำนมำมีกำรเตรียมกำร คุมเข้มติวเข้มและมีผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นมำ 5 คนได้ปฏิบัติ
หน้ำที่มำประมำณ 2 อำทิตย์แล้ว จะท ำกำรเตรียมกำรให้พร้อม มีชุดหำข่ำ วมีชุดเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือหำข่ำวและป้องกัน
ป้องปรำมกำรทุจริต ถำมว่ำมีปัญหำอุปสรรคอะไรไหมขณะนี้ ปัญหำในทำงปฏิบัติไม่มี แต่มีข่ำวออกมำว่ำมีกำรร้องเรียน
ประมำณ 3 เรื่อง เท่ำที่ทรำบตั้งแต่เริ่มออกเดิมกำรรณรงค์ เป็นเรื่องที่มีกำรร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนทำง
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 2 เรื่อง อีกเรื่องเป็นเรื่องโทรศัพท์แจ้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรทุจริต แจ้งมีว่ำมีกำรแจกเงินแต่พอเรำให้
ชุดสืบสวนไต่สวน ชุดหำข่ำวลงพ้ืนที่ ก็ไม่พบว่ำมีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวรำยละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนเรื่องนี้คงจะมีกำรแถลง
ต่อไป  

  อีก 2 เรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้ำยหำเสียง ติดตั้งโดยไม่ถูกต้อง และมีกำรฉีกขำดในกรณีฉีกขำดหรือท ำลำย 
ขอให้เจ้ำหน้ำที่ไปดูในเบื้องต้นก็ไม่พบว่ำเป็นไปตำมที่มีรำยงำน และวันนี้เป็นกำรรณรงค์ให้มีกำรเลือกตั้งโค้งสุดท้ำย 
เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนไปใช้สิทธิ์และเพ่ือมิให้มีกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรเลือก ตั้งช่วงเช้ำได้มีกำรปล่อยแถวกวำดล้ำง
อำชญำกรรม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอำชญำกรรมอันจะส่งผลกระทบต่อกำรเลือกตั้ง  

 

  

 

  

 

  

        ส่วนผู้ใชส้ิทธิ์ได้เป้ำไว้ 80 % เท่ำกับกำรเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่แล้วที่ผ่ำนมำผู้มำใช้สิทธิ์ประมำณ 74 เปอร์เซ็นต์ก็
เป็นอัตรำเดียวกับกำรออกมำใช้เสียงทั่วประเทศ บัตรเสียก็มีไม่น้อยมี 12% ครั้งนี้หวังว่ำจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์น่ำจะไม่น้อย
กว่ำเดิมและหวังว่ำจะถึง 80 เปอร์เซ็นต์ตำมที่ได้ตั้งเป้ำไว้บัตรเสียก็จะน้อยลงด้วย 

   ในด้ำนกำรเข้มข้นก็จะเน้นไปเรื่องกำรทุจริตเข้มข้นมำกท่ีสุด แต่เชื่อว่ำด้วยควำมกระตือรือร้นของผู้มีส่วนร่วม
ทั้งหลำยรวมทั้งประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เชื่อว่ำจะช่วยป้องกันป้องปรำมสิ่งที่จะเกิดขึ้น วันนี้ได้เป็นอย่ำงดีตัวอย่ำง
วันนี้มีกำรแจ้งทำงโทรศัพท์ แม้ว่ำจะตรวจสอบแล้วไม่พบแต่ก็มีตัวอย่ำงหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่ำหำกมีกรณีใดที่ท่ำนสงสัยว่ำ
จะมีกำรกระท ำใดๆไม่สุจริตท่ำนก็สำมำรถแจ้งได้หลำยช่องทำง ควำมเข้มข้นของกำรใช้กฎหมำยในกำรเลือกตั้งก็จะมีทั้ง
เลือกตั้งและทำงโทษอำญำและมีโทษปรับ ด้วยฉะนั้นจึงอยำกให้พี่น้องประชำชนได้ออกมำใช้สิทธิ์ทุกเสียงมีค่ำเป็น
หน้ำที่ของประชำชน ไปใช้สิทธิ์รักษำสิทธิ์ของตัวเองในฐำนะพลเมืองที่ดีตำมวิถีประชำธิปไตยเป็นหน้ำที่พลเมืองตำม
รัฐธรรมนูญไทย  กับกำรเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก ำแพงเพชร มีผู้สมัครด้วยกันทั้งหมด 3 คน จำก 3 พรรคกำรเมือง
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ประกอบด้วย ผู้สมัครหมำยเลข 1 นำยเพชรภูมิ  อำภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชำรัฐ บุตรชำยของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรณ์
รัตน์ ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง สส.ในสนำมนี้ ผู้สมัครหมำยเลข  2 นำยอิทธิพล  แตงเล็ก  พรรคภำคีเครือข่ำยไทย และ
ผู้สมัครหมำยเลข  3 นำยกัมพล  ปัจกุล พรรคเพ่ือไทย ซึ่งจะลงคะแนนกันในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ / 
พิพัฒน์ จงมีควำมสุข ก ำแพงเพชร  

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ/ข่ำว พิพัฒน์ จงมีควำมสุข นักข่ำวภูมิภำค จ.ก ำแพงเพชร 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/417777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/local/417777
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19 ก.พ. 63 

กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เลอืกตั้ง โค้งสุดท้าย ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 

 
 
. 

เมื่อเวลำ  09.30 น. วันนี้ 19 ก.พ.63 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. เป็นประธำนเปิดกิจกรรม Big 
Day เพ่ือรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.ก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยมี ศ.ศันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยองอำจ สังคหัตฐำวร ปลัดจังหวัด พอ.พงศธร นิพยะ  นโยบำยแผนกำรข่ำว กอรมน. พ.ต.อ.
เอนก จันทร์ศร รองฯ ผบก.ภ.จว.ก ำแพงเพชร พ.ต.อ.ก ำลำภ โตทองสุข ผกก.สภ.พรำนกระต่ำย นำยธนบูรณ์ สินมำนะ 
ผอ.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยอ ำเภอในเขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้ง 4 อ ำเภอ ประกอบด้วย ลำน
กระบือ ไทยงำม โกสัมพีนคร และพรำนกระต่ำย น ำหัวหน้ำส่วนรำชกำรเดินน ำเครือข่ำยศูนย์ส่งเสริมประชำธิปไตย
ต ำบล (ศส.ปชต.) ลูกเสืออำสำ กกต. รด.จิตอำสำ (นศท.) กลุ่มพัฒนำบทบำทสตรี อสส. นักเรียน  นักศึกษำ ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน นับ 1,000 คน เข้ำร่วมกิจกรรม 
นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตที่ 2 
ประกอบด้วย อ ำเภอพรำนกระต่ำย ลำนกระบือ ไทยงำม โกสัมพีนคร   มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 ตั้งแต่
เวลำ 08.00 น.ถึงเวลำ 17.00 น.ในเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีภูมิล ำเนำอยู่ เพ่ือให้กำรเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปด้วยควำมสุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมำย 
จำกนั้นประธำนในพิธีฯ พร้อมคณะร่วมเดินรณรงค์ปล่อยแถวจำกบริเวณสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย  ผ่ำน
หน้ำตลำดเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำยเข้ำถนนพิทักษ์บุญยงค์ เข้ำถนนวัดป่ำ  ถนนข้ำงอ ำเภอพรำนกระต่ำย รวม
ระยะทำง 2 กิโลเมตร มีประชำชนให้ควำมสนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จ ำนวนมำก. 
 
อ้ำงอิง : https://www.phukhaopost.com/news/3-101-6851- 

https://www.phukhaopost.com/news/3-101-6851-
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กุมภำพันธ์ 19, 2563  

กกต.Big Day!!รณรงคเ์ลือกตั้ง ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 

 
 
  กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ก ำแพงเพชร เขต 2 ยอมรับว่ำ มีกำรร้องเรียนกำรแจกเงิน  
เมื่อเวลำ 08.30 น.วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 ที่หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Day เพ่ือรณรงค์โค้งสุดท้ำยเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอำทิตย์ที่ 23
กุมภำพันธ์ 2563 ตั้งเป้ำมีผู้มำใช้สิทธิ์ 80 เปอร์เซ็นต ์
  โดยมีนำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมกำรกำร
เลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยสดุดี พุทธัง กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เขต 2 หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริม
พัฒนำประชำธิปไตยต ำบล ลูกเสืออำสำ กกต.รด.จิตอำสำ นักเรียน นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ร่วมเดินรณรงค์เชิญ
ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้เส้นทำง
เดินรณรงค์ย่ำนถนนเศรษฐกิจของอ ำเภอพรำนกระต่ำย 

เริ่มจำกสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนนประเวศไพรวัลย์ ผ่ำนหน้ำตลำดเทศบำลต ำบลพรำน
กระต่ำย เข้ำสู่ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ถนนสำยวัดป่ำ ถนนข้ำงที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย รวมระยะทำงประมำณ 2 
กิโลเมตร ท่ำมกลำงประชำชน 2 ข้ำงทำงได้ให้ควำมสนใจในกำรรณรงค์เลือกตั้งครั้งนี้จ ำนวนมำก 
นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง เปิดเผยว่ำ มีข่ำวในกำรร้องเรียนอยู่ 3 เรื่อง เรื่องที่มีกำร
ร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนทำงผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง จ ำวน  2 เรื่อง และเรื่องเป็นกำรโทรศัพท์แจ้ง เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกำรทุจริตว่ำมีกำรแจกเงิน จึงได้ให้ชุดสืบสวนไต่สวนหำข่ำวและลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ไม่พบว่ำมีเหตุกำรณ์แจก
เงิน/////สมำคมนักข่ำวส่วนกลำงและท้องถิ่นก ำแพงเพชร 
 
อ้ำงอิง : https://timenews.in.th/2020/02/19/83242 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  จังหวัด
ก ำแพงเพชร เขต 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 
        ที่บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร นำยอิทธิพร  บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง เป็นประธำนกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์โค้งสุดท้ำย  หรือ Big Day กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขต 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 23 กุมภำพันธ์
นี้ ตั้งแต ่2 โมงเช้ำ ถึง 5 โมงเย็น  
        พร้อมนี้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชำชนออกไปใช้สิทธิ์ ตำมถนนสำยต่ำงๆ ใน
เขตเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ ำย  โดยมีส่ วนรำชกำร  พนักงำน  เจ้ ำหน้ ำที่  ลูก เสื ออำสำ  กกต. , รด .จิ ต
อำสำ  นัก เรี ยน  นักศึกษำและประชำชนทั่ ว ไปร่ วมเดินรณรงค์  ส ำหรับผู้ มี สิทธิ์ เ ลือกสมำชิกสภำผู้ แทน
รำษฎร ก ำแพงเพชร เขต 2 นั้นคือ ประชำชนที่อยู่ในเขตอ ำเภอโกสัมพีนคร อ ำเภอพรำนกระต่ำย อ ำเภอลำน
กระบือ อ ำเภอเมืองบำงส่วน อ ำเภอไทรงำมบำงส่วน 
        ส่วนบรรยำกำศกำรหำเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมผีู้สมัครทั้งหมด 3 คน ได้แก่ ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำ
รัฐ พรรคภำคีเครือข่ำยไทย และพรรคเพ่ือไทย ต่ำงเร่งหำเสียงด้วยกำรเดินลงพ้ืนที่ด้วยตนเองและกำรใช้รถติดเครื่อง
ขยำยเสียงโฆษณำหำเสียงกันอย่ำงคึกคัก 
 
อ้ำงอิง : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200219101841917 
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ปล่อยแถวระดมการกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ก าแพงเพชร 

วันที่ 19 ก.พ.63 เวลำ 8.30 น. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดพิธี
ปล่อยแถวระดมกำรกวำดล้ำงอำชญำกรรมก่อนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 
2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ซึ่งมีนำยองอำจ สังคหัตถำกร ปลัดจ.ก ำแพงเพชร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกิจกรรม ณ 
สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร  
และเวลำ 9.30 น. ประธำนกกต. เป็นประธำนพิธีเปิดกิจกรรม บิ๊กเดย์ และร่วมเดินรณรงค์ฯ พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริ
อนันต์ไพบูลย์ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำยองอำจ สังคหัตถำกร ปลัดจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร ศส.ปชต. ลูกเสืออำสำ กกต. รด.จิตอำสำ(นศท.) นักเรียน นักศึกษำ และต ำรวจ จ ำนวน 200 คน เดิน
รณรงค์จำกจุดเริ่มต้น ณ สนำมที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนนประเวศไพรวัลย์ ผ่ำนหน้ำตลำดเทศบำลต ำบลพรำน
กระต่ำย รวมระยะทำง 2 กิโลเมตร 
.............................. 
นิพนธ์ รอดทรัพย์/รำยงำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.facebook.com/350705965367234/posts/891331994637959/ 
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ประธาน กกต. ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนเลือกตั้ง สส.ก าแพงเพชร  

 
ประธำน กกต.เป็นประธำนในพิธีปล่อยแถวระดมกวำดล้ำงอำชญำกรรมก่อนกำรเลือกตั้ง สส.จังหวั ดก ำแพงเพชร เขต
เลือกตั้งที่ 2 

นำย อิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนพิธีเปิดพิธีปล่อยแถวระดมกำรกวำดล้ำง
อำชญำกรรมก่อนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดก ำแพงเพชร  เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ของ
ต ำรวจภูธรจังหวัดก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เจ้ำพนักงำนปกครอง พนักงำนสืบสวนสอบสวน
และไต่สวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมี ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมพิธี 

และพันต ำรวจเอก ก ำลำภ โตทองสุข ผู้ก ำกับกำรต ำรวจภูธร พรำนกระต่ำย  จ.ก ำแพงเพชร กล่ำวรำยงำน 
พร้อมด้วยนำยองอำจ สังคหัตฐำวร ปลัดจ.ก ำแพงเพชร (ผู้แทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)พันเอก พงศธร นิพยะ หัวหน้ำ
นโยบำยแผนกำรข่ำว กองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร จ.ก ำแพงเพชร พันต ำรวจเอก เอนกจันทร์
ศร รองผู้ก ำกับต ำรวจภูธร จ.ก ำแพงเพชร และ นำยธนบูรณ์ สินมำนะ ผอ.กกต.จว.ก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกิจกรรม ณ 
สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 
 
อ้ำงอิง : http://www.opt-news.com/news/9158 
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ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยโดนข่มขู่ นอกเครื่องแบบขับรถประกบ-ตามถึงบ้าน  
19 ก.พ. 2563 - 18:04 น.  

 

 
 
 
ผู้สมัครส.ส.เพ่ือไทยแจ้งควำมโดนข่มขู่ นอกเครื่องแบบขับรถประกบ-ถ่ำยรูปถึงบ้ำน 
ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทย / เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นำยกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จ.ก ำแพงเพชร พรรคเพื่อไทย 
พร้อมด้วยคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์ และนำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย 
ร่วมแถลงกรณีถูกข่มขู่คุกคำมในกำรรณรงค์หำเสียงเลือกตั้ง 
โดยนำยกัมพล ระบุว่ำ แกนน ำในพื้นที่รวมถึงผู้สนับสนุนถูกคุกคำม โดยคำดว่ำจะเป็นกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่
รัฐ ทั้งยังได้รับตัวผู้สนับสนุนและแกนน ำที่ช่วยรณรงค์หำเสียงไปพูดคุยกับผู้มีอ ำนำจ ท ำให้ผู้สนับสนุนเกิดควำม
หวำดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย แกนน ำหลำยคนจึงขอถอนตัว มองว่ำกำรกระท ำเช่นนี้ไม่ใช่วิถีทำงประชำธิปไตย 
ควรให้ประชำชนตัดสินอย่ำงเสรี โดยเฉพำะกำรสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง รวมถึ งตัวผู้สมัคร
ต้องท ำได้โดยเสรี 

“รถผู้ติดตำมโดนรถต้องสงสัยขับบล็อกหน้ำบล็อกหลัง พร้อมกับตำมถ่ำยรูปบ้ำน ซึ่งถือเป็นกำรคุกคำม  
โดยผู้ต้องสงสัยแต่งกำยนอกเครื่องแบบมำในรูปแบบของพลเรือน ซึ่งเชื่อว่ำท ำเป็นขบวนกำร”นำยกัมพลกล่ำว 
ด้ำนนำยอนุสรณ์ กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งครั้งนี้มีกำรใช้กระบวนกำรพิเศษ เพื่อให้ได้มำซึ่งคะแนน เป็นลักษณะ
ขอนแก่นโมเดล เพรำะผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจะไปเปิดเวทีปรำศรัยย่อยก็ถูกกดดัน ไม่ให้ประชำชนออกมำฟัง 
ส่วนอีกพรรคกำรเมืองสำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มที่ ดังนั้นในวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้ จึงไม่ปรำรถนำที่จะเห็นข อนแก่น
โมเดล เห็นรถเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำวิ่งในพื้นที่ ขอให้ทุกอย่ำงด ำเนินไปตำมกติกำ กกต.ต้องท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไป
อย่ำงสุจริต เที ่ยงธรรม แข่งขันอย่ำงตรงไปตรงมำ พร้อทมขอให้หยุดกำรกระท ำที ่ข ัดต่อกฎหมำย และไม่
สร้ำงสรรค์ประชำธิปไตย 
จำกนั้นนำยกัมพลพร้อมด้วยนำยอนุสรณ์ เข้ำแจ้งควำมต่อร.ต.อ.อำวุธ เกิดยินดี รองสว.(สอบสวน) สภ.พรำน
กระต่ำย เพื่อลงบันทึกประจ ำวันและมอบพยำนหลักฐำนให้เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งนำยกัมพลกังวลว่ำอำจเกิดอันตรำยต่อ
ชีวิตของตนเองและผู้สนับสนุน ทั้งที่ตั้งใจลงสมัครเพ่ือท ำงำนกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งหลังจำกนี้จ ะมีแกนน ำ
ในพ้ืนที่และผู้สนับสนุน รวมถึงประชำชนที่ถูกข่มขู่ทยอยเข้ำแจ้งควำมเพิ่มเติม  

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3607572 
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นิพิฏฐ์ลุยฟ้อง 7 กกต. ปมส.ส.ภมูิใจไทยรอดคดีซื้อเสียง เตรียมเปดิคลิปแฉ  

การเมือง  
19 ก.พ. 2563 - 20:02 น.  

นิพิฏฐ์ ลุยฟ้อง 7 กกต. ปมส.ส.ภมูิใจไทยรอดคดีซื้อเสียง เตรียมเปิดคลิปแฉ 
นิพิฏฐ์ / เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุง เปิดเผย
ว่ำ จำกกำรที่ตนยื่นค ำร้องต่อกกต.ว่ำนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย จ่ำยเงินซื้อ
เสียง ซึ่งมีพยำนบุคคลและหลักฐำน เป็นคลิปวีดีโอบันทึกภำพและเสียง กำรหยิบเงินมำจ่ำยและพูดโน้มน้ำวให้
ลงคะแนนเลือกนั้น 

นำยนิพิฏฐ์กล่ำวอีกว่ำ ล่ำสุดได้รับแจ้งเป็นกำรภำยในว่ำ กกต.มีมติยกค ำ ร้องดังกล่ำว ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้
คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยค ำร้องมีมติให้ใบแดงแก่นำยฉลอง โดยขณะนี้กกต.ชุดใหญ่ก ำลังเขียนค ำวินิจฉัย ซึ่งตน
อยำกรู้ว่ำเขำจะเขียนออกมำอย่ำงไร เพรำะในเมื่อมีพยำนหลักฐำนยืนยันกำรจ่ำยเงินซื้อเสียงอย่ำงชัดเจน แต่
กลับวินิจฉัยให้ใบขำว 

“ผมเตรียมจะยื่นฟ้องร้องต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง เพื่อเอำผิดกกต.ทั้งคณะจำก
กำรยกค ำร้องดังกล่ำว ผมเปิดหน้ำพร้อมตัดสินใจฟ้องร้องเอำผิดกกต. เพรำะถือว่ำกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงในกำร
เลือกตั้งเป็นเรื่องใหญ่ อยำกให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่ำงแก่นักกำรเมืองและประชำชนทุ กคนว่ำอย่ำยอมจ ำนนต่อกำร
ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ ต้องสู้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือองค์กรอิสระแห่งใดก็ตำมที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ ”นำย
นิพิฎฐ์กล่ำว 

นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวอีกว่ำ ขณะเดียวกันจะแถลงข่ำวพร้อมน ำคลิปที่บันทึกภำพและเสียงกำรจ่ำยเงินซื้อ
เสียงมำเปิดให้สื่อมวลชนได้ชมในเร็วๆนี้ เพื่อให้เห็นว่ำเมื่อมีหลักฐำนปรำกฏกำรกระท ำทุจริตชัดเจนขนำดนี้ แต่
ถูกปล่อยให้รอดได้อีก ต่อไปเรำคงไม่ต้องพ่ึงหวังกกต.อีกแล้ว  
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3608187 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/129558990394402/posts/4633695226647400?d=n&sfns=mo 
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นิพิฏฐ์ เตรียมฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯ ฟัน ‘7เสือ กกต.’ ปลอ่ย ส.ส.ภท. รอดคดีซื้อเสียง 
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 - 20:41 น.  

 
 
นิพิฏฐ์-เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุง เปิดเผยว่ำ 
จำกกำรที่ตนยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พัทลุง 
พรรคภูมิใจไทย จ่ำยเงินซื้อเสียง ซึ่งตนมีพยำนบุคคลและหลักฐำน เป็นคลิปวีดีโอบันทึกภำพและเสียง กำรหยิบเงินมำ
จ่ำยและพูดโน้มน้ำวให้ลงคะแนนเลือกนั้น ล่ำสุด ตนได้รับแจ้งเป็นกำรภำยในว่ำ กกต.มีมติยกค ำร้องดังกล่ำว ทั้งที่ก่อน
หน้ำนี้ คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยค ำร้องได้มีมติให้ใบแดงแก่นำยฉลอง โดยขณะนี้กกต.ชุดใหญ่ก ำลังเขียนค ำวินิจฉัย ซึ่ง
ตนอยำกรู้ว่ำเขำจะเขียนออกมำอย่ำงไร เพรำะในเมื่อมีพยำนหลักฐำนยืนยันกำรจ่ำยเงินซื้อเสียงอย่ำงชัดเจน แต่เขำ
กลับวินิจฉัยให้ใบขำว 
“ผมเตรียมจะยื่นฟ้องร้องต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง เพ่ือเอำผิด กกต.ทั้งคณะจำกกำรยกค ำร้อง
ดังกล่ำว ผมเปิดหน้ำพร้อมตัดสินใจฟ้องร้องเอำผิด กกต. เพรำะถือว่ำกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงในกำรเลือกตั้งเป็นเรื่องใหญ่ 
ผมอยำกให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่ำงแก่นักกำรเมืองและประชำชนทุกคนว่ำอย่ำยอมจ ำนนต่อกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
ต้องสู้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือองค์กรอิสระแห่งใดก็ตำมที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ”นำยนิพิฎฐ์ กล่ำว 
นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวอีกว่ำ ขณะเดียวกัน ตนจะมีกำรแถลงข่ำวพร้อมน ำคลิปวีดีโอที่บันทึกภำพและเสียงกำรจ่ำยเงินซื้อเสียง
มำเปิดให้สื่อมวลชนได้ชมในเร็วๆนี้ เพ่ือให้เห็นว่ำเมื่อมีหลักฐำนปรำกฏกำรกระท ำทุจริตชัดเจนขนำดนี้ แต่กลับถูกปล่อย
ให้รอดได้อีก ต่อไปเรำคงไม่ต้องพ่ึงหวัง กกต.อีกแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1988197 
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"บิ๊กป๊อก"แจงสภาฯ เลอืกตั้งท้องถิ่นภายในปีน้ีแน่ 

             
พุธที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 16.18 น.                      
  เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่รัฐสภำ เกียกกำย มีกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร โดยมีนำยศุภชัย โพธิ์สุ รองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร คนที่สอง เป็นประธำนกำรประชุม ทั้งนี้ ในวำระกระทู้ถำมสดด้วยวำจำนั้น นำยประเสริฐ บุญเรื อง ส.ส.
กำฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย ตั้งกระทู้ถำมพล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ถึงกำรเร่งรัดกำรเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีควำมชัดเจน 
  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ชี้แจงว่ำ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังล่ำช้ำอยู่  เพรำะนอกจำกจะมี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ยังต้องมีกฎหมำยจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 5 ฉบับ และกฎหมำยเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกำรแก้เกี่ยวกับคุณสมบัติ แต่จะมีกำรควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้ำงหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับแนวทำงกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำรก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นอ ำนำจของคณะรัฐมนตรี โดยแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือ กกต. ทรำบ เพ่ือ
ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง จึงเป็นอ ำนำจของคณะรัฐมนตรีเมื่อใช้อ ำนำจของกระทรวงมหำดไทย 
  พล.อ.อนุพงษ์ ชี้แจงว่ำ หลังจำกมีกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ต้องมีกำรออกระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก 10 ฉบับ 
ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562 กระทรวงมหำดไทยก็มีกำรส ำรวจประชำกรถึงวันที่ 31 
ธ.ค. 2562 แล้ว โดยกรมกำรปกครองส ำรวจหมู่บ้ำนทั่วประเทศ ว่ำหมู่บ้ำนใดมีจ ำนวนรำษฎรไม่ถึง 25 คน จะต้องรวม
หมู่บ้ำนให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่ำนมำ ขณะที่กกต. จะมีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่และแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อพร้อม
แล้วก็จะมีกำรหำรือกับคณะรัฐมนตรี แต่ยังมีปัญหำเกี่ยวกับงบประมำณ ซึ่งต้องใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยได้ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่ำนมำว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมพร้อมด้ำนงบประมำณ 7,702 
แห่ง ส่วนอีก 150 แห่งยังไม่มีควำมพร้อมที่จะจัดกำรเลือกตั้งได้ แต่หำกรัฐบำลจะประกำศให้จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อมก็สำมำรถท ำเรื่องขอใช้งบกลำงของรัฐบำลได้ หรือใช้เงินทุนส ำรองสะสมเพ่ือ
จัดกำรเลือกตั้งได้ 
  พล.อ.อนุพงษ์ ชี้แจงอีกว่ำ ส ำหรับกรอบเวลำที่จะจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น สำมำรถแจ้งได้อย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ว่ำ จะมีกำรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นภำยในปี 2563 แต่จะเลือกตั้งในส่วนใดก่อนนั้นจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องงบประมำณ ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำล ไม่สำมำรถเลือกตั้งพร้อมกันได้ แต่องค์กรปกครอง
พิเศษอย่ำงพัทยำหรือกรุงเทพมหำนครสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งซ้อนกับรูปแบบอ่ืนได้ หำก กกต.มีควำมพร้อมก็คงหำรือ
กับคณะรัฐมนตรีได้....  
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/758411 

 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/758411


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 

"บิ๊กป๊อก"ลั่นเลือกตั้งทอ้งถิ่น63 แน่ แต่ไม่พรอ้มกัน เหตุงบไม่เพียงพอ  
สยำมรัฐออนไลน์ 19 กุมภำพันธ์ 2563 16:28 กำรเมือง  

 

  "บิ๊กป๊อก"ลั่นเลือกตั้งท้องถิ่น63 แน่ แต่ไม่ได้เลือกตั้งพร้อมกัน เหตุงบไม่เพียงพอ เว้นพัทยา -กทม.จัด
เลือกตั้งได้เอง 
  วันที่ 19 ก.พ.63 ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมสภำ ที่มีนำยศุภชัย โพธิสุ รองประธำนสภำฯคนที่สอง เป็นประธำน ได้
พิจำรณกระทู้ถำมด้วยวำจำ ของนำยประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กำฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย ตั้งกระทู้ถำมพล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำ
จินดำ รมว.มหำดไทย เรื่องกำรเร่งรัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่มีกำรเลือกตั้งมำเกือบ 6 ปี
แล้ว ตั้งแต่กำรรัฐประหำร 22 พ.ค.57 และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับกรอบด ำเนินกำร กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 6 ฉบับ รวมถึงระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง และไปแก้ไขกฎหมำยในประเด็นที่ท ำให้ล้ำหลังมำกขึ้น ชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จะท ำให้เกิดกำรใช้จ่ำยในพื้นที่ท่ีมีกำรเลือกตั้งมำกขึ้น 
  พล.อ.อนุพงษ์ ชี้แจงว่ำ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นท่ียังล่ำช้ำอยู่ เพรำะนอกจำกจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ยังต้องมี
กฎหมำยจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 5 ฉบับ และกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจำกมีกฎหมำยเลือกตั้ง
ท้องถิ่นแล้ว ก็ต้องมีกำรออกระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก 10 ฉบับ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 
ส่วนกระทรวงมหำดไทยก็มีกำรส ำรวจประชำกรวันที่ 31 ธ.ค.62 แล้ว โดยกรมกำรปกครองส ำรวจหมู่บ้ำนทั่วประเทศ 
ว่ำหมู่บ้ำนใดมีจ ำนวนรำษฎรไม่ถึง 25 คน จะตอ้งรวมหมู่บ้ำน ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่ำนมำ ส่วน กกต. ก็จะ
มีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่และแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อพร้อมแล้วก็จะมีกำรหำรือกับคณะรัฐมนตรี แต่ยังมีปัญหำเกี่ยวกับ
งบประมำณ ซึ่งต้องใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ข้อมูลเมื่อวันที่  17 ก.พ.ที่ผ่ำนมำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมพร้อมด้นงบประมำณ 7,702 แห่ง ส่วนอีก 150 แห่ง ยังไม่มีควำมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งได้ 
แต่หำกรัฐบำลจะประกำศให้จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อมก็สำมำรถท ำเรื่องขอใช้งบ
กลำงของรัฐบำลได้ หรือใช้เงินทุนส ำรองสะสมเพ่ือจัดกำรเลือกตั้งได้ 
  พล.อ.อนุพงษ์ ยืนยันว่ำ สำมำรถแจ้งได้อย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำจะมีกำรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นภำยในปี 2563 แต่
จะเลือกตั้งในส่วนใดก่อนจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องงบประมำณ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเทศบำล ไม่สำมำรถเลือกตั้งพร้อมกันได้ แต่องค์กรปกครองพิเศษอย่ำงพัทยำหรือกรุงเทพมหำนคร สำมำรถจัดกำร
เลือกตั้งซ้อนกับรูปแบบอื่นได้ หำก กกต.มีควำมพร้อม ก็คงหำรือกับคณะรัฐมนตรีได้ 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/133831 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/133831
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200219/149bcce5ea53173b30c748748fde99d064ee8c5986801c84d27f37c5d17c154c.jpg?itok=v9o6lL76
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เผยแพร่: 19 ก.พ. 2563 16:42    
ปรับปรุง: 19 ก.พ. 2563 16:44    

 
มท.1 ลั่นเลอืกตั้งท้องถิน่ปีนี้แน่ รับล่าช้าต้องแก้ กม. งบมีปัญหาแต่กจ็ัดให้ใช้สิทธิได้ 
ส.ส.เพ่ือไทย ตั้งกระทู้สดปมเลือกตั้งท้องถิ่น “บิ๊กป๊อก” แจงล่ำช้ำต้องแก้ กม. ท้องถิ่น 150 แห่งยังมีปัญหำเรื่องงบ แต่
หำกรัฐบำลสั่งให้มีกำรเลือกตั้งต้องเบิกงบกลำง ย้ ำได้ใช้สิทธิในปีนี้แน่นอน รอ กกต.พร้อม 

วันนี้ (19 ก.พ.) นำยประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กำฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย ตั้งกระทู้ถำม  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรเร่งรัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ซึ่งยังไม่มีกำรเลือกตั้ง
มำเกือบ 6 ปีแล้ว ตั้งแต่กำรรัฐประหำร 22 พฤษภำคม 2557 และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับกรอบ
ด ำเนินกำร กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 6 ฉบับ รวมถึงระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และไปแก้ไขกฎหมำยในประเด็นที่ท ำให้ล้ำ
หลังมำกขึ้น ควำมชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จะท ำให้เกิดกำรใช้จ่ำยในพื้นที่ท่ีมีกำรเลือกตั้งมำกขึ้น 
พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงว่ำ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังล่ำช้ำอยู่ เพรำะนอกจำกจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ยังต้องมกีฎหมำย
จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 5 ฉบับ และกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นกำรแก้เกี่ยวกับ
คุณสมบัติ แต่จะมีกำรควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้ำงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแนวทำงกำรแก้ไขประมวลกฎหมำย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำรก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นอ ำนำจของ
คณะรัฐมนตรี โดยแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ทรำบเพ่ือประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง จึงเป็นอ ำนำจ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อใช้อ ำนำจของกระทรวงมหำดไทย 
  พล.อ.อนุพงษ์กล่ำวว่ำ หลังจำกมีกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ก็ต้องมีกำรออกระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก 10 ฉบับ 
ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ส่วนกระทรวงมหำดไทยก็มีกำรส ำรวจประชำกรวันที่ 
31 ธันวำคม 2562 แล้ว โดยกรมกำรปกครองส ำรวจหมู่บ้ำนทั่วประเทศ ว่ำหมู่บ้ำนใดมีจ ำนวนรำษฎรไม่ถึง  25 คน 
จะต้องรวมหมู่บ้ำน ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 31 มกรำคมที่ผ่ำนมำ ส่วน กกต.ก็จะมีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่และแบ่งเขต
เลือกตั้ง เมื่อพร้อมแล้วก็จะมีกำรหำรือกับคณะรัฐมนตรี แต่ยังมีปัญหำเกี่ยวกับงบประมำณ ซึ่งต้องใช้งบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมพร้อมด้น
งบประมำณ 7,702 แห่ง ส่วนอีก 150 แห่ง ยังไม่มีควำมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งได้ แต่หำกรัฐบำลจะประกำศให้จัดกำร
เลือกตั้งท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อมก็สำมำรถท ำเรื่องขอใช้งบกลำงของรัฐบำลได้ หรือใช้เงินทุน
ส ำรองสะสมเพ่ือจัดกำรเลือกตั้งได้ 
  ส่วนกรอบเวลำที่จะจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงว่ำ สำมำรถแจ้งได้อย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำจะมี
กำรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นภำยในปี 2563 แต่จะเลือกตั้งในส่วนใดก่อนจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องงบประมำณ  ซ่ึงองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำล ไม่สำมำรถเลือกตั้งพร้อมกันได้ แต่องค์กรปกครองพิเศษ
อย่ำงพัทยำหรือกรุงเทพมหำนคร สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งซ้อนกับรูปแบบอ่ืนได้ หำก กกต.มีควำมพร้อม ก็คงหำรือกับ
คณะรัฐมนตรีได ้
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000016891 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000016891
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มท.1 ลั่นเลอืกตั้งท้องถิน่ปีนี้แน่ รับล่าช้าต้องแก้ กม. งบมีปัญหาแต่กจ็ัดให้ใช้สิทธิได้ 
เผยแพร่: 19 ก.พ. 2563 16:42   ปรบัปรุง: 19 ก.พ. 2563 16:44  

ส.ส.เพื่อไทย ตั้งกระทู้สดปมเลือกตั้งท้องถิ่น “บิ๊กป๊อก” แจงล่าช้าต้องแก้ กม. ท้องถิ่น 150 แห่งยังมีปัญหาเรื่องงบ 
แต่หากรั ฐบาลสั่ ง ให้ มีการ เลื อกตั้ ง ต้ อ ง เบิ กงบกลาง  ย้ า ได้ ใช้ สิ ทธิ ในปีนี้ แน่นอน รอ กกต .พร้ อม  
  วันนี้ (19 ก.พ.) นำยประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กำฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย ตั้งกระทู้ถำม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรเร่งรัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ซึ่งยังไม่มีกำรเลือกตั้ง
มำเกือบ 6 ปีแล้ว ตั้งแต่กำรรัฐประหำร 22 พฤษภำคม 2557 และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับกรอบ
ด ำเนินกำร กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 6 ฉบับ รวมถึงระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และไปแก้ไขกฎหมำยในประเด็นที่ท ำให้ล้ำ
หลังมำกขึ้น ควำมชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จะท ำให้เกิดกำรใช้จ่ำยในพื้นที่ท่ีมีกำรเลือกตั้งมำกขึ้น 
พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงว่ำ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังล่ำช้ำอยู่ เพรำะนอกจำกจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ยังต้องมีกฎหมำย
จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 5 ฉบับ และกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นกำรแก้เกี่ยวกับ
คุณสมบัติ แต่จะมีกำรควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้ำงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแนวทำงกำรแก้ไขประมวลกฎหมำย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำรก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นอ ำนำจของ
คณะรัฐมนตรี โดยแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ทรำบเพ่ือประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง จึงเป็ นอ ำนำจ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อใช้อ ำนำจของกระทรวงมหำดไทย 

พล.อ.อนุพงษ์กล่ำวว่ำ หลังจำกมีกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ก็ต้องมีกำรออกระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก 10 ฉบับ 
ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ส่วนกระทรวงมหำดไทยก็มีกำรส ำรวจประชำกรวันที่ 
31 ธันวำคม 2562 แล้ว โดยกรมกำรปกครองส ำรวจหมู่บ้ำนทั่วประเทศ ว่ำหมู่บ้ำนใดมีจ ำนวนรำษฎรไม่ถึง 25 คน 
จะต้องรวมหมู่บ้ำน ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 31 มกรำคมที่ผ่ำนมำ ส่วน กกต.ก็จะมีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่และแบ่งเขต
เลือกตั้ง เมื่อพร้อมแล้วก็จะมีกำรหำรือกับคณะรัฐมนตรี แต่ยังมีปัญหำเกี่ยวกับงบประมำณ ซึ่งต้องใช้งบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมพร้อมด้น
งบประมำณ 7,702 แห่ง ส่วนอีก 150 แห่ง ยังไม่มีควำมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งได้ แต่หำกรัฐบำลจะประกำศให้จัดกำร
เลือกตั้งท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อมก็สำมำรถท ำเรื่องขอใช้งบกลำงของรัฐบำลได้ หรือใช้เงินทุน
ส ำรองสะสมเพ่ือจัดกำรเลือกตั้งได้ 
ส่วนกรอบเวลำที่จะจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงว่ำ สำมำรถแจ้งได้อย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำจะมีกำรเลือกตั้ง
ส่วนท้องถิ่นภำยในปี 2563 แต่จะเลือกตั้งในส่วนใดก่อนจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องงบประมำณ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำล ไม่สำมำรถเลือกตั้งพร้อมกันได้ แต่องค์กรปกครองพิเศษอย่ำงพัทยำหรือ
กรุงเทพมหำนคร สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งซ้อนกับรูปแบบอ่ืนได้ หำก กกต.มีควำมพร้อมก็คงหำรือกับคณะรัฐมนตรีได้ 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000016891 

https://news1live.com/detail/9630000016891
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"สมชัย" มาเป็นซีรีย์ ชี้ เงินกู้อนาคตใหม่ไม่ใชเ่งินบริจาค-รายได้-ประโยชน์อื่นใด 
สยามรัฐออนไลน์ 19 กุมภาพนัธ์ 2563 11:20 การเมือง  

 

นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือ กกต. โพสต์ข้อควำมลงในเพจเฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยำ
กร มีเนื้อหำระบุว่ำ... ควำมเห็น กรณี เงินกู้ พรรคอนำคตใหม่ (ตอนที่ 1) 
เงินกู้เป็น "เงินบริจำค" หรือไม่ 

สืบเนื่องจำกค ำร้องของ นำยศรีสุวรรณ จรรยำ และ นำย สุวัชร สังขฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 และ 23 พฤษภำคม 
2562 ว่ำกรณีที่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ให้ พรรคอนำคตใหม่ กู้เงิน น่ำจะเป็นควำมผิด ตำมมำตรำ 66 
(บริจำคเงิน เกิน 10 ล้ำนไม่ได้) ซึ่งมีโทษ ทั้งต่อผู้บริจำค และพรรคที่รับบริจำค ตำมมำตรำ 124 และ 125 ของ พรป.
พรรคกำรเมือง 

ผลกำรด ำเนินกำรในชั้น กกต. คือ วันที่ 23 สิงหำคม 2562 คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะที่ 13 ยกค ำ
ร้อง (ไม่ผิด) ประมำณปลำยเดือน กันยำยน 2562 ส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยที่ 1 ยกค ำร้อง (ไม่ผิด) และวันที่ 17 ตุลำคม 
2562 คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยและชี้ขำดข้อโต้แย้ง คณะที่ 6 มีมติเสียงข้ำงมำก 3:2 ให้ด ำเนินคดี ควำมผิดตำมำตรำ 
66 กกต. มีมติ วันที่ 11 ธันวำคม 2562 ให้ด ำเนินคดี ตำมมำตรำ 66 โดยพ่วงควำมผิดในมำตรำ 62 และ 72 (รับเงิน
หรือประโยชน์อื่น โดยรู้หรือสมควรรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย) ในควำมเห็นของผม กำรจะบอกว่ำเงินกู้เป็น "เงิน
บริจำค" หรือไม่ ต้องดูค ำนิยำม "บริจำค" ในมำตรำ 4 ของ พรป.พรรคกำรเมือง 2560 ที่ให้ควำมหมำยว่ำ "กำรให้เงิน
หรือทรัพย์สินแก่พรรคกำรเมืองนอกเหนือจำกค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมือง และให้หมำยควำมรวมถึงกำร
ให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคกำรเมือง บรรดำที่สำมำรถค ำนวณเป็นเงินได้ตำมท่ีณะกรรมกำรก ำหนด" 

ค ำถำมแบบปกติชน คือ "เงินกู้" เมื่อให้กู้แล้ว ถือเป็น "กำรให้" โดยไม่ต้องใช้คืนใช่หรือไม่ ซึ่งค ำตอบคือ "ไม่ใช่" 
เพรำะผู้กู้ยังมีภำระหนี้สิน ต้องใช้คืนตำมระยะเวลำ พร้อมดอกเบี้ย ดังนั้น เงินกู้ จึงไม่ใช่ "เงินบริจำค" ควำมเห็น กรณี 
เงินกู้ พรรคอนำคตใหม่ (ตอนที่ 2) เงินกู้ เป็น เงินรำยได้ หรือไม่ ตรรกะเบื้องต้นที่ถกกันคือ ใน พรป.พรรคกำรเมือง
ฉบับเก่ำ 2550 ในส่วนรำยได้พรรคกำรเมือง มำตรำ 53 (7) ได้มีรำยกำร "รำยได้อ่ืน" (ซึ่งมีคนแปลว่ำ รวมเงินกู้) ในขณะ
ที่ พรป.ฉบับใหม่ 2560 มำตรำ 62 ไม่ปรำกฏรำยกำร "รำยได้อ่ืน" ในหมวดที่ว่ำด้วยรำยได้ของพรรคกำรเมือง 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200219/1e9fbb226b8eab72d10f32c969f6313bb84c6816e1fdbbe05b4d0815e5fafdea.jpg?itok=d3AN4Rtp
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ดังนั้นเมื่อพรรคอนำคตใหม่ มีกำรกู้ยืมเงิน จึงถือเป็น "รำยได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย" เนื่องจำก กฎหมำยไม่ได้
เขียนให้มีรำยกำร "เงินกู้" ในหมวดรำยได้ของพรรคกำรเมือง กำรพิสูจน์ในเรื่องนี้ จึงต้องย้อนกลับไปดูงบกำรเงินของ
พรรคกำรเมืองต่ำงๆ ตำม พรป.เดิม ว่ำ รำยกำรเงินกู้ ได้ถูกบันทึกไว้ในรำยกำรเงินรำยได้ หรือ รำยกำรหนี้สิน พบว่ำ ใน
รำยงำนงบกำรเงินของทุกพรรคในอดีต (จำกตัวอย่ำงเป็นของพรรคประชำรำช ปี 2557) มีรำยกำรเงินกู้ยืม อยู่ในหมวด
หนี้สิน ส่วนในรำยกำรรำยได้อ่ืน เป็นรำยได้จิปำถะเล็กๆน้อยๆเท่ำนั้น เมื่อมำดูรำยกำรงบกำรเงินของพรรคกำรเมือง
ต่ำงๆ ของปี 2561 พบว่ำ มี 16 พรรคกำรเมือง ที่บันทึกรำยกำรเงินกู้ ใน หมวดหนี้สิน (จำกตัวอย่ำง เป็นของพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท พรรคไทรักธรรม พรรคพลังประชำธิปไตย และ พรรครวมพลังประชำชำติไทย) และยังมีอีก 16 พรรค ที่มี
รำยกำรเงินยืม บันทึกไว้ในหมวดหนี้สิน เช่นกัน 

แต่กำรด ำเนินกำรของกกต. ได้มีกำรตั้งกรรมกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน เมื่อ 27 พฤศจิกำยน 
2562 และ มีมติ 5: 2 เมื่อ 11 ธันวำคม 2562 ให้ด ำเนินคดีต่อพรรคอนำคตใหม่ ในควำมผิดเพ่ิม ตำมมำตรำ 62 และ 
72 (เงินกู้ เป็นรำยได้อ่ืนที่รู้หรือสมควรรู้ว่ำ ได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย) ซึ่งมีโทษ ถึงยุบพรรคควำมเห็นของผม คือ 
เมื่อ "เงินกู้" ถูกบันทึกในรำยกำร "หนี้สิน" ในงบกำรเงินของพรรคกำรเมืองโดยตลอด โดยมีหลักฐำนใน เว็ปไซต์ ของ 
กกต. ตั้งแต่ปี 2557-2561 ไม่เคยมีกำรบันทึกในรำยกำรรำยได้ และงบดังกล่ำวผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญชี
อนุญำต ผ่ำนที่ประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง ส่งนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองตั้งแต่เดือน พฤษภำคม 2562 และมำประกำศ
ให้ประชำชนทรำบทั่วไป ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 แล้ว เงินกู้ จึงมิใช่รำยได้ แต่เป็นหนี้สิน ควำมเห็น กรณีเงินกู้
อนำคตใหม่ (ตอนที่ 3) เงินกู้ เป็น ประโยชน์อ่ืนใด หรือไม่ ใน 2 ตอนแรก ผมได้ให้ควำมเห็นและแสดงหลักฐำนจำก
ข้อควำมตำมกฎหมำย ใน พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และ หลักฐำนงบกำรเงินของพรรคกำรเมืองปี 2557-2561 ที่ 
กกต.เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ว่ำ เงินกู้ ไม่ใช่"เงินบริจำค" และเงินกู้ ไม่ใช่ "เงินรำยได้" ไปแล้วนั้น ในตอนนี้จะได้น ำเสนอ
แนวคิดและกำรพิสูจน์ว่ำ เงินกู้ ไม่ใช่ "ประโยชน์อื่นใด" 
  ตำมมำตรำ 4 ของพรป.พรรคกำรเมือง 2560 ระบุว่ำ "ประโยชน์อ่ืนใดหมำยควำมรวมถึง กำรให้ใช้ทรัพย์สิน 
กำรให้บริกำร หรือกำรให้ส่วนลด โดยไม่มีค่ำตอบแทน หรือมีค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นไปตำมปกติกำรค้ำ และกำรท ำให้หนี้
ที่พรรคกำรเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปด้วย" ดังนั้น ค ำถำมพ้ืนฐำน คือ เงินกู้ ให้กู้แล้ว ท ำให้หนี้สินลดลง หรือ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งคนปกติสำมัญย่อมตอบได้ทันทีว่ำ กำรกู้ ย่อมท ำให้หนี้สินเพ่ิมขึ้น ไม่ลดลงหรือระงับสิ้นไป  แต่หำกกำรให้กู้
ดังกล่ำว ไม่ก ำหนดเวลำใช้คืน หรือ คิดอัตรำดอกเบี้ยต่ ำกว่ำที่คิดกันในท้องตลำดมำก หรือ ไม่คิดดอกเบี้ยเลย เฉพำะ
ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่สมควรจะได้แต่หำยไปต่ำงหำก คือประโยชน์อื่นใด 
  ดังนั้น หำกอยำกจะเล่นงำนพรรคกำรเมืองหนึ่งว่ำ ให้กู้แล้วเป็นรำยกำร "ประโยชน์อ่ืนใด" คงต้องตรวจสอบ
สัญญำเงินกู้ของทุกพรรคว่ำ คิดอัตรำดอกเบี้ยต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็นหรือไม่ และต้องนับว่ำนอกเหนือจำกพรรคที่ปรำกฏ
รำยกำรเงินกู้ในงบกำรเงินปี 2561 ถึง 16 พรรคแล้ว พรรคกำรเมืองอีก 16 พรรคที่ปรำกฏรำยกำร "เงินยืม" ในงบ
กำรเงินปี 2561 ยิ่งสมควรจัดเป็น "ประโยชน์อ่ืนใด" ยิ่งกว่ำ เพรำะเงินกู้ มี ดอกเบี้ย แต่เงินยืม ไม่มีดอกเบี้ย (เพรำะ
ดอกเบี้ยที่หำยไป คือ ประโยชน์อื่นใดท่ีพรรคควรต้องจ่ำยตำมปกติกำรค้ำ) 
ควำมเห็นของผม จึงเห็นว่ำ เงินกู้ ไม่ใช่ ประโยชน์อื่นใด ยกเว้น หำกไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ ไม่มีสัญญำกำรใช้เงินคืนที่
แน่นอน 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/133730 

https://siamrath.co.th/n/133730
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ต่อไปต้องซุกใต้ก้น! ‘ทอน’ประชดเงินกู‘้อนค.’วรงค์แฉ 30 ล้านซอ่นเงื่อน 
20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 

  “ธนำธร” ยืมปำกนักวิชำกำรอัดศำลรัฐธรรมนูญไม่ยึดโยงประชำชน มีศำลเดียวแต่ผูกพันทุกองค์กร ท่องสคริปต์ตำม 
“ปิยบุตร” ให้กู้ด้วยควำมบริสุทธิ์ เพรำะเป็นคนปูดเองจนนักร้องน ำไปขยำยผล ประชดต่อไปต้องเอำเรื่องซุกใต้ก้น 
“หมอวรงค์” เปิดไทม์ไลน์ช ำแหละเงินกู้ซ่อนเงื่อน โดยเฉพำะก้อน 30 ล้ำนบำท 
    เมื่อวันพุธที่ 19 ก.พ. ที่ห้องประชุมคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ชั้น 4 อำคำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ มีกำรจัดบรรยำยเสวนำวิชำกำร “ประชำชน อยู่ตรงไหน เมื่อตุลำกำรเป็นใหญ่
ในแผ่นดิน” ซึ่งจัดโดยกลุ่มฟ้ืนฟูประชำธิปไตย, ศูนย์ทนำยควำมเพ่ือสิทธิมนุษยชน และโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
กฎหมำยประชำชน (ไอลอว์) โดยมีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) เข้ำร่วมรับฟังเสวนำ 
     ทั้งนี้ นำยธนำธรให้สัมภำษณ์ระหว่ำงเสวนำว่ำ วิทยำกรทั้ง 4 คนบรรยำยถึงศำลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับ
ประชำชน และประชำชนตรวจสอบไม่ได้ ซึ่ง ผศ.ธีระ สุธีวรำงกูร คณะนิติศำสตร์ มธ. ได้พูดว่ำเป็นธรรมดำที่ผู้ใช้อ ำนำจ
จะใช้อ ำนำจผิด หรือวินิจฉัยไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย ดังนั้นในศำลปกติจึงมี 3 ชั้น มีกำรถ่วงดุลกัน ส่วนศำล
รัฐธรรมนูญเป็นศำลชั้นเดียวที่มีผลผูกพันกับทุกองค์กร 
   “ผมเห็นว่ำนักวิชำกำรมีหลำยฝ่ำยมองเห็นปัญหำว่ำองค์กรอิสระไม่ได้ยึดโยงประชำชน อย่ำลืมว่ำองค์กรอิสระ
ที่ไม่ยึดโยงกับประชำชน แต่ใช้อ ำนำจแทนประชำชนอยู่ในรัฐธรรมนูญชุดนี้เต็มไปหมด เช่น คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์
ชำติ วุฒิสภำ รวมทั้งตุลำกำรที่หลำยคนมำจำกยุคของ คสช. ซึ่ง 3 อ ำนำจหลักทั้งฝ่ำยบริหำร นิติบัญญัติ และตุลำกำร 
ล้วนมำจำกอ ำนำจที่ไม่ได้มำจำกประชำชน ดังนั้นเรำควรกลับมำยึดโยงกับหลักกำรเบื้องต้นของประชำธิปไตยที่อ ำนำจ
เป็นของประชำชน” 
  เมื่อถำมถึงผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในคดีเงินกู้ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ อนค.จะมีแนวทำงอย่ำงไร นำยธนำ
ธรกล่ำวว่ำ เรำยังเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์ใจ ว่ำท ำไมต้องให้เงินกู้กับพรรค เพรำะเรำต้องกำรท ำอย่ำงเปิดเผย เรำพูดอยู่
เสมอในสมำชิกช่วยสนับสนุนซื้อสินค้ำของพรรค หรือร่วมเป็นสมำชิกพรรค เพ่ือให้พรรคน ำเงินสร้ำงพรรคและคืนเงินกู้ 
และเรำไม่ต้องกำรให้นำยทุนมำครอบง ำ ถ้ำจ่ำยทุกอย่ำงในนำมส่วนตัว โดยไม่ต้องส ำแดง ไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์ พนักงำน 
และถ้ำวันนี้ตนเองไม่อยู่ พรรคจะท ำอย่ำงไร แต่เรำต้องกำรสร้ำงพรรคให้เข้มแข็ง และนี่คือรำคำที่ทุกคนต้องจ่ำยร่วมกัน
เพ่ือให้ได้พรรคแบบนี้ได้ เรำต้องกำรสร้ำงพรรคที่โปร่งใสและเข้มแข็ง คนที่ร้องกับ กกต. เขำไม่ได้ไปค้นเจอ แต่เขำไป
ร้องเพรำะได้ยินตนเองพูดในเรื่องเงินกู้ในที่สำธำรณะ ดังนั้นไม่ได้ท ำแบบมุบมิบ เพรำะพูดว่ำให้กู้และต้องช ำระคืน แต่
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กำรที่พูดทุกอย่ำงกลับกลำยเป็นหอกมำทิ่มแทง ยิ่งส ำแดงยิ่งพัง ต่อไปต้องเก็บไว้ใต้ก้นให้หมด นี่คือเส้นทำงที่เรำอยำก
พำประเทศไปข้ำงหน้ำแบบนี้หรือ 
     “ผมย้อนกลับไปเมื่อเดือน ต.ค.2561 มีใครรู้จักผมบ้ำง แล้วจะมีใครมำบริจำคให้พรรคเป็นร้อยล้ำน ดังนั้นช่วงแรก
ในกำรก่อตั้งพรรคต้องใช้เงิน และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุว่ำพรรคกำรเมืองต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 100 คนในแต่ละสำขำ
จังหวัด ต้องมีคอมพิวเตอร์ รถยนต์ สิ่งเหล่ำนี้ต้องใช้เงินทั้งหมด ถำมว่ำ ณ วันนั้นจะเอำเงินจำกที่ไหน ผมเชื่อว่ำกำรท ำ
ของพวกเรำโปร่งใสและจริงใจ กำรให้เงินกู้กับพรรคก็ไม่ได้ท ำแบบหลบๆ ซ่อนๆ แต่ท ำอย่ำงเปิดเผย ไม่ได้กลัวควำมผิด 
แต่ในวันนี้ท ำให้เรำรู้ว่ำจะท ำอะไรต้องเก็บไว้ข้ำงใต้ ประชำชนไม่ต้องรู้ว่ำพรรคแต่ละพรรคใช้เงินเท่ำไร นี่หรือที่สังคม
ต้องกำร ซึ่งเรำเรียกร้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองใหม่มำเสมอ เรำจึงต้องท ำทุกอย่ำงให้โปร่งใสและซื่อสัตย์ ” นำยธนำ
ธรกล่ำว 
     เมื่อถำมว่ำ หำกค ำวินิจฉัยเป็นลบจะมี ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ย้ำยขั้วทำงกำรเมืองหรือไม่ นำยธนำธรกล่ำวว่ำ เรำ
เชื่อมั่นใน ส.ส.ของเรำ ณ ขณะนี้เหลือ ส.ส. 75 คน และมีกรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) อีก 11 คน ดังนั้นหำกโดน
ยุบหรือตัดสิทธิ กก.บห. ส.ส.พรรคจะเหลือ 64 คน ซึ่งเรำมั่นใจอย่ำงหนักแน่นว่ำ ส.ส.ของเรำจะร่วมเดินทำง เพรำะ
อนำคตใหม่คือผู้คนและกำรเดินทำง ไม่ใช่พรรคกำรเมือง และเรำจะไปอยู่ที่พรรคใหม่สู่พรรคท่ีมีอุดมกำรณ์ร่วมกันอย่ำง
เข้มแข็งและหนักแน่น 
     ถำมต่อว่ำ พรรคใหม่ที่ระบุจะจัดตั้งใหม่หรือไม่ หัวหน้ำพรรค อนค.กล่ำวว่ำ ตอบไม่ได้จริงๆ เพรำะเดี๋ยวเขำมำยุบ
พรรคใหม่ได้เกิด ส่วน ส.ส.ของพรรคที่เรำมีอยู่เรำอยู่ด้วยกันเพรำะอุดมกำรณ์ ไม่ได้ให้เงิน ส.ส.เป็นรำยเดือนอย่ำงพรรค
อ่ืน ดังนั้นไม่มีอะไรดึง ส.ส.ได้ แต่สิ่งที่ดึงได้คือควำมจริงใจ ควำมตั้งใจ ควำมหนักแน่นในอุดมกำรณ์  ขณะที่ นพ.วรงค์ 
เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “กู้ซ่อนเงื่อนกับ
ค ำให้กำรเท็จ” ระบุว่ำ นักกำรเมืองที่ใกล้จะสูญเสียมักท ำได้ทุกอย่ำง แม้แต่ค ำให้กำรเท็จ ที่ส ำคัญคือหลีกเลี่ยงพูดถึงปม
ปัญหำ แต่พูดอยู่มุมเดียว เพรำะชี้แจงปัญหำไม่ได้ ซึ่งไทม์ไลน์ของกำรกู้เงินนั้น 1.วันที่ 19 มี.ค.2562 คุณช่อไปพูดใน
รำยกำรทีวีว่ำ พรรคกู้เงินนำยธนำธร 250 ล้ำนบำท 2.วันที่ 5 เม.ย.2562 นำยธนำธรพูดระหว่ำงแถลงข่ำวหลังกำร
เลือกตั้งในงำนอนำคตใหม่ไฟแรงเฟร่อ! พรรคอนำคตใหม่กู้เงินตนเอง 90 ล้ำนบำท 3.วันที่ 15 พ.ค.2562 นำยธนำธรไป
พูดที่สโมสรผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศให้พรรคกู้เงิน 110 ล้ำนบำท 4.ระหว่ำงเดือน มิ.ย.ถึง ส.ค.2562 นำยธนำธรให้ปำกค ำ
กับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนของ กกต.ว่ำให้พรรคกู้ 161.2 ล้ำนบำท นำยปิยบุตรและเหรัญญิกพรรคให้กำร
ตรงกันคือ 161.2 ล้ำนบำท 5.วันที่ 25 ส.ค.2562 นำยธนำธรยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ให้พรรคกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำท 
โดยให้กู้ 2 ครั้ง ครั้งแรก 2 ม.ค.2562 เงิน161.2 ล้ำนบำท และ 11 เม.ย.2562 เงิน 30 ล้ำนบำท เท่ำกับนำยธนำธร 
นำยปิยบุตร และเหรัญญิกพรรคจงใจให้กำรเท็จกับคณะกรรมกำรสืบสวนฯ 6.วันที่ 17 ต.ค.2562 ประชุมอนุกรรมกำร
วินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งของ กกต. มีอนุกรรมกำรหนึ่งท่ำน ตรวจสอบรำยงำนบัญชีทรัพย์สินที่ยื่น ป.ป.ช.ของ
นำยธนำธร พบพิรุธเงินกู้ 30 ล้ำนบำท ที่นำยธนำธรไม่เคยกล่ำวถึง จึงเป็นที่มำที่พรรคกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำท 
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“ขนำดแค่ตัวเลขเงินกู้ ยังกล้ำให้กำรเท็จกับประชำชน ยังไม่นับรวมให้กำรเท็จต่อ กกต. ถำมจริงๆ ว่ำตอนตื่นเช้ำมำส่อง
กระจกเห็นหน้ำตนเอง ไม่รู้สึกอำยตัวเองบ้ำงเลยหรือว่ำ พวกเรำช่ำงกล้ำพูด กล้ำท ำ กล้ำโกหกกับประชำชนได้ขนำดนี้
เชียวหรือ บทสรุปที่ต้องติดตำมค ำตัดสินของศำล ไม่ใช่เพียงพรรคกำรเมืองกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำทผิดหรือไม่ แต่ที่น่ำ
ติดตำมคือกำรกู้ซ่อนเงื่อนผิดหรือไม่” นพ.วรงค์โพสต์ 
  วันเดียวกัน ในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ที่มีนำยปิยบุตร แสง
กนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค อนค. เป็นประธำนกรรมำธิกำรฯ มีกำรพิจำรณำเรื่องสืบหำข้อเท็จจริงกำรใช้อ ำนำจ
แทรกแซงกำรจัดงำนวิ่งไล่ลุง โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. 
เข้ำชี้แจงต่อ กมธ. ซึ่ง น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค อนค. และนำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรค อนค. ต่ำงถำมถึงแนวทำงปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจ 
   โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ชี้แจงว่ำ แนวนโยบำยหลักที่ให้ไปเมื่อมีกำรวิ่งไล่ลุง คือให้เจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัย
ให้กับประชำชน และยืนยันว่ำทหำรไม่ได้มำแทรกแซง ส่วนตัวไม่อยำกให้เกิดกำรกระทบกระทั่งกัน เรำถอดบทเรียนมำ
ตลอด กำรชุมนุมก็เรียบร้อยขึ้นมำก ทุกครั้งที่ดูแลก็จะก ำชับให้ต ำรวจดูแลประชำชนเป็นอย่ำงดี เพรำะไม่ใช่คู่ขัดแย้ง 
เพียงแต่ต้องท ำงำนตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยปกติ 
      "ไม่ต้องสงสัยว่ำต ำรวจอยู่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง สิ่งที่ต ำรวจไม่อยำกเห็นเลยคือกำรลงถนน พวกผมเป็นคนกลำง 
ผมเอียงไม่ได้ ถ้ำเอียง ผมก็โดนร้องอำญำ 157 จำกวิ่งพวกคุณก็มำอีกเวอร์ชั่น ผมก็เฝ้ำดูอยู่ ผมขออย่ำงนี้แล้วกัน อย่ำ
ท ำอะไรให้สุ่มเสี่ยงกฎหมำย เพรำะมันอันตรำย" ผบ.ตร.กล่ำว 

    ขณะที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่ำวว่ำ แนวทำงกำรดูแลกำรวิ่งไล่ลุงจำกส่วนกลำง ไม่มีอะไรมำก เรำเพียงแต่ขอให้
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทุกท่ำนดูแลเรื่องควำมปลอดภัย แต่ถ้ำท ำผิดก็ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอำญำ ซึ่งถ้ำหำกมีกำรคุกคำม
ก็ให้ว่ำกันเป็นเรื่องๆ ไป 

    ด้ำนนำยสมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ ประธำนสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ (TDRI) แสดงควำมเห็นผ่ำนเฟ
ซบุ๊กว่ำ  ประชำธิปไตยต้องกำรควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด และควำมเป็นตัวแทนของประชำชนที่มีควำมต้ องกำร
แตกต่ำงกันไป ผู้มีอ ำนำจจึงต้องเปิดให้มีควำมเห็นต่ำง และเปิดให้ผู้ที่มีควำมเห็นต่ำงนั้นมีที่ยืนในระบบ โดยเฉพำะเมื่อ
ที่มำของอ ำนำจนั้นมีค ำถำมเรื่องควำมชอบธรรมมำตั้งแต่แรก แน่นอนว่ำควำมเห็นต่ำงมักท ำให้เกิดควำมตึงเครียด ซึ่ง
อำจจะกลำยเป็นควำมขัดแย้งหรือไม่ก็ได ้ แล้วแต่ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 

    “ปัญหำก็คือ ผู้มีอ ำนำจที่มีสำยตำสั้นมักทนควำมเห็นต่ำงไม่ได้ จึงพยำยำมปิดกั้นควำมเห็นต่ำง เพรำะเชื่อ
ว่ำผู้เห็นต่ำงนั้นเป็นศัตรู ซึ่งจะน ำไปสู่กำรขัดขวำงบทบำทของผู้เห็นต่ำงในระบบและเพิกเฉยต่อเสียงของประชำชนที่
เลือกผู้เห็นต่ำงนั้นมำ ทั้งหมดนี้จะสร้ำงควำมขัดแย้งในสังคมให้ลุกลำมมำกขึ้น และท ำลำยควำมชอบธรรมของผู้มี
อ ำนำจในสำยตำประชำชนและประชำคมโลกมำกข้ึน ซึ่งสุดท้ำยแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ ำนำจนั้นเอง ถึงจุดนี้ เรำ
คงได้แต่หวังว่ำผู้มีอ ำนำจจะมีสำยตำยำวไกลพอ และรู้แจ้งต่อผลประโยชน์ในระยะยำวของตนที่เรียกว่ำ enlightened 
self interest” นำยสมเกียรติระบุ. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/57665 
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'ธนาธร' ร่ายยาวเหตุผลปล่อยกู้อนาคตใหม่ ปลุกสาวกรวมตัวฟังค าวินิจฉัยศาลรธน. 
20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 07:42 น.      

 

 
  20 ก.พ.63 - นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ ค ำชี้แจงจำกใจ 
ย้อนหลังกลับไปเมื่อเรำประกำศว่ำจะตั้งพรรคกำรเมือง เรำจินตนำกำรไว้ว่ำ พรรคที่เรำอยำกสร้ำงต้องมีลักษณะเป็น
พรรคมวลชน กล่ำวคือเป็นพรรคที่มีฐำนสมำชิกที่เข้ำใจในอุดมกำรณ์ของพรรค ท ำงำนขยำยฐำนควำมคิดและแนวร่วม
เพ่ือสร้ำงอุดมกำรณ์นั้นร่วมกัน เรำได้รับสถำนะเป็นพรรคกำรเมืองที่เป็นนิติบุคคลและได้รับกำรรองรับจำก
คณะกรรมกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ตั้งแต่วันนั้น เรำเริ่มงำนกำรสร้ำงพรรคอย่ำงจริงจัง 
เรำตระหนักดีว่ำกำรสร้ำงพรรคกำรเมืองจ ำเป็นต้องใช้เงิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้กฎกติกำของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 
2560 ที่ก ำหนดให้พรรคจะส่งผู้สมัครลงแข่งขัน ส.ส. ได้ ต้องมีสำขำพรรคอย่ำงน้อย 4 สำขำ สำขำละ 500 คน โดยมี
ตัวแทนพรรคประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด และสมำชิกพรรคจังหวัด 100 คน 

เรำจึงจ ำเป็นต้องมีที่ท ำกำรพรรคทุกจังหวัดเพ่ือหำสมำชิกทั่วประเทศ ที่ท ำกำรมีค่ำเช่ำ มีค่ำน้ ำค่ำไฟ แต่ละ
จังหวัดต้องมีเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรเพ่ือท ำงำนเอกสำรและขยำยฐำนมวลชน เรำต้องมีเอกสำรแนะน ำพรรค ที มสื่อสำร
ออนไลน์เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึงแนวอุดมกำรณ์และนโยบำยเพ่ือชักชวนให้พวกเขำสมัครสมำชิกพรรค เรำจ ำเป็นต้อง
มีอุปกรณ์ส ำนักงำนเบื้องต้น เช่น เครื่องปรับอำกำศ, โต๊ะ, เก้ำอ้ี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในส ำนักงำนทุกจังหวัด 
เรำต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ทั้งค่ำที่พักและค่ำน้ ำมันในกำรลงพ้ืนที่ เพ่ือดูแลสอดส่องควำมเดือดร้อนและสภำพ
ปัญหำควำมเป็นจริงหน้ำงำน จำกพ่ีน้องประชำชนที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือน ำมำพัฒนำเป็นนโยบำยพรรค เรำยังต้องมี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และซอฟท์แวร์ต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรเก็บข้อมูลและประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ทั้งหมดนี้ พรรคมีทำงเลือกสองทำง คือ แบบที่หนึ่ง ใช้เงินส่วนตัวของผมในกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็นทำงเลือกที่
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และไม่มีควำมยุ่งยำกในกำรท ำเอกสำรบันทึก 

แต่เรำเลือกทำงที่ยำกกว่ำ นั่นคือกำรให้ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนั้นเป็นค่ำใช้จ่ำยของพรรค โดยให้พรรคกู้เงินจำกผม 
ทำงเลือกนี้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรมำกขึ้น แต่โปร่งใสและตรวจสอบได้มำกกว่ำ ทุกคนจะรู้ว่ำในพรรคมีเงินกู้
เท่ำไหร่ และร่วมกันจ่ำย ร่วมกันหำเงิน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพรรค เอำเงินมำไว้ตรงกลำง หน่วยงำนไหนจะใช้จ่ำย
อย่ำงไรต้องผ่ำนกรรมกำร มิใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอนุมัติได้เหมือนทำงเลือกแรก 
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ถ้ำคนที่มีควำมฝันอยำกเห็นประเทศไทยแบบเดียวกัน อยำกมีตัวแทนของพวกเขำในสภำผู้แทนฯ ทุกคนต้องร่วมกัน
สร้ำง ร่วมกันจ่ำย ใครไม่มีเงินจ่ำยก็ลงเป็นแรงในรูปแบบอำสำ นี่คือพรรคกำรเมืองแบบที่เรำอยำกให้เป็น พรรคที่มี
ศักยภำพจะพัฒนำตัวเองเป็นสถำบันทำงกำรเมือง เป็นพรรคของประชำชน เป็นควำมหวังของผู้ทุกข์ยำก เป็นเสำหลัก
ของเรื่องประชำธิปไตยและควำมเท่ำเทียมในประเทศไทยได้ในระยะยำว 

กลับมำที่เหตุของกรณีกำรยุบพรรคที่จะมีกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์นี้ ต้นเหตุคือมีผู้น ำค ำที่ผม
อภิปรำยสำธำรณะที่สมำคมผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ว่ำผมให้เงินพรรคกู้ แล้วไปฟ้องกับ กกต. ว่ำ
เงินกู้นั้นเป็นนิติกรรมอ ำพรำง แท้จริงแล้วเป็นเงินบริจำค ซึ่งผิดกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ในเนื้อหำเรื่องกฎหมำย
นั้น ผมไม่ขอพูดซ้ ำอีกในทีนี้ เนื่องจำกผมและอำจำรย์ปิยบุตร ได้พูดและเขียนไว้ในโอกำสอ่ืนหลำยครั้งแล้ว 
ถ้ำเรำท ำแบบปกปิดมุบมิบ ผู้ร้องไปหำเจอเอำเอง และน ำไปสู่กำรร้องกับ กกต. อำจจะอนุมำนได้ว่ำนี่เป็นนิติกรรมอ ำ
พรำงจริง แต่ผู้ร้องเอำค ำอภิปรำยของผมที่กระท ำในที่เปิดเผย ย่อมแสดงให้ว่ำธุรกรรมนี้เป็นไปโดยเจตำรมย์ อย่ำง
ตรงไปตรงมำ เปี่ยมไปด้วยควำมซื่อสัตย์ ควำมโปร่งใส และพร้อมเปิดเผย อีกทั้งกำรที่ผมพูดถึงเรื่องเงินกู้ ควำมส ำคัญ
ของกำรระดมทุน ในหลำยที่หลำยโอกำสอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ผมมักพูดเสมอว่ำ ผมเป็นลูกจ้ำงของสมำชิกพรรค ค่ำสมำชิกพรรคคือเงินเดือนของพนักงำน เงินท ำพรรค 
หน้ำที่ของผมคือกำรรับใช้สมำชิกด้วยกำรท ำนโยบำยและอุดมกำรณ์ของพรรคให้เป็นจริง ผมจึงชักชวนมำโดยตลอดให้พ่ี
น้องประชำชนที่สนับสนุนเรำ ลงทุนด้วยกัน เป็นเจ้ำของด้วยกัน ช่วยกันสมัครเป็นสมำชิกพรรค , ช่วยกันบริจำค และ
ช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้ำพรรค เพ่ือเป็นทุนในกำรสร้ำงพรรคและคืนเงินกู้หัวหน้ำพรรค 
หลักฐำนกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรระดมทุนเป็นที่ประจักษ์มำกมำย ทั้งภำพกำรจัดกิจกรรมและภำพวิดีโอว่ำพรรคนี้ เรำ
จริงจังกับกำรระดมทุนจำกสำธำรณะ เรำปฏิเสธเงินก้อนใหญ่จำกทุนผูกขำดที่มำจำกเลือดเนื้อประชำชนเพรำะขัดต่อ
แนวอุดมกำรณ์ของพรรค โดยที่เรำไม่ต้องกำรตอบแทนกลุ่มทุนเหล่ำนี้ หำกวันใดเมื่อเรำมีอ ำนำจทำงกำรเมือง เรำจะได้
เป็นตัวของตัวเองท่ีสุด 

คงไม่กล่ำวเกินเลยควำมเป็นจริงว่ำรอบปีที่ผ่ำนมำพรรคอนำคตใหม่เป็นพรรคที่จริงจังที่สุดในกำรจัดกิจกรรม
เพ่ือกำรระดมทุน ซึ่งหำกนับตั้งแต่วันที่เรำได้รับกำรรับรองพรรคตำมกฎหมำยวันแรกในเดือนตุลำคมปี 2561 จนถึงสิ้น
ปี 2562 เรำได้เงินจำกค่ำสมำชิก บริจำค และระดมทุนเป็นจ ำนวน 70+138 ล้ำนบำท ซึ่งถือว่ำเยอะมำกทีเดียวส ำหรับ
พรรคกำรเมืองเกิดใหม่ที่ระดมทุนจำกประชำชน โดยยอดทั้งหมดนี้พรรคจะต้องส่งให้ กกต. ซึ่งน่ำจะเป็นตัวยื นยันค ำ
กล่ำวของผมได้ดีที่สุด 
แต่เหตุใดที่กำรกระท ำแบบนี้กลับกลำยเป็นดำบหอกทิ่มเรำเสียเอง ท ำให้เรำต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงยุบพรรค , ตัดสิทธิ์
กรรมกำรบริหำร และติดคุกติดตำรำงเพรำะควำมต้องกำรสร้ำงพรรคกำรเมืองแบบใหม่ที่ซื่อสัตย์ , เจตนำดีและโปร่งใส
อย่ำงนี้หรือ? 

เรำกลำยเหมือนผู้ร้ำย ไม่รอบคอบ และตั้งใจบิดเบือนกฎหมำย เรำไม่ได้รับแม้แต่สิทธิในกำรพิจำรณำคดีอย่ำง
ถูกต้อง และสิทธิในกำรสู้คดีอย่ำงท่ีพลเมืองในสังคมท่ีมีนิติรัฐ นิติธรรมควรจะได้รับ 
ผมฝำกทุกท่ำนที่สนับสนุนพวกเรำ ช่วยกันกดชื่นชม ช่วยกันกดแบ่งปันข้อควำมนี้ของผม ช่วยกันอธิบำยถึงควำมตั้งใจ
ของพวกเรำ ช่วยกันอธิบำยถึงควำมไม่ถูกต้องชอบธรรมของกระบวนกำรทำงกฎหมำย ให้คนที่ยังคลำงแคลงสงสัยให้
เข้ำใจด้วยครับ 
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พรรคอนำคตใหม่ตั้งขึ้นเพ่ือผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงผ่ำนสภำผู้แทนรำษฎร และเรำได้ท ำให้ทุกคนเห็นถึง
ศักยภำพและควำมเป็นมืออำชีพของเรำใน 7 เดือนของสภำสมัยนี้แล้ว เรำท ำงำนกำรเมืองที่สร้ำงสรรค์เพ่ือต้องกำรดึง
ควำมเชื่อมั่นของผู้คนให้กลับมำศรัทธำในระบบรัฐสภำของประเทศไทยอีกครั้ง 
ผมได้แสดงควำมจริงใจถึงเหตุผลที่ผมและกรรมกำรบริหำรให้พรรคกู้เงินอย่ำงครบถ้วนในที่นี้แล้ว ซึ่งหำกผู้อ่ำนไม่มีอคติ
จนเกินไป ท่ำนจะเห็นว่ำไม่มีเหตุผลในด้ำนเจตนำอันใดเลยในกำรที่จะยุบพรรคอนำคตใหม่ได้ อีกท้ังหำกพิจำรณำถึงข้อ
กฎหมำยและข้อเท็จจริง ก็ไม่มีเหตุผลทำงกฎหมำยใดที่จะท ำให้พรรคถูกยุบได้เช่นกัน 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ นี้ ศำลรัฐธรรมนูญจะอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีเงินกู้ ขอผู้ที่ ไม่เห็นด้วยกับควำมอยุติธรรมนี้ มำร่วมฟัง
ค ำวินิจฉัยและแสดงพลัง ที่ส ำนักงำนใหญ่พรรคอนำคตใหม่ เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป 
ธนาธร-จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ คดียุบพรรคอนาคตใหม่ คดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57674 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/ธนาธร-จึงรุ่งเรืองกิจ
https://www.thaipost.net/main/tag/หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
https://www.thaipost.net/main/tag/คดียุบพรรคอนาคตใหม่
https://www.thaipost.net/main/tag/คดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่
https://www.thaipost.net/main/detail/57674
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อนค. ขึ้นป้าย-ลงชื่อ-จดัรถแห่ ค้านยุบพรรค “ห้ามฆ่าเสียงของพวกเรา” 
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 - 18:06 น.  

 
 
อนาคตใหม่-เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ที่ศูนย์ประสำนงำนพรรคอนำคตใหม่ จ.อุตรดิตถ์ ซอยเอ้ือประเสริฐ เขตเทศบำล
เมืองอุตรดิตถ์ นำยปัณณวัฒน์ นำคมูล หัวหน้ำคณะทำงำนพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมำชิกจำน
วนหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยได้จัดท ำป้ำยไวนิลขนำดใหญ่ ข้อควำมว่ ำ 
“ยุบพรรคการเมืองไม่ใช่ทางออกของสังคม” หลังจำกนั้นได้ร่วมกันขึ้นป้ำยบริเวณหน้ำศูนย์ประสำนงำนและมีกำร
ถ่ำยภำพชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว พร้อมส่งเสียง เสรีภำพ เสมอภำค ภรำดรภำพ ขณะที่วันเดียวกันนี้คณะท ำงำนพรรคอนำคต
ใหม่ 8 จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ก็นัดหมำยเคลื่อนไหว กรณีคัดค้ำนกำรยุบพรรคพร้อมๆ กันรูปแบบเดียวกันด้วย 
ขณะที่ จ.พิษณุโลก นำยฐำนพัฒน์ กลิ่นทอง หัวหน้ำคณะทำงำนพรรค อนค. จ.พิษณุโลก พร้อมสมำชิกได้นัดหมำย
รวมตัวกันท ำกิจกรรม ที่หน้ำศูนย์ประสำนงำน ขึ้นป้ำยข้อควำมว่ำ “เรำคือหนึ่งใน 6,330,617 คน ห้ำมฆ่ำเสียงของพวก
เรำ” และมีกำรชูป้ำย แฮชแท็ก คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ 
  ส่วนที่ จ.ก ำแพงเพชร นำยอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ หัวหน้ำคณะทำงำนพรรคอนำคตใหม่ ก็ข้ึนป้ำยหน้ำส ำนักงำนด้วย
ข้อควำม “ยุบพรรคกำรเมือง เชื้อร้ำยสำยพันธ์ใหม่แรงกว่ำไวรัสโคโรนำ ท ำลำย 6.3 ล้ำนคน” นอกจำกนี้ยังได้
เตรียมกำรตั้งโต๊ะให้คนมำลงชื่อคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ด้วย ส่วนที่ จ.เพชรบูรณ์ มีกำรขึ้นป้ำย แฮชแท็กคัดค้ำน
ยุบพรรคอนำคตใหม่ ที่ศูนย์ประสำนงำนและติดข้ำงรถแห่ไปตำมชุมชนสถำนที่ส ำคัญๆ ทั่วทั้งจังหวัด ตลอดเส้นทำงมี
ผู้คนประชำชนที่คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่โบกมือเชียร์ให้กำลังใจจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีที่ จ.พิจิตร นครสวรรค์ 
ตำก ก็มีควำมเคลื่อนไหวของศูนย์ประสำนงำนพรรคอนำคตใหม่ คัดค้ำนกำรยุบพรรค ด้วยกำรขึ้นป้ำย หน้ำสำนักงำน
และเปิดให้ลงชื่อคัดค้ำนเช่นเดียวกัน” 

 
  

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_1987634 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_1987634
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ยุบพรรค-.png
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#ค้านยุบอนาคตใหม่ แรงต่อเนือ่ง ‘ประจักษ-์ปธ.ทีดอีาร์ไอ’ ออกโรงป้อง อย่ายุบพรรค 
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 - 20:27 น.  

 
 

เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนควำมเคลื่อนไหวหลัง นำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สร้ำงแคมเปญรณรงค์ #คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ พบว่ำ ยังคงมีประชำชนร่วมกำรลงชื่อ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยล่ำสุด นำยประจักษ์ ก้องกีรติ  รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ แสดงควำมเห็นผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ว่ำ ทุกประเทศต่ำงๆ ในโลก คนไม่ได้พอใจ
คุณภำพของพรรคกำรเมืองที่มีอยู่ สิ่งที่ประเทศอ่ืนๆ ท ำคือ หำมำตรกำรที่จะท ำให้พรรคกำรเมืองเข้มแข็งมีคุณภำพดีขึ้น 
ไม่ใช่กำรยุบพรรคและท ำให้สถำบันที่เป็นตัวแทนของประชำชนอ่อนแอ 
“สังคมไทยท ำให้กำรยุบพรรคเป็นเรื่องที่เกิดซ้ ำๆ จนเหมือนเป็นเรื่องปรกติและต้องชินชำ (เช่นเดียวกับกำรรัฐประหำร) 
แต่ถ้ำใครศึกษำและติดตำมกำรเมืองทั่วโลก จะพบว่ำกำรยุบพรรคเป็นเรื่องผิดปกติอย่ำงมำก ไม่ใช่ยุบกันตลอดเวลำ
เหมือนในสังคมไทย” นำยประจักษ์ ระบุ 

ด้ำน นำยสมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ ประธำนสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ (TDRI) แสดงควำมเห็นผ่ำนเฟ
ซบุ๊กว่ำ ประชำธิปไตยต้องกำรควำมหลำกหลำยทำงควำมคิดและควำมเป็นตัวแทนของประชำชนที่มีควำมต้องกำร
แตกต่ำงกันไป ผู้มีอ ำนำจจึงต้องเปิดให้มีควำมเห็นต่ำงและเปิดให้ผู้ที่มีควำมเห็นต่ำงนั้นมีที่ยืนในระบบ โดย เฉพำะเมื่อ
ที่มำของอ ำนำจนั้น มีค ำถำมเรื่องควำมชอบธรรมมำตั้งแต่แรก แน่นอนว่ำควำมเห็นต่ำงมักท ำให้เกิดควำมตึงเครียด 
(tension) ซึ่งอำจจะกลำยเป็นควำมขัดแย้ง (conflict) หรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 
“ปัญหำก็คือ ผู้มีอ ำนำจที่มีสำยตำสั้นมักทนควำมเห็นต่ำงไม่ได้ จึงพยำยำมปิดกั้นควำมเห็นต่ำง เพรำะเชื่อว่ำ ผู้เห็นต่ำง
นั้นเป็นศัตรู ซึ่งจะน ำไปสู่กำรขัดขวำงบทบำทของผู้เห็นต่ำงในระบบและเพิกเฉยต่อเสียงของประชำชนที่เลือกผู้เห็นต่ำง
นั้นมำ ทั้งหมดนี้จะสร้ำงควำมขัดแย้งในสังคมให้ลุกลำมมำกขึ้นและท ำลำยควำมชอบธรรมของผู้มีอ ำนำจในสำยตำ
ประชำชนและประชำคมโลกมำกขึ้น ซึ่งสุดท้ำยแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ ำนำจนั้นเอง” นำยสมเกียรติ ระบุ 
นำยสมเกียรติ ทิ้งท้ำยว่ำ “ถึงจุดนี้ เรำคงได้แต่หวังว่ำ ผู้มีอ ำนำจจะมีสำยตำยำวไกลพอและรู้แจ้งต่อผลประโยชน์ใน
ระยะยำวของตนที่เรียกว่ำ enlightened self interest” 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ล่ำสุดมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วที่ https://bit.ly/3bFiK1R มำกกว่ำ 38,000 คน อีกทั้งยังมีกำร
แสดงควำมเห็นของบุคคลผู้มีชื่อเสียง ไม่เห็นด้วยกับกำรยุบพรรคอนำคตใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1988133 

อ้ำงอิง : https://www.facebook.com/359255107449/posts/10158430921047450/ 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1988133
https://www.facebook.com/359255107449/posts/10158430921047450/
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ค้านยุบอนาคตใหม่-.png
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"ธนาธร" ท่องคาถา อนค.ไม่ถูกยุบ 
20 กุมภำพันธ์ 2563 - 06:00 น.  

 

 

 

"ธนำธร" โอดเปิดเผยให้พรรคกู้เงินกลับเป็นหอกท่ิมแทง เชื่อ ส.ส.อนค. ไม่แตกขั้ว ด้ำน 2 นักวิชำกำรม่ันใจบิ๊ก อนค. ไม่
หยุดเคลื่อนไหวหำกถูกยุบพรรค "แรมโบ้" เย้ยยุทธกำรอรุณรุ่ง 
               ยังคงเดินสำยเรียกคะแนนเห็นใจจำกมวลชนหลังจำก นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
อนาคตใหม่ ออกมำแถลงปิดคดียุบพรรคอนำคตใหม่ปมกู้เงินหัวหน้ำพรรคก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขำดใน
วันที่ 21 กุมภำพันธ์นี้ ล่ำสุด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกมำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
จุดยืนและท่ำทีของแกนน ำพรรคหำกศำลมีค ำวินิจฉัยไปในทำงลบ 
 ธนาธรพ้อพูดจริงเหมือนหอกทิ่ม 
              เมื่อเวลำ 14.00 น. วันที่ 19 กุมภำพันธ์ ที่ห้องประชุมคณะสังคมวิทยำและมนุษยวิทยำ ชั้น 4 อำคำรคณะ
สังคมสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ มีกำรจัดบรรยำยเสวนำวิชำกำร “ประชำชนอยู่ตรงไหน เมื่อ
ตุลำกำรเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” จัดโดย กลุ่มฟ้ืนฟูประชำธิปไตย (DRG) ศูนย์ทนำยควำมเพ่ือสิทธิมนุษยชน และโครงกำร
อินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำยประชำชน ( iLaw) โดยมีนำยธนำธร เข้ำร่วมรับฟังเสวนำ โดยระบุว่ำ 3 อ ำนำจหลักทั้งฝ่ำย
บริหำร นิติบัญญัติ และตุลำกำร ล้วนมำจำกอ ำนำจที่ไม่ได้มำจำกประชำชน ดังนั้นเรำควรกลับมำยึดโยงกับหลักกำร
เบื้องต้นของประชำธิปไตยท่ีอ ำนำจเป็นของประชำชน 
              นำยธนำธร ให้สัมภำษณ์ถึงผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในคดีเงินกู้ในวันที่ 21 กุมภำพันธ์นี้ พรรค
อนำคตใหม่จะมีแนวทำงอย่ำงไร นำยธนำธร กล่ำวว่ำ ยังเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์ใจว่ำท ำไมต้องให้เงินกู้แก่พรรค เพรำะ
ต้องกำรท ำอย่ำงเปิดเผย ต้องกำรสร้ำงพรรคที่โปร่งใสและเข้มแข็ง คนที่ร้องกับ กกต. เขำไม่ได้ไปค้นเจอ แต่เขำไปร้อง 
เพรำะเขำได้ยินพูดในเรื่องเงินกู้ในที่สำธำรณะ ดังนั้นไม่ได้ท ำแบบมุบมิบ และพูดว่ำ ให้กู้และต้องช ำระคืน แต่กำรที่พูด
ทุกอย่ำงกลับกลำยเป็นหอกมำทิ่มแทง ยิ่งส ำแดงยิ่งพัง ต่อไปต้องเก็บไว้ใต้ก้นให้หมด นี่คือเส้นทำงท่ีเรำอยำกพำประเทศ
ไปข้ำงหน้ำแบบนี้หรือ 
 ม่ันใจหากยุบพรรคส.ส.ไม่มีหนี 
              เมื่อถำมว่ำ หำกค ำวินิจฉัยเป็นลบ จะมี ส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่ย้ำยขั้วทำงกำรเมืองหรือไม่ นำยธนำธร 
กล่ำวว่ำ เรำเชื่อมั่นใน ส.ส.ของเรำ ขณะนี้เหลือ ส.ส. 75 คน และมีกรรมกำรบริหำรพรรคอีก 11 คน ดังนั้นหำกโดนยุบ
หรือตัดสิทธิกรรมกำรบริหำร ส.ส.พรรคจะเหลือ 64 คน ซึ่งมั่นใจอย่ำงหนักแน่นว่ำ ส.ส.ของเรำจะร่วมเดินทำง เพรำะ
อนำคตใหม่คือผู้คนและกำรเดินทำง ไม่ใช่พรรคกำรเมือง และเรำจะไปอยู่ที่พรรคใหม่สู่พรรคท่ีมีอุดมกำรณ์ร่วมกันอย่ำง
เขม้แข็งและหนักแน่น 
              ส่วนที่ถำมว่ำ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในส่วนของพรรคอนำคตใหม่ นอกสภำควบคู่ไป
ในวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ นำยธนำธร กล่ำวว่ำ 16 คนของพรรคอนำคตใหม่ ที่จะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็น
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รำยบุคคล มีหลำยคนเป็นกรรมกำรบริหำรของพรรค หำกตัดสิทธิ์พวกเขำก็จะไม่ได้อภิปรำยในสภำ หมำยควำมว่ำ เรำ
จะเอำเรื่องเหล่ำนั้นมำอภิปรำยนอกสภำแทน อำจมีบำงเรื่องส่งต่อได้ แต่เรื่องบำงเรื่องก็เป็นควำมลับ จะมำส่งต่อกัน
ใกล้ๆ ให้พูดแทนแล้วต้องเรียนรู้ใหม่ก็คงจะล ำบำก 
 เชื่อ“ธนาธร-แกนน า”ไม่สิ้นฤทธิ์ 
              วันเดียวกัน รำยกำร “เรื่องลับมาก (NO CENSOR)” ทำงเนชั่นทีวี ช่อง 22 สัมภำษณ์ควำมคิดเห็น “ดร.
เสรี วงษ์มณฑา” และ นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร หรือ อ.จักษ์ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ในฐำนะกรรมกำรบริหำรพรรครวม
พลังประชำชำติไทย เกี่ยวกับประเด็นร้อนทำงกำรเมือง วันศุกร์ชี้ชะตำพรรคอนำคตใหม่ โดยนำยจักษ์ กล่ำวว่ำ เป็นศุกร์
แห่งควำมสุข จะได้รู้ซะที กำรตัดสินในวันศุกร์จะเป็นต้นแบบในกำรตัดสินคดีแบบนี้ต่อไป แต่เชื่อว่ำเขำไม่ลำออก คิดว่ำ
เขำมองไปอีกช็อตหนึ่งว่ำเขำถูกรังแก นี่คือเป้ำหมำยกำรต่อสู้ เพรำะพรรคอนำคตใหม่ใช้ในกำรต่อสู้ ถูกรังแก เอำเปรียบ
มำตลอด เป็นแนวคิดพวกซ้ำยเก่ำๆ ที่เขำใช้กัน 
              ส่วนที่ถำมจะมีกำรลงถนนหรือไม่หำกพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ คิดว่ำ ไม่ง่ำย กำรลงถนนคือเส้นทำงมันตีบตัน
จนไปไม่ได้แล้วจึงลงถนน แต่ ณ วันนี้เส้นทำงในสภำก็ยังมีอยู่ ยังเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เส้นทำงศำลก็ยังต่อสู้ได้ แล้ว
จะดึงมำตรงนี้ จึงคิดว่ำไม่ง่ำย แต่เขำก็สร้ำงกระแสให้ได้ เขำจะเดินสำย แต่คิดว่ำไม่ง่ำย ส่วนนำยธนำธรและพวกจะ
สิ้นฤทธิ์ไหมหลังจำกนี้ไป ขึ้นอยู่กับกำรตัดสินของศำลว่ำจะออกมำเป็นเช่นไร ตัดสิทธิ์หรือไม่ว่ำใครถูกตัดสิทธิ์ทำงกำร
เมือง ก็ต้องไปอีกเส้นทำงหนึ่งแล้ว คนบำงคนเหมำะสมเป็นนักวิชำกำรมำกกว่ำนักกำรเมือง คนบำงคนเหมำะสมเป็นนัก
เคลื่อนไหวมำกกว่ำนักกำรเมือง 
 ดร.เสรีเห็นพ้องบิ๊กอนค.ไม่เลิกรา 
              ขณะที่ ดร.เสรี กล่ำวว่ำ หำกพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ กรรมกำรบริหำรพรรคที่เหลืออยู่ จะเป็นอย่ำงไรนั้น 
กรรมกำรบริหำรพรรคก็ต้องเว้นวรรคอย่ำงแน่นอน ถ้ำเป็น ส.ส. ก็หลุดจำก ส.ส. ตอนนี้ก็มีคนบอกลำออกไปก่อนสิจะได้
ขยับคนอ่ืนขึ้นมำ จะได้ไม่เสียจ ำนวน แต่ถ้ำไม่ลำออกแล้วถูกยุบจริงๆ ล ำบำกนะ ส่วนกำรล่ำรำยชื่อ โดยเฉพำะคนดัง 
จะกดดันศำลตุลำกำรหรือเปล่ำนั้น แน่นอน เขำต้องกำรใช้เรื่องตัวเลขไปกดดันศำล เหมือนปี 2544 เคยท ำมำแล้ว และ
มีตุลำกำรบำงคน ซึ่งถูกสำปแช่งมำก ไปตัดสินเลยว่ำ เขำเลือกกันมำเยอะแยะ จะไปให้เขำผิดไม่ได้ รอบนี้เลยมีคนอ้ำง
แบบเดียวกันว่ำ มีคน 6 ล้ำนคนเลือกมำ คุณแค่ 9 คนจะตัดสินได้อย่ำงไร ท ำอย่ำงนี้ไม่ถูก อย่ำงไรก็ตำมหำกศำล
รัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนำคตใหม่ เชื่อว่ำ นำยธนำธร และบรรดำแกนน ำจะไม่สิ้นฤทธิ์ เขำต้องเดินสำยต่อไปตำมที่
เขำตั้งใจ 
 เพื่อไทยติวเข้ม-เคาะยุทธพงศ์หัวหอก 
              ด้ำนควำมคืบหน้ำศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ วันเดียวกัน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย 
(พท.) ให้สัมภำษณ์ว่ำ จ ำนวนผู้อภิปรำยในส่วนของพรรคเพ่ือไทยจะมีประมำณ 14 คน หรือถ้ำมีเพ่ิมข้ึนก็จะไม่เกิน 1-2 
คน ขณะที่พรรคอนำคตใหม่จะมี 16 คน ส่วนพรรคร่วมอื่นๆ จะมีประมำณพรรคละ 1-3 คน รวมทั้งหมดจะมีผู้อภิปรำย 
35-40 คน โดยหัวหอกคนส ำคัญในกำรอภิปรำยครั้งนี้ได้แก่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม จะเป็นผู้
อภิปรำยหลัก ซึ่งได้รับกำรเตรียมข้อมูลทุกอย่ำงจำกคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษ 
              ส่วนผู้อภิปรำยหลักอีก 10 กว่ำคนที่เหลือ มีคณะท ำงำนของนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านเป็น
หัวหน้าทีม และมีคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เป็นที่ปรึกษำคอยเตรียมข้อมูลให้ ได้แก่  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน, 
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นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม., นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่, นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์, 
น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.เลย, นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. และผู้อภิปรำยที่เหลือทั้งหมด โดยจะ
อภิปรำยด้วย เชื่อว่ำผู้อภิปรำยของพรรคจะท ำให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลข้อผิดพลำดในกำรบริหำรงำนของรัฐบำลได้
อย่ำงแน่นอน และหลังจำกกำรอภิปรำยจบ เชื่อว่ำจะมีกำรยื่นด ำเนินคดีทำงอำญำรัฐมนตรีไม่น้อยกว่ำ 5 คนต่อ ป.ป.ช.
อย่ำงแน่นอน 
              “กิจกรรมส ำคัญของพรรคเพื่อไทยที่จะมีข้ึนวันที่ 20 กุมภำพันธ์ เวลำ 13.00 น. ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง 
ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน จะเชิญคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์พรรคอำทิ นำยโภคิน พลกุล, นำยพงษ์เทพ เทพกำญจนำ มำร่วมประชุมกับผู้อภิปรำยของพรรคทุกคน 
รวมถึง ส.ส. ที่จะท ำหน้ำที่ควบคุมบรรยำกำศกำรประชุม เพ่ือซักซ้อมให้กำรอภิปรำยครั้งนี้มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด” 
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่ำว 
 พปชร.เอาด้วยติวเข้มโค้งสุดท้าย 
              วันเดียวกัน ที่สถำนีบริกำรน้ ำมันบำงจำก สำขำศรีนครินทร์ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน กล่ำวถึง
กำรรับมือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลสิ้นเดือนกุมภำพันธ์นี้ว่ำ ภำยหลังกำรประชุมคณะท ำงำนสนับสนุนรัฐมนตรีที่
ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ หรือวอร์รูม ครั้งที่ 2 ในช่วงบ่ำยรู้สึกมีควำมม่ันใจมำกยิ่งขึ้น ทีมวอร์รูมมีกำรหำรือในรำยละเอียด
ประเมินประเด็นกำรอภิปรำยอย่ำงรอบด้ำน ซึ่งสำมำรถหำข้อมูลข้อเท็จจริงเตรียมพร้อมชี้แจงต่อประชำชนไว้อย่ำง
ครบถ้วน เพ่ือเตรียมประสำนงำนกับวิปรัฐบำลที่มีกำรจัดขุนพลรับมือกับกำรอภิปรำยของพรรคฝ่ำยค้ำนที่หำกมีกำร
อภิปรำยออกนอกประเด็นหรือใช้ข้อมูลที่ไม่มีข้อเท็จจริงมำท ำลำยควำมน่ำเชื่อถือของรัฐบำล ซึ่งหวังว่ำบรรยำกำศกำร
ซักฟอกในสภำจะเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ให้ประโยชน์สูงสุดเกิดแก่ประชำชน 
 เย้ยอรุณรุ่งงัด“เกลือจิ้มเกลือ” 
              ที่ จ.นครรำชสีมำ นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะเลขำนุกำรคณะท ำงำน
เตรียมข้อมูลสนับสนุนผู้ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในฝ่ำยของรัฐบำล กล่ำวว่ำ ถ้ำอภิปรำยอยู่ในกรอบกติกำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ไม่เล่นวิธีกำรสกปรกใส่ร้ำยป้ำยสี สร้ำงหลักฐำนอันเป็นเท็จต่อนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง 5 คน ทั้งที่รัฐบำลในอดีต
เองก็เคยท ำควำมเลวร้ำยทิ้งไว้ให้กับบ้ำนเมืองมำกมำย จนกระท่ัง พล.อ.ประยุทธ์ และคณะ ต้องออกมำประคับประคอง
แก้ไขปัญหำที่หมักหมมมำกมำยจำกพฤติกรรมของผู้น ำบำงคนที่มีแสวงหำผลประโยชน์ มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กอบโกย
โกงกินมำกมำย จึงเตือนมำด้วยควำมหวังดีว่ำถ้ำฝ่ำยค้ำนอภิปรำยด้วยวิธีกำรสกปรก เรำก็ต้องใช้ยุทธวิธี “เกลือจิ้ม
เกลือ” เหมือนกัน มีทั้งตอบโต้ในสภำและนอกสภำ ในกำรอภิปรำยของฝ่ำยค้ำนแต่ละคนจะมีกำรเก็บข้อมูลกำร
อภิปรำยอย่ำงละเอียดทุกค ำพูด เพ่ือให้ฝ่ำยกฎหมำยด ำเนินกำรฟ้องร้องคดีให้เด็ดขำด จะได้เป็นบรรทัดฐำน  
              “คณะท ำงำนเคยรู้ไส้รู้พุงพวกท่ำนเคยอยู่ร่วมชำยคำบ้ำนเดียวกัน เห็นทุกสิ่งรู้ทุกอย่ำงในบ้ำนหลังเก่ำ จึงรับ
ไม่ได้กับพฤติกรรมของหัวหน้ำครอบครัวและคนในบ้ำนบำงคนที่กินมูมมำมจนพวกผมต้องหนีออกจำกบ้ำนที่สกปรก
สุดๆ ก็แค่นั้นเองหรือว่ำคนที่ยังอยู่ในบ้ำนหลังเก่ำหลังเดิมชินชำกับพฤติกรรมมูมมำมแบบนี้ไปเสียแล้ว” 
  
               นำยสุภรณ์ กล่ำวด้วยว่ำ วันนี้ถ้ำเรำมีผู้น ำบ้ำนเมืองมีนำยกรัฐมนตรีที่ใจซื่อมือสะอำดไม่เคยคิดโกงกิน
บ้ำนเมืองห่วงใยประชำชน เชื่อมั่นว่ำประชำชนคนไทยต้องกำรนำยกรัฐมนตรีที่ใจซื่ อมือสะอำด ไม่เคยคิดโกงกิน อุทิศ
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ตนท ำงำนเพ่ือบ้ำนเมืองดังเช่น พล.อ.ประยุทธ์ อย่ำงแน่นอน ดังนั้นประชำชนคนไทยมีบทเรียนสอนใจอันเจ็บปวด
มำแล้ว ไม่มีวันลืมอดีตที่ผ่ำนมำได้ง่ำยๆ หรอก 
 รู้ทันพวกจ้องขี่คอหวังปรับครม. 
              ด้ำน นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์
ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ กองหลอน อุบำยตั้งองครักษ์สู้นอกสภำ คือ สร้ำงควำมชอบธรรมให้กับกำรต่อต้ำนรัฐบำลนอก
สภำ อุบำยตั้งองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่ในสภำ ก็แค่อุบำยตื้นๆ แบบตั๋งโต๊ะคุมพระเจ้ำเหี้ยนเต้ ข่มก๊กก๊วนต่ำงๆ  หวังผลปรับ 
ครม.แค่นั้น ยังไม่รู้เลยว่ำกองงำนแท้ของลุงตู่อยู่ที่ไหน ดูเหมือนว่ำลุงตู่จะรู้เท่ำทัน ไม่ยอมให้ใครมำคุ้มครอง แบบแผง
ลอยต้องอำศัยนักเลงมำคุมแผง จำกนี้ไป คงจะได้เห็น New ตู่ ที่ออกลีลำ รัฐบำลแบบป๋ำเปรมมำกข้ึน เพรำะเป็นนำยก
ฯ โดยไม่ต้องมีพรรค โดยยึดถือผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเป็นที่ตั้ง ก็ย่อมได้รับสนับสนุนจำกทุกพรรค 
              “ไม่ต้องให้ใครมำขี่คอ และวันหนึ่งก็ไม่ต้องออกปำกแบบจอมพลประภำส "ย.ม... กูไม่ยอมให้ใครมำขี่คออีก
แล้วโว้ย" ว่ำแล้วก็ขว้ำงแก้ววิสกี้และสั่งยึดอ ำนำจ! ด่วน ชัดเจนจำกทั้งลุงตู่ และลุงป้อมว่ำพร้อมจะตอบข้ออภิปรำยไม่
ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำนเอง ไม่ต้องพ่ึงองครักษ์จำกพรรคกำรเมืองต่ำงๆ” 
  บิ๊กตู่ขอรอฟังศึกซักฟอกจะเชื่อใคร 
              เวลำ 15.30 น.ที่ บริเวณสวนรักษ์ธรรมชำติ (วงเวียนหลักสี่) ถนนพหลโยธิน เขตบำงเขน พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม กล่ำวถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ “ส่วนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนั้น ขอให้
รอฟังว่ำท่ำนจะเชื่อเขำหรือเชื่อผม ผมท ำด้วยใจ เจ็บตัวบ้ำงอะไรบ้ำงผมทนได้ ขอให้ทุกคนได้เข้ำใจผมและทีมงำนทุก
คน ถ้ำพูดกันไปไม่มีหลักฐำนไม่มีเหตุผลก็อย่ำไปเชื่อกันมำก ตอนนี้เฟคนิวส์มันก็เยอะ” 
              ทั้งนี้ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในช่วงท้ำยนำยกฯ ได้กล่ำวบทกวีนิพนธ์ของ นภำลัย ฤกษ์ชนะ (สุวรรณธำดำ) 
ท่อนที่ว่ำ “อันศึกนอกศึกในนั้นไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้ำคนไทยหันมำฆ่ำกันเอง จะร้องเพลงชำติไทยให้
ใครฟัง” นอกจำกนี้ก่อนเดินทำงกลับ พล.อ.ประยุทธ์อำรมณ์ดีเมื่อเห็นควำมก้ำวหน้ำโครงกำรและเมื่อเจอกลุ่มผู้สื่อข่ำว
ได้ฮัมเพลง "ซำโยนำระกู๊ดบำย” พร้อมโบกมือส่งยิ้มให้ผู้สื่อข่ำว 
 เล็งหากระตุ้นท่องเที่ยวแทนหยุดยาว 
              ก่อนหน้ำนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังให้สัมภำษณ์ผู้สื่อข่ำวกรณีไม่พิจำรณำวันหยุดยำว 9 วันในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ จะมีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพ่ิมเติมในภำพรวมของประเทศหรือไม่ว่ำ ก ำลังคิดอยู่ ซึ่งกระแสตอนนี้มี
ทั้งปัญหำภำยนอก เรื่องกำรท่องเที่ยวจำกจีนที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่หลำยประเทศต้องระมัดระวังประชำชนของเขำ
ด้วย เรำไม่ได้มีนักท่องเที่ยวจำกจีนอย่ำงเดียว ยังมีประเทศอ่ืนด้วย รวมประมำณ 40 ล้ำนคน โดยจีนอยู่ในนั้น 10 ล้ำน
คน เมื่อประเทศอ่ืนห้ำมประชำชนออกนอกประเทศ ไทยก็ได้รับผลกระทบด้วย ดังนั้นต้องยอมรับสถำนกำรณ์ตรงนี้ 
จะต้องมีมำตรกำรให้คนไทยเที่ยวในประเทศ ในเมืองหลัก เมืองรอง ข้อส ำคัญมีเงินจะเที่ยวหรือไม่ นั่นคือประเด็นที่
ก ำลังพิจำรณำทั้งหมด 
 ‘กมธ.อนค.’เงิบบิ๊กแป๊ะซัดหน้าหงาย 
              ที่รัฐสภำ ในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) กำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภำ
ผู้แทนรำษฎร ที่มีนำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ เป็นประธำนกรรมำธิกำร มีกำรพิจำรณำ
เรื่องสืบหำข้อเท็จจริงกำรใช้อ ำนำจแทรกแซงกำรจัดงำนวิ่งไล่ลุง โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
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แห่งชำติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เข้ำชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำร โดยนำยรังสิมันต์ โรม 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ในฐำนะกรรมำธิกำร กล่ำวว่ำ ขณะนี้มีกำรตั้งแง่ ผบ.ตร.ว่ำมีกำรปฏิบัติต่อม็อบที่ไม่
เหมือนกัน ระหว่ำงม็อบสวนยำง กับอีกกลุ่มม็อบที่ดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ำมกับทหำร 
                ด้ำน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชี้แจงว่ำ แนวนโยบำยหลักที่ให้ไปเมื่อมีกำรวิ่งไล่ลุง คือ ให้เจ้ำหน้ำที่ดูแลควำม
ปลอดภัยให้แก่ประชำชน และขอยืนยันว่ำทหำรไม่ได้มำแทรกแซงแต่อย่ำงใด ไม่ต้องสงสัยว่ำต ำรวจอยู่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 
สิ่งที่ต ำรวจไม่อยำกเห็นเลยคือกำรลงถนน ต ำรวจเป็นคนกลำงเอียงไม่ได้ ถ้ำเอียงโดนร้องอำญำ 157 จำกวิ่งพวกคุณก็มำ
อีกเวอร์ชั่น ก็เฝ้ำดูอยู่ ขออย่ำงนี้แล้วกัน อย่ำท ำอะไรให้สุ่มเสี่ยงกฎหมำย เพรำะมันอันตรำย 
 “วิษณุ”ไม่รู้ส.ว.หักตีตก“ปรีชา” 
              วันเดียวกัน เวลำ 13.00 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณี
วุฒิสภำ (ส.ว.) มีมติไม่เห็นชอบ พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญสหำยำนนท์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน (ปปง.) เป็นเลขำธิกำร ปปง. คนใหม่ ตำมท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและเสนอไปว่ำ เมื่อ ส.ว.ตีตกไป
รัฐบำลจะต้องหำคนใหม่ ระหว่ำงนี้จะต้องพิจำรณำต่อไปว่ำจะแต่งตั้งใครมำรักษำกำรเลขำธิกำร ปปง. ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดำเคยปรำกฏลักษณะนี้มำแล้วในอดีต ส่วนกำรเสนอรำยชื่อใหม่นั้น หำกได้เร็วก็ดี แต่มันเร็วไม่ได้ จึงให้มีกำร
รักษำกำรไปก่อน ซึ่งไม่เป็นปัญหำ 
                ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ จะถูกมองว่ำ ส.ว.หักกับ ครม.หรือไม่  นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ในชั้นพิจำรณำของ ส.ว.มีกำร
ตรวจสอบประวัติอย่ำงละเอียดไม่เหมือนกับ ครม. โดยจะสอบประวัติไปถึงบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับเจ้ำตัวด้วย ส่วนหลักฐำน
เป็นอย่ำงไรนั้รนไม่ทรำบ ส่วนก่อนหน้ำนี้ในชั้น ครม.ได้สอบประวัติ พล.ต.ต.ปรีชำ ก่อนหรือไม่นั้น เรื่องนี้ เป็นเรื่องของ
คณะกรรมกำร ปปง. แม้จะขึ้นกับรัฐบำล แต่กำรท ำงำนของเขำเกือบจะอิสระ มีกรรมกำรของตัวเอง และเรื่องนี้เป็น
เรื่องท่ีคณะกรรมกำร ปปง.เสนอมำ 
 อนค.ค้าน “บิ๊กตู”่ สร้างหนังปลุกใจ 
              วันเดียวกัน นำยธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ในฐำนะอดีตนำยกสมำคมผู้
ก ำกับภำพยนตร์ไทย แถลงถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์เสนอเเนวคิดและมีค ำสั่งให้กระทรวงกลำโหมเเละกระทรวง
วัฒนธรรม จัดสร้ำงภำพยนตร์สำรคดีประวัติศำสตร์เกี่ยวกับกำรสงครำมของประเทศ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้เชิง
ประวัติศำสตร์ และส่งเสริมให้เกิดควำมรักชำติ ว่ำ พรรคอนำคตใหม่ขอคัดค้ำนกำรเสนอให้สร้ำงภำพยนตร์เพ่ือเชิดชู
สถำบันทหำร เเละยกย่องกองทัพ เพรำะเห็นว่ำกำรสร้ำงศรัทธำให้ประชำชนรักชำติ ไม่จ ำเป็นต้องเสนอด้วยกำรสร้ำง
ภำพยนตร์ที่ชูภำพลักษณ์เเละประชำสัมพันธ์องค์กรทหำร กรณีดังกล่ำวชี้ให้เห็นถึงควำมต้องกำรคงอ ำนำจของเผด็จกำร 
ในรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ 
                “แทนที่จะสร้ำงภำพยนตร์เพ่ือชูภำพลักษณ์องค์กร สถำบันทหำรนั้น ควรสร้ำงภำพยนตร์ที่เเสดงให้เห็นจุด
บอด ควำมบกพร่องของกองทัพ ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่ประชำชนหรือส่งเสริมภำพยนตร์ประเภทอ่ืนที่
จะส่งผลต่อกำรสร้ำงรำยให้แก่ประเทศยังดีเสียกว่ำ จึงขอให้รัฐบำลตระหนักถึงควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมภำพยนตร์
ไทย เพรำะที่ผ่ำนมำขำดกำรเยียวยำ เเละกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรท ำให้อุตสำหกรรมภำพยนตร์ของไทยได้
ทัดเทียมเท่ำสำกล ส่งผลต่อภำพลักษณ์ประเทศ” นำยธัญญ์วำรนิ กล่ำว  
 อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417876?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/politic/417876?adz
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“ธนาธร” เชื่อ หากอนาคตใหม ่
ถูกยุบ 64 ส.ส. จะจับมือไปด้วยกัน 

วันที่ 19 ก.พ. นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวถึง กำรเสวนำวิชำกำร “ประชำชน อยู่
ตรงไหน เมื่อตุลำกำรเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ว่ำไม่เกี่ยวกับที่ศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยุบพรรคอนำคตใหม่วันที่ 21 
กุมภำพันธ์ นี้ แต่เห็นตรงกันกับนักวิชำกำรถึงปัญหำว่ำ องค์กรอิสระมีอ ำนำจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชำชน แต่กลับใช้
อ ำนำจแทนประชำชน โดยเฉพำะในรัฐธรรมนูญชุดนี้ มีคนที่มีอ ำนำจแทนประชำชนอยู่มำก ท้ังนี้ ส่วนตัวเห็นว่ำ 
กระบวนกำรไหนที่ไม่เกี่ยวและยึดโยงกับประชำชน แต่กลับมำใช้อ ำนำจแทน ถึงเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรม ในหลัก
ประชำธิปไตย 

หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ยังกล่ำวถึงวันชี้ชะตำพรรคในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ ว่ำ ยังเชื่อมั่นว่ำพรรคจะไม่ถูกยุบ 
และเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์ใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ของพรรค และกล่ำวว่ำ หำกย้อนเวลำได้ ก็จะให้พรรคกู้เงิน เพรำะ
ในขณะนั้น ตนและพรรคอนำคตใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก อีกทั้งพรรคต่อต้ำนกำรผูกขำดระดมทุนจำกนำยทุน กำรให้กู้เงิน
เพ่ือต้องกำรให้พรรคท ำงำนโปร่งใส พร้อมต้ังข้อสังเกตคนที่ไปร้องกับ กกต. ไม่ได้ร้องเพรำะไปค้นเจอ  แต่ร้องเพรำะ
หัวหน้ำพรรค ประกำศให้ทรำบในที่สำธำรณะ แต่กลับถูกตรวจสอบและกลำยเป็นหอกมำทิ่มแทง ทั้งนี้ ต่อไปหำกใคร
ต้องกำรท ำพรรคกำรเมืองอย่ำส ำแดง เพรำะยิ่งส ำแดงก็ยิ่งพัง จะท ำอะไรให้เก็บไว้ท ำใต้โต๊ะ 

นำยธนำธร ยังเชื่อว่ำ หำกศำลตัดสินยุบพรรคอนำคตใหม่ ส.ส.ของพรรคที่เหลือ 64 คน จะมีควำมหนักแน่น 
ไม่ย้ำยขั้วไปร่วมกับฝ่ำยรัฐบำล เพรำะพรรคอนำคตใหม่คือกำรเดินทำงร่วมกัน ไม่ใช่พรรคกำรเมือง และทั้งหมดจะจับ
มือกันไปอยู่พรรคใหม่ที่เตรียมส ำรองไว้แล้ว แต่ยังไม่ขอเปิดเผย เพรำะกลัวว่ำจะถูกยุบพรรคอีก 

เมื่อถำมย้ ำว่ำ อะไรท ำให้มั่นใจว่ำทำง ส.ส.ที่เหลือของพรรคจะไม่ย้ำยขั้วในวันที่ไม่มีนำยธนำธร เป็นหัวหน้ำ
พรรคแล้ว นำยธนำธร ยืนยันว่ำ ส.ส.ของพรรคทุกคนไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุม แต่ทุกคนยึดโยงกันด้วยอุดมกำรณ์ และ
ตนก็ไม่เคยจ่ำยเงินให้กับคนเหล่ำนั้น แต่ส่งที่จะดึงได้อย่ำงเดียวคือ ควำมจริงใจ หนักแน่นในอุดมกำรณ์ หำกตนถูกตัด
สิทธิ ทุกคนก็จะจับมือกันเดินต่อไปข้ำงหน้ำ 

นำยธนำธร กล่ำวถึงกำรเตรียมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนอกสภำผู้แทนรำษฎรหำกพรรคถูกยุบว่ำ ทั้ง 16 คน ที่
พรรคจัดไว้เป็นขุนพลอภิปรำยศึกซักฟอก ซึ่งหลำยคนเป็นกรรมกำรบริหำรพรรค หำกถูกยุบก็จะไม่ได้อภิปรำย จึงให้มำ
ซักฟอกนอกสภำฯ แทน พร้อมย้ ำว่ำ จะไม่ส่งต่อข้อมูลให้ ส.ส.ที่เหลือ เพรำะบำงเรื่องเป็นกำรท ำข้อมูลเชิงลึกและเป็น
ควำมลับ ซึ่งส่งต่อให้กันในระยะใกล้กระชั้นชิดไม่ได้ ส่วนควำมคืบหน้ำ พลโทพงศกร รอดชมภู รองหัวหน้ำพรคอนำคต
ใหม่ที่ประกำศจะลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือลำออกอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ได้พูด
ลำออกด้วยวำจำแล้วเมื่อช่วงเที่ยงท่ีผ่ำนมำ ที่รัฐสภำ ผ่ำนกำรโทรศัพท์ 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1775365 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1775365
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#ค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ ยังแรง ปธ.ทีดอีาร์ไอ ย้ า ปชต.ต้องการความหลากหลาย 
วันที่ 19 ก.พ. ควำมเคลื่อนไหวหลัง นำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สร้ำง

แคมเปญรณรงค์ #คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ พบว่ำ ยังคงมีประชำชนร่วมกำรลงชื่ออย่ำงต่อเนื่อง “พงศกร” ประกำศ 
ขอลำออกกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ปมยังพักในหน่วยทหำร คนกว่ำ 30,000 ร่วมลงชื่อผ่ำนแคมเปญ #คัดค้ำน
ยุบพรรคอนำคตใหม่ส.ส.อนำคตใหม่ เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้ง ฟ้องซ้ัำ ยุบพรรค 

โดยล่ ำสุ ด  นำยประจั กษ์  ก้ อ งกี รติ  รองคณบดี ฝ่ ำยวิ จั ยและบริ กำรวิ ช ำกำร  คณะรั ฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ แสดงควำมเห็นผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ ว่ำ ทุกประเทศต่ำงๆ ในโลก คนไม่ได้พอใจ
คุณภำพของพรรคกำรเมืองที่มีอยู่ สิ่งที่ประเทศอ่ืนๆ ท ำคือ หำมำตรกำรที่จะท ำให้พรรคกำรเมืองเข้มแข็ง มีคุณภำพดี
ขึ้น ไม่ใช่กำรยุบพรรคและท ำให้สถำบันที่เป็นตัวแทนของประชำชนอ่อนแอ 

“สังคมไทยท ำให้กำรยุบพรรคเป็นเรื่องที่เกิดซ้ ำๆ จนเหมือนเป็นเรื่องปกติและต้องชินชำ (เช่นเดียวกับกำร
รัฐประหำร) แต่ถ้ำใครศึกษำและติดตำมกำรเมืองทั่วโลก จะพบว่ำกำรยุบพรรคเป็นเรื่องผิดปกติอย่ำงมำก ไม่ใช่ยุบกัน
ตลอดเวลำเหมือนในสังคมไทย” นำยประจักษ์ ระบุ 

ด้ำน นำยสมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ ประธำนสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ (TDRI) แสดงควำมเห็นผ่ำนเฟ
ซบุ๊กว่ำ ประชำธิปไตยต้องกำรควำมหลำกหลำยทำงควำมคิดและควำมเป็นตัวแทนของประชำชนที่มีควำมต้องกำร
แตกต่ำงกันไป ผู้มีอ ำนำจจึงต้องเปิดให้มีควำมเห็นต่ำง และเปิดให้ผู้ที่มีควำมเห็นต่ำงนั้น มีที่ยืนในระบบ โดยเฉพำะเมื่อ
ที่มำของอ ำนำจนั้น มีค ำถำมเรื่องควำมชอบธรรมมำตั้งแต่แรก แน่นอนว่ำ ควำมเห็นต่ำงมักท ำให้เกิดควำมตึงเครียด 
(tension) ซึ่งอำจจะกลำยเป็นควำมขัดแย้ง (conflict) หรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 

“ปัญหำก็คือ ผู้มีอ ำนำจที่มีสำยตำสั้นมักทนควำมเห็นต่ำงไม่ได้ จึงพยำยำมปิดก้ันควำมเห็นต่ำง เพรำะเชื่อว่ำ ผู้
เห็นต่ำงนั้นเป็นศัตรู ซึ่งจะน ำไปสู่กำรขัดขวำงบทบำทของผู้เห็นต่ำงในระบบและเพิกเฉยต่อเสียงของประชำชนที่เลือกผู้
เห็นต่ำงนั้นมำ ทั้งหมดนี้จะสร้ำงควำมขัดแย้งในสังคมให้ลุกลำมมำกขึ้นและท ำลำยควำมชอบธรรมของผู้มีอ ำนำจใน
สำยตำประชำชนและประชำคมโลกมำกข้ึน ซึ่งสุดท้ำยแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ ำนำจนั้นเอง” นำยสมเกียรติ ระบุ  
นำยสมเกียรติทิ้งท้ำยว่ำ “ถึงจุดนี้ เรำคงได้แต่หวังว่ำ ผู้มีอ ำนำจจะมีสำยตำยำวไกลพอและรู้แจ้งต่อผลประโยชน์ในระยะ
ยำวของตนที่เรียกว่ำ enlightened self interest” 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ล่ำสุดมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วที่ เพจคัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่  มำกกว่ำ 38,000 คน อีกทั้งยัง
มีกำรแสดงควำมเห็นของบุคคลผู้มีชื่อเสียง ไม่เห็นด้วยกับกำรยุบพรรคอนำคตใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1775620?cx_testId 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1775620?cx_testId
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 ‘ครป.’เชื่อ! ศาลรธน.ไม่ยุบ‘อนค.’ ชี้มูลเหตกุฎหมายไม่ชัดเจน 

 
  เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 นำยเมธำ มำสขำว เลขำธิกำรคณะกรรมกำรรณรงค์เพ่ือประชำธิปไตย ครป. ได้
แสดงควำมเห็น ต่อกรณียุบพรรคอนำคตใหม่ ในช่วงวันที่21 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ศำลรธน.ได้นัดพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำด มี
เนื้อหำระบุว่ำ ผมไม่คิดว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกมูลเหตุทำงกฎหมำยไม่ชัดเจน และ
ศำลรัฐธรรมนูญต้องยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นส ำคัญ ทั้งนี้กฎหมำยพรรคกำรเมืองมำตรำ 72 หำกตีควำมตำมตัวอักษรก็ไม่
เข้ำองค์ประกอบ ค ำตอบง่ำยๆ คือพรรคกำรเมืองสำมำรถกู้เงินได้ และเงินกู้ไม่ใช่  “รำยได้” แต่เป็น “หนี้สิน”  ที่ต้อง
ชดใช้ ดังที่มีพรรคกำรเมืองเกือบทุกพรรคกู้เงินมำใช้จ่ำย  เนื่องจำกกฎหมำยกำรเลือกตั้งของไทยก ำหนดให้ต้องใช้ 
“เงิน”  ทั้งๆ ที่ไม่จ ำเป็น เช่น ค่ำสมัคร ส.ส. เป็นต้น จึงไม่ใช่รำยได้หรือเงินบริจำคที่ห้ำมเกิน 10 ล้ำนบำท และไม่ใช่
ประโยชน์อ่ืนใดที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ถ้ำไม่ให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน ก็ไม่ควรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ออกมำ 
นอกจำกนี้กฎหมำยพรรคกำรเมืองไทยยังบังคับให้ขยำยสำขำพรรคให้ครบทั้ง 4 ภำค และต้องมีสมำชิก 5,000 คน
ภำยใน 1 ปี หรือ 10,000 คนภำยใน 4 ปี ซึ่งล้วนมีค่ำใช้จ่ำย  
ซึ่งจริงๆ แล้วกำรบังคับให้พรรคกำรเมืองต้องมีสมำชิกจ ำนวนเท่ำใด ต้องมีสำขำพรรค และโทษยุบพรรคในกฎหมำย
พรรคกำรเมือง ล้วนขัดกับหลักกำรสิทธิมนุษยชนสำกล รวมถึงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทำงกำรเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีอยู่  เนื่องจำกกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองหรือเป็นพรรคกำรเมืองตำม
อุดมกำรณ์ เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของพลเมืองตรำบใดที่ต้องมีรัฐบำลมำจัดกำรปัญหำต่ำงๆ  ของสังคม เรำไม่ควรมี
กฎหมำยพรรคกำรเมืองมำรอนสิทธิ์เหล่ำนี้ ไม่ว่ำ จะเป็นกำรยุบพรรค หรือกำรบังคับ ส.ส.สังกัดพรรคกำรเมืองด้วย
เช่นกัน  
  เรื่องนี้ กกต. ยื่นศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำม พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ มำตรำ 72 ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองและผู้
ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองรับบริจำคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำ ได้มำโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ มีแหล่งที่มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งเป็นกำรตีควำมทำงกฎหมำย เพรำะ
กฎหมำยไม่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนว่ำห้ำมกู้เงินและกำรกู้เงินผิดกฎหมำย  ดังนั้นประชำชนทั่วไปก็มีสิทธิแสดงควำม
คิดเห็นและร่วมตีควำมกฎหมำยได้เช่นกัน  กำรล่ำรำยชื่อแสดงควำมเห็นต่ำงๆ จึงเป็นเพียงกิจกรรมในสังคม
ประชำธิปไตย ไม่ใช่กำรชุมนุมกดดันศำลเหมือนกรณีคดีซุกหุ้นตำมกฎหมำย ป.ป.ช. จนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญใน  
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ขณะนั้นตัดสินคดีบกพร่องโดยสุจริต ส่วนควำมเห็นของพลเมืองเหล่ำนี้ ศำลรัฐธรรมนูญจะเห็นด้วยหรือตีควำมต่ำง
ออกไปก็ต้องรอฟังค ำตัดสินตำมหลักกฎหมำยของศำลต่อไป  
หำกศำลรัฐธรรมนูญตัดสินใจยุบพรรคอนำคตใหม่ ก็ต้องมีกำรวินิจฉัยที่มีหลักกฎหมำยเป็นบรรทัดฐำนทำงกำรเมืองที่ฟัง
ขึ้น ไม่เช่นนั้นระบบกฎหมำยก็จะพังทั้งระบบ ประชำชนที่คิดต่ำงทำงกำรเมืองก็อำจจะไม่ยอมรับกฎหมำยที่มีอยู่อีก
ต่อไป ดังนั้นรัฐสภำควรพิจำรณำทบทวนกฎหมำยที่ล้ำหลัง ไม่ทันสมัย  หรือไม่เป็นธรรมอีกหลำยร้อยฉบับโดยเร็ว 
เนื่องจำกมีกำรยุบคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยไปแล้ว แต่เขำก็มีผลงำนและข้อเสนอรำยงำนทิ้งไว้ให้ท ำต่อได้  
  ตำมหลักกำรสำกลจะยุบพรรคกำรเมืองได้ ต้องมีกำรกระท ำที่ละเมิดหรือขัดรัฐธรรมนูญอย่ำงชัดเจน ศำล
รัฐธรรมนูญ พิจำรณำตำมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดของไทย ร่วมกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ( ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภำคีอยู่ เนื่องจำกประเทศไทยเป็นภำคี International 
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR ด้วย หำกมีกำรยุบพรรคกำรเมืองที่ไม่ได้ท ำผิดรัฐธรรมนูญ โดยไม่
มีเหตุผลเพียงพอ อำจขัดต่ออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ ว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง  (ICCPR) ข้อ 22 ซึ่ง
กำรจ ำกัดกำรใช้สิทธินี้จะกระท ำมิได้ นอกจำกจะก ำหนดโดยกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรับสังคมประชำธิปไตย เพ่ือ
ประโยชน์แห่งควำมมั่นคงของชำติ หรือควำมปลอดภัย ควำมสงบเรียบร้อย กำรสำธำรณสุข หรือศีลธรรมของประชำชน 
หรือกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน ซึ่งกำรกู้เงินไม่อยู่องค์ประกอบเหล่ำนี้เลย  
  อย่ำงไรก็ตำม บำงคนก็คิดว่ำ อำจมีแรงจูงใจทำงกำรเมืองเพ่ือยุบพรรคอนำคตใหม่  เนื่องจำกกำรที่ศำล
รัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำพิพำกษำบ่ำย 3  ก็น่ำสนใจว่ำ ตั้งใจอ่ำนค ำวินิจฉัยหลังตลำดหุ้นปิดตลำดไปแล้วหรือไม่?  ผมคิด
ว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญอำจวินิจฉัยไม่เข้ำองค์ประกอบมำตรำ 72 ที่จะตัดสินยุบพรรค แต่อำจตีควำมเข้ำมำตรำ 62 และ
มำตรำ 66 ที่อำจเป็นควำมผิดรำยบุคคลแทน  
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/474145 
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พุธที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 16.55 น. 

 'ธนาธร'เผยมีพรรคใหม่ส ารองหากถูกยุบ  
ลั่นมีอภิปรายนอกสภาแน่! 
“ธนำธร”ย้ ำยังเชื่อมั่นอนำคตใหม่ไม่โดนยุบ โอดไม่ได้ท ำมุบมิบให้พรรคกู้เงินแต่กลับเป็นหอกทิ่มแทงยิ่งส ำแดงยิ่งพัง 
มั่นใจส.ส.อนค.ไม่แตกรัง ไม่บอกชื่อพรรคใหม่เดี๋ยวเจอยุบก่อน ระบุอภิปรำยนอกสภำมีแน่หำกพรรคถูกยุบ เชิญ “เอ๋” 
ตรวจสอบที่ดิน “แม่สมพร”  
เมื่ อวันที่  19 ก .พ.  ที่ห้องประชุมคณะสั งคมวิทยำและมนุษยวิทยำ ชั้น  4 อำคำรคณะสั งคมสงเครำะห์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ มีกำรเสวนำวิชำกำร “ประชำชน อยู่ตรงไหน เมื่อตุลำกำรเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” 
จัดโดย กลุ่มฟ้ืนฟูประชำธิปไตย (DRG) ศูนย์ทนำยควำมเพ่ือสิทธิมนุษยชน และโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำย
ประชำชน (iLaw) โดยมีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ เข้ำร่วมรับฟังเสวนำ 
ทั้งนี้นำยธนำธร ให้สัมภำษณ์ระหว่ำงกำรมีเสวนำว่ำ วิทยำกรทั้ง 4 คนบรรยำยถึงศำลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับ
ประชำชน และประชำชนตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งนำยธีระ สุธีวรำงกูร อำจำรย์คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้
พูดว่ำเป็นธรรมดำที่ผู้ใช้อ ำนำจจะใช้อ ำนำจผิดหรือวินิจฉัยไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย ดังนั้นในศำลปกติจึงมี 3 ชั้นใน
กำรตรวจสอบกำรท ำงำน มีกำรถ่วงดุลกัน ส่วนศำลรัฐธรรมนูญเป็นศำลชั้นเดียวที่มีผลผูกพันกับทุกองค์กร ตนเห็นว่ำ
นักวิชำกำรมีหลำยฝ่ำยมองเห็นปัญหำว่ำองค์กรอิสระไม่ได้ยึดโยงกับประชำชน  อย่ ำลืมว่ำองค์กรอิสระที่ไม่ยึดโยงกับ
ประชำชนแต่ใช้อ ำนำจแทนประชำชนอยู่ในรัฐธรรมนูญชุดนี้เต็มไปหมด ยกตัวอย่ำงเช่น คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
แต่งตั้งโดยคสช. รวมทั้งอ ำนำจตุลำกำรที่หลำยคนมำจำกยุคของคสช. ซึ่ง 3 อ ำนำจหลักทั้งฝ่ำยบริหำร นิติบัญญัติ และ
ตุลำกำร ล้วนมำจำกอ ำนำจที่ไม่ได้มำจำกประชำชน ดังนั้นเรำควรกลับมำยึดโยงกับหลักกำรเบื้องต้นของประชำธิปไตย
ที่อ ำนำจเป็นของประชำชน 
เมื่อถำมถึงผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในคดีเงินกู้ในวันที่ 21 ก.พ. นี้ อนค.จะมีแนวทำงอย่ำงไร นำยธนำธร กล่ำว
ว่ำ เรำยังเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์ใจ ว่ำท ำไมต้องให้เงินกู้กับพรรค เพรำะเรำต้องกำรท ำอย่ำงเปิดเผย เรำพูดอยู่เสมอใน
กำรในสมำชิกช่วยสนับสนุนซื้อสินค้ำของพรรค หรือร่วมเป็นสมำชิกของพรรค เพ่ือให้พรรคน ำเงินสร้ำงพรรคและคืน
เงินกู้ และเรำไม่ต้องกำรให้นำยทุนมำครอบง ำ ถ้ำตนจ่ำยทุกอย่ำงในนำมส่วนตัว โดยไม่ต้องส ำแดง ไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์ 
พนักงำน แต่ถ้ำวันนี้ตนไม่อยู่ พรรคจะท ำอย่ำงไร แต่เรำต้องกำรสร้ำงพรรคให้เข้มแข็ง และนี่คือรำคำที่ทุกคนต้องจ่ำย
ร่วมกันเพ่ือให้ได้พรรคแบบนี้ได้ เรำต้องกำรสร้ำงพรรคที่โปร่งใสและเข้มแข็ง คนที่ร้องกับกกต. เขำไม่ได้ไปค้นเจอ แต่
เขำไปร้องเพรำะเขำได้ยินตนพูดในเรื่องเงินกู้ในที่สำธำรณะ ดังนั้นตนไม่ได้ท ำแบบมุบมิบ และตนพูดว่ำตนให้กู้และต้อง
ช ำระคืน แต่กำรที่ตนพูดทุกอย่ำงกลับกลำยเป็นหอกมำทิ่มแทงตน ยิ่งส ำแดงยิ่งพัง ต่อไปต้องเก็บไว้ใต้ก้นให้หมด นี่คือ
เส้นทำงท่ีเรำอยำกพำประเทศไปข้ำงหน้ำแบบนี้หรือ 
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“ผมย้อนกลับไปเมื่อเดือนต.ค. 61 ในวันนั้นมีใครรู้จักผมบ้ำง แล้วจะมีใครมำบริจำคให้พรรคเป็นร้อยล้ำน ดังนั้นช่วงแรก
ในกำรก่อตั้งพรรคต้องใช้เงิน และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุว่ำพรรคกำรเมืองต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 100 คนในแต่ละสำขำ
จังหวัด อีกทั้งยังต้องมีคอมพิวเตอร์ รถยนต์ สิ่งเหล่ำนี้ต้องใช้เงินทั้งหมด ถำมว่ำ ณ วันนั้นจะเอำเงินจำกที่ไหน ผมเชื่อว่ำ
กำรท ำของพวกเรำโปร่งใสและจริงใจ กำรให้เงินกู้กับพรรคก็ไม่ได้ท ำแบบหลบๆซ่อนๆ แต่ท ำอย่ำงเปิดเผย ไม่ได้กลัว
ควำมผิด แต่ในวันนี้ท ำให้เรำรู้ว่ำจะท ำอะไรต้องเก็บไว้ข้ำงใต้ ประชำชนไม่ต้องรู้ ว่ำพรรคแต่ละพรรคใช้เงินเท่ำไร นี่หรือ
ที่สังคมต้องกำร ซึ่งเรำเรียกร้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองใหม่มำเสมอ เรำจึงต้องท ำทุกอย่ำงให้โปร่งใสและซื่อสัตย์ ” 
นำยธนำธร กล่ำว 
เมื่อถำมว่ำหำกค ำวินิจฉัยเป็นลบ จะมีส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่ย้ำยขั้วทำงกำรเมืองหรือไม่ นำยธนำธร กล่ำ วว่ำ เรำ
เชื่อมั่นในส.ส.ของเรำ ณ ขณะนี้เหลือส.ส. 76 คน และมีกรรมกำรบริหำรพรรคอีก 11 คน ดังนั้นหำกโดนยุบหรือตัดสิทธิ
กรรมกำรฯ ส.ส.พรรคจะเหลือ 65 คน ซึ่งเรำมั่นใจอย่ำงหนักแน่นว่ำส.ส.ของเรำจะร่วมเดินทำง เพรำะอนำคตใหม่คือ
ผู้คนและกำรเดินทำง ไม่ใช่พรรคกำรเมือง และเรำจะไปอยู่ที่พรรคใหม่สู่พรรคที่มีอุดมกำรณ์ร่วมกันอย่ำงเข้มแข็งและ
หนักแน่น 
เมื่อถำมว่ำพรรคใหม่ที่ระบุนั้น จะมีกำรจัดตั้งใหม่หรือไม่ หัวหน้ำพรรคอนค. กล่ำวว่ำ ค ำถำมนี้ตนไม่ตอบไม่ได้จริงๆ 
เพรำะเดี๋ยวเขำจะมำยุบพรรคใหม่ก่อนที่จะได้เกิด ส่วนส.ส.ของพรรคท่ีเรำมีอยู่ เรำอยู่ด้วยกันเพรำะอุดมกำรณ์ ตนไม่ได้
ให้เงินส.ส.เป็นรำยเดือนอย่ำงพรรคอ่ืน ดังนั้นตนไม่มีอะไรที่จะดึงส.ส.ได้ แต่สิ่งที่ดึงได้อย่ำงเดียว คือ ควำมจริงใจ ควำม
ตั้งใจ ควำมหนักแน่นในอุดมกำรณ์  
เมื่อถำมว่ำเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในส่วนของพรรคอนำคตใหม่นอกสภำควบคู่ไปในวันอภิปรำย
ไม่ไว้วำงใจ นำยธนำธร กล่ำวว่ำ 16 คนของพรรคอนำคตใหม่ ที่จะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล มีหลำย
คนเป็นกรรมกำรบริหำรของพรรค หำกมีกำรตัดสิทธิพวกเขำ พวกเขำก็จะไม่ได้อภิปรำยในสภำ หมำยควำมว่ำ เรำจะ
เอำเรื่องเหล่ำนั้นมำอภิปรำยนอกสภำแทน อำจมีบำงเรื่องส่งต่อได้ แต่เรื่องบำงเรื่องก็เป็นควำบลับ จะมำส่งต่อกันใกล้ๆ 
ให้พูดแทนแล้วต้องเรียนรู้ใหม่ก็คงจะล ำบำก 
เมื่อถำมถึงมีหลักฐำนใดที่เป็นหมัดเด็ดในกำรเปิดแผลรัฐบำลหรือไม่ นำยธนำธรกล่ำวว่ำ พรรคอนำคตใหม่ไม่ได้เน้นเรื่อง
กำรใช้ส ำนวนโวหำร แต่จะใช้หลักฐำนเอกสำร กฎนิติรัฐ นิติธรรม ซึ่งหลำยกรณีเป็นกรณีใหม่ ที่สังคมไม่รับรู้มำก่อน 
บำงกรณีเป็นกรณีเก่ำ แต่เรำจะเจำะให้ลึกขึ้น 
เมื่อถำมว่ำกรณีที่น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ บอกว่ำจะกลับมำตรวจสอบเรื่องดินที่ดินของ
นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นำยธนำธร กล่ำวว่ำ เชิญเลยครับ ตนคิดว่ำคุณสมพรก็พร้อมจะให้ตรวจสอบดังนั้น ก็ขอเชิญ
น.ส.ปำรีณำท ำตำมสะดวก ซึ่งเรำไม่ได้ต้องกำรที่จะท ำกับนักกำรเมืองคนไหนเป็นกำรส่วนตัว เรื่องท่ีดินควรเป็นเรื่องของ
ควำมเป็นธรรม มีประชำชนมำกมำยที่ส่วนใหญ่เป็นคนยำก คนจน ที่มีข้อพิพำทกับรัฐเรื่องแย่งที่ดินท ำกิน หลำยคนติด
คุก หลำยคนถูกฟ้อง พวกเขำล ำบำก และตนอยำกเห็นกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถ้วนหน้ำทุกคน 
เมื่อถำมถึง กรณีของ พล.ท.พงศกร รอดชมภู ที่ลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรค นำยธนำธร กล่ำวว่ำ ตนพ่ึงจะได้คุย
กับ พล.ท.พงศกร ซึ่งได้ยืนยันด้วยวำจำ เรื่องกำรลำออกมำแล้ว ในส่วนของเอกสำรคำดว่ำกำรประชุมกรรมกำรบริหำร
พรรคครั้งหน้ำจะมีกำรน ำเอกสำรมำแจ้ง. 
อ้ำงอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/758420 

https://www.dailynews.co.th/politics/758420
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วันพุธ ที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.30 น. 

 ‘ทอน’เชื่อมั่น‘ศาลรธน.’ไม่ยุบ‘อนค.’ 
 เพิ่งตื่นรู้แล้วพล่าม กลายเป็นหอกทิ่มแทงกลับ 
 
  เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 14.00 น. ที่ห้องประชุมคณะสังคมวิทยำและมนุษยวิทยำ ชั้น 4 อำคำร
คณะสังคมสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ มีกำรจัดบรรยำยเสวนำวิชำกำร “ประชำชน อยู่ตรงไหน 
เมื่อตุลำกำรเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” จัดโดย กลุ่มฟ้ืนฟูประชำธิปไตย (DRG) ศูนย์ทนำยควำมเพ่ือสิทธิมนุษยชน และ
โครงกำรอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำยประชำชน (iLaw) โดยมีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ เข้ำร่วม
รับฟังเสวนำ  
ทั้งนี้ นำยธนำธร ให้สัมภำษณ์ระหว่ำงกำรมีเสวนำว่ำ วิทยำกรทั้ง 4 คนบรรยำยถึงศำลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับ
ประชำชน และประชำชนตรวจสอบไม่ได้ ซึ่ง ผศ.ธีระ สุธีวรำงกูร คณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้พูดว่ำ 
เป็นธรรมดำที่ผู้ใช้อ ำนำจจะใช้อ ำนำจผิดหรือวินิจฉัยไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย  ดังนั้นในศำลปกติจึงมี 3 ชั้น ในกำร
ตรวจสอบกำรท ำงำน มีกำรถ่วงดุลกัน ส่วนศำลรัฐธรรมนูญเป็นศำลชั้นเดียวที่มีผลผูกพันกับทุกองค์กร ตนเห็นว่ำ 
นักวิชำกำรมีหลำยฝ่ำยมองเห็นปัญหำว่ำ องค์กรอิสระไม่ได้ยึดโยงกับประชำชน  อย่ำลืมว่ำ องค์กรอิสระที่ไม่ยึดโยงกับ
ประชำชนแต่ใช้อ ำนำจแทนประชำชนอยู่ในรัฐธรรมนูญชุดนี้เต็มไปหมด ยกตัวอย่ำงเช่น คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
แต่งตั้งโดย คสช. ซึ่งมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบรัฐบำล โดยมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจตีตกนโยบำยของรัฐบำลได้ คนที่
แต่งตั้งจำก คสช. มีอ ำนำจมำกกว่ำประชำชน ในฝ่ำยนิติบัญญัติมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งวุฒิสภำมำก ำกับดูแลกำรท ำงำน
ของ ส.ส. และมีอ ำนำจในกำรเลือกนำยกรัฐมนตรี รวมทั้งอ ำนำจตุลำกำรที่หลำยคนมำจำกยุคของ  คสช. ซึ่ง 3 อ ำนำจ
หลักทั้งฝ่ำยบริหำร นิติบัญญัติ และตุลำกำร ล้วนมำจำกอ ำนำจที่ไม่ได้มำจำกประชำชน ดังนั้นเรำควรกลับมำยึดโยงกับ
หลักกำรเบื้องต้นของประชำธิปไตยท่ีอ ำนำจเป็นของประชำชน  
เมื่อถำมถึงผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในคดีเงินกู้ในวันที่ 21 ก.พ. นี้ อนค. จะมีแนวทำงอย่ำงไร นำยธนำธร กล่ำว
ว่ำ เรำยังเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์ใจว่ำท ำไมต้องให้เงินกู้กับพรรค  เพรำะเรำต้องกำรท ำอย่ำงเปิดเผย เรำพูดอยู่เสมอใน
กำรในสมำชิกช่วยสนับสนุนซื้อสินค้ำของพรรค หรือร่วมเป็นสมำชิกของพรรค เพ่ือให้พรรคน ำเงินสร้ำงพรรคและคืน
เงินกู ้และเรำไม่ต้องกำรให้นำยทุนมำครอบง ำ ถ้ำตนจ่ำยทุกอย่ำงในนำมส่วนตัว โดยไม่ต้องส ำแดง ไม่ว่ำ จะเป็นอุปกรณ์ 
พนักงำน แต่ถ้ำวันนี้ตนไม่อยู่ พรรคจะท ำอย่ำงไร แต่เรำต้องกำรสร้ำงพรรคให้เข้มแข็ง และนี่คือรำคำที่ทุกคนต้องจ่ำย
ร่วมกันเพ่ือให้ได้พรรคแบบนี้ได้ เรำต้องกำรสร้ำงพรรคที่โปร่งใสและเข้มแข็ง คนที่ร้องกับ กกต. เขำไม่ได้ไปค้นเจอ แต่
เขำไปร้อง เพรำะเขำได้ยินตนพูดในเรื่องเงินกู้ในที่สำธำรณะ ดังนั้นตนไม่ได้ท ำแบบมุบมิบ และตนพูดว่ำ ตนให้กู้และ
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ต้องช ำระคืน แต่กำรที่ตนพูดทุกอย่ำงกลับกลำยเป็นหอกมำทิ่มแทงตน ยิ่งส ำแดงยิ่งพัง ต่อไปต้องเก็บไว้ใต้ก้นให้หมด นี่
คือเส้นทำงท่ีเรำอยำกพำประเทศไปข้ำงหน้ำแบบนี้หรือ  
“ผมย้อนกลับไปเมื่อเดือนต.ค. 61 ในวันนั้นมีใครรู้จักผมบ้ำง แล้วจะมีใครมำบริจำคให้พรรคเป็นร้อยล้ำน ดังนั้นช่วงแรก
ในกำรก่อตั้งพรรคต้องใช้เงิน และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ระบุว่ำ พรรคกำรเมืองต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 100 คนในแต่ละ
สำขำจังหวัด อีกท้ังยังต้องมีคอมพิวเตอร์ รถยนต์ สิ่งเหล่ำนี้ต้องใช้เงินทั้งหมด ถำมว่ำ ณ วันนั้นจะเอำเงินจำกท่ีไหน ผม
เชื่อว่ำ กำรท ำของพวกเรำโปร่งใสและจริงใจ กำรให้เงินกู้กับพรรคก็ไม่ได้ท ำแบบหลบๆซ่อนๆ แต่ท ำอย่ำงเปิดเผย ไม่ได้
กลัวควำมผิด แต่ในวันนี้ท ำให้เรำรู้ว่ำ จะท ำอะไรต้องเก็บไว้ข้ำงใต้ ประชำชนไม่ต้องรู้ว่ำพรรคแต่ละพรรคใช้เงินเท่ำไร นี่
หรือที่สังคมต้องกำร ซึ่งเรำเรียกร้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองใหม่มำเสมอ  เรำจึงต้องท ำทุกอย่ำงให้โปร่งใสและ
ซื่อสัตย์” นำยธนำธร กล่ำว  
เมื่อถำมว่ำ หำกค ำวินิจฉัยเป็นลบ จะมี ส.ส. ของพรรคอนำคตใหม่ย้ำยขั้วทำงกำรเมืองหรือไม่ นำยธนำธร กล่ำวว่ำ เรำ
เชื่อมั่นใน ส.ส. ของเรำ ณ ขณะนี้เหลือส.ส. 75 คน และมีกรรมกำรบริหำรพรรคอีก 11 คน ดังนั้นหำกโดนยุบหรือตัด
สิทธิกรรมกำรฯ ส.ส.พรรคจะเหลือ 64 คน ซึ่งเรำมั่นใจอย่ำงหนักแน่นว่ำ ส.ส. ของเรำจะร่วมเดินทำง เพรำะอนำคตใหม่
คือผู้คนและกำรเดินทำง ไม่ใช่พรรคกำรเมือง และเรำจะไปอยู่ท่ีพรรคใหม่สู่พรรคที่มีอุดมกำรณ์ร่วมกันอย่ำงเข้มแข็งและ
หนักแน่น  
เมื่อถำมว่ำ พรรคใหม่ที่ระบุนั้น จะมีกำรจัดตั้งใหม่หรือไม่ หัวหน้ำพรรค อนค. กล่ำวว่ำ ค ำถำมนี้ตนไม่ตอบไม่ได้จริงๆ 
เพรำะเดี๋ยวเขำจะมำยุบพรรคใหม่ก่อนที่จะได้เกิด ส่วน ส.ส.  ของพรรคที่เรำมีอยู่เรำอยู่ด้วยกัน เพรำะอุดมกำรณ์ ตน
ไม่ได้ให้เงิน ส.ส. เป็นรำยเดือนอย่ำงพรรคอ่ืน ดังนั้นตนไม่มีอะไรที่จะดึง ส.ส. ได้ แต่สิ่งที่ดึงได้อย่ำงเดียว คือ ควำม
จริงใจ ควำมตั้งใจ ควำมหนักแน่นในอุดมกำรณ์  
เมื่อถำมว่ำ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในส่วนของพรรคอนำคตใหม่ นอกสภำควบคู่ไปในวันอภิปรำย
ไม่ไว้วำงใจ  นำยธนำธร กล่ำวว่ำ 16 คนของพรรคอนำคตใหม่ ที่จะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล มีหลำย
คนเป็นกรรมกำรบริหำรของพรรค หำกมีกำรตัดสิทธิพวกเขำ พวกเขำก็จะไม่ได้อภิปรำยในสภำ หมำยควำมว่ำ เรำจะ
เอำเรื่องเหล่ำนั้นมำอภิปรำยนอกสภำแทน อำจมีบำงเรื่องส่งต่อได้ แต่เรื่องบำงเรื่องก็เป็นควำมลับ จะมำส่งต่อกันใกล้ๆ 
ให้พูดแทนแล้วต้องเรียนรู้ใหม่ก็คงจะล ำบำก  
เมื่อถำมถึงขุนพลที่จะอภิปรำย นำยธนำธร กล่ำวว่ำ ทั้ง 16 คน หลำยคนน่ำจะเดำได้ มีหลำยคนอย่ำงคุณรังสิมันต์ โรม 
จะเป็นหนึ่งในผู้อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ของพรรคอนำคตใหม่  
เมื่อถำมถึงมีหลักฐำนใดที่เป็นหมัดเด็ดในกำรเปิดแผลรัฐบำลหรือไม่ นำยธนำธรกล่ำวว่ำ พรรคอนำคตใหม่ไม่ได้เน้นเรื่อง
กำรใช้ส ำนวนโวหำร แต่จะใช้หลักฐำนเอกสำร กฎนิติรัฐ นิติธรรม ซึ่งหลำยกรณีเป็นกรณีใหม่  ที่สังคมไม่รับรู้มำก่อน 
บำงกรณีเป็นกรณีเก่ำ แต่เรำจะเจำะให้ลึกขึ้น  
“กลไกกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ คือ กลไกลที่หนักแน่นที่สุดที่ฝ่ำยค้ำนมี ที่จะบอกว่ำ เรำเห็นควรว่ำ รัฐบำลไม่เหมำะสมที่
จะบริหำรประเทศต่อไป ดังนั้นเมื่อเรำตัดสินใจใช้กลไกนี้แล้ว เรำต้องท ำอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีให้สมกับกำรใช้ 
เพรำะฉะนั้น กำรอภิปรำยของเรำต้องตั้งกับคุณภำพเป็นหลัก” 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/474093 
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19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 13:32 น 

กมธ.สม้หวานพาเหรดบ้ีตร.'บิ๊กแปะ๊'ลั่นกลางวงผมเป็นกลาง 

 
19 ก.พ.2563 - ที่รัฐสภำ ในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) กำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภำ
ผู้แทนรำษฎร ที่มีนำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ (อนค.) เป็นประธำน กมธ.มีกำรพิจำรณำ 
เรื่อง สืบหำข้อเท็จจริงกำรใช้อ ำนำจแทรกแซงกำรจัดงำนวิ่งไล่ลุง ทั้งนี้ มีพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ ผบ.ตร. และ
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เข้ำชี้แจงต่อ กมธ. 
น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค อนค. ในฐำนะ กมธ.ถำมถึงแนวทำงกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ใช้
ควบคุมกำรวิ่งไล่ลุงครั้งที่ผ่ำนมำ เพรำะในแต่ละพ้ืนที่เจ้ำหน้ำต ำรวจมีเงื่อนไขท่ีแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังได้สอบถำม ถึง
แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรสืบสวนหำข่ำวชุมนุมของต ำรวจ เพรำะเป็นวิธีที่กระทบกับเสรีภำพของประชำชนทั้งๆ 
ที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์เสรีภำพในกำรชุมนุมกับประชำชน 
ขณะที่นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค อนค. ในฐำนะ กมธ.กล่ำวว่ำ ขณะนี้มีกำรตั้งแง่ ผบ.ตร. ว่ำมีกำรปฏิบัติ
ต่อม็อบที่ไม่เหมือนกัน ระหว่ำงม็อบสวนยำงกับอีกกลุ่มม็อบที่ดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ำมกับทหำร 
ด้ำน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชี้แจงว่ำ แนวนโยบำยหลักที่ให้ไปเมื่อมีกำรวิ่งไล่ลุง คือให้เจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยให้กับ
ประชำชน และขอยืนยันว่ำทหำรไม่ได้มำแทรกแซงแต่อย่ำงใด ส่วนตัวไม่อยำกให้เกิดกำรกระทบกระทั่งกัน เรำถอด
บทเรียนมำตลอด กำรชุมนุมก็เรียบร้อยขึ้นมำก ทุกครั้งที่ดูแลก็จะก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจดูแลประชำชนเป็นอย่ำงดี  
เพรำะต ำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้ง เพียงแต่ต้องท ำงำนตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยปกติ 
"ไม่ต้องสงสัยว่ำต ำรวจอยู่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง สิ่งที่ต ำรวจไม่อยำกเห็นเลยคือกำรลงถนน พวกผมเป็นคนกลำง ผมเอียงไม่ได้ 
ถ้ำเอียง ผมก็โดนร้องอำญำ 157 จำกวิ่งพวกคุณก็มำอีกเวอร์ชั่น ผมก็เฝ้ำดูอยู่ ผมขออย่ำงนี้แล้วกัน อย่ำท ำอะไรให้สุ่ม
เสี่ยงกฎหมำย เพรำะมันอันตรำย" ผบ.ตร. กล่ำว 
ขณะที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่ำวว่ำ แนวทำงกำรดูแลกำรวิ่งไล่ลุงจำกส่วนกลำงไม่มีอะไรมำก เรำเพียงแต่ขอให้เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจทุกท่ำนดูแลเรื่องควำมปลอดภัย แต่ถ้ำท ำผิดก็ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอำญำ อย่ำงในเรื่องกำรสืบสวนหำข่ำว 
เข้ำใจว่ำน่ำจะเป็นแนวทำงกรกฎ ทุกวันนี้เรำพยำยำมรีวิวว่ำ  แผนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
หรือไม่ แต่กำรสืบสวนหำข่ำวเป็นอ ำนำจตำมกฎหมำย ทั้งนี้ ตนเชื่อว่ำเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจต้องรวบรวมหำข้อมูลของเขำ 
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เท่ำที่รับทรำบรำยงำนไม่มีปัญหำในกำรท ำงำน ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติก็ไม่ได้สั่งอะไร ทั้งนี้แผนต่ำงๆก็จะได้มีกำร
ทบทวนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ถ้ำหำกมีกำรคุกคำมก็ให้ว่ำกันเป็นเรื่องเรื่องไป 
พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่ำวอีกว่ำ อ ำนำจของพนักงำนสอบสวนส่วนกลำงไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้ ตนเชื่อว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่มีใครท ำ
ผิดกฎหมำย เพรำะที่ผ่ำนมำทุกคนได้รับกำรอบรมกันมำหมดแล้ว แต่วิธีกำรคุยของเจ้ำหน้ำที่อำจแตกต่ำงกันไปบ้ำง 
เพรำะแต่ละพ้ืนที่เจ้ำหน้ำที่มีควำมวิตกกังวลไม่เหมือนกัน เช่น มีกำรแจ้งชุมนุมหรือไม่ หรือบำงกลุ่มอำจจะคุยยำกเมื่อ
ลงถนนก็ไม่รู้ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทำงกำรปรับปรุงแผนกำรเตรียมกำรรับมือกำรชุมนุมนั้นต้องใช้
ระยะเวลำ ว่ำรูปแบบที่ใช้อยู่สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ในปัจจุบันเพียงใด กำรใช้ระยะเวลำประเมินเพียงแค่ 2-3 เดือนถือ
ว่ำสั้นไม่สำมำรถท ำได้ ดังนั้นกำรสืบสวนหำข่ำวอย่ำงไรเสียก็ต้องท ำ  และทุกเรื่องต้องมีกำรพูดคุยเพ่ือลดควำม
หวำดระแวงซึ่งกันและกัน แล้วทุกอย่ำงจะดีขึ้น ทั้งนี้ตนรับปำกไม่ได้ว่ำจะแก้ได้มำกน้อยเพียงใด เรื่องกระทบสิทธิเรำก็
เข้ำใจอยู่ เพรำะเรำก็ไม่ใช่ว่ำจะเป็นต ำรวจจนตำย แต่กรณีที่กรรมำธิกำรหลำยท่ำนมีควำมกังวลก็ขอให้บอกข้อมูลกับเรำ 
แล้วเรำจะเรียกมำพูดคุยเป็นกรณีไป  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57622 
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19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:04 น. 

เกลือจิ้มเกลือ 'แรมโบ้' จ่อแฉเพื่อไทย บางคนกินมูมมาม จนหลายคนต้องหนีออกจากบ้านที่
สกปรกสุดๆ 

 
19 ก.พ.63 - ที่ จ.นครรำชสีมำ นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี  ในฐำนะเลขำนุกำร
คณะท ำงำนเตรียมข้อมูลสนับสนุนผู้ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในฝ่ำยของรัฐบำล  กล่ำวว่ำ ตนเห็นอำกำรดิ้นทุรนทุรำยของ
ฝ่ำยค้ำน ไม่ว่ำจะเป็นคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ , ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ำรุง และ น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำร
พรรคเพื่อไทย แล้วรู้สึกยิ่งกว่ำ “กินปูนร้อนท้อง” เสียอีก 
นำยสุภรณ์ กล่ำวอีกว่ำ ตนเคยระบุแล้วว่ำคณะท ำงำนของเรำมีมำรยำททำงกำรเมืองพอที่จะไม่ตอบโต้ หรือขุดคุ้ยข้อมูล
ฝ่ำยค้ำน ถ้ำอภิปรำยอยู่ในกรอบกติกำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่เล่นวิธีกำรสกปรกในสภำฯในกำรใส่ร้ำยป้ำยสี สร้ำงหลักฐำน
อันเป็นเท็จต่อนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง 5 ท่ำน ทั้งที่รัฐบำลในอดีตเองก็เคยท ำควำมเลวร้ำยทิ้งไว้ให้กับบ้ำนเมือง
มำกมำย จนกระท่ัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และคณะ ต้องออกมำประคับประคองแก้ไขปัญหำที่หมักหมมมำกมำยที่
รัฐบำลในอดีตได้ทิ้งขยะเน่ำเสียไว้ จำกพฤติกรรมของผู้น ำบำงคนที่มีแสวงหำผลประโยชน์ มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
กอบโกยโกงกินมำกมำย ทิ้งครำบน้ ำตำควำมเจ็บปวด และควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของประชำชนไว้ดูต่ำงหน้ำ แต่คนที่
ร่ ำรวยก็หนีไปเสวยสุขกันถ้วนหน้ำ 
“ผมจึงเตือนมำด้วยควำมหวังดีว่ำถ้ำฝ่ำยค้ำนอภิปรำยด้วยวิธีกำรสกปรก  เรำก็ต้องใช้ยุทธวิธี  “เกลือจิ้มเกลือ” 
เหมือนกัน มีทั้งตอบโต้ในสภำฯและนอกสภำฯ ในกำรอภิปรำยของฝ่ำยค้ำนแต่ละคนจะมีกำรเก็บข้อมูลกำรอภิปรำย
อย่ำงละเอียดทุกค ำพูด เพ่ือให้ฝ่ำยกฎหมำยด ำเนินกำรฟ้องร้องคดีให้เด็ดขำด จะได้เป็นบรรทัดฐำน  มิให้สร้ำงหลักฐำน
อันเป็นเท็จ ปั้นน้ ำเป็นตัวใส่ร้ำยป้ำยสี ใส่ควำมผู้ถูกอภิปรำยในอนำคต” นำยสุภรณ์ กล่ำว 
นำยสุภรณ์ กล่ำวด้วยว่ำ ตนขอยืนยันว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยสั่งให้พวกตนและคณะตั้งวอร์รูมปกป้องท่ำนและรัฐมนตรี
ทั้ง 5 ท่ำนที่ถูกอภิปรำย นำยกฯพร้อมชี้แจงในข้อเท็จจริงแต่พวกตนและคณะเห็นว่ำฝ่ำยค้ำนอย่ำงพรรคเพ่ือไทยก็ยังใช้
คนนอกสภำ เช่น คุณหญิงสุดำรัตน์ , ร.ต.อ.เฉลิม , นำยภูมิธรรม เวชยชัย มำเป็นทีมวอร์รูมนอกสภำฯได้ ท ำไมพวกตน



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

จะท ำไม่ได้ ฝ่ำยค้ำนอย่ำ “กินปูนร้อนท้อง” เลย ถ้ำอดีตรัฐบำลพวกท่ำนไม่ได้ท ำชั่วท ำเลว ท ำควำมเสียหำยอะไรไว้ใน
บ้ำนเมือง ท่ำนจะไปกลัวทีมวอร์รูมนอกสภำฯอย่ำงคณะพวกตนท ำไม 
นำยสุภรณ์ กล่ำวต่อว่ำ คณะท ำงำนเคยรู้ไส้รู้พุงพวกท่ำน เคยอยู่ร่วมชำยคำบ้ำนเดียวกันเห็นทุกสิ่งรู้ทุกอย่ำงในบ้ำนหลัง
เก่ำ จึงรับไม่ได้กับพฤติกรรมของหัวหน้ำครอบครัว และคนในบ้ำนบำงคนที่กินมูมมำม จนพวกตนต้องหนีออกจำกบ้ำนที่
สกปรกสุดๆก็แค่นั้นเอง หรือว่ำคนที่ยังอยู่ในบ้ำนหลังเก่ำหลังเดิมชินชำกับพฤติกรรมมูมมำมแบบนี้ไปเสียแล้ว 
“อยำกรู้ให้แวะไปเยี่ยมไปถำมพ่ีน้องผมที่ต้องมำรับชะตำกรรมอันเลวร้ำยจนติดคุกติดตำรำงกันมำกมำย ว่ำงๆพวกท่ำน
ทั้งหลำยหยุดพักดื่มไวน์สักวัน หำเวลำแวะไปเยี่ยมเยียนพ่ีน้องผมที่เรือนจ ำกันบ้ำงนะครับ ว่ำท่ำนเหล่ำนั้นที่อยู่ใน
เรือนจ ำทุกข์สุขอย่ำงไรกันบ้ำง ต้องติดคุกติดตำรำงอยู่อย่ำงล ำบำกน่ำสงสำรเพรำะอะไรเพรำะใคร  หรือว่ำผู้ใหญ่ใน
พรรคเพื่อไทยลืมพี่น้องผมในเรือนจ ำกันหมดแล้วครับ” นำยสุภรณ์ กล่ำว 
นำยสุภรณ์ กล่ำวอีกว่ำ ดังนั้นกำรเล่นกำรเมืองของฝ่ำยค้ำนที่กล่ำวหำ พล.อ.ประยุทธ์ โดยใช้วิธีกำรให้ข่ำวในสิ่งที่ไม่เป็น
จริงใส่ควำม ถือว่ำเป็นมำรยำททำงกำรเมืองที่ดีหรือไม่ ฝ่ำยค้ำนต้องถำมประชำชนว่ำ  มีรัฐบำลและผู้น ำที่มีปัญหำเกิด
ควำมขัดแย้งชุมนุมบนท้องถนนตลอดระยะเวลำ 10 ปี สร้ำงควำมเดือดร้อนต่อประเทศต่อประชำชนและเสียหำยย่อย
ยับกับเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงใหญ่หลวง คนไทยต้องมำขัดแย้งแบ่งสีแบ่งพรรคแบ่งพวกทะเลำะเบำะแว้งกันจน
เกือบจะฆ่ำกันเอง แผ่นดินเกือบนองเลือด เพ่ือใคร เพ่ือคนไหน หรือปกป้องผลประโยชน์ของคนบำงคนหรือบำงตระกูล 
จะได้มีอ ำนำจมำเป็นใหญ่ในบ้ำนเมืองอีก เพ่ือหวังกอบโกยผลประโยชน์ซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ 
“ผมอยำกถำมพรรคเพ่ือไทยชอบแบบนั้นใช่หรือไม่ ผมขอถำมกลับว่ำถ้ำไม่มีคนชื่อ พล.อ.ประยุทธ์และแม่ทัพนำยกอง
ในวันนั้นมำห้ำมศึกแก้ไขสถำนกำรณ์ในขณะนั้น ประชำชนคนไทยและประเทศไทยจะอยู่ในสภำพอย่ำงไร ท่ำนเคยถำม
หัวใจประชำชนคนไทยทั้งประเทศหรือยังว่ำต้องกำรนำยกรัฐมนตรีที่มือสกปรกแสวงหำผลประโยชน์บนควำมวุ่นวำย
แตกแยกของบ้ำนเมือง บนครำบน้ ำตำควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของประชำชน ทั้งที่ประชำชนจะยำกจนอดอยำกปำก
แห้งอย่ำงไร ช่ำงหัวปะไร ขอให้พวกข้ำพเจ้ำมีอ ำนำจกอบโกยเงินทองจนร่ ำรวยมหำศำลอย่ำงนั้นใช่หรือไม่” นำยสุภรณ์ 
กล่ำว 
นำยสุภรณ์ กล่ำวด้วยว่ำ วันนี้ถ้ำเรำมีผู้น ำบ้ำนเมืองมีนำยกรัฐมนตรี ที่ใจซื่อมือสะอำดไม่เคยคิดโกงกินบ้ำนเมือง ไม่คิด
ทุจริตคอร์รัปชั่น ลมหำยใจเข้ำออกของท่ำนคือควำมห่วงใยประชำชน พวกท่ำนลองถำมหัวใจประชำชนคนไทย  อยำก
เลือกนำยกรัฐมนตรีแบบไหน เชื่อมั่นว่ำประชำชนคนไทยต้องกำรนำยกรัฐมนตรีที่ใจซื่อมือสะอำด ไม่เคยคิดโกงกิน อุทิศ
ตนท ำงำนเพ่ือบ้ำนเมืองดังเช่น พล.อ.ประยุทธ์ อย่ำงแน่นอน ดังนั้นประชำชนคนไทยมีบทเรียนสอนใจอันเจ็บปวด
มำแล้ว ไม่มีวันลืมอดีตที่ผ่ำนมำ ได้ง่ำยๆหรอก. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57608 
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เผยแพร่: 19 ก.พ. 2563 16:59    

“ส้มหวาน” กลมกลิ้ง! “หมอวรงค์” แฉกู้ซ่อนเงื่อน-ให้การเท็จ “อัษฎางค”์ ฮึ่ม! ถึง “ยุบ” 
ก็ต้องสู้กับรูปแบบใหม ่

 
เอำเข้ำจริง ควำมผิด “ส้มหวำน” ไม่ใช่แค่ยุบพรรคเสียแล้ว “หมอวรงค์” แฉกู้ซ่อนเงื่อน-ให้กำรเท็จ “อัษฎำงค์” โยน 
“ถูก-ผิด” อยู่ที่ศำลรัฐธรรมนูญ “ไม่ยุบ” ก็สู้ต่อ “ยุบ” ก็ต้องสู้รูปแบบใหม่ เหน็บแรง “มันเป็นลูกกลมๆ สีส้มที่กลิ้งได้” 
น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง วันนี้(19 ก.พ.63) เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ “หมอวรงค์” นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย(รปช.) โพสต์หัวข้อ “กู้ซ่อนเงื่อนกับค ำให้กำรเท็จ” 
โดยระบุว่ำ “นักกำรเมืองที่ใกล้จะสูญเสีย มักจะท ำได้ทุกอย่ำง แม้แต่ค ำให้กำรเท็จ ที่ส ำคัญคือ หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงปม
ปัญหำ แต่จะพูดอยู่มุมเดียวที่ตนเองอยำกพูด เพรำะชี้แจงปัญหำไม่ได้ 
1.วันที่  19 มีนำคม 2562 คุณช่อไปพูดในรำยกำรทีวีว่ำ พรรคกู้ เงินนำยธนำธร(จึงรุ่งเรืองกิจ) 250 ล้ำนบำท 
2. วันที่ 5 เมษำยน 2562 นำยธนำธรพูดระหว่ำงกำรแถลงข่ำวหลังกำรเลือกตั้ง ในงำนอนำคตใหม่ไฟแรงเฟร่อ! พรรค
อนำคตใหม่กู้เงินตนเอง 90 ล้ำนบำท 
3.วันที่  15 พฤษภำคม 2562 นำยธนำธร ไปพูดที่สโมสรผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศ ให้พรรคกู้ เงิน 110 ล้ำนบำท 
4.ระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงสิงหำคม 2562 นำยธนำธรให้ปำกค ำกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนของกกต.ว่ำให้
พรรคกู้ 161.2 ล้ำนบำท นำยปิยบุตร(แสงกนกกุล) และเหรัญญิกพรรคให้กำรตรงกันคือ 161.2 ล้ำนบำท 
5.วันที่ 25 สิงหำคม 2562 นำยธนำธรยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ให้พรรคกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำท โดยให้กู้ 2 ครั้ง ครั้ง
แรก 2 มกรำคม 2562 เงิน161.2 ล้ำนบำท และ 11 เมษำยน 2562 เงิน 30 ล้ำนบำท เท่ำกับนำยธนำธร นำยปิยบุตร 
แ ล ะ เ ห รั ญ ญิ ก พ ร ร ค  จ ง ใ จ ใ ห้ ก ำ ร เ ท็ จ กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร สื บ ส ว น แ ล ะ ไ ต่ ส ว น ข อ ง ก ก ต . 
6. วันที่ 17 ตุลำคม 2562 ประชุมอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งของกกต.  มีอนุกรรมกำรหนึ่งท่ำน 
ตรวจสอบรำยงำนบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นป.ป.ช.ของนำยธนำธร พบพิรุธเงินกู้ 30 ล้ำนบำท ที่นำยธนำธรไม่เคยกล่ำวถึง จึง
เป็นที่มำที่พรรคกู้เงิน 191.2 ล้ำน 
ขนำดแค่ตัวเลขเงินกู้ ยังกล้ำให้กำรเท็จกับประชำชน ยังไม่นับรวมให้กำรเท็จต่อกกต. ถำมจริงๆว่ำ  ตอนตื่นเช้ำมำส่อง
กระจกเห็นหน้ำตนเอง ไม่รู้สึกอำยตัวเองบ้ำงเลยหรือว่ำ พวกเรำช่ำงกล้ำพูด กล้ำท ำ กล้ำโกหกกับประชำชนได้ขนำดนี้
เชียวหรือ 
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บทสรุปที่ต้องติดตำมค ำตัดสินของศำลฯ ไม่ใช่เพียงพรรคกำรเมืองกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำทผิดหรือไม่ แต่ที่น่ำติดตำมคือ 
กำรกู้ซ่อนเงื่อนผิดหรือไม?่? 
 
 
#กู้ซ่อนเงื่อน?? 
วันเดียวกัน (19 ก.พ.2563) เฟซบุ๊ก อัษฎำงค์ ยมนำค ของนำยอัษฎำงค์ ยมนำค นักประวัติศำสตร์ โพสต์หัวข้อ “ยุบ
หนอ พองหนอ” 
ระบุว่ำ “กำรตัดสินคดียุบพรรคอนำคตใหม่ ก ำลังขมวดปมมำถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ในสังคมมีทั้งที่ใช้เหตุผลเป็นใหญ่ และ
เห็นว่ำท ำผิดจริงและอยำกให้ยุบ กับ เห็นว่ำไม่ผิดและไม่อยำกให้ยุบ รวมทั้งที่ใช้อำรมณ์เป็นใหญ่ ซึ่งมีทั้งอยำกให้ยุบ 
และไม่อยำกให้ยุบ 
ส ำหรับผมนะครับ ขอพูดตรงๆ และถือว่ำเป็นกลำงที่สุดเท่ำที่ผมจะท ำได้ คือ ไม่ว่ำผลออกมำยังไง ส ำหรับผมก็คือ “ถูก” 
ครับ  เพรำะผลที่ ออกมำ จะมีทั้ ง  ถูกใจ  กับ  ถูกกฎหมำย  หรือ  ทั้ งถู กกฎหมำยและถูกใจ ไปพร้อมกัน 
พูดแบบนี้ บำงคนอำจคิดว่ำ ค่อนข้ำงก ำกวม แต่ถ้ำคนรู้อย่ำงที่ผมรู้ ก็คงเข้ำใจ โดยไม่ต้องอธิบำยอะไรครับ เพรำะบำง
เรื่องก็พูดออกอำกำศไม่ได้นะครับ ส ำหรับผมรับได้ ทั้ง 2 ถูกครับ 
พูดตรงๆ นะครับ ผมอยำกให้ยุบ เพรำะนอกจำกเรื่องคดีกู้เงินแล้ว ควำมผิดที่เรำจับได้ มีเยอะมำก แถมพวกเขำเป็นคน
ปำกรั่วมำก กร่ำงมำก อยำกให้โดนหนักๆ สะใจอย่ำงว่ำ แต่....บังเอิญ ผมเป็นคนที่มีควำมเป็นสุภำพบุรุษ เป็นสุภำพชน
พอสมควร เพรำะฉะนั้น ถ้ำบังเอิญว่ำเขำท ำผิดจริง แต่ไม่ผิดถึงขั้นยุบพรรค แล้วโดนยุบพรรค เรำในฐำนะสุภำพบุรุษ ก็
รู้สึกอำยเหมือนกัน ถ้ำเล่นงำนเขำ เกินกว่ำควำมเป็นจริงตำมกฎหมำย เกลียดยังไง แต่เรำยังมีควำมสุภำพบุรุษ เป็น
สุภำพชน ถึงแม้ว่ำพวกเขำจะไม่เป็นสุภำพบุรุษ สุภำพชน ก็ตำม 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000016903 
ส ำนักข่ำวนิวส์วัน ; https://news1live.com/detail/9630000016903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000016903
https://news1live.com/detail/9630000016903
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วันพุธ ที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.02 น. 

เพื่อไทย เคาะ‘ยุทธพงษ-์สุทิน’น าหอก
‘ยุทธการอรุณรุ่ง’ทิ่ม‘รฐับาล’ 
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ13.00 น. น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภำษณ์ถึงควำม
คืบหน้ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลที่จะมีขึ้นวันที่ 24 ก.พ.ว่ำ จ ำนวนผู้อภิปรำยในส่วนของพรรคเพ่ือไทยจะมี
ประมำณ 14 คน หรือถ้ำมีเพ่ิมขึ้นก็จะไม่เกิน 1-2 คน ขณะที่พรรคอนำคตใหม่จะมี 16 คน ส่วนพรรคร่วมอ่ืนๆจะมี
ประมำณพรรคละ 1-3 คน รวมทั้งหมดจะมีผู้อภิปรำย 35-40 คน  
ทั้งนี้ คณะท ำงำนร่วมได้ตรวจสอบเนื้อหำกำรอภิปรำยของแต่ละคนแล้ว ปรำกฏว่ำ  ไม่มีควำมซ้ ำซ้อน และมีข้อมูล
หลักฐำนครบถ้วนทุกมิติ ดังนั้นผู้อภิปรำยทุกท่ำนจึงต้องใช้เวลำอภิปรำยพอสมควร จึงคำดว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
ครั้งนี้ คงต้องใช้เวลำกันอย่ำงเต็มที่ โดยกำรอภิปรำยของฝ่ำยค้ำนและกำรชี้แจงของรัฐบำลคงใช้เวลำด ำเนินกำรแต่ละ
วันไม่ต่ ำกว่ำวันละ 15 ชั่วโมงเป็นอย่ำงน้อย ยกเว้นวันแรกที่จะใช้เวลำ 9-10 ชั่วโมง ดังนั้นภำพรวมกำรอภิปรำยครั้งนี้คง
ใช้เวลำ 4 วันเต็ม โดยมีชั่วโมงกำรอภิปรำยและชี้แจงไม่ต่ ำกว่ำ 54 ชั่วโมงอย่ำงแน่นอน  
ส ำหรับกิจกรรมส ำคัญของพรรคเพ่ือไทยที่จะมีขึ้น วันที่ 20 ก.พ. เวลำ 13.00น. ที่รัฐสภำฯ ตนและนำยสุทิน คลังแสง 
ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน จะเชิญคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์พรรคอำทิ นำยโภคิน พลกุล นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ  มำร่วมประชุมกับผู้อภิปรำยของพรรคทุกคน 
รวมถึงส.ส. ที่จะท ำหน้ำที่ควบคุมบรรยำกำศกำรประชุม เพ่ือซักซ้อมให้กำรอภิปรำยครั้งนี้มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด 
โดยเฉพำะแนวทำงกำรน ำเสนอข้อมูล และสำระส ำคัญของกฎหมำยที่ใช้ประกอบกำรอภิปรำย ให้ผู้อภิปรำยสำมำรถ
อภิปรำยอยู่บนเนื้อหำของญัตติและถูกต้องตำมข้อบังคับและข้อกฎหมำยที่ก ำหนด  
เมื่อถำมถึงผู้อภิปรำยที่จะเป็นหัวหอกในกำรซักฟอกรัฐบำลของพรรคเพ่ือไทยจะประกอบด้วยใครบ้ำง  น.อ.อนุดิษฐ์ 
กล่ำวว่ำ หัวหอกคนส ำคัญในกำรอภิปรำยครั้งนี้ได้แก่ นำยยุทธพงศ์  จรัสเสถียร ส.ส.มหำสำรคำม จะเป็นผู้อภิปรำยหลัก 
ซึ่งได้รับกำรเตรียมข้อมูลทุกอย่ำงจำกคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษ  ส่วนผู้อภิปรำยหลักอีก 10 กว่ำคนที่เหลือ มี
คณะท ำงำนของ นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำนเป็นหัวหน้ำทีม และมีคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เป็นที่ปรึกษำ
คอยเตรียมข้อมูลให้ ได้แก่ นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน นำยจิรำยุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. นำยจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.
เชียงใหม่ นำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ น.ส.จิรำพร สินธุไพร ส.ส.เลย นำยประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.
กทม. และผู้อภิปรำยที่เหลือทั้งหมด โดยตนเองก็จะอภิปรำยด้วย เชื่อว่ำผู้อภิปรำยของพรรคจะท ำให้ประชำชนรับทรำบ
ข้อมูลข้อผิดพลำดในกำรบริหำรงำนของรัฐบำลได้อย่ำงแน่นอน  และหลังจำกกำรอภิปรำยจบ เชื่อว่ำจะมีกำรยื่น
ด ำเนินคดีทำงอำญำต่อ ปปช. กับรัฐมนตรีไม่น้อยกว่ำ 5 คน อย่ำงแน่นอน  
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/474089 

 

https://www.naewna.com/politic/474089
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20 ก.พ. 2563 05:01 น. 

วิเคราะห์การเมอืง : แย่งซีนจนโค้งสุดท้าย 
 
 
 
 
 
มาตรการดุเด็ดเผ็ดร้อนของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ยังเป็นประเด็นทอล์กออฟ เดอะทาวน์ ตัดสิทธิพิเศษ
ในกองทัพ จัดระเบียบกันใหม่ โดยเฉพำะระดับนำยพลที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้วแต่ยังคงพักอำศัยในบ้ำนพัก
สวัสดิกำรของทหำร 
 ....“3 ป.” ไม่ขัดข้องกับมำตรกำรจ่ำฝูงกองทัพบก “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม ยินดี
ให้กรมธนำรักษ์เข้ำมำดูแลกำรบริหำรต่ำงๆ ส่วนเรื่องบ้ำนพักยังมีเหตุผลควำมจ ำเป็น ต้องมีสถำนที่ที่เหมำะสมในกำร
รักษำควำมปลอดภัย 

“บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย พร้อมปฏิบัติตำมกฎระเบียบ เตรียมบ้ำนเอำไว้แล้ว แต่
เพรำะควำมสะดวกในเรื่องกำรเดินทำงจึงยังอยู่ ขณะที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ บอกว่ำ
มูลนิธิป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด 

ท ำถูกต้อง มีกำรเช่ำที่จำกกระทรวงกำรคลังตั้งแต่เกษียณ และตนเองก็ไปพักที่บ้ำนส่วนตัว  แต่พรรคอนำคต
ใหม่ที่ไล่ชี้หน้ำด่ำคนอ่ืนสุดท้ำยตัวเองก็มีต ำหนิเหมือนกัน “เสธ.โหน่ง” พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รอง
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ยังอำศัยอยู่ในบ้ำนพักสวัสดิกำรทหำร แม้จะเกษียณอำยุรำชกำรมำแล้ว 4 ปีเจ้ำตัวรีบร่อน
หนังสือจำกต่ำงประเทศ ลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรค แต่ถูกมองว่ำแค่แก้เกี้ยว  คนนินทำว่ำน่ำจะลำออกจำก
ต ำแหน่งประธำนกรรมำธิกำรควำมมั่นคงแห่งรัฐ กิจกำรชำยแดนไทย ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ สภำ
ผู้แทนรำษฎร ถึงจะสมน้ ำสมเนื้อ ประเด็นนี้เล่นเอำพรรคอนำคตใหม่ด่ำใครได้ไม่เต็มปำก ว่ำแต่เขำอิเหนำเป็นเอง 
 

แต่เรื่องที่ก ำลังลุ้นจนเหงื่อท่วมตึกไทยซัมมิท คือคดียุบพรรคสืบเนื่องจำกกำรไปกู้เงินนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้ำพรรคตัวเอง ที่ใกล้เข้ำมำทุกขณะจิต วันที่ 21 ก.พ. ดีเดย์ชี้ชะตำพรรคอนำคตใหม่จะอยู่หรือไปนำยปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ บอกว่ำคดีนี้เต็มท่ีพรรคก็แค่ถูกลงโทษปรับ 

“ถ้ำยุบพรรคอนำคตใหม่ เท่ำกับยุบควำมหวังของคนรุ่นใหม่ ตอกลิ่มให้ควำมแตกแยกร้ำวลงไปเรื่อยๆ พรรค
อนำคตใหม่จะไม่หำยไป นำยธนำธรและนำยปิยบุตรจะไม่หำยไป แต่จะเห็นว่ำพวกเรำโลดแล่นมำกกว่ำเดิม”ประกำศไม่
ยอมจ ำนนกับกลไกของกฎหมำย ส่งสัญญำณเดินเครื่องนอกสภำ 
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นั่นก็ท ำให้ฝ่ำยควำมมั่นคงแอบชั่งน้ ำหนักเหมือนกันว่ำ พรรคอนำคตใหม่อยู่ในสภำหรือนอกสภำดีกว่ำกันแต่
เดอะโชว์มัสต์โกออน ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตต้องด ำเนินต่อไป ภำรกิจเบื้องหน้ำที่ท้ำทำยพรรคอนำคตใหม่ คือศึก
ซักฟอกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่คนตั้งควำมหวังไว้สูงลิ่ว โดยเฉพำะเยำวชนคนรุ่นใหม่ อยำกเห็นกำรอภิปรำยที่แหกม่ำน
ประเพณีเดิมๆ 

เบื่อเต็มทีรูปแบบโบรำณตีหัวเข้ำบ้ำน ยึกยักกั๊กข้อมูล จ้องแต่จะตีเมืองขึ้น เล่นบทขู่แต่ไม่ฆ่ำ  “ธนำธร” 
ประกำศงำนนี้จัดเต็มภำยใต้ปฏิบัติกำร “พินอคคิโอ”จัด 16 ส.ส.เป็นขุนพลหลักอภิปรำย ช ำแหละรัฐบำลที่ท ำผิดซ้ ำซำก
แต่ปกปิดซ่อนเร้น จะดึงจมูกอันยืดยำวของรัฐบำลชุดนี้ออกมำให้เห็น 

ตั้งธงชัดเจนจะลำกไส้ย้อนควำมตั้งแต่หลังรัฐประหำร 2557 เป็นต้นมำ ขุดคุ้ยเปิดแผลรัฐบำลในรอบ 6 ปี
แน่นอนว่ำงำนนี้คงประท้วงกันเดือด เพรำะฝ่ำยรัฐบำลตั้งทีม “อ.ส.ว.” โดย “เสี่ยเฮ้ง” สุชำติ ชมกลิ่น ประธำน ส.ส.
พรรคพลังประชำรัฐ ดักคอห้ำมฝ่ำยค้ำนย้อนโยงเรื่องรำวในอดีตยืดยำว ไม่งั้นมีเรื่องแน่ 

รัฐบำลตั้งป้อมรับมือเต็มเหนี่ยว เตรียมไปติวเข้มกันที่พัทยำวันที่ 22-23 ก.พ. งำนนี้รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกคงไป
กันหลำยคน ถึงปำกจะพูดสบำยมำก แต่ขำก็สั่นๆ โดนครั้งแรกก็เสียวเหมือนกัน ฝ่ำยรัฐบำลหวำดผวำ แต่ฝ่ำยค้ำนก็ยัง
อลเวง พรรคอนำคตใหม่ยังพะว้ำพะวังกับคดียุบพรรค ส่วนพรรคเพ่ือไทยถึงชั่วโมงนี้ก็ยังแย่งซีนกันไม่จบ 

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ำรุง ประธำนคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษ เผยชื่อยุทธกำร “อรุณรุ่ง” แว่วว่ำเป็นกำรตีแผ่ข้อมูล
คำบเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อนของนำยกฯ ก็ยังไม่รู้ว่ำเป็นของเก่ำหรือของใหม่ นัยควำมหมำยคือจะส่องให้เห็นมุมมืด 
เมื่อพระอำทิตย์ขึ้นดวงจันทร์ที่เคยโอชำก็ต้องลำลับไป 
  แต่ล่ำสุด น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย ระบุจะเชิญคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำน
ยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย มำร่วมประชุมกับผู้อภิปรำยของพรรคทุกคนที่รัฐสภำวันที่ 20 ก.พ. 

ซักซ้อมแนวทำงกำรอภิปรำย กำรน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนประกอบ ทั้งๆที่ก่อนหน้ำนี้ “คุณหญิง
สุดำรัตน์” ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับภำรกิจอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ มีแต่ภำพลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครหำเสียงเลือกตั้ง งำนนี้
รับประกันซ่อมฟรี “น้ำเหลิม” หัวร้อนแน่ ท ำกับมือมำตั้งนำน กลับมำปำดหน้ำเค้กกันโค้งสุดท้ำยหน้ำตำเฉย งำนนี้
อภิปรำยจบแต่คนที่ชิงเหลี่ยมกันคงไม่จบง่ำยๆ. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1775695 
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วันพุธ ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 12:13 น 

ไทม์ไลน์ 10 เดอืนคดีเงินกู้ อนค.จากค าพูด‘ธนาธร’ถึงศาล รธน.-21 ก.พ. รอดหรือยุบ?  

 
 

“...ทั้งหมดคือไทม์ไลน์เหตุกำรณ์คดีกู้เงินของพรรคอนำคตใหม่ ที่น ำไปสู่กำรร้องยุบพรรคเป็นหนที่สอง (หน
แรกคดีล้มล้ำงกำรปกครอง ศำลรัฐธรรมนูญยกค ำร้อง) รวมระยะเวลำประมำณ 10 เดือน นับตั้งแต่นำยธนำธร หล่น
ค ำพูดที่สมำคมนักข่ำวต่ำงประเทศแห่งประเทศไทย น ำไปสู่กำรสอบสวนของ กกต.  กระทั่งศำลรัฐธรรมนูญนัดฟังค ำ
วินิจฉัย…” 

เหลือเวลำอีกประมำณ 3 วัน นับถอยหลังวันที่ 21 ก.พ. 2563 ศำลรัฐธรรมนูญนัดฟังค ำวินิจฉัยคดีที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ร้องยุบพรรคอนำคตใหม่ กรณีกู้เงินจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่ วงเงิน 191.2 ล้ำนบำท 
ประเด็นนี้ก ำลังถูกพูดถึงอย่ำงหนำหูในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ทั้ง ‘ฝ่ำยหนุน’ ที่ยืนยันว่ำ กำรกู้เงินดังกล่ำวไม่ใช่รำยได้ 
และอยู่ในส่วนของหนี้สิน จึงสำมำรถท ำได้ตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และ
กฎหมำยฉบับนี้ ไม่มีข้อควำมใดระบุว่ำ ‘ห้ำมกู้เงิน’ นอกจำกนี้ในช่วงปี 2561 ที่กฎหมำยฉบับนี้ใช้บังคับมีพรรค
กำรเมืองอีกหลำยพรรคที่กู้ เงินเข้ำข่ำยลักษณะเดียวกับพรรคอนำคตใหม่  สวนทำงกับ ‘ฝ่ำยต้ำน’ ที่ออกมำ
วิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำ พรรคอนำคตใหม่ ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยกำรกู้เงินไม่สำมำรถท ำได้  เพรำะไม่ได้มีกำร
บัญญัติไว้ เป็นต้นฝ่ำยใดจะถูกหรือผิด ต้องรอดูผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ? 
แต่ข้อเท็จจริงที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนขณะนี้คือ พรรคอนาคตใหม่ มีการกู้เงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
จริง อย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือน ม.ค. 2562 วงเงิน 161.2 ล้านบาท และครั้งที่สองเดือน เม.ย. 2562 วงเงิน 
30ล้านบาท รวม 191.2 ล้านบาท 
โดยปรำกฏเอกสำรหลักฐำนทั้งจำกกำรแจ้งบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของนำยธนำธร  ต่อคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ำรับต ำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 ระบุไว้ในส่วน 
‘เงินให้กู้ยืม’ พร้อมแนบเอกสำรเป็นสัญญำกู้เงินประกอบ นอกจำกนี้ในรำยงำนงบกำรเงินของพรรคกำรเมืองประจ ำปี 
2561 พรรคอนำคตใหม่ยังระบุหมำยเหตุ เฉพำะในส่วนของกำรกู้เงินจำกนำยธนำธร สัญญำแรก 161 ล้ำนบำทไว้ด้วย  
ดังนั้นจึงเหลือแค่ประเด็นข้อกฎหมำยเท่ำนั้นว่ำ ท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร ? 
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เพ่ือให้สำธำรณชนเข้ำใจมำกขึ้น ส ำนักข่ำวอิศรำ (www.isranews.org) รวบรวมปฐมบทของเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ก่อนที่
ศำลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย สรุปได้ ดังนี้ 

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 ที่สมำคมนักข่ำวต่ำงประเทศประจ ำประเทศไทย นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ เปิดประเด็นถึงวิธีบริหำรพรรคอนำคตใหม่ โดยระบุว่ำ  ให้เงินพรรคยืมอยู่ 110 ล้ำนบำท ระหว่ำงหำ
เสียงเลือกตั้งรอบนี้ เพรำะพรรคไม่สำมำรถระดมทุนได้ทันเวลำส ำหรับกำรหำเสียง โดยตอนนี้ในบัญชีพรรค  ตนเป็น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ (Account Payable) ร้อยกว่ำล้ำนบำท จ ำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ น่ำจะประมำณ 105-110 ล้ำนบำท ที่ให้
พรรคยืมเงิน  

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2562 น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช โฆษกพรรคอนำคตใหม่ ชี้แจงกรณีดังกล่ำวว่ำ พรรคอนำคตใหม่
ไม่ได้ยืมเงิน แต่เป็นกำรกู้เงิน โดยมีเพดำนวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 250 ล้ำนบำท แต่กำรด ำเนินกิจกรรมจนถึงวันเลือกตั้ง พรรค
อนำคตใหม่กู้ไปแล้วประมำณ 90 ล้ำนบำท และจนถึงขณะนี้มีกำรกู้เพ่ิมอีกนิดหน่อย เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยของพรรค ตัวเลข
จึงอยู่ที่ 110 ล้ำนบำท ยืนยันว่ำกำรกู้เงินครั้งนี้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรบริหำรพรรคแล้ว และพรรคจะเป็ นผู้
จ่ำยเงินคืนแก่นำยธนำธรทั้งหมด 
ถัดมำ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อส ำนักงำน กกต. ขอให้ตรวจสอบกรณีพรรคอนำคตใหม่กู้เงินนำยธนำธร วงเงิน 110 ล้ำนบำท (ขณะนั้น) 
เนื่องจำกอำจเข้ำข่ำยฝ่ำฝืน พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ มำตรำ 66 (บุคคลบริจำค หรือให้ผลประโยชน์อ่ืนใดเกิน 10 ล้ำน
บำท/ปี) เนื่องจำกรำยได้ของพรรคกำรเมืองตำมมำตรำ 62 ไม่ได้ระบุให้พรรคกำรเมืองกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกรรมของ
พรรคได ้

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 นำยธนำธร ท ำหนังสือถึงส ำนักงำน ป.ป.ช. ขอขยำยเวลำกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน กรณีเข้ำรับต ำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 โดยระบุว่ำอยู่ระหว่ำงรวบรวมรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
จำกสถำบันกำรเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ต่ำง ๆ ต่อมำเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 ได้ขอขยำยระยะเวลำกำรยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินเป็นครั้งที่ 2  
โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 ส ำนักงำน ป.ป.ช. เผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ส.ส. ของนำยธนำธร มีทรัพย์สินรวมคู่
สมรส (นำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ) ประมำณ 5.6 พันล้ำนบำท มีหนี้สินทั้งสิ้น 6.8 แสนบำทเศษ 
ในส่วนของเงินให้กู้ยืม ระบุ 3 รายการ โดย 2 รายการแรก ได้แก่ เงินให้กู้ยืมพรรคอนาคตใหม่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 
ม.ค. 2562 วงเงิน 161.2 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และครั้งที่สอง เม่ือวันที่ 11 เม.ย. 2562 
วงเงิน 30 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี 
ทั้งนี้นำยธนำธร ระบุในหมำยเหตุด้วยว่ำ พรรคอนำคตใหม่ได้ช ำระหนี้บำงส่วนให้แก่นำยธนำธรแล้วจ ำนวนหนึ่ง อย่ำงไร
ก็ดีในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของนำยธนำธร มิได้ระบุว่ำ มีรำยได้ส่วนหนึ่งมำจำกกำรช ำระหนี้เงินกู้ของ
พรรคอนำคตใหม ่

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 คณะกรรมกำร กกต มีมติเอกฉันท์ให้พรรคอนำคตใหม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม โดยในชั้นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยค ำร้องและปัญหำหรือข้อแย้ง เคยเรียก
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว แต่พรรคอนำคตใหม่มิได้ส่งให้แต่อย่ำงใด  

http://www.isranews.org/
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  เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 ส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เอกสำรข่ำว ระบุว่ำ พรรคอนำคตใหม่มีหนังสือจัดส่งเอกสำร
มำแล้วบำงส่วน แต่ขอขยำยระยะเวลำกำรจัดส่งเอกสำรบำงส่วนต่อ กกต. อีก 120 วัน โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ที่
ผ่ำนมำ กกต. รับทรำบกำรจัดส่งเอกสำรบำงส่วนของพรรคอนำคตใหม่ข้ำงต้น และมีมติให้ขยำยระยะเวลำในกำรจัดส่ง
เอกสำรที่เหลือภำยในวันที่ 2 ธ.ค. 2562 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 รำยงำนข่ำวจำกส ำนักงำน กกต. ระบุว่ำ คณะกรรมกำร กกต.  มีมติตัดพยำนเอกสำร
หลักฐำนที่เหลือของพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกส่งมำไม่ทันในวันที่ 2 ธ.ค. 2562 และน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
กกต. พิจำรณำอีกครั้ง 
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แถลงข่ำวถึงกรณีนี้ ระบุว่ำ  กกต. ออก
หมำยเรียกพยำนเอกสำรจ ำนวนมำกหลำยรำยกำรทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำ  และพรรคอนำคตใหม่จัดส่งพยำน
เอกสำรบำงส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรกู้ยืมเงินให้แก่ กกต. แล้วทั้งสิ้น ส่วนเอกสำรที่พรรคอนำคตใหม่ยังมิได้จัดส่งให้ กกต. 
นั้น ล้วนเป็นเอกสำรไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ อย่ำงไรก็ดีไม่กังวลว่ำจะมีกำรขยำยปมไปสู่กำรยุบพรรคอนำคตใหม่แต่อย่ำง
ใด เพรำะกำรกู้เงินครั้งนี้ ไม่ได้เข้ำข่ำยควำมผิดจะน ำไปสู่กำรยุบพรรคได้ 

เมื่อวันที่  11 ธ.ค. 2562 ส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เอกสำรข่ำว จ ำนวน 7 บรรทัด ระบุว่ำ  ที่ประชุม
คณะกรรมกำร กกต. พิจำรณำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนพร้อมทั้งควำมเห็นของนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองกรณีนี้
แล้ว เห็นว่ำ กำรที่พรรคอนำคตใหม่กู้เงินจำกนำยธนำธร วงเงิน 191.2 ล้ำนบำท เป็นกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
มำตรำ 72 แห่ง พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ จึงมีมติด้วยเสียงข้ำงมำก ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจำรณำยุบพรรค  
ตำมมำตรำ 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมำตรำ 93 แหง พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ  
วันเดียวกัน นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แถลงข่ำวตอบโต้กรณีนี้ทันที  โดยตั้งข้อสังเกตว่ำ 
กกต. เร่งรัดคดีนี้อย่ำงผิดสังเกต ไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ ไม่มีกำรเรียกไปสอบสวน มีเพียงให้ประธำนคณะกรรมกำรไต่
สวน เชิญไปชี้แจง 3 ครั้ง แล้วให้ส่งเอกสำรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดี นอกจำกนี้กระบวนกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำมีเอกสำรหลุด
ออกมำ และ กกต. ยอมรับเรื่องนี้อย่ำงชัดเจน และกำรกล่ำวหำว่ำพรรคอนำคตใหม่ผิดตำมมำตรำ 72 แห่ง พ.ร.บ.พรรค
กำรเมืองฯ ไม่มีกำรอธิบำยเหตุผลใด ๆ เพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกต. น ำส ำนวนค ำร้องของคณะกรรมกำร กกต. กรณีดังกล่ำว ไปยื่นต่อ
ศำลรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2562 ส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เอกสำรข่ำว ระบุว่ำ กกต. มิได้ใช้ระยะเวลำกำรพิจำรณำกรณี
ดังกล่ำวจ ำนวน 89 วันตำมที่ถูกกล่ำวหำ แต่พิจำรณำตั้งแต่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เดินทำงมำยื่นค ำร้อง เมื่อวันที่ 21 
พ.ค. 2562 
ต่อมำ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสำรข่ำว รับค ำร้องจำก กกต. เพ่ือวินิจฉัยคดีกู้เงินของพรรค
อนำคตใหม ่และมีค ำสั่งให้พรรคอนำคตใหม่ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำภำยใน 15 วัน 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 พรรคอนำคตใหม่ เผยแพร่เอกสำรรำยงำนกำรสืบสวนของคณะกรรมกำรสืบสวนและ
ไต่สวน ส ำนักงำน กกต. ชุดที่มีนำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน เป็นประธำนฯ โดยคณะกรรมกำรฯชุดนี้มีควำมเห็นรำยงำนไป
ยังคณะกรรมกำร กกต. ว่ำ ควรยกค ำร้องกรณีนี้  วันเดียวกัน ส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เอกสำรข่ำว ชี้แจงระบุว่ำ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ไม่ผูกพันกับควำมเห็นของคณะกรรมกำร  กกต. โดยกำรพิจำรณำ
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วินิจฉัยชี้ขำดส ำหรับส ำนวนกำรสืบสวนนี้ เสร็จสิ้นกำรพิจำรณำในขั้นตอนของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือ
ข้อโต้แย้งแล้ว และยืนยันว่ำคณะกรรมกำร กกต. ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยทุกประกำร 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ยื่น
ค ำร้องสอดต่อศำลรัฐธรรมนูญ ขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ขอให้ กกต. เปิดเผย
ส ำนวนกำรไต่สวนคดีดังกล่ำวอยู่ 

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 ศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสำรข่ำว นัดฟังค ำวินิจฉัยคดีพรรคอนำคตใหม่กู้เงินนำย
ธนำธร 191.2 ล้ำนบำท ในวันที่ 21 ก.พ. 2563 และให้ส่งบันทึกถ้อยค ำพยำนบุคคล 17 รำยมำให้ศำลพิจำรณำภำยใน
วันที่ 12 ก.พ. 2563 

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ ระบุว่ำ  ได้ยื่นค ำร้องเพ่ิมเติม
ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนพยำนในคดีดังกล่ำว เนื่องจำกเห็นว่ำมีเอกสำรของ กกต. หลุดออกมำ ยืนยันว่ำ กกต. 
ด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำโดยมิชอบตำมกฎหมำย 
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 รำยงำนข่ำวจำกศำลรัฐธรรมนูญ ระบุว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญไม่รับค ำร้องของพรรคอนำคตใหม่
ขอให้เปิดไต่สวนพยำน แต่ขยำยระยะเวลำให้พรรคอนำคตใหม่ส่งบันทึกค ำให้กำรพยำน 17 ปำก จำกเดิม 12 ก.พ. 
2563 ขยำยเป็น 17 ก.พ. 2563 

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่  ให้สัมภำษณ์เตรียมยื่นฟ้อง
คณะกรรมกำร กกต. 7 รำยเป็นรำยคน กรณีใช้อ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำคดีกู้เงินของพรรคอนำคตใหม่โดยมิชอบ ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157  

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แถลงข่ำวปิดคดีกู้เงินของพรรค 
ระบุตอนหนึ่งว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญไม่มีอ ำนำจวินิจฉัยยุบพรรค เพรำะรัฐธรรมนูญไม่ได้ก ำหนดบทบัญญัติดังกล่ำวไว้ แต่
ก ำหนดไว้ในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเป็นไปได้ว่ำกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งพรรคอนำคตใหม่ ได้ท ำควำมเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ชี้แจงต่อศำลรัฐธรรมนูญไปแล้วด้วย 

วันที่ 21 ก.พ. 2563 ศำลรัฐธรรมนูญนัดฟังค ำวินิจฉัย ทั้งหมดคือไทม์ไลน์เหตุกำรณ์คดีกู้เงินของพรรคอนำคต
ใหม่ ที่น ำไปสู่กำรร้องยุบพรรคเป็นหนที่สอง (หนแรกคดีล้มล้ำงกำรปกครอง ศำลรัฐธรรมนูญยกค ำร้อง) รวมระยะเวลำ
ประมำณ 10 เดือน นับตั้งแต่นำยธนำธร หล่นค ำพูดที่สมำคมนักข่ำวต่ำงประเทศแห่งประเทศไทย น ำไปสู่กำรสอบสวน
ของ กกต. กระทั่งศำลรัฐธรรมนูญนัดฟังค ำวินิจฉัย  
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/isranews/85737-isranews-85737.html 
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“อนาคตใหม่” ถูกยุบ 18 พรรคโดนด้วย?? 
20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 

         
  นับถอยหลังอีกเพียง 1 วันก็จะถึงวันวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญว่ำจะยุบ หรือไม่ยุบ พรรคอนำคตใหม่ ในคดี “ธนำ
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้ำพรรค ให้พรรคอนำคตใหม่กู้เงิน จ ำนวน 191 ล้ำนบำท 
           ส่อผิดพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 3 มำตรำ คือ มำตรำ 62 ระบุว่ำ พรรค
กำรเมืองมี “รำยได้” จำก 7 ช่องทำง เช่น รับบริจำค จัดระดมทุน หรือขำยสินค้ำ แต่ไม่มีก ำหนดว่ำให้ “กู้เงิน” มำใช้
จ่ำยได้ 
           มำตรำ 66 ห้ำมบุคคลบริจำคเกินปีละ 10 ล้ำนบำท และห้ำมพรรคกำรเมืองรับบริจำคเกินมูลค่ำที่ก ำหนด 
มำตรำ 72 ห้ำมรับเงินบริจำค ทรัพย์สิน โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมี
แหล่งที่มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
           โดยขณะนี้เริ่มมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ขึ้นมำอีกครั้งว่ำ หำกอนำคตใหม่โดนยุบ อีก 18 พรรคที่ “สมชัย ศรีสุทธิยำ
กร” อดีต กกต. และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ เปิดเผยก่อนหน้ำนี้ก็ต้องโดนยุบพรรคไปด้วย 
           ทั้งนี้ พรรคที่มีกำรกู้ยืมเงิน ประกอบด้วย 1.พรรคพลังศรัทธำ มีรำยกำรเงินกู้ระยะสั้น 300 ,000 บำท 2.พรรค
พลังชำติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บำท 3.พรรคไทยธรรม เงินกู้จำกหัวหน้ำพรรค 1,000 บำท 4.พรรครวมพลัง
ประชำชำติไทย เงินกู้จำกบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 5,000,000 บำท 5.พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 
บำท 6.พรรคอนำคตใหม่ เงินกู้จำกหัวหน้ำพรรค 161,200,000 บำท 7.พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 
226,000 บำท 8.พรรคพลังไทยรักชำติ เงินกู้ยืมหัวหน้ำพรรค 85,000 บำท 9.พรรคเมืองไทยของเรำ เงินกู้ยืมระยะสั้น 
542,750 บำท 10.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยำว 50,000 บำท 
                11.พรรคเงินเดือนประชำชน เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร 822 ,183.70 บำท 12.พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม 
กรรมกำรบริหำรพรรค 4,376,000 บำท 13.พรรคพลังประชำธิปไตย เงินยืมจำกหัวหน้ำพรรค 5,584,290 บำท 14.
พรรคครูไทยเพ่ือประชำชน เงินกู้ยืม 542,125 บำท 15.พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บำท 16.
พรรคไทยรักษำชำติ เงินยืมจำกหัวหน้ำพรรค คณะกรรมกำรบริหำรพรรค 1,738,868.92 บำท 17.พรรคประชำธิปไตย
ใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บำท และ 18.พรรคชำติพัฒนำ เงินกู้ยืม 2,000,000 บำท 
                โดยมีพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบำลคือ พรรครวมพลังประชำชำติไทย พรรคชำติพัฒนำ พรรคประชำธิปไตย
ใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชำชน พรรคพลังชำติไทย และพรรคไทยรักธรรม 
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                ซึ่งทำงส ำนักงำน กกต.เคยออกเอกสำรชี้แจงเมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่ำนมำ ใจควำมว่ำ อยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจสอบ และหำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ พรรคกำรเมืองกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยพรรคกำรเมือง 
จะแจ้งให้พรรคกำรเมืองทรำบเพ่ือมำชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยำนหลักฐำนในเวลำที่ก ำหนด 
                หำก กกต.ด ำเนินกำรช้ำหรือตัดสินไม่ยุบ ก็ต้องมีค ำอธิบำยที่เป็นเหตุเป็นผล และต้องฟังขึ้น ไม่เช่นนั้น
สังคมจะเคลือบแคลงสงสัยได้ในควำมยุติธรรมและเป็นกลำง 
                ดั่งเช่นในคดีถือครองหุ้นสื่อ ถ้ำยังจ ำกันได้มีกำรร้องให้ กกต.ตรวจสอบทั้ง ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำน แต่
ทุกวันนี้มีเพียง “ธนำธร” คนเดียวเท่ำนั้นที่โดนตัดสิน จวบจนวันนี้ขำดอีกเพียงไม่ก่ีวันก็จะครบ 7 เดือน 
                แต่ยังขำดสัญญำณว่ำจะจัดกำรในเรื่องนี้ หำกจะท ำให้ ส.ส.หมดสภำฯ ก็ต้องกล้ำเผชิญ เพรำะทุกปัญหำมี
ทำงออกอยู่แล้ว 
                อย่ำงไรก็ตำม หำกศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ พรรคอนำคตใหม่ท ำผิดตำมมำตรำ 72 จริง จะต้องถูกยุบ
พรรค และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 
                เมื่อสแกนพบว่ำกรรมกำรบริหำรพรรคที่เป็น ส.ส.ในตอนนี้ ได้แก่ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำร
พรรค ส.ส.บัญชีรำยชื่อ น.ส.กุลธิดำ รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้ำพรรค ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยช ำนำญ จันทร์เรือง รอง
หัวหน้ำพรรค ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้ำพรรค ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
                น.ส.พรรณิกำรณ์ วำนิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยไกลก้อง ไวทยกำร นำยทะเบียนสมำชิกพรรค 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ น.ส.เยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรสัดส่วนภูมิภำค ภำคเหนือ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยสุรชัย ศรี
สำรคำม กรรมกำรสัดส่วนภูมิภำค ภำคกลำง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมกำรสัดส่วนภูมิภำค ภำคใต้ 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมกำรสัดส่วนเลือกตั้งโดยตรงจำกที่ประชุมใหญ่ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
                จ าชื่อทั้ง 10 ส.ส.ให้แม่น ลุ้น 21 ก.พ.จะได้ไปต่อในแมตช์ซักฟอก ระหว่างวันที่ 24-27 ก.พ.หรือไม่. 
  
 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/57663 
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20 ก.พ. 2563 05:30 น. 
 
 

 
   ธนาธร-หัวชนฝา เถียงกู้เงินโปร่งใส 

ไม่ได้หลบๆ ซ่อนๆ ท้าสอบ-ที่ดินแม่ บิ๊กตู่คุยฟุ้งรักชาติ 
“ธนำธร” พ้อปล่อยเงินกู้พรรคเปิดเผย โปร่งใส ยิ่งส ำแดงยิ่งพัง ซ้ ำเป็นหอกทิ่มแทง ถำมสังคมต้องกำรให้มุบมิบ

หลบซ่อนหรือ มั่นใจ 76 ส.ส.ไม่แตกแถว ถ้ำถูกยุบ โยกข้อมูลลับถล่มนอกสภำฯ ฝ่ำยค้ำนจัด 40 ขุนพลระเบิดศึก
ซักฟอก 54 ชั่วโมง “เจ๊หน่อย” ยกทีมยุทธศำสตร์ ติวเข้มทีม พท.วำงตัว “สุทิน-ยุทธพงศ์” มวยหลักลอกครำบรัฐบำล 
“บิ๊กตู่” กรำบย่ำโมอธิษฐำนขอให้รัฐบำลท ำงำนต่อไปได้ โต้แก้ข้อพิพำทบีอีเอ็ม ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ใคร โบ้ยค่ำโง่ทำง
ด่วนในอดีตท ำเจ็บตัว แต่ต้องแก้ไข โอ่เป็นนำยกฯโดน 300 กว่ำคดีสู้ได้ ถ้ำผิดไม่คิดหนี กมธ.ป.ป.ช.ร้อนระอุ “เสรี
พิศุทธ์” เชิญ “วีระ” ให้ปำกค ำมัด “เอ๋กับพ่อ” รุกป่ำ ขั้วรัฐบำลเอำคืนชงบี้สอบที่ดินแม่ หน.อนค. “ปำรีณำ” โวย ปธ.
ขอมติดึงเรื่องไม่ครบองค์ประชุม “เสี่ยเอก” ท้ำลั่นเชิญสอบได้เลย 

หลังจำกนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แถลงปิดคดีเงินกู้ 191 ล้ำนบำทนอกศำล
รัฐธรรมนูญ ก่อนถึงวันตัดสินชี้ชะตำ ยืนยันพรรคไม่ได้กระท ำผิด ตำมมำด้วยนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่ ได้ตอกย้ ำกับสังคมโดยยืนยันควำมบริสุทธิ์ ให้พรรคกู้เงินท ำโดยเปิดเผย โปร่งใสและจริงใจ ไม่ได้หลบๆ
ซ่อนๆ แต่กำรเปิดเผยควำมจริง กลับกลำยมำเป็นหอกทิ่มแทง 
“ธนาธร” โอดบริสุทธิ์ใจเป็นหอกทิ่มแทง 

เมื่อเวลำ 14.00 น. วันที่ 19 ก.พ. ที่มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ ให้สัมภำษณ์ถึงกำรวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในคดีเงินกู้ในวันที่ 21 ก.พ.ว่ำ เรำยังเชื่อมั่นในควำม
บริสุทธิ์ใจ เรำท ำอย่ำงเปิดเผย เรำพูดอยู่เสมอให้สมำชิกช่วยสนับสนุนซื้อสินค้ำของพรรค หรือร่วมเป็นสมำชิกของพรรค 
เพ่ือให้พรรคน ำเงินสร้ำงพรรคและคืนเงินกู้ และเรำไม่ต้องกำรให้นำยทุนมำครอบง ำ ถ้ำตนจ่ำยทุกอย่ำงในนำมส่วนตัว 
โดยไม่ต้องส ำแดง ไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์ พนักงำน แต่ถ้ำวันนี้ตนไม่อยู่ พรรคจะท ำอย่ำงไร เรำต้องกำรสร้ำงพรรคให้
เข้มแข็ง และนี่คือรำคำที่ทุกคนต้องจ่ำยร่วมกันเพ่ือให้ได้พรรคแบบนี้ได้ เรำต้องกำรสร้ำงพรรคที่โปร่งใสและเข้มแข็ง คน
ที่ร้องกับ กกต.เขำไม่ได้ไปค้นเจอ แต่เขำไปร้องเพรำะเขำได้ยินตนพูดเรื่องเงินกู้ในที่สำธำรณะ ดังนั้นตนไม่ได้ท ำแบบมุบ
มิบ และพูดว่ำตนให้กู้และต้องช ำระคืน แต่กำรที่ตนพูดทุกอย่ำงกลับกลำยเป็นหอกมำทิ่มแทงตน ยิ่งส ำแดงยิ่งพัง ต่อไป
ต้องเก็บไว้ใต้ก้นให้หมด นี่คือเส้นทำงท่ีเรำอยำกพำประเทศไปข้ำงหน้ำแบบนี้หรือ 
สังคมต้องการให้มุบมิบหลบซ่อนหรือ 

นำยธนำธรกล่ำวต่อว่ำ ย้อนกลับไปเมื่อเดือน ต.ค.61 วันนั้นมีใครรู้จักตนบ้ำง แล้วจะมีใครมำบริจำคให้พรรค
เป็นร้อยล้ำน ดังนั้น ช่วงแรกในกำรก่อตั้งพรรคต้องใช้เงิน และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุว่ำพรรคกำรเมืองต้องมีสมำชิก
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อย่ำงน้อย 100 คนในแต่ละสำขำจังหวัด และยังต้องมีคอมพิวเตอร์ รถยนต์ สิ่งเหล่ำนี้ต้องใช้เงินทั้งหมด ถำมว่ำวันนั้นจะ
เอำเงินจำกที่ไหน เชื่อว่ำกำรท ำของพวกเรำโปร่งใสและจริงใจ กำรให้เงินกู้กับพรรคไม่ได้ท ำแบบหลบๆซ่อนๆ แต่ท ำ
อย่ำงเปิดเผย ไม่ได้กลัวควำมผิด แต่ในวันนี้ท ำให้เรำรู้ว่ำจะท ำอะไรต้องเก็บไว้ข้ำงใต้ ประชำชนไม่ต้องรู้ว่ำพรรคแต่ละ
พรรคใช้เงินเท่ำไร นี่หรือที่สังคมต้องกำร 
ม่ันใจ ส.ส.ไม่แตกขั้วอุบท่ีใหม่กลัวถูกดักยุบ 

เมื่อถำมว่ำ หำกค ำวินิจฉัยเป็นลบ จะมี ส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่ย้ำยขั้วทำงกำรเมืองหรือไม่ นำยธนำธรกล่ำว
ว่ำ เรำเชื่อมั่นใน ส.ส.ของเรำ ที่ขณะนี้เหลือ ส.ส.76 คน เรำมั่นใจอย่ำงหนักแน่นว่ำ ส.ส.ของเรำจะร่วมเดินทำง เพรำะ
อนำคตใหม่คือผู้คนและกำรเดินทำง ไม่ใช่พรรคกำรเมือง และเรำจะไปอยู่ที่พรรคใหม่ สู่พรรคที่มีอุดมกำรณ์ร่วมกัน
อย่ำงเข้มแข็งและหนักแน่น เมื่อถำมว่ำพรรคใหม่ที่ระบุมีกำรจัดตั้งใหม่หรือไม่ นำยธนำธรกล่ำวว่ำ ค ำถำมนี้ตนตอบไม่ได้
จริงๆ เพรำะเดี๋ยวเขำจะมำยุบพรรคใหม่ก่อนที่จะได้เกิด ส่วน ส.ส.ของพรรคที่เรำมีอยู่เรำอยู่ด้วยกันเพรำะอุดมกำรณ์ 
ตนไม่ได้ให้เงิน ส.ส.เป็นรำยเดือนอย่ำงพรรคอ่ืน ดังนั้น ตนไม่มีอะไรที่จะดึง ส.ส.ได้ แต่สิ่งที่ดึงได้อย่ำงเดียว คือ ควำม
จริงใจ ควำมตั้งใจ ควำมหนักแน่นในอุดมกำรณ์ 
เอาแน่โยกข้อมูลลับขย่มนอกสภาฯ 

เมื่อถำมว่ำ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในส่วนของพรรคอนำคตใหม่นอกสภำฯควบคู่ไปใน
วันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ นำยธนำธร กล่ำวว่ำ 16 คนของพรรคอนำคตใหม่ที่จะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็น
รำยบุคคล มีหลำยคนเป็น กรรมกำรบริหำรของพรรค หำกมีกำรตัดสิทธิ พวกเขำจะไม่ได้อภิปรำยในสภำฯ หมำยควำม
ว่ำเรำจะเอำเรื่องเหล่ำนั้นมำอภิปรำยนอกสภำฯแทน อำจมีบำงเรื่องส่งต่อได้ แต่เรื่องบำงเรื่องเป็นควำมลับจะมำส่งต่อ
กันใกล้ๆ ให้พูดแทนแล้วต้องเรียนรู้ใหม่คงจะล ำบำก เมื่อถำมว่ำมีหลักฐำนใดที่เป็นหมัดเด็ดเปิดแผลรัฐบำลหรือไม่ นำย
ธนำธรกล่ำวว่ำ พรรค อนำคตใหม่ไม่ได้เน้นกำรใช้ส ำนวนโวหำร แต่จะใช้หลักฐำนเอกสำร กฎนิติรัฐ นิติธรรม หลำย
กรณีเป็นกรณีใหม่ ที่สังคมไม่รับรู้มำก่อน บำงกรณีเป็นกรณีเก่ำ แต่เรำจะเจำะให้ลึกขึ้น 
“เจ๊หน่อย” เข้าสภาติวเข้มทีมซักฟอก 

เมื่อเวลำ 13.00 น. ที่พรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภำษณ์ถึงควำม
คืบหน้ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลที่จะมีขึ้นวันที่ 24 ก.พ.ว่ำ ผู้อภิปรำยของพรรคเพ่ือไทยจะมีประมำณ 14 คน 
หรือถ้ำมีเพ่ิมจะไม่เกิน 1-2 คน พรรคอนำคตใหม่จะมี 16 คน ส่วนพรรคร่วมอื่นๆจะมีประมำณพรรคละ 1-3 คน รวมจะ
มีผู้อภิปรำย 35-40 คน คณะท ำงำนร่วมได้ตรวจสอบเนื้อหำกำรอภิปรำยของแต่ละคนแล้ว ปรำกฏว่ำไม่ซ้ ำซ้อน มีข้อมูล
หลักฐำนครบถ้วนทุกมิติ ผู้อภิปรำยจึงต้องใช้เวลำพอสมควร คำดว่ำฝ่ำยค้ำนอภิปรำยและรัฐบำลชี้แจงคงใช้วันละไม่ต่ ำ
กว่ำ 15 ชั่วโมงเป็นอย่ำงน้อย ยกเว้นวันแรกที่จะใช้ 9-10 ชั่วโมง ภำพรวมคงใช้เวลำไม่ต่ ำกว่ำ 54 ชั่วโมง กิจกรรมส ำคัญ
ของพรรควันที่ 20 ก.พ. เวลำ 13.00 น. ที่รัฐสภำ ตนและนำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน จะเชิญคุณหญิงสุดำ
รัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ อำทิ นำยโภคิน พลกุล นำยพงศ์เทพ 
เทพกำญจนำ ร่วมประชุมกับผู้อภิปรำยของพรรคทุกคน รวมถึง ส.ส.เพ่ือควบคุมบรรยำกำศกำรประชุมซักซ้อมให้กำร
อภิปรำยสมบูรณ์มำกที่สุด โดยเฉพำะแนวทำงกำรน ำเสนอข้อมูลและสำระส ำคัญของกฎหมำยที่ใช้ประกอบกำรอภิปรำย 
ให้ผู้อภิปรำยบนเนื้อหำญัตติและถูกต้องตำมข้อบังคับและข้อกฎหมำย 
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 “ธนกร” เย้ยไม่ชกใต้เข็มขัดก็ไม่ต้องกลัว 
นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณี น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรค

เพ่ือไทย โจมตีนำยกฯ ปำกกล้ำขำสั่น ตั้งองครักษ์พิทักษ์นอกสภำฯสกัดกำรอภิปรำยว่ำ นำยกฯไม่ได้สั่งตั้งองครักษ์นอก
สภำฯ เพรำะท่ำนชี้แจงได้ ไม่ได้ท ำผิดอะไร ท ำทุกอย่ำงเพ่ือคนไทยทุกคน แต่อดีต ส.ส.ในพรรคต่ำงหวังดีจึงอยำกช่วย 
เพรำะทนเห็นคนที่อยู่นอกสภำฯจำกพรรคเพ่ือไทยมำเล่นเกมกำรเมืองโจมตีดิสเครดิตรำยวันเหมือนละครน้ ำเน่ำไม่ไหว 
ไม่ว่ำ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ำรุง ประธำนกิจกำรพิเศษพรรคเพ่ือไทย หรือคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์
พรรคเพื่อไทย จึงตั้งวอร์รูมนอกสภำฯ คอยสนับสนุนข้อมูลให้พรรคและรัฐบำล ฝ่ำยค้ำนอย่ำกังวลหำกอภิปรำยในกรอบ 
สร้ำงสรรค์ ไม่สำดโคลนด้วยข้อมูลเท็จ แต่หำกเล่นนอกเกม ชกใต้เข็มขัดต้องเจอกัน เพรำะอดีต ส.ส.ของพรรคพลัง
ประชำรัฐหลำยคนเคยอยู่พรรคเพ่ือไทย รู้ไส้รู้เครื่องในกันดี ส่วนกรณี ร.ต.อ.เฉลิมจะเปิดยุทธกำรอรุณรุ่ง ระวังว่ำจะเป็น
ยุทธกำรจัญอัปเหมือนที่ ร.ต.อ.เฉลิมชอบพูด 
ยกโคราชน าร่องความสามัคคี 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ช่วงหนึ่งที่นำยกฯตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกำรและให้ก ำลังใจเจ้ำหน้ำที่ที่ศูนย์กำรค้ำ
เทอร์มินอล 21 โครำช นำยกฯได้ลองตรวจวัดระดับควำมเครียดและสุขภำพทำงจิตใจ ผ่ำนเครื่อง BIOFEEDBACK ของ
คลินิกหมอใจ ที่ให้ค ำปรึกษำประชำชนด้ำนสุขภำพจิต ผลออกมำนำยกฯไม่มีควำมเครียด สำมำรถบริหำรจัดกำร
ควำมเครียดได้ดีมำก ไฮเปอร์มีพลังท ำงำนได้มำก โดยนำยกฯ กล่ำวว่ำ ขอให้ช่วยกันท ำวิกฤติเป็นโอกำสให้ได้ อยำกให้
โครำชน ำร่องควำมสำมัคคีในวันข้ำงหน้ำ หำกเรำไม่ร่วมมือกันวันนี้จะสำยเกินไป รัฐบำลท ำงำนล ำบำก ยอมรับว่ำมีคน
ชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดำ เพรำะมีหลำยภำคส่วนคิดแผนกระตุ้น ศก.หลังถอยหยุด 9 วัน ต่อมำเวลำ 11.00 น. 
ที่ศูนย์กำรค้ำเทอร์มินอล 21 พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภำษณ์หลังไม่พิจำรณำให้หยุดต่อเนื่อง 9 วันในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
เพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยวว่ำ ก ำลังคิดต้องมีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวมออกมำ ต้องยอมรับมีปัญหำจำก
ภำยนอกด้วย อย่ำงกำรท่องเที่ยวจำกจีนและหลำยประเทศ มีนักท่องเที่ยวมำ 40 ล้ำนคน เป็นจีน 10 ล้ำนคน เมื่อประ
เทศอ่ืนห้ำมประชำชนออกนอกประเทศเรำได้รับผลกระทบ จึงต้องมีมำตรกำรให้คนไทยเที่ยวในประเทศ ข้อส ำคัญมีเงิน
จะเท่ียวหรือไม่ นั่นคือประเด็นที่ก ำลังพิจำรณำทั้งหมด รัฐบำลจะพยำยำมหำมำตรกำรที่เหมำะสมออกมำ ขอประชำชน
เข้มแข็งและอดทน บำงครั้งมำตรกำรบำงอย่ำงออกมำมีผลกระทบกันและกัน เช่น พวกหนึ่งต้องกำรวันหยุด อีกพวกไม่
ต้องกำร ต้องตัดสินควำมเหมำะสมและควำมคุ้มค่ำ หยุดหลำยวันไม่ดีนัก แต่เมื่อเป็นควำมเห็นที่เสนอข้ึนมำตนไม่ปฏิเสธ
แต่แรก โดยได้น ำมำคุยกันในที่ประชุม ครม.เพื่อให้ได้ค ำตอบประชำชนจะได้สบำยใจ 
 “เสี่ยเอก” ท้าตรวจสอบที่ดินแม่ 

นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวว่ำ กรณี น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลัง
ประชำรัฐ ในฐำนะกรรมำธิกำร ป.ป.ช.บอกว่ำจะกลับมำตรวจสอบเรื่องดินที่ดินของนำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นำยธนำธร
ว่ำ เชิญเลย คิดว่ำนำงสมพรพร้อมจะให้ตรวจสอบ ขอเชิญ น.ส.ปำรีณำท ำตำมสะดวก เรำไม่ได้ต้องกำรที่จะท ำกับ
นักกำรเมืองคนไหนเป็นกำรส่วนตัว เรื่องที่ดินควรเป็นเรื่องของควำมเป็นธรรม มีประชำชนมำกมำยที่ส่วนใหญ่เป็นคน
ยำกคนจน ที่มีข้อพิพำทกับรัฐเรื่องแย่งที่ดินท ำกิน หลำยคนติดคุก หลำยคนถูกฟ้อง พวกเขำล ำบำก อยำกเห็นกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยอย่ำงถ้วนหน้ำทุกคน เมื่อถำมถึงกรณี พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ที่ลำออกจำก
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กรรมกำรบริหำรพรรค นำยธนำธร กล่ำวว่ำ เพ่ิงจะได้คุยกับ พล.ท.พงศกร ได้ยืนยันด้วยวำจำเรื่องกำรลำออกแล้ว ส่วน
เอกสำรคำดว่ำกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคครั้งหน้ำจะมีกำรน ำเอกสำรมำแจ้ง 
 
กลุ่มฟื้นฟู ปชต.ร่วมต้านยุบ อนค. 

เมื่อเวลำ 18.00 น. ที่ลำนโพธิ์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ กลุ่มฟ้ืนฟู
ประชำธิปไตย หรือดีอำร์จี น ำโดยนำยกรกต แสงเย็นพันธุ์ นำยธนพล พันธุ์งำม รวมตัวชุมนุมในกิจกรรมหัวข้อ “เสียง
ประชำชนต้องมีควำมส ำคัญกว่ำศำลรธน.” แสดงกำรคัดค้ำนศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยุบพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) คดี
กู้ยืมเงิน 191 ล้ำนบำท ในวันที่ 21 ก.พ. โดยมี นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต ส.ส. แพร่ พรรคเพื่อไทย น.ส.ณัฏฐำ มหัทธนำ 
หรือโบว์ เข้ำร่วม มีกำรปรำศรัยของกลุ่มสหภำพนิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทย จำกนั้น นพ.ทศพรน ำภำพวำดนำยธนำ
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และ ส.ส.ที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคมำวำงไว้ที่ลำนโพธิ์ แล้วจุดเทียนเรียง
เป็นอักษรย่อ อนค.เพื่อให้ก ำลังใจ ก่อนร่วมกล่ำวสัตยำบันว่ำ “ศำลหลักลอยเรำไม่คล้อยตำม” ช่วงท้ำยนำยธนพล พันธุ์
งำม แกนน ำกลุ่มดีอำร์จีประกำศให้มวลชนจับตำค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญว่ำ จะเที่ยงธรรมหรือไม่ ยืนยันไม่ได้
ต้องกำรข่มขู่คุกคำม แต่มีหน้ำที่อะไรขอให้ท ำตำมนั้น 
“นิพิฏฐ์” เล็งฟ้องศาลทุจริตเชือด กกต. 

เมื่อเวลำ 19.30 น. นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ หลังจำกได้ยื่นค ำร้องต่อ 
กกต.ว่ำนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุงเขต 2 พรรคภูมิใจไทย ทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง มีพยำนบุคคลและหลักฐำน
คลิปวิดีโอบันทึกภำพและเสียง กำรหยิบเงินมำจ่ำยและพูดโน้มน้ำวให้ลงคะแนนเลือก ล่ำสุดได้รับแจ้งเป็นกำรภำยในว่ำ 
กกต.มีมติยกค ำร้องดังกล่ำวทั้ง 4 ข้อกล่ำวหำ ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยค ำร้องมีมติให้ใบแดงแก่นำย
ฉลอง และขณะนี้ กกต.ชุดใหญ่ก ำลังเขียนค ำวินิจฉัย อยำกรู้ว่ำจะเขียนออกมำอย่ำงไร ในเมื่อมีพยำนหลักฐำนยืนยันกำร
จ่ำยเงินซื้อเสียงชัดเจน แต่กลับวินิจฉัยยกค ำร้องให้ใบขำว จึงจะยื่นฟ้องต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง
เอำผิด กกต.ทั้งคณะ ต้องเปิดหน้ำชนตัดสินใจฟ้องร้องเอำผิด กกต.กลำง เพรำะกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงเลือกตั้งเป็นเรื่อง
ใหญ่ อยำกให้ตัวอย่ำงแก่นักกำรเมืองและประชำชนว่ำอย่ำยอมจ ำนนต่อกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ ต้องสู้กับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐหรือองค์กรอิสระแห่งใดก็ตำมที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบหำกกรณีนี้ถูกปล่อยให้รอดได้ ต่อไปเรำคงไม่ต้อง
หวังพ่ึง กกต.อีกแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1775768 
อ้ำงอิง : https://www.facebook.com/359255107449/posts/10158430921047450/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1775768
https://www.facebook.com/359255107449/posts/10158430921047450/
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รณรงค์ "ยุบอนาคตใหม่=ปิดพื้นที่" ตดัตอนความจริงเพื่อเอาแต่ได้ 

  นำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ ร่วมกับ 154 ครู-อำจำรย์ ผู้น ำควำมคิดในสังคม เปิดรณรงค์ทำงสื่อสังคมให้ร่วมลง
นำม #คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยชูเหตุผลกำรเมืองต้องเปิดพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ำย ประเทศไทยต้องไปข้ำงหน้ำ มี
ผู้สนับสนุนกว่ำ 36,000 คนแล้ว กำรเปิดรณรงค์ประเด็นดังกล่ำว เกิดข้ึนก่อนวันที่ศำลรัฐธรรมนูญ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดี
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยกู้ให้พรรคอนำคตใหม่ 191.2 ล้ำนบำท ผิดกฎหมำยพรรค ขอให้สั่งยุบพรรค ตัดสิทธิ
ทำงกำรเมืองกรรมกำรบริหำรพรรค ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 นี้ 
          ก่อนถึงวันชี้ชะตำ กรรมกำรบริหำรและแกนน ำพรรคอนำคตใหม่ ทยอยให้สัมภำษณ์จัดกิจกรรม แสดงควำมไม่
เห็นด้วยหำกจะต้องรับโทษยุบพรรค-ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง ระบุจะเกิดควำมตึงเครียดในสังคม ผู้สนับสนุนพรรค
ยอมรับไม่ได้ ควำมขัดแย้งจะกลับสู่ท้องถนน ควำมเคลื่อนไหวดังกล่ำวจุดประกำยควำมเห็นคนในสังคมเป็น 2 ด้ำน มีทั้ง
ที่สนับสนุนและคัดค้ำน ขณะที่มีผู้เปิดรณรงค์ #ยุบพรรคอนาคตใหม่ ท ำผิดตั้งแต่ต้น!!! เงินกู้ 191 ล้ำน” เป็นเหตุยุบ
พรรคอนำคตใหม ่ขึ้นมำประกบกำรเผชิญหน้ำของ 2 ขั้วควำมคิดทวีควำมร้อนแรงข้ึนเร้ำบรรยำกำศกำรระดมมวลชนมำ
รับฟังผลค ำวินิจฉัยที่ศำลรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรเป็นไปอย่ำงสงบมีสติ กลับกลำยเป็นปลุกเร้ำ ข่มขู่ กดดัน หวังให้ผลเป็นไป
ตำมควำมประสงค์แห่งตน เช่นในอดีต ทั้งที่ที่มำของคดีนี้เกิดจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
เปิดเผยกลำงวงเสวนำสโมสรผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศแห่งประเทศไทย ว่ำตนปล่อยเงินกู้ให้พรรคใช้ด ำเนินกิจกรรมกว่ำ 190 
ล้ำนบำท เป็นเหตุให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ต้องสอบสวนกระทั่งมีมติส่งค ำขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่ำ
กรณีดังกล่ำวเข้ำข่ำยผิดมำตรำ 72 กฎหมำยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 เรื่อง ห้ำมพรรครับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ที่มำโดยมิชอบ หรือไม่ หำกเป็นควำมผิดขอศำลสั่งยุบพรรค และตัดสิทธิกรรมกำรบริหำรพรรคต่อไป  
ตำมท่ีมำตรำ 92(3) ประกอบมำตรำ 93 บัญญัติไว้อีกเช่นกัน 
          กำรด ำเนินกำรของกกต.และศำลรัฐธรรมนูญเป็นไปตำมกระบวนกำรที่กฎหมำยบัญญัติ อีกท้ังผลค ำวินิจฉัยก็ยัง
ไม่ออก ศำลรัฐธรรมนูญอำจเห็นว่ำพฤติกรรมที่ถูกต้องดังกล่ำวไม่เป็นควำมผิดก็ได้ หรือหำกผิดยังต้องวินิจฉัยต่อว่ำ เข้ำ
ข่ำยที่ต้องยุบพรรคและตัดสิทธิทำงกำรเมืองกรรมกำรบริหำรพรรคหรือไม่ หรืออำจเป็นควำมผิดของตัวบุคคลคือ 
หัวหน้ำพรรค และกรรมกำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้-รับเงินกู้ก้อนดังกล่ำว ซึ่งมีโทษจ ำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 
บำท หรือทั้งจ ำและปรับ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้น 
          หำกแต่ในกำรเรียกร้องคัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ข้ำงต้น กลับจงใจเพิกเฉยไม่กล่ำวถึง ซ้ ำยังกล่ำวอ้ำงแต่ว่ำ 
เป็นกำรมุ่งก ำจัดกลุ่มกำรเมืองใดๆ ให้สิ้นซำก ที่มีแต่จะท ำให้สังคมตึงเครียดรอวันระเบิด โดยไม่ยี่หระต่อกฎหมำยที่เป็น
กติกำกำรอยู่ร่วมกัน 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/422037?ad= 
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อย่างกับในหนัง 'หมอวรงค'์ แฉซ้ ากู้ซ่อนเงือ่นกับค าให้การเท็จ! 
 

19 ก.พ.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย(รปช.)  โพสต์ข้อควำมผ่ำน
เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหำดังนี้ 
กู้ซ่อนเงื่อนกับค ำให้กำรเท็จ นักกำรเมืองที่ใกล้จะสูญเสีย มักจะท ำได้ทุกอย่ำงแม้แต่ค ำให้กำรเท็จ ที่ส ำคัญคือหลีกเลี่ยง
ที่จะพูดถึงปมปัญหำ แต่จะพูดอยู่มุมเดียวที่ตนเองอยำกพูด เพรำะชี้แจงปัญหำไม่ได้ 
1.วันที่ 19 มีนำคม 2562 คุณช่อไปพูดในรำยกำรทีวีว่ำ พรรคกู้เงินนำยธนำธร 250 ล้ำนบำท 
2. วันที่ 5 เมษำยน 2562 นำยธนำธรพูดระหว่ำงกำรแถลงข่ำวหลังกำรเลือกตั้ง ในงำนอนำคตใหม่ไฟแรงเฟร่อ! พรรค
อนำคตใหม่กู้เงินตนเอง 90 ล้ำนบำท 
3.วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 นำยธนำธร ไปพูดท่ีสโมสรผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศ ให้พรรคกู้เงิน 110 ล้ำนบำท 
4.ระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงสิงหำคม 2562 นำยธนำธรให้ปำกค ำกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนของกกต.ว่ำให้
พรรคกู้ 161.2 ล้ำนบำท นำยปิยบุตร และเหรัญญิกพรรคให้กำรตรงกันคือ 161.2 ล้ำนบำท 
5.วันที่ 25 สิงหำคม 2562 นำยธนำธรยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช. ให้พรรคกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำท โดยให้กู้ 2 ครั้ง ครั้ง
แรก 2 มกรำคม 2562 เงิน161.2 ล้ำนบำท และ 11 เมษำยน 2562 เงิน 30 ล้ำนบำท เท่ำกับนำยธนำธร นำยปิยบุตร 
และเหรัญญิกพรรค จงใจให้กำรเท็จกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนของกกต. 
6. วันที่ 17 ตุลำคม 2562 ประชุมอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งของกกต.  มีอนุกรรมกำรหนึ่งท่ำน 
ตรวจสอบรำยงำนบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นปปช.ของนำยธนำธร พบพิรุธเงินกู้ 30 ล้ำนบำท ที่นำยธนำธรไม่เคยกล่ำวถึง จึง
เป็นที่มำที่พรรคกู้เงิน 191.2 ล้ำน 
ขนำดแค่ตัวเลขเงินกู้ ยังกล้ำให้กำรเท็จกับประชำชน ยังไม่นับรวมให้กำรเท็จต่อกกต. ถำมจริงๆว่ำ ตอนตื่นเช้ำมำส่อง
กระจกเห็นหน้ำตนเอง ไม่รู้สึกอำยตัวเองบ้ำงเลยหรือว่ำ พวกเรำช่ำงกล้ำพูด กล้ำท ำ กล้ำโกหกกับประชำชนได้ขนำดนี้
เชียวหรือ บทสรุปที่ต้องติดตำมค ำตัดสินของศำล ไม่ใช่เพียงพรรคกำรเมืองกู้เงิน  191.2 ล้ำนบำทผิดหรือไม่ แต่ที่น่ำ
ติดตำมคือ กำรกู้ซ่อนเงื่อนผิดหรือไม่?? 
#กู้ซ่อนเงื่อน?? 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57611 
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