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ข่าวประจ าวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2563 
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สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 
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“กกต.” ผนึกก ำลัง 
“ภำครัฐ” ขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ 
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องเกีย่วกับกำร

ปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย 

MGR ออนไลน์ 
 
 
 
 
ส ำนักข่ำวไทย
ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. ระดมเครือข่ำยฯ เตรียมจัด
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ สร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ก ำ ร เ มื อ ง ก ำ ร ป ก ค ร อ ง ร ะบ อ บ
ประชำธิปไตย 
กกต .จั บมื อภำครั ฐสร้ ำ งคว ำมรู้
ประชำธิปไตยท่ีถูกต้อง 
กกต.จับมือภำครัฐ สร้ำงควำมรู้ ปชต.
ที่ถูกต้อง ขับเคลื่อนพลเมืองคุณภำพ 

10 
 
 
 
 

11 
 

13 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ร้องนำยกฯ กวดขัน จนท.อย่ำใช้อ ำนำจรฐัคุกคำมหัวคะแนนหำ

เสียงเลือกตั้งซ่อม 
14 

2 แนวหน้ำออนไลน์ ศำลเลื่อนนัดฟังค ำสั่งคดี 'ธนำธร-อนค.' ฟ้องกกต.สอบยุบพรรคมิชอบ 16 
3 TNN ออนไลน์ เลื่อนนัดฟังค ำสั่งคดี ‘ธนำธร-อนำคตใหม่' ฟ้องกกต.สอบยุบพรรคมิชอบ 18 
4 มติชนออนไลน์ ศำลเลื่อนฟังค ำสั่ง’ธนำธร’ฟ้องกกต.ร้องยุบ’อนค. 19 
5 คมชัดลึกออนไลน์ รอผลวินิจฉัยศำล รธน.ศำลอำญำฯ เลื่อนฟังค ำสั่งคดีธนำธรฟ้อง กกต. 21 
6 สปริงนิวส์ออนไลน์ ศำลอำญำคดีทุจริต เลื่อนอ่ำนค ำพิพำกษำคดี อนำคตใหม่ ฟ้อง กกต. 23 
7 คมชัดลึกออนไลน์ รอผลวินิจฉัยศำล รธน.ศำลอำญำฯเลื่อนฟังค ำสั่งคดีธนำธรฟ้อง กกต. 25 
8 ข่ำวสดออนไลน์ ศำลเลื่อนฟังค ำสั่ง ‘ธนำธร’ ฟ้อง 7 กกต.ร้องยุบพรรคปมเงินกู้โดยมิชอบ 27 
9 ไทยรัฐออนไลน์ เลื่อนฟังค ำสั่ง 2 เม.ย.คดี "ธนำธร-อนำคตใหม่" ฟ้อง กกต.  29 
10 คมชัดลึกออนไลน์ 24 มี.ค.อัยกำรสั่งคดี ธนำธร-ปิยบุตร อีกรอบ 30 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศำลเลื่อนนัดฟังค ำสั่งชัน้ตรวจฟ้องคดี 'ธนำธร-อนค.' ฟ้อง กกต. 31 
12 ไทยรัฐออนไลน์ ปริญญำ มองข้ำมชอต หำกอนำคตใหม่ถูกยุบ 33 
13 มติชนออนไลน์ ไอติม-พริษฐ์ น ำนักกำรเมือง นักวิชำกำรรุ่นใหม่ ลงชื่อไม่เห็นด้วย ยุบ

พรรคอนำคตใหม่ 
35 

14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติสภำฯ 242 : 215 เสียง ไม่เห็นด้วยตั้ง กมธ.ต้ำนรัฐประหำร 37 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธรรมนัส' ปัดขนส.ส.ขับไล่ 'วิรชั' พ้นประธำนวปิรัฐบำล 38 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ ''ธนำธร' ฟุ้ง ส.ส. ส้มหวำนอยู่อนำคตใหม่เพรำะอุดมกำรณ์ 39 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ จบแบบหนังไทย 'หมอวรงค์' ฟันธงแล้วคดีอนำคตใหม่กู้เงินธนำธร 40 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ฝ่ำยค้ำน-ปิยบุตร' ผิดหวังอย่ำงแรง! 41 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสี่ยเฮ้ง' ป้อง 'วิรัช' ยนัในพรรค พปชร. ไม่มีใครคิดเปลี่ยน ปธ.วิปรัฐบำล 42 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ยัน 'พปชร.' เป็นหนึ่งเดียว เผยข่ำวปลด 'วิรัช' 43 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธรรมนัส' โวผลงำนเพียบ ลั่นไม่ยึดติดต ำแหน่งหำกถูกปรับออก ครม. 44 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปริญญำ' ระบุหำกอนำคตใหม่ไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญร้ำยแรง 45 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนำธร' ยอมแลกชวีิตเพ่ือยืนหยัดในหลักกำร 46 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หน่อย' โผล่สภำฯติวเข้ม 18 ขุนพลเพ่ือไทยซักฟอก 6 รมต. 47 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ช่อ' ปำกกล้ำขำสั่นส้มหวำนเฉยๆ คดียุบพรรค 49 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ ป๊อก-ช่อ-เพ่ือแม้ว ซวยแล้ว! 'ปำรีณำ' ร้องศำลรธน.ฟันละเมิดอ ำนำจศำล 50 
27 ไทยรัฐออนไลน์ ไล่เรียงไทม์ไลน์จำกบัญชีทรัพย์สิน "ธนำธร" สู่ค ำตัดสินเงินกู้ 191 ล้ำน 51 
28 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ พรรคอนำคตใหม่ กับอนำคตประเทศไทย 53 
29 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ต้องเคำรพกติกำ อย่ำท ำบ้ำนเมืองวุ่นวำยอีก! 56 
30 เนชั่น 22 ออนไลน์ แนวโน้มค ำวินิจฉัย - อนำคตใหม่ "ยุบ-ไม่ยุบ" 58 
31 MGR ออนไลน์ แฉอนำคตใหม่มี “ทีมเฝ้ำหน้ำจอ” รุมถล่มคนวิจำรณ์พรรค 59 
32 MGR ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ไร้กังวล หลังตัดสินคดียุบ อนค. 61 
33 MGR ออนไลน์ แมนฯ ซิตี้กับพรรคอนำคตใหม่ 62 
34 News 1 ออนไลน์ "ปริญญำ" ป้องไม่ควรยุบอนค.ไม่ผิดร้ำยแรง ให้ดูบทเรียน "พรรคแม้ว" 65 
35 News 1 ออนไลน์ บช.น.วำง 1 กองร้อยใช้ก ำลังปกติ คุมเข้มศำล รธน.วินิจฉัยยุบ อนค. 67 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เดินหน้ำชน : ยุบ-ไม่ยุบ 69 
2 มติชนออนไลน์ ก่อนวันระทึก อ่ำนคดียุบ-ไม่ยุบ อนำคตใหม่ 71 
3 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ลุ้น! 15ก.ก.บริหำรอนำคตใหม่ ไปต่อ-เว้นวรรคกำรเมือง 73 
4 ประชำชำติออนไลน์ ยุบอนำคตใหม่ สะเทือน “ระบอบประยุทธ์” 3 ทำงแพร่ง 75 
5 คมชัดลึกออนไลน์ "ผลแห่งกำรกระท ำ" 79 
6 มติชนออนไลน์ สถำนีคิดเลขที่12 : 2 เรื่องใหญ่ : โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข 81 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม"เตือน"อนค."ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งศำลวันตัดสินคดี 83 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ภำวะโลก "Covid-19" เซตซโีร 84 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ เหรียญด้ำนเดียวของอนำคตใหม่ 88 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ 4 90 
11 คมชัดลึกออนไลน์ ไม่ปัง 'ม็อบทอน' นอนดหูน้ำจอ 92 
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วันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง                   
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ร่วมพิธีปิดกำรศึกษำอบรม  
และปัจฉิมนิเทศของนักศึกษำหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นท่ี 10 (พตส.10) 
ณ ห้องประชุมแรนโช (โดม) แรนโชชำญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง             
จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ - กรรมการการเลอืกตัง้ 
ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา พตส.รุ่นที่ 10 จ.นครราชสีมา 

20 ก.พ. 2563 
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วันพุธที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยประดิษฐ์ ขันติกำโร 
ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พลต ำรวจตรี ชัชชรินร์ สว่ำงวงศ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์                
นำยวีรพล พุ่มสงวน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทั่วไป รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำร             
กำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือมอบนโยบำย
และกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีนำยดัมพ์  สุริโย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร          
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครสวรรค์ และพนักงำน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดันครสวรรค์ 

19 ก.พ. 2563 
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โค้งสุดท้ำย : นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมดว้ยผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร กลุ่มพลังมวลชน
นิสิตนักศึกษำผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนร่วมเดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์ช่วงโค้งสุดท้ำยให้ประชำชนออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง สส.ก ำแพงเพชร เขต 2 วันที่ 23 ก.พ.นี้ ณ สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

                                       
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
รณรงคโ์คง้สุดทา้ย...เชญิชวนเลอืกตัง้ ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 
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รณรงค์ประชำสัมพันธ์ : นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร        
กลุ่มพลังมวลชน นิสิตนักศึกษำ ผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปร่วมเดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์ช่วงโค้งสุดท้ำย           
ให้ประชำชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ก ำแพงเพชร เขต 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ในวันอำทิตย์ที่ 23 ก.พ.63 ระหว่ำงเวลำ 
08.00-17.00 น. ที่สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
รณรงคโ์คง้สุดทา้ย...เชญิชวนเลอืกตัง้ ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 
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เผยแพร่: 20 ก.พ. 2563 10:56   ปรับปรุง: 20 ก.พ. 2563 12:42     

กกต. ระดมเครือข่ายฯ เตรียมจดัประชมุขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมอืงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
 
กกต.ระดมเครือข่ายฯ เตรียมจัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

วันนี้ (20 ก.พ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำ กกต.จะจัดประชุมที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ ที่ส ำนักงำน กกต. โดยนำยอิทธิ
พร บุญประคอง ประธำน กกต.ในฐำนะที่ปรึกษำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ จะมอบนโยบำย แนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร
และกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมือง ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีแก่ประชำชน ด้ำนกำรส่งเสริม
และพัฒนำ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยร่วมกับเครือข่ำยประชำธิปไตย และด้ ำนกำรพัฒนำสื่อสำรสนเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมือง 
  ทั้งนี้จะมีกำรน ำผลสรุปกำรสัมมนำทบทวนผลกำรด ำเนินกำรสร้ำงพลเมือง  (Big Forum) ที่ได้จัดให้มีกำร
สัมมนำไปแล้วเมื่อวันที่ 19-20 ส.ค. 62 มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ขยำยผล กำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองร่วมกับ
เครือข่ำยใหม่ รวมทั้งแนวทำงกำรส่งเสริมสนับสนุนหรือประสำนงำนหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกำรพัฒนำเครือข่ำยให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน ภำยใต้ แนวคิด “ร่วมขับเคลื่อน ร่วมสร้ำง
พลเมืองคุณภำพ ด้วยพลังของเครือข่ำยพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย” 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000017124 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000017124
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20 ก.พ. 2020 10:08:39 

กกต.จับมือภาครัฐสร้างความรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

 

 
ส ำนักงำนกกต. 20 ก.พ.-กกต.เตรียมประชุมหลำยหน่วยงำนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขับเคลื่อนแนวคิดสร้ำงพลเมืองคุณภำพ 

ส ำนักประชำสัมพันธ์คณะกรรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) จ ะจัดประชุมที่
ปรึกษำคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 กุมภำพันธ์นี้ ที่ส ำนักงำน
กกต. โดยมีนำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต.ในฐำนะที่ปรึกษำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ มอบ
นโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในแต่ละ
ด้ำน  ประกอบด้วย ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมือง ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองดีแก่ประชำชน ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยร่วมกับเครือข่ำยประชำธิปไตย 
และด้ำนกำรพัฒนำสื่อสำรสนเทศ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมือง 
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ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ มีเครือข่ำยหน่วยงำนเข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมธนำรักษ์ กรมส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักแผนงำนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เพชรบุรี 
นครปฐม และสวนสุนันทำ 

ทั้งนี้ จะน ำผลสรุปกำรสัมมนำทบทวนผลกำรด ำเนินกำรสร้ำงพลเมือง (Big Forum) ที่ได้จัดสัมมนำไปแล้วเมื่อ
วันที่ 19-20 สิงหำคม 2562  มำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ ขยำยผล กำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองร่วมกับเครือข่ำยใหม่ 
รวมทั้งแนวทำงกำรส่งเสริมสนับสนุนหรือประสำนงำนหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
พัฒนำเครือข่ำยให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด “ร่วมขับเคลื่อน ร่วมสร้ำงพลเมืองคุณภำพ 
ด้วยพลังของเครือข่ำยพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย”.-ส ำนักข่ำวไทย   
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e4df837e3f8e40af441f10b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5e4df837e3f8e40af441f10b
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20 กุมภำพันธ์ 2563  

กกต.จับมือภาครัฐ สรา้งความรู้ปชต.ที่ถูกต้อง ขับเคลื่อนพลเมืองคณุภาพ 

 
 

กกต. เตรียมประชุมภำครัฐ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง ระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขับเคลื่อนแนวคิดสร้ำงพลเมืองคุณภำพ 

  เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ส านักประชาสัมพันธ์คณะกรรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้ง(กกต.) จะจัดประชุมที่ปรึกษำคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 

กุมภำพันธ์นี้ ที่ส ำนักงำนกกต. โดยมี นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. ในฐำนะที่ปรึกษำคณะกรรมกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ มอบนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่

เกี่ยวข้องในแต่ละด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมือง ด้ำนกำร

เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีแก่ประชำชน ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยร่วมกับ

เครือข่ำยประชำธิปไตย และด้ำนกำรพัฒนำสื่อสำรสนเทศ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมือง 

อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867093 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867093
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20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:59 น.  

'เพื่อไทย' ร้องนายกฯ กวดขัน จนท.อย่าใช้อ านาจรัฐคุกคามหัวคะแนนหาเสียงเลือกตั้งซ่อม 
 
 
 
 
 
 

 
20 ก.พ.63 - ที่อำคำรรัฐสภำ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย นำยนคร มำฉิม ผู้อ ำนวยกำรกำร

เลือกตั้ง จ.ก ำแพงเพชร พรรคเพื่อไทย และนำยภูมิธรรม เวชยชัย เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย แถลงข่ำว กรณีกำรเลือกตั้ง
ซ่อม จ.ก ำแพงเพชร โดยนำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ เมื่อ 3-4 วันที่ผ่ำนมำ ทีมเลือกตั้งของเรำในจ.ก ำแพงเพชร ถูกคุกคำมใน
กำรหำเสียงโดยกำรข่มขู่พ่ีน้องประชำชนในพื้นที่ รวมถึงหัวคะแนนของพรรคเพ่ือไทยที่ออกไปรณรงค์ โดยกลุ่มผู้ชำยผม
สั้นใส่ชุดชำวบ้ำน ซึ่งเรำไม่ทรำบว่ำพวกเขำเป็นใคร เรำเองให้ควำมเคำรพในกำรต่อสู้อย่ำงยุติธรรม โดยเป็นสิทธิของพ่ี
น้องประชำชน ในกำรเลือกผู้แทนที่เหมำะสม 

นำยสมพงษ์ กล่ำวว่ำ ส่วนตนเองได้ลงไปช่วยรณรงค์หำเสียงในพ้ืนที่ ก่อนจะเดินทำงไปเยี่ยมคุณเรืองวิทย์ ลิกต์ 
เพ่ือนเก่ำที่รู้จักกันมำกว่ำ 30 ปี แต่ปรำกฏว่ำหน้ำบ้ำนคุณเรืองวิทย์มีผู้ชำย 2 คน นั่งอยู่ในรถจอดอยู่หน้ำบ้ำนของคุณ
เรืองวิทย์ เมื่อโทรแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่มำตรวจสอบ ปรำกฏว่ำทั้ง 2 คนก็หำยไปแล้ว แต่ตนไม่ได้เจำะจงจะว่ำใคร ซึ่งพวก
เขำอำจจะรถเสียก็เป็นได ้

ด้ำนนำยนคร กล่ำวว่ำ สิ่งที่เกิดข้ึนเป็นข้อเท็จจริง รัฐบำลนี้ใช้อ ำนำจรัฐอย่ำงเต็มรูปแบบ และใช้หน่วยงำนแทบ
ทุกหน่วยงำน ที่กดดัน ข่มขู่ คุกคำม และกระท ำกำรท่ีไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำย กำรเลือกตั้งซ่อมที่จะถึงนี้หวังจะชนะเพ่ือ
สร้ำงควำมชอบธรรมให้รัฐบำลอย่ำงเดียว พฤติกำรณ์ที่ใช้คือ กำรบีบให้หน่วยงำนรำชกำร และผู้น ำท้องถิ่นในจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ จ.สุโขทัย ที่เป็นเขตอิทธิพล ของ รัฐมนตรีท่ำนหนึ่ง จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ เข้ำไปรุม
สนับสนุนผู้สมัครฝ่ำยรัฐบำล ให้ได้รับชัยชนะในกำรเลือกตั้ง รวมทั้งให้ฝ่ำยทหำร จำกกองพลทหำรรำบที่ 4 กองทัพภำค
ที่ 3 กดดัน โดยกำรติดตำม และคุกคำม ข่มขู่ ผู้สมัครพรรคและผู้สนับสนุนเพ่ือไทย ซึ่งตนได้แจ้งไปยังกกต.แล้ว แต่ก็ดู
เสมือนว่ำ กกต.อยู่ใต้อำณัติของรัฐบำล ไม่กล้ำด ำเนินกำรอย่ำงที่ควรจะเป็น 
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“ในส่วนของ พ.ต.ท.ไวพจน์ นั้น เรำเห็นใจท่ำนที่ถูกพิพำกษำจ ำคุก อย่ำงไรก็ตำม ตำมกฎหมำย ท่ำนต้องพ้นสภำพจำก
กำรเป็น ส.ส. และคดีถึงที่สุด แต่เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมือง โดยเฉพำะ สภ.ก ำแพงเพชร สภ.เมืองก ำแพงเพชร  ผู้บังคับกำร
ต ำรวจก ำแพงเพชร ผุ้บังคับกำรต ำรวจภำค 6 และผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมหมำยจับของศำล แต่
ปรำกฎว่ำชำวบ้ำนในท้องที่รู้หมดว่ำ ท่ำนไวพจน์ได้โทรศัพท์ไปขอ และคุกคำม แต่ปรำกฎว่ำไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆจำก
ภำครัฐเลย แสดงให้เห็นว่ำ กำรเลือกตั้งครัง้นี้ อ ำนำจรัฐมีอิทธิพลเหนือกฎหมำย ผมแค่ต้องกำรกำรเลือกตั้งที่สุจริตและ
เที่ยงธรรม โดยอ ำนำจรัฐต้องไม่เข้ำไปยุ่งกับกำรตัดสินใจอย่ำงอิสระของประชำชน” นำยนคร ระบ ุ
นำยภูมิธรรม กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ได้รับกำรจับตำดูจำกท้ังคนไทยในประเทศ และต่ำงประเทศ ตนไม่อยำกให้
กำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกรณีรูปธรรมที่เกิดขึ้นก่อนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ  ที่จะตอกย้ ำว่ำ กำรที่ผู้มีอ ำนำจไม่ดูแลหรือ
ปล่อยปละ ให้มีกำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบ ท ำให้กำรเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ไม่เที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ 
ซึ่งจะมีผลเสียหำยต่อควำมเชื่อมั่นของประเทศไทย เนื่องจำกขณะนี้ สถำนกำรณ์ต่ำงของโลก ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
เศรษฐฐกิจ หรือโรคภัยไข้เจ็บก ำลังซ้ ำเติมเศรษฐกิจของประเทศเรำอยู่ 

“ผมอยำกเห็นกำรเลือกตั้งบริสุทธิ์ และอยำกให้รัฐบำลแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน แม้นักกำรเมืองของเรำจะถูก
ดูดไปอยู่ฝั่งรัฐบำล แต่เรำต้องท ำหน้ำที่ เพรำะเรำมีฐำนเสียงที่สนับสนุนพรรคเพ่ือไทยมำอย่ำงยำวนำน สิ่งที่เรำลงใน
พ้ืนที่ครั้งนี้ เพรำะเรำต้องกำรให้ควำมชอบธรรมเกิดข้ึน ซึ่งรัฐบำลน่ำจะต้องตระหนักข้อกล่ำวหำเรื่องกำรใช้อ ำนำจโดยมิ
ชอบ และสร้ำงควำมยำกล ำบำกให้กับคู่ต่อสู้ทำงกำรมเอง จึงอยำกให้ท่ำนนำยกฯ กวดขันดูแล” 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57706
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ศาลเลื่อนนดัฟังค าสั่งคดี 'ธนาธร-อนค.' ฟ้องกกต.สอบยุบพรรคมิชอบ 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.38 น. 

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถ.นครไชยศรี ศำลนัดพร้อมเพ่ือฟัง
ค ำสั่ง/ค ำพิพำกษำชั้นตรวจค ำฟ้อง คดีหมำยเลขด ำ อท.185/2562 ที่  นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคต
ใหม่ (อนค.) และพรรคอนำคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธำน
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์ ,นำยสุชำติ เพชรอำวุธ ทั้งสองเป็น
กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ท.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. , นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ , พล.ท.สมชำย ชัย
วณิชยำ ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสำม เป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย , นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. , 
นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย , นำยฉัตรชัย จันทร์พรำยศรี , นำยปกรณ์ มหรรณพ , นำยเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ , นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ ำเลยที่ 1-14 ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อ
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 ที่ผ่ำนมำนั้น 

ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 157 และพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 69 ประกอบประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 83 , 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี 

โดยวันนี้ทนำยโจทก์มำศำล 
ขณะที่ ตำมท่ีศำลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.2563 ถึงส ำนักงำน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศำลภำยใน 15 

วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ส ำนักงำน กกต. ก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงถึงศำล ซึ่งศำลได้แยกเก็บเป็นเอกสำรลับ
ห้ำมคู่ควำมตรวจสอบและคัดถ่ำยโดยเด็ดขำด 

ขณะที่วันนี้ศำลสอบถำมฝ่ำยโจทก์แล้ว แถลงรับว่ำศำลรัฐธรรมนูญ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่ 
21 ก.พ.นี้ จึงให้ฝ่ำยโจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนญต่อศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง ภำยใน 30 วันนับแต่วันนี้ และ
เห็นว่ำเพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม 
ศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง จึงให้เลื่อนไปนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำ ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ เวลำ 10.00 น. 
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ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับคดีนี้ พรรคอนำคตใหม่ ได้ระบุพฤติกำรณ์ฟ้องสรุปว่ำ ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.
2562 คณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ ำเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธำนกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
เพ่ือรวบรวมหลักฐำนและแสวงหำข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่ำวหำนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคและพรรค อนค.โจทก์ท่ี 1-2 
ว่ำกระท ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือไม่ โดยอ้ำงว่ำโจทก์ที่ 1 ให้
พรรคอนค.โจทก์ท่ี 2 กู้ยืมเงินจ ำนวน 191,200,000 บำท โดยประธำนและคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนฯ จ ำเลยที่ 
1-3 ทรำบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ำรำยงำนกำรไต่สวนพร้อมทั้ง
สรุปส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนเสนอจ ำเลยที่ 4 เพ่ือพิจำรณำทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำกับโจทก์ท้ังสอง จึงถือได้ว่ำ
ยังไม่มีกำรไต่สวนตำมกฎหมำยและเป็นกำรละเว้นกำรกระท ำอันมิชอบ 

ขณะที่เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 4 ก็ทรำบดีอยู่แล้วว่ำยังไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ แต่ก็ไม่ได้ด ำเนินกำรหรือสั่งกำรให้
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
โดยจ ำเลยที่ 4 ส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย  อันเป็นกำรเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ ำเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศำลที่มีเขตอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปและส่ง
ส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร กกต.พิจำรณำโดยไม่มีกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหำกจ ำเลยที่ 5-7 เห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ ำนำจส่งเรื่องกลับไปให้เลขำธิกำร 
กกต.จ ำเลยที่ 4 ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือมอบหมำยให้จ ำเลยที่ 1-3 ด ำเนินกำร 

ส่วนคณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ก็ทรำบอยู่แล้วว่ำส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด ำเนินกำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด ำเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตำมส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนดังกล่ำว โดยมี
มติเสียงข้ำงมำกให้ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ ำนวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมำ
จำกกำรร่วมกันกระท ำโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมำย  และเป็นกำรร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทรำบข้อกล่ำวหำ , ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ , เสนอพยำนหลักฐำน หรือต่อสู้คดีตำม
สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/474243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/474243
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เลื่อนนัดฟังค าสั่งคดี ‘ธนาธร-อนาคตใหม่' ฟอ้งกกต.สอบยุบพรรคมิชอบ 
20 กุมภำพันธ์ 2563 13:59 449  

 
ศำลอำญำคดีทุจริตฯเลื่อนนัดฟังค ำสั่งคดี ‘ธนำธร-อนำคตใหม่’ ยื่นฟ้องกกต.สอบยุบพรรคมิชอบไปวันที่ 2 เม.ย.นี้  
วันนี้ (20ก.พ.63) ที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถ.นครไชยศรี ศำลนัดพร้อมเพ่ือฟังค ำสั่ง/ค ำพิพำกษำ
ชั้นตรวจค ำฟ้อง คดีหมำยเลขด ำ อท.185/2562 ที่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) และ
พรรคอนำคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธำนคณะกรรมกำรสืบสวน
และไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์ ,นำยสุชำติ เพชรอำวุธ ทั้งสองเป็นกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
, พ.ต.ท.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. , นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ , พล.ท.สมชำย ชัยวณิชยำ ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้ม
ประเสริฐ ทั้งสำม เป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย , นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. , นำยสันทัด ศิริอนันต์
ไพบูลย์ , นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย , นำยฉัตรชัย จันทร์พรำยศรี , นำยปกรณ์ มหรรณพ , นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , 
นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ ำเลยที่ 1-14 ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 
2562 ที่ผ่ำนมำนั้น 
ควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 157 และพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 69 ประกอบประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 83 , 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี โดย
วันนี้ทนำยโจทก์มำศำล 
 ขณะที่ ตำมที่ศำลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.2563 ถึงส ำนักงำน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศำลภำยใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ส ำนักงำน กกต. ก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงถึงศำล ซึ่งศำลได้แยกเก็บเป็นเอกสำรลับ
ห้ำมคู่ควำมตรวจสอบและคัดถ่ำยโดยเด็ดขำด 
ขณะที่วันนี้ศำลสอบถำมฝ่ำยโจทก์แล้ว แถลงรับว่ำศำลรัฐธรรมนูญ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่ 21 
ก.พ.นี้ จึงให้ฝ่ำยโจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนญต่อศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง ภำยใน 30 วันนับแต่วันนี้ และเห็นว่ำ
เพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง จึงให้เลื่อนไปนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำ ในวันที่ 2 เม.ย.
นี้ เวลำ 10.00 น. 
อ้ำงอิง : https://www.tnnthailand.com/content/29491 
 

https://www.tnnthailand.com/content/29491
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ศาลเลื่อนฟังค าสั่ง’ธนาธร’ฟ้องกกต.ร้องยุบ’อนค.’ปมเงินกู้อนค.มิชอบเป็น 2 เม.ย. 
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:23 น.  

 
 
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ ที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถ.นครไชยศรี ศำลนัดฟังค ำสั่งในคดีหมำยเลขด ำ 
อท.185/2562 ที ่

นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) และ พรรคอนำคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่น
ฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธำนคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์ ,
นำยสุชำติ เพชรอำวุธ ทั้ง3เป็นกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. , นำงสุกัญญำ รัต
นนำคินทร์ , พล.ท.สมชำย ชัยวณิชยำ ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้ง3เป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย , นำยอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธำน กกต. , นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย , นำยฉัตรชัย จันทร์พรำยศรี , นำย
ปกรณ์ มหรรณพ , นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ ทั้ง7เป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็น
จ ำเลยที่ 1-14  

ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 157 และพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 69 ประกอบประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 83 , 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน มี
ลักษณะเร่งรัดคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่ผ่ำนมำนั้น 

โดยคดีนี้ศำลมีค ำสั่งชั้นตรวจค ำฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่ำนมำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้ได้ควำมชัดใน
ข้อเท็จจริงแห่งคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ จึงอำศัยข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรด ำเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อ 3 ประกอบ 
พ.ร.บ.วิธีพิจำรณำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มำตรำ 23 เห็นสมควร ให้มีหนังสือถึงส ำนักงำน กกต. เพ่ือ
ขอทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสืบสวน , กำรไต่สวน , กำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนและกำร
ด ำเนินคดีกรณีกล่ำวหำว่ำ นำยธนำธร ให้พรรคอนำคตใหม่ กู้ยืมเงินอันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.
2560 ว่ำมีข้ันตอน-วิธีกำรสืบสวน , ไต่สวน , กำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน ตำมกฎหมำย , กฎ, ประกำศ , 
ระเบียบ , ข้อบังคับ หรือค ำสั่งใด อย่ำงไร โดยให้ ส ำนักงำน กกต.จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำให้ศำล ภำยใน 15 วันนับ
จำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกศำล เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต่อไป  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ภป-ปมอนค.กู้ธนาธร-728x400.jpg
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โดยกำรนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำวันนี้ทนำยโจทก์ทั้งสองมำศำล โดยตำมที่ศำลมีหนังสือที่ศย 300.012/ สค.15ลง
วันที่ 6 ม.ค.2563 ถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศำลภำยใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ ปรำกฏว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรชี้แจ้งข้อเท็จจริงตำม
หนังสือที่ลต 0019 / 556 ลงวันที่ 22 ม.ค.2563 “ต่อมำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
ปรำกฏตำมรำยละเอียดเอกสำรที่ส่งถึงศำลและมีค ำสั่งให้แยกเก็บเป็นเอกสำรลับห้ำมคู่ควำมตรวจสอบและคัดถ่ำยโดย
เด็ดขำด” โดยศำลสอบโจทก์แล้วแถลงรับว่ำศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.63
จึงให้โจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญต่อศำลภำยใน 30 วันนับแต่วันนี้ 
พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำเพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมจึงให้เลื่อนไปนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำในวันที่ 2 เม.ย.เวลำ 
10.00 น. อนุญำตให้คู่ควำมคัดถ่ำยรำยงำนกระบวนพิจำรณำโดยพิมพ์จำกคอมพิวเตอร์และไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ส่วน
เอกสำรที่ยื่นต่อศำลในวันนี้อนุญำตให้คัดถ่ำยได้โดยเสียค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับคดีนี้ พรรคอนำคตใหม่ ได้ระบุพฤติกำรณ์ฟ้องสรุปว่ำ ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.
62 คณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ ำเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธำนกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐำนและแสวงหำข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่ำวหำนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ำ
กระท ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือไม่ โดยอ้ำงว่ำโจทก์ที่ 1 ให้พรรค
อนค.โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ ำนวน 191,200,000 บำท โดยประธำนและคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนฯ จ ำเลยที่ 1-3 
ทรำบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ำรำยงำนกำรไต่สวนพร้อมทั้งสรุป
ส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนเสนอจ ำเลยที่ 4 เพ่ือพิจำรณำทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำกับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ำยัง
ไม่มีกำรไต่สวนตำมกฎหมำยและเป็นกำรละเว้นกำรกระท ำอันมิชอบ 
ขณะที่เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 4 ก็ทรำบดีอยู่แล้วว่ำยังไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ แต่ก็ไม่ได้ด ำเนินกำรหรือสั่งกำรให้
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
โดยจ ำเลยที่ 4 ส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย  อันเป็นกำรเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ ำเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศำลที่มีเขตอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปและส่ง
ส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร กกต.พิจำรณำโดยไม่มีกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหำกจ ำเลยที่ 5-7 เห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ ำนำจส่งเรื่องกลับไปให้เลขำธิกำร 
กกต.จ ำเลยที่ 4 ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือมอบหมำยให้จ ำเลยที่ 1-3 ด ำเนินกำร  
ส่วนคณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ก็ทรำบอยู่แล้วว่ำส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด ำเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตำมส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนดังกล่ำว โดยมีมติ
เสียงข้ำงมำกให้ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ ำนวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมำ
จำกกำรร่วมกันกระท ำโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมำย  และเป็นกำรร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทรำบข้อกล่ำวหำ , ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ , เสนอพยำนหลักฐำน หรือต่อสู้คดีตำม
สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1989493 
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รอผลวินิจฉัยศาล รธน.ศาลอาญาฯ เลื่อนฟังค าสั่งคดีธนาธรฟ้อง กกต. 
20 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:34 น.  

 
 

20 กุมภำพันธ์ 2563  ที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถ.นครไชยศรี ศำลนัดพร้อมเพื่อ
ค ำสั่ง/ค ำพิพำกษำชั้นตรวจค ำฟ้อง คดีหมำยเลขด ำ อท.185/2562 ที่  "นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) และ "พรรคอนาคตใหม่"   
   ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธำนคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่
สวนคดียุบพรรค อนค. ,นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์ ,นำยสุชำติ เพชรอำวุธ ทั้งสองเป็นกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน , 
พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. , นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ , พล.ท.สมชำย ชัยวณิชยำ ,พ.ต.อ.ชนะชัย 
ลิ้มประเสริฐ ทั้งสำม เป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย  , นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. , นำยสันทัด ศิริ
อนันต์ไพบูลย์ , นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย , นำยฉัตรชัย จันทร์พรำยศรี , นำยปกรณ์ มหรรณพ , นำยเลิศวิโรจน์ 
โกวัฒนะ , นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ ำเลยที่ 1-14 ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อ
วันที่ 18 ธ.ค.62 ที่ผ่ำนมำนั้น 
   ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 157 และพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 69 ประกอบประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 83 , 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน มี
ลักษณะเร่งรัดคดี โดยวันนี้ทนำยโจทก์มำศำล 
   ขณะที่ ตำมที่ศำลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึงส ำนักงำน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศำล
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ส ำนักงำน กกต. ก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงถึงศำล ซึ่งศำลได้แยก
เก็บเป็นเอกสำรลับห้ำมคู่ควำมตรวจสอบและคัดถ่ำยโดยเด็ดขำด  
   ขณะที่วันนี้ศำลสอบถำมฝ่ำยโจทก์แล้ว แถลงรับว่ำศำลรัฐธรรมนูญ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญใน
วันศุกร์ที่ 21 ก.พ.นี้ จึงให้ฝ่ำยโจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนญต่อศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง ภำยใน 30 วันนับ
แต่วันนี้ และเห็นว่ำเพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม 
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  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับคดีนี้ พรรคอนาคตใหม่ ได้ระบุพฤติกำรณ์ฟ้องสรุปว่ำ ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค.-11 
ธ.ค.62 คณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ ำเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธำนกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่
สวน เพื่อรวบรวมหลักฐำนและแสวงหำข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่ำวหำนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคและพรรค อนค.
โจทก์ที่ 1-2 ว่ำกระท ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือไม่  
   โดยอ้ำงว่ำโจทก์ที ่ 1 ให้พรรคอนค.โจทก์ที ่ 2 กู ้ย ืมเงินจ ำนวน 191,200,000 บำท โดยประธำนและ
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนฯ จ ำเลยที่ 1-3 ทรำบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอน กลับร่วมกันท ำรำยงำนกำรไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนเสนอจ ำเลยที่ 4 เพื่อ
พิจำรณำทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำกับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ำยังไม่มีกำรไต่สวนตำมกฎหมำยและเป็นกำรละเว้น
กำรกระท ำอันมิชอบ 
   ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทรำบดีอยู่แล้วว่ำยังไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ แต่ก็ไม่ได้ด ำเนินกำรหรือ
สั่งกำรให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำย โดยจ ำเลยที่ 4 ส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย  อัน
เป็นกำรเร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป 
   ส่วนจ ำเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศำลที่มีเขตอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปและส่งส ำนวนกำรสืบสวน
และไต่สวนให้จ ำเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร กกต.พิจำรณำโดยไม่มีกำรแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน โดยหำก
จ ำเลยที่ 5-7 เห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ ำนำจส่งเรื่องกลับไปให้เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 
4 ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือมอบหมำยให้จ ำเลยที่ 1-3 ด ำเนินกำร 
   ส่วนคณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ก็ทรำบอยู่แล้วว่ำส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด ำเนินกำร
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด ำเนินคดีแก่โจทก์ทั ้งสองตำมส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวน
ดังกล่ำว โดยมีมติเสียงข้ำงมำกให้ยื่นค ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ ำนวน
ที่ 8-14 จึงเป็นผลมำจำกกำรร่วมกันกระท ำโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมำย   และเป็นกำรร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทรำบข้อกล่ำวหำ , ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ , 
เสนอพยำนหลักฐำน หรือต่อสู้คดีตำมสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม  
   
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417972 
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ศาลอาญาคดีทุจริต เลือ่นอ่านค าพิพากษาคดี อนาคตใหม ่ฟ้อง กกต. 
20 ก.พ. 2020 - 14:28 น. 110 SHARE 

 
ศาลอาญาคดีทุจริต เลื่อนอ่านค าพิพาษาคดี อนาคตใหม่ ฟ้อง กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 
เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 ทีศ่าลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศำลนัดพร้อมเพื่อฟังค ำสั่ง/ค ำ
พิพำกษำชั้นตรวจค ำฟ้อง คดีหมำยเลขด ำ อท.185/2562 ที ่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
(อนค.) และพรรคอนำคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ท่ี 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธำน
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์ ,นำยสุชำติ เพชรอำวุธ ทั้งสองเป็น
กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ท.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. , นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ , พล.ท.สมชำย ชยั
วณิชยำ ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสำม เป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย , นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. , 
นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย , นำยฉัตรชัย จันทร์พรำยศรี , นำยปกรณ์ มหรรณพ , นำยเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ , นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ ำเลยที่ 1-14 ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อ
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 ที่ผ่ำนมำนั้น 
ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 157 และ พ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 69 ประกอบประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 83 , 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี โดย
วันนี้ทนำยโจทก์มำศำล 
ขณะที่ ตำมที่ศำลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.2563 ถึงส ำนักงำน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศำลภำยใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ส ำนักงำน กกต. ก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงถึงศำล ซึ่งศำลได้แยกเก็บเป็นเอกสำรลับ
ห้ำมคู่ควำมตรวจสอบและคัดถ่ำยโดยเด็ดขำด 
ขณะที่วันนี้ศำลสอบถำมฝ่ำยโจทก์แล้ว แถลงรับว่ำศำลรัฐธรรมนูญ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่ 21 
ก.พ.นี้ จึงให้ฝ่ำยโจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนญต่อศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง ภำยใน 30 วันนับแต่วันนี้ และเห็นว่ำ
เพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง จึงให้เลื่อนไปนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำ ในวันที่ 2 เม.ย.
นี้ เวลำ 10.00 น. 
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ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับคดีนี้ พรรคอนำคตใหม่ ได้ระบุพฤติกำรณ์ฟ้องสรุปว่ำ ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.2562 
คณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ ำเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธำนกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐำนและแสวงหำข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่ำวหำนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ำ
กระท ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือไม่ โดยอ้ำงว่ำโจทก์ท่ี 1 ให้พรรค
อนค.โจทก์ท่ี 2 กู้ยืมเงินจ ำนวน 191,200,000 บำท โดยประธำนและคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนฯ จ ำเลยที่ 1-3 
ทรำบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอน กลับร่วมกันท ำรำยงำนกำรไต่สวนพร้อมทั้งสรุป
ส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนเสนอจ ำเลยที่ 4 เพ่ือพิจำรณำท้ังที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำกับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ำยัง
ไม่มีกำรไต่สวนตำมกฎหมำยและเป็นกำรละเว้นกำรกระท ำอันมิชอบ 
ขณะที่เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 4 ก็ทรำบดีอยู่แล้วว่ำยังไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ แต่ก็ไม่ได้ด ำเนินกำรหรือสั่งกำรให้
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
โดยจ ำเลยที่ 4 ส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย  อันเป็นกำรเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ ำเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศำลที่มีเขตอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปและส่ง
ส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร กกต.พิจำรณำโดยไม่มีกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหำกจ ำเลยที่ 5-7 เห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ ำนำจส่งเรื่องกลับไปให้เลขำธิกำร 
กกต.จ ำเลยที่ 4 ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือมอบหมำยให้จ ำเลยที่ 1-3 ด ำเนินกำร 
ส่วนคณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ก็ทรำบอยู่แล้วว่ำส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด ำเนินคดีแก่โจทก์ท้ังสองตำมส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนดังกล่ำว โดยมีมติ
เสียงข้ำงมำกให้ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ ำนวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมำ
จำกกำรร่วมกันกระท ำโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมำย  และเป็นกำรร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทรำบข้อกล่ำวหำ , ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ , เสนอพยำนหลักฐำน หรือต่อสู้คดีตำม
สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม 
 

อ้ำงอิง : https://www.springnews.co.th/politics/620540 
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20 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:34 น. 

รอผลวินิจฉัยศาล รธน.ศาลอาญาฯเลือ่นฟังค าสั่งคดีธนาธรฟ้อง กกต. 
 

 
 
 
 
 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯกลางเลื่อนนัดฟังค าสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี"ธนาธร-อนค."ฟ้อง 14 กกต.- เจ้าหน้าที่กกต.
ส่งเอกสารแจงตามศาลสั่งแล้ว รอผลวินิจฉัยคดีศาล รธน.ให้ อนค.ส่งศาลภายใน 30 วันประกอบพิจารณาค าฟ้อง 
นัดฟังค าสั่งอีกครั้ง 2 เม.ย.  

20 กุมภำพันธ์ 2563  ที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถ.นครไชยศรี ศำลนัดพร้อมเพ่ือค ำสั่ง/ค ำ
พิพำกษำชั้นตรวจค ำฟ้อง คดีหมำยเลขด ำ อท.185/2562 ที่  "นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
(อนค.) และ "พรรคอนำคตใหม่"   

ร่วมกันเป็นโจทก์ท่ี 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธำนคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน
คดียุบพรรค อนค. ,นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์ ,นำยสุชำติ เพชรอำวุธ ทั้งสองเป็นกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.
จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. , นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ , พล.ท.สมชำย ชัยวณิชยำ ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ 
ทั้งสำม เป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย  

, นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. , นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย , นำยฉัตร
ชัย จันทร์พรำยศรี , นำยปกรณ์ มหรรณพ , นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ ำเลยที่ 1-14 ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่ผ่ำนมำนั้น  

ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 157 และพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 69 ประกอบประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 83 , 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน มี
ลักษณะเร่งรัดคดี  
โดยวันนี้ทนายโจทก์มาศาล  

ขณะที่ ตำมท่ีศำลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึงส ำนักงำน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศำลภำยใน 15 
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ส ำนักงำน กกต. ก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงถึงศำล ซึ่งศำลได้แยกเก็บเป็นเอกสำรลับ
ห้ำมคู่ควำมตรวจสอบและคัดถ่ำยโดยเด็ดขำด  

ขณะที่วันนี้ศำลสอบถำมฝ่ำยโจทก์แล้ว แถลงรับว่ำศำลรัฐธรรมนูญ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์
ที่ 21 ก.พ.นี้ จึงให้ฝ่ำยโจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนญต่อศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง ภำยใน 30 วันนับแต่วันนี้ และ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

เห็นว่ำเพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม"ศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง" จึงให้เลื่อนไปนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำ ในวันที่ 
2 เม.ย.นี้  เวลำ10.00 น.  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับคดีนี้ พรรคอนำคตใหม่ ได้ระบุพฤติกำรณ์ฟ้องสรุปว่ำ ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.
62 คณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ ำเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธำนกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐำนและแสวงหำข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่ำวหำนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ำ
กระท ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือไม่  

โดยอ้ำงว่ำโจทก์ที่  1 ให้พรรคอนค.โจทก์ที่  2 กู้ยืมเงินจ ำนวน 191,200,000 บำท โดยประธำนและ
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนฯ จ ำเลยที่ 1-3 ทรำบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
กลับร่วมกันท ำรำยงำนกำรไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนเสนอจ ำเลยที่ 4 เพ่ือพิจำรณำทั้งที่ยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่ำวหำกับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ำยังไม่มีกำรไต่สวนตำมกฎหมำยและเป็นกำรละเว้นกำรกระท ำอันมิชอบ  

ขณะที่เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 4 ก็ทรำบดีอยู่แล้วว่ำยังไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ แต่ก็ไม่ได้ด ำเนินกำรหรือสั่ง
กำรให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยจ ำเลยที่ 4 ส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย  อันเป็นกำร
เร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป  

ส่วนจ ำเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศำลที่มีเขตอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปและส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่
สวนให้จ ำเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร กกต.พิจำรณำโดยไม่มีกำรแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน โดยหำกจ ำเลยที่  5-7 
เห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ ำนำจส่งเรื่องกลับไปให้เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 4 ด ำเนินกำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือมอบหมำยให้จ ำเลยที่ 1-3 ด ำเนินกำร  

ส่วนคณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ก็ทรำบอยู่แล้วว่ำส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด ำเนินกำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด ำเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตำมส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนดังกล่ำว โดยมี
มติเสียงข้ำงมำกให้ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ ำนวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมำ
จำกกำรร่วมกันกระท ำโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมำย  และเป็นกำรร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทรำบข้อกล่ำวหำ , ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ  เสนอพยำนหลักฐำน หรือต่อสู้คดีตำม
สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417972?adz 
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ศาลเลื่อนฟังค าสั่ง ‘ธนาธร’ ฟ้อง 7 กกต.ร้องยุบพรรคปมเงินกู้โดยมิชอบ 

ศำลเลื่อนฟังค ำสั่ง / เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถ.นครไชยศรี ศำลนัดฟัง
ค ำสั่งในคดีหมำยเลขด ำ อท.185/2562 ที่นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) และ พรรคอนำคต
ใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธำนคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค 
อนค., นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์, นำยสุชำติ เพชรอำวุธ ทั้ง 3 เป็นกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน,กดติดตำมไลน์ ข่ำวสด 
official account ได้ที่นี ่

พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต., นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์, พล.ท.สมชำย ชัยวณิชยำ, พ.ต.อ.ชนะชัย 
ลิ้มประเสริฐ ทั้ง 3 เป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย, นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. , นำยสันทัด ศิริอนันต์
ไพบูลย์, นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย, นำยฉัตรชัย จันทร์พรำยศรี, นำยปกรณ์ มหรรณพ, นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นำย
ฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ ทั้ง 7 เป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ ำเลยที่ 1-14 

ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 157 และพ.ร.ป.ว่ำ ด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 69 ประกอบประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 83, 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน มี
ลักษณะเร่งรัดคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่ผ่ำนมำนั้น 

คดีนี้ศำลมีค ำสั่งชั้นตรวจค ำฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่ำนมำ เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้ได้ควำมชัดในข้อเท็จจริง
แห่งคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ จึงอำศัยข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรด ำเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อ 3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธี
พิจำรณำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มำตรำ 23 เห็นสมควร ให้มีหนังสือถึงส ำนักงำน กกต. เพ่ือขอทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสืบสวน, กำรไต่สวน, กำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนและกำรด ำเนินคดี 

กรณีกล่ำวหำว่ำ นำยธนำธรให้พรรคอนำคตใหม่ กู้ยืมเงินอันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.
2560 ว่ำมีขั้นตอน-วิธีกำรสืบสวน, ไต่สวน, กำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน ตำมกฎหมำย , กฎ, ประกำศ, 
ระเบียบ, ข้อบังคับ หรือค ำสั่งใด อย่ำงไร โดยให้ ส ำนักงำน กกต.จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำให้ศำล ภำยใน 15 วันนับ
จำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกศำล เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต่อไป  โดยกำรนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำวันนี้ทนำย
โจทก์ท้ังสองมำศำล 

โดยตำมที่ศำลมีหนังสือท่ีศย 300.012/ สค.15ลงวันที่ 6 ม.ค.2563 ถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดย
ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศำลภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ปรำกฏว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
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เลือกตั้งมีหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรชี้แจ้งข้อเท็จจริงตำมหนังสือที่ลต 0019/556 ลงวันที่ 22 ม.ค.2563 “ต่อมำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงปรำกฏตำมรำยละเอียดเอกสำรที่ส่งถึงศำล และมีค ำสั่ง
ให้แยกเก็บเป็นเอกสำรลับห้ำมคู่ควำมตรวจสอบและคัดถ่ำยโดยเด็ดขำด” 

โดยศำลสอบโจทก์แล้วแถลงรับว่ำศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.63 จึง
ให้โจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญต่อศำลภำยใน 30 วันนับแต่วันนี้ พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำเพ่ือประโยชน์แห่งควำม
ยุติธรรม จึงให้เลื่อนไปนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำในวันที่ 2 เม.ย.เวลำ 10.00 น.อนุญำตให้คู่ควำมคัดถ่ำยรำยงำน
กระบวนพิจำรณำโดยพิมพ์จำกคอมพิวเตอร์และไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ส่วนเอกสำรที่ยื่นต่อศำลในวันนี้อนุญำตให้คัดถ่ำยได้
โดยเสียค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับคดีนี้ พรรคอนำคตใหม่ ระบุพฤติกำรณ์ฟ้องสรุปว่ำ ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 
คณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ ำเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธำนกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐำนและแสวงหำข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่ำวหำนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ำ
กระท ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือไม่ โดยอ้ำงว่ำโจทก์ที่ 1 ให้พรรค
อนค.โจทก์ท่ี 2 กู้ยืมเงินจ ำนวน 191,200,000 บำท 

โดยประธำนและคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนฯ จ ำเลยที่ 1-3 ทรำบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท ำให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ำรำยงำนกำรไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนเสนอจ ำเลยที่ 
4 เพ่ือพิจำรณำทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำกับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ำยังไม่มีกำรไต่สวนตำมกฎหมำยและเป็นกำรละ
เว้นกำรกระท ำอันมิชอบ 

ขณะที่เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 4 ก็ทรำบดีอยู่แล้วว่ำยังไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ แต่ก็ไม่ได้ด ำเนินกำรหรือสั่ง
กำรให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยจ ำเลยที่ 4 ส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย อันเป็นกำร
เร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป 

ส่วนจ ำเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศำลที่มีเขตอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปและส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่
สวนให้จ ำเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร กกต.พิจำรณำโดยไม่มีกำรแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน โดยหำกจ ำเลยที่ 5-7 
เห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ ำนำจส่งเรื่องกลับไปให้เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 4 ด ำเนินกำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือมอบหมำยให้จ ำเลยที่ 1-3 ด ำเนินกำร 

ส่วนคณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ก็ทรำบอยู่แล้วว่ำส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด ำเนินกำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด ำเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตำมส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนดังกล่ำว โดยมี
มติเสียงข้ำงมำกให้ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ ำนวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมำ
จำกกำรร่วมกันกระท ำโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมำย และเป็นกำรร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทรำบข้อกล่ำวหำ , ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ, เสนอพยำนหลักฐำน หรือต่อสู้คดีตำม
สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3612261 
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เลื่อนฟังค าสั่ง 2 เม.ย.คดี "ธนาธร-อนาคตใหม่" ฟ้อง กกต. สอบยุบพรรคไม่ชอบ 
 
 
 
 
 

 
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ เลื่อนฟังค าสั่งเป็น 2 เม.ย. 2563 ชั้นตรวจฟ้องคดี "ธนาธร-อนาคตใหม่" ฟ้อง 14 กกต.- 
จนท. สอบคดียุบพรรค ไม่ชอบ 

ที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถนนนครไชยศรี เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ศำลนัดพร้อมเพ่ือฟังค ำสั่ง
ชั้นตรวจค ำฟ้อง คดีท่ีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และพรรคอนำคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ท่ี 1-2 
ยื่นฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธำนคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรคอนำคตใหม่ กับพวก
คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยและคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ ำเลยที่ 1-14 หลังยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่
ผ่ำนมำ ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ กรณีท ำส ำนวนคดียุบพรรคอนำคตใหม่ไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี ก่อนหน้ำนี้ศำลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึงส ำนักงำน กกต. ให้มีหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศำลภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทำงส ำนักงำน กกต. ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงถึง
ศำล 

โดยวันนี้ศำลสอบถำมฝ่ำยโจทก์แล้ว ทรำบว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 21 
ก.พ.นี้ จึงให้ฝ่ำยโจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญต่อศำลอำญำคดีทุจริตฯ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันนี้ และเห็นว่ำเพ่ือ
ประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ศำลอำญำคดีทุจริตฯ ให้เลื่อนนัดฟังค ำสั่งไปเป็นวันที่ 2 เม.ย. เวลำ 10.00 น. 
 อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1776275 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1776275
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20 กุมภำพันธ์ 2563 - 18:19 น.  

 
 

24 มี.ค.อัยการสั่งคดี ธนาธร-ปิยบุตร อีกรอบ 
 
              20 ก.พ.63 - ที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ถ.รัชดำภิเษก "นำยกฤษฎำงค์ นุตจรัส" ทนำยควำมนำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) เดินทำงเข้ำพบ "อัยกำรส ำนักงำนคดีอำญำ 6" เพ่ือขอรับทรำบควำมเห็น
ของ ผบ.ตร.ตำมข้ันตอนกฎหมำยว่ำจะเห็นแย้งหรือไม่เห็นแย้ง  หลังจำกท่ี ต.ค.62 ในส ำนวนคดีที่อัยกำรมีค ำสั่งไม่ฟ้อง
นำยธนำธร , นำยไกลก้อง ไวทยกำร นำยทะเบียนพรรค และ น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมกำรบริหำรพรรค ตกเป็น
ผู้ต้องหำ 2 ส ำนวน ฐำนร่วมกันน ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ม.14 (2) จำกกำรร่วมกันจัดรำยกำร "คืนวันศุกร์ให้ประชำชน" วันที่ 29 มิ.ย.61 ผ่ำน
เฟซบุ๊กไลฟ์ ในเพจอนำคตใหม่ - The Future We Want และเพจ Thanathorn Juangroongruangkit วิจำรณ์กระแส
ข่ำวกรณีพลังดูดของ คสช.  
                  โดย "นำยกฤษฎำงค์" ทนำยควำม เปิดเผยว่ำ วันนี้อัยกำรแจ้งให้ทรำบว่ำ ฝ่ำย ผบ.ตร.ยังไม่ส่งควำมเห็น
กลับมำว่ำจะเห็นแย้งกับค ำสั่งของอัยกำรหรือไม่ อย่ำงไร ซึ่งฝั่ง ตร.แจ้งว่ำขณะนี้ยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ผู้บังคับบัญชำ  โดยอัยกำรแจ้งให้ตนทรำบว่ำได้เร่งรัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติไปแล้ว ด้วยควำมจ ำเป็นจึงต้องเลื่อนกำร
ฟังผลออกไปเป็นวันที่ 24 มี.ค.นี้ เวลำ 10.00 น. 
                   ส่วนคดีที่พนักงำนสอบสวน ปอท. ส่งส ำนวนกำรสอบสวนกล่ำวหำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ และเลขำธิกำรพรรค อนค. ให้อัยกำรเมื่อเดือน ต.ค.62 ตำมควำมผิดดูหมิ่นศำล ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 
198 กรณีวิจำรณ์ตุลำกำรศำรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักษำชำติ (ทษช.) ที่อัยกำรส ำนักงำนคดีอำญำ 4 นัด
ฟังผลกำรสั่งคดีในวันเดียวกันนี้เช่นกัน  
                  "นำยกฤษฎำงค์" ทนำยควำม กล่ำวว่ำ อัยกำรแจ้งว่ำ พนักงำนสอบสวนยังไม่ได้ส่งผลกำนสอบสวน
เพ่ิมเติม ที่นำยปิยบุตร ได้ร้องขอควำมเป็นธรรมต่ออัยกำรขอให้สอบพยำน 3-4 ประเด็นกลับมำ ซึ่งประเด็นร้องขอ
ควำมเป็นธรรม ประเด็นหนึ่งที่ส ำคัญคือกรณีที่เรำเห็นว่ำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญที่บอกว่ำเป็นผู้เสียหำยน้้น ที่ผ่ำนมำ
ไม่ได้เป็นผู้แจ้งควำมกล่ำวหำตำมขั้นตอน จึงต้องให้สอบสวนเพ่ิมเติม ซึ่งอัยกำรนัดฟังค ำสั่งคดีนำยปิยบุตร เป็นวันที่ 24 
มี.ค.นี้ เช่นเดียวกัน ในเวลำ 10.00 น. 
 
 อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/418065 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/418065
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20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:39 น. 

ศาลเลื่อนนดัฟังค าสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี 'ธนาธร-อนค.' ฟ้อง กกต. สอบคดียุบพรรคมิชอบ  

 
 

20 ก.พ.63 - ที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถ.นครไชยศรี  ศำลนัดพร้อมเพ่ือฟังค ำสั่ง/ค ำ
พิพำกษำชั้นตรวจค ำฟ้อง คดีหมำยเลขด ำ อท.185/2562 ที่  นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) 
และพรรคอนำคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นำยเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธำนคณะกรรมกำร
สืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์ ,นำยสุชำติ เพชรอำวุธ ทั้งสองเป็นกรรมกำรสืบสวนและ
ไต่สวน , พ.ต.ท.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. , นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ , พล.ท.สมชำย ชัยวณิชยำ ,พ.ต.อ.ชนะ
ชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสำม เป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย , นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. , นำยสันทัด ศิริอนันต์
ไพบูลย์ , นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย , นำยฉัตรชัย จันทร์พรำยศรี , นำยปกรณ์ มหรรณพ , นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , 
นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  เป็นจ ำเลยที่ 1-14 ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 
2562 ที่ผ่ำนมำนั้น 

ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 157 และพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 69 ประกอบประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 83 , 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน มี
ลักษณะเร่งรัดคดี 
  ขณะที่ ตำมที่ศำลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.2563 ถึงส ำนักงำน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศำลภำยใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ส ำนักงำน กกต. ก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงถึงศำล ซึ่งศำลได้แยกเก็บเป็น
เอกสำรลับห้ำมคู่ควำมตรวจสอบและคัดถ่ำยโดยเด็ดขำด 
ขณะที่วันนี้ศำลสอบถำมฝ่ำยโจทก์แล้ว แถลงรับว่ำศำลรัฐธรรมนูญ  นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่ 21 
ก.พ.นี้ จึงให้ฝ่ำยโจทก์ส่งค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนญต่อศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง ภำยใน 30 วันนับแต่วันนี้ และเห็นว่ำ
เพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม 
ศำลอำญำคดีทุจริตฯ กลำง จึงให้เลื่อนไปนัดฟังค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำ ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ เวลำ 10.00 น. 
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ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับคดีนี้ พรรคอนำคตใหม่ ได้ระบุพฤติกำรณ์ฟ้องสรุปว่ำ ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.2562 
คณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ ำเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธำนกับคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐำนและแสวงหำข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่ำวหำนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ำ
กระท ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือไม่  โดยอ้ำงว่ำโจทก์ที่ 1 ให้พรรค
อนค.โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ ำนวน 191,200,000 บำท โดยประธำนและคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนฯ จ ำเลยที่ 1-3 
ทรำบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ำรำยงำนกำรไต่สวนพร้อมทั้งสรุป
ส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนเสนอจ ำเลยที่ 4 เพ่ือพิจำรณำทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำกับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ำยัง
ไม่มีกำรไต่สวนตำมกฎหมำยและเป็นกำรละเว้นกำรกระท ำอันมิชอบ 
ขณะที่เลขำธิกำร กกต.จ ำเลยที่ 4 ก็ทรำบดีอยู่แล้วว่ำยังไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ แต่ก็ไม่ได้ด ำเนินกำรหรือสั่งกำรให้
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย  
โดยจ ำเลยที่ 4 ส่งส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย  อันเป็นกำรเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ ำเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศำลที่มีเขตอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปและส่ง
ส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนให้จ ำเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร กกต.พิจำรณำโดยไม่มีกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหำกจ ำเลยที่ 5-7 เห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ ำนำจส่งเรื่องกลับไปให้เลขำธิกำร 
กกต.จ ำเลยที่ 4 ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือมอบหมำยให้จ ำเลยที่ 1-3 ด ำเนินกำร 
ส่วนคณะกรรมกำร กกต.จ ำเลยที่ 8-14 ก็ทรำบอยู่แล้วว่ำส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด ำเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตำมส ำนวนกำรสืบสวนและไต่สวนดังกล่ำว โดยมีมติ
เสียงข้ำงมำกให้ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ ำนวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมำ
จำกกำรร่วมกันกระท ำโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมำย  และเป็นกำรร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทรำบข้อกล่ำวหำ , ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ , เสนอพยำนหลักฐำน หรือต่อสู้คดีตำม
สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57711 
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20 ก.พ. 2563 16:00 น. 

ปริญญา มองข้ามชอต หากอนาคตใหม่ถูกยุบ ท ารัฐได้เปรียบฝ่ายค้าน 15 เสียง 
 
 
 
 
 
 
"ปริญญา" ชี้ ปมเงินกู้ 191 ล้าน เงินกู้ไม่ใช่รายได้แต่เป็นหนี้สิน มองข้ามชอต หากยุบอนาคตใหม่ ส่งผล 2 ทาง 
ยุบพรรคกับโทษทางอาญา ท า รบ.ได้เปรียบ เสียงฝ่ายค้านหาย 15 เสียง 

วันที่ 20 ก.พ. ผศ.ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
กล่ำวถึง แนวทำงกำรวินิจฉัยคดียุบพรรคอนำคตใหม่ กรณีเงินกู้ของพรรค พร้อมเปิด พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง โดยชี้ให้เห็น
ว่ำเงินกู้ไม่ใช่รำยได้ แต่เป็นหนี้สิน ขณะเดียวกันพรรคกำรเมืองไม่ใช่องค์กรของรัฐ แต่เป็นกำรร่วมกันของพลเมือง เช่น
ในยุโรปและสหรัฐฯ ดังนั้นหำกกฎหมำยไม่ได้ห้ำมไว้ ย่อมสำมำรถท ำได้ 

พร้อมกับยกมำตรำ 66 เรื่องกำรบริจำคเงิน โดยชี้ให้เห็นว่ำเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจำค ส่วนจะเป็นนิติกรรมอ ำพรำง
หรือไม่นั้น ต้องไปดูถึงวิธีกำรใช้หนี้ว่ำเป็นอย่ำงไร ดังนั้นควำมเห็นส่วนตัวจึงมองว่ำ กรณีของพรรคอนำคตใหม่ ควรจบที่ 
มำตรำ 66 อีกท้ังในทำงกฎหมำยไม่สำมำรถไปถึงขั้นยุบพรรคตำม มำตรำ 72 ได้ หำกผิดตำมมำตรำ 66 
ทั้ งนี้ หำกผิดตำม มำตรำ 66 ก็จะผิดตำมมำตรำ 125 คือ มีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท และให้ศำลสั่งเพิกถอน
สิทธิ์เลือกตั้งหัวหน้ำพรรค และกรรมกำรบริหำรพรรค 5 ปี รวมถึงให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกินมูลค่ำที่
ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกไปยังกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ปริญญำ กล่ำวว่ำ จึงเป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วง หำกมีกำรยุบพรรคกำรเมือง โดยไม่ยึดถือกฎหมำย ที่
มองว่ำ เงินกู้คือรำยได้และรำยได้คือเงินบริจำค พร้อมมองว่ำ กรณีนี้ไม่เท่ำกับเงินใต้โต๊ะที่ต้องควบคุมมำกกว่ำ   ส่วน
ก่อนหน้ำนี้ ที่หลำยพรรคกำรเมือง มีปัญหำในเรื่องของเงินกู้ ผศ.ดร.ปริญญำ เชื่อว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะต้องวำงหลัก
ออกมำ เพรำะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกำรใช้สิทธิไม่ใช่กำรใช้อ ำนำจ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกศำลวินิจฉัยเป็นที่สุดถึงข้ันยุบพรรค ก็จะส่งผลใน 2 ทำง ได้แก่ 1. พรรคที่ถูกยุบจะไม่มีควำม
เป็นพรรคอีกต่อไปเลย ในแง่ทำงกำรเมืองหรือรัฐศำสตร์ ตนอยำกให้ดูบทเรียนในอดีต ที่มีกำรยุบพรรคไทยรักไทย แล้ว
เกิดข้ึนเป็นพรรคพลังประชำชน และมำเป็นพรรคเพ่ือไทย เพรำะควำมเป็นพรรคยังคงอยู่ 

2. จะเป็นกำรสร้ำงบรรทัดฐำนใหม่ ว่ำ กำรกู้เงินจำกนี้ห้ำมท ำ แม้กฎหมำยไม่ได้เขียนไว้ เพรำะจะเป็นกำรห้ำม
โดยศำลรัฐธรรมนูญ โดยตำมหลักกฎหมำยมหำชน กำรใช้อ ำนำจต้องมีกฎหมำยระบุไว้ 
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นอกจำกนี้ ผศ.ดร.ปริญญำ ระบุว่ำ หำกมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่จะท ำให้ฝั่งรัฐบำลได้เปรียบมำกขึ้น เพรำะ
เสียงของฝ่ำยค้ำนจะหำยไป 15 เสียง ซึ่งหำกเทียบกับโทษทำงอำญำแล้ว กำรยุบพรรคถือเป็นกำรประหำรชีวิต ดังนั้น
กำรจะประหำรชีวิตได้ ควำมผิดต้องชัดตำมกฎหมำย 

ส ำหรับกำรชี้แจงในวันนี้ ตนไม่ได้ออกโรงมำปกป้องพรรคอนำคตใหม่ แต่เป็นกำรนัดสัมภำษณ์ของสื่อมวลชน 2 
ส ำนัก ที่ติดต่อเข้ำมำ ตนจึงใช้โอกำสเดียวกันนี้ ชี้แจงกับสื่ออ่ืนๆ ไปพร้อมกัน และสิ่งที่ตนแสดงควำมเห็นออกมำเป็น
ควำมเห็นส่วนตัวเท่ำนั้น ทั้งนี้พ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นพื้นที่สำธำรณะในกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็น แม้ว่ำ
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ จะจบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ แต่เพ่ือประโยชน์ของประชำชนและระบบพรรคกำรเมือง จึง
เป็นกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1776293 
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ไอติม-พริษฐ์ น านักการเมือง นักวิชาการรุ่นใหม่ ลงชื่อไม่เห็นด้วย ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:00 น.  

 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นำย พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม อดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหำนคร พรรคประชำธิปัตย์ โพสต์
ข้อควำมทำงเฟสบุ๊ก แถลงกำรณ์ไม่เห็นด้วยกับกำรยุบพรรคกำรเมือง พร้อมชี้ว่ำ สองมำตรฐำนคือไร้มำตรฐำน ยิ่งท ำ
กำรเมืองวิกฤตมำกข้ึน ระบุว่ำ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของ “อนำคตใหม”่ แต่เป็นเรื่องของ “อนำคตประเทศไทย” 
กฎหมำยจะศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคำรพ ต่อเมื่อประชำชนทุกคนอยู่ภำยใต้กฎหมำยที่บังคับใช้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
บ้ำนเมืองเรำได้ไถลลงมำสู่สภำวะที่สังคมถูกปกครองด้วยระบอบสองมำตรฐำน ในระดับที่รุนแรงเกินกว่ำที่เรำจะนิ่งเฉย
ต่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองได้ จริงอยู่ว่ำ เหตุกำรณ์สองมำตรฐำนนั้นมีให้เห็นในทุกยุคทุกสมัยของประวัติศำสตร์กำร
เมืองไทย เรำมักเห็นผู้มีอ ำนำจท ำหลำยอย่ำงเพ่ือประโยชน์ของตนเองในนำมของ “ควำมยุติธรรม” และ “ควำมรัก
ชำติ” เพ่ือตีตรำคนที่เห็นต่ำงว่ำเป็นกลุ่มที่มุ่งร้ำยต่อประเทศ แต่ในระยะ 6 ปีที่ผ่ำนมำหลังเหตุกำรณ์รัฐประหำร ควำม
ไม่เป็นธรรมเหล่ำนี้ได้ทวีคูณมำกขึ้น ซึ่งสวนทำงกับพลังและแรงกล้ำของคนรุ่นใหม่จ ำนวนมำก ที่ต้องกำรเห็นบ้ำนเมือง
พวกเขำก้ำวหน้ำไปสู่ประเทศที่เป็นธรรมและรุ่งโรจน์ และหลุดออกจำกระบอบสองมำตรฐำนที่นับวันยิ่งเผยตัวออกมำ
อย่ำงชัดเจนขึ้นในทุกมิติของสังคม ระบอบที่บอกเรำว่ำอะไรผิดถูก อำจไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำรกระท ำ แต่ขึ้นอยู่กับใครเป็น
คนกระท ำ ตัวอย่ำงเช่น 
(1) ในขณะที่กฎหมำยถูกมำใช้เ พ่ือปกป้องและให้คุณต่อคนกลุ่มหนึ่งเพียงเพรำะเขำพร้อมรับใช้ผู้มีอ ำนำจ … 
…กฎหมำยเดียวกันถูกมำใช้เพื่อปกครองและให้โทษคนอีกกลุ่มหนึ่งเพียงเพรำะเขำเห็นต่ำง 
(2) ในขณะที่บำงคนกล้ำสำรภำพอย่ำงภำคภูมิว่ำเขียนกติกำประเทศขึ้นมำเพ่ือผลประโยชน์พวกพ้องตัวเอง … 
… คนอ่ืนกลับถูกจับกุมเพียงเพรำะไม่เห็นด้วยกับร่ำงรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอในประชำมติ 
(3) ในขณะที่พรรคหนึ่งขำยโต๊ะจีนระดมทุนจำกธุรกิจขนำดใหญ่ได้… 
…อีกพรรคหนึ่งกลับถูกห้ำมแม้กระท่ังขำยสินค้ำออนไลน์ 
(4) ในขณะที่ กลุ่ มหนึ่ งมี แต้ มต่ อตั้ ง แต่ ก่ อน เลื อกตั้ ง  จ ำกอ ำนำจแต่ งตั้ งพวก พ้อง เป็ น  ส . ว  250 คน… . 
…อีกกลุ่มหนึ่งกลับโดนตัดคะแนนหลังเลือกตั้ง จำกกำรบิดกำรค ำนวณ ส.ส. บัญชีรำยชื่อให้เข้ำทำงอีกฝ่ำย 
(5) ในขณะที่บำงกลุ่มมักป่ำวประกำศถึงควำมส ำคัญของกำรเป็น “คนดี” ของสังคม… 
… แต่คนกลุ่มนั้นกลับเป็นมิตรกับคนที่ตัวเองเคยตีตรำว่ำเป็น “คนโกง” 
(6 ในขณะที่กำรถือหุ้นสื่อของผู้แทนบำงคน ท ำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่และถูกปลดออกจำกต ำแหน่ง … 
… แต่ผู้แทนจำกอีกซีกกำรเมืองทีถ่ืออิทธิพลเหนือสื่อ กลับเดินเข้ำสภำอย่ำงง่ำยดำย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/31-13.jpg
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(7) ในขณะที่งำนวิ่งแห่งหนึ่ง ถูกปฏิเสธกำรขอใช้สถำนที่ก่อนงำน พร้อมมีเจ้ำหน้ำที่มำควบคุมสถำนกำรณ์ … 
…งำนเดินอีกแห่งหนึ่งกลับสำมำรถจัดได้อย่ำงรำบรื่น เสมือนงำนหนึ่งของภำครัฐ โดยมีเจ้ำหน้ำที่มำให้บริกำร 
(8) ในขณะที่กรณีเสียบบัตรแทนกันในสมัยก่อน ท ำให้กฎหมำยเป็นโมฆะ… 
…แต่กรณีเสียบบัตรแทนกันในต้นปีนี้ กลับถูกมองว่ำเป็นเรื่องเล็กน้อย 
(9) ในขณะที่ผู้คนที่อยำกแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกตีตรำว่ำ “ชังชำติ” 
… แต่คนที่ฉีกรัฐธรรมนูญกลับถูกมองว่ำเสียสละเพ่ือแผ่นดิน 
ไม่ส ำคัญว่ำกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำคุณจะกำกบำทให้ใคร ไม่ส ำคัญด้วยซ้ ำว่ำคุณเห็นด้วยกับแนวทำงอนำคตใหม่หรือไม่ 
แต่สิ่งที่ส ำคัญกว่ำคือกำรออกมำยืนหยัดเพ่ือควำมถูกต้อง ร่วมปฏิเสธกำรเมืองสองมำตรฐำนและควำมยุติธรรมเอียงข้ำง
ที่ครอบง ำประเทศนี้มำนำนเกินไป และฉำยภำพให้เห็นว่ำกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ อำจเป็นตะปูอีกดอกที่ตอกย้ ำควำม
เป็นสองมำตรฐำนของบ้ำนเมืองเรำ 
กำรพยำยำมยุบพรรคใดพรรคหนึ่ง จึงไม่ได้เป็นกำรแก้ปัญหำของสถำนกำรณ์กำรเมืองปัจจุบัน แต่ยิ่งไปกว่ำนั้นจะท ำให้
สถำนกำรณ์กำรเมืองกลับไปสู่วังวนควำมขัดแย้งที่หนักไปกว่ำเดิม อันเป็นที่ประจักษ์ในระยะกว่ำ 15 ปีที่ผ่ำนมำ 
ไม่ว่ำวิบำกกรรมเฉพำะหน้ำของชำวอนำคตใหม่จะเป็นเช่นไร และไม่ว่ำอนำคตข้ำงหน้ำของพวกเรำจะลงเอยเช่นไร แต่ที่
แน่นอนคือพวกเรำจะเป็นแนวร่วมในวิถีและอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย ที่ต่อต้ำนเผด็จกำรทุกรูปแบบ 
เรำทุกผู้ ทุกนำม ทุกชั้นชน ทุกควำมเชื่อ ควรมีส่วนร่วมในกำรออกแบบบ้ำนนี้เมืองนี้ ด้วยวิถีทำงแห่งสันติในระบบ
กำรเมืองที่เปิดกว้ำง เปิดโอกำสให้ทุกคนได้เข้ำมำร่วมคิด ร่วมฝัน เพ่ือสังคมไทยของพวกเรำทุกคน หำกทว่ำกำรเมือง
สองมำตรฐำน แลเห็นจะเป็นปัญหำใหญ่เกินที่จะมีกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งจะทัดทำน และไม่ได้เป็นภำรกิจของใครคนใด
คนหนึ่ง แต่มันคือภำรกิจของคนในสังคมทุกคน ที่จะต้องยืนหยัดร่วมปฏิเสธระบอบสองมำตรฐำน ที่ฉุดรั้งควำมก้ำวหน้ำ
ของเศรษฐกิจและสังคมเรำ 
ระบอบสองมำตรฐำนคือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ถำวร ถูกประดิษฐ์มำจำกกลุ่มคนส่วนน้อยนิด หำกควำมจริงอันถำวรก็คือควำม
ใฝ่ฝันที่จะเห็นสังคมเท่ำเทียม มีสิทธิ มีเสรีภำพ เสมอหน้ำกัน เพ่ือจะให้ประเทศนี้มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับในระดับ
นำนำชำติ 
กำรเมืองไทยต้องกำร “สถำบันกำรเมือง” ที่หลำกหลำย เพ่ือเป็นตัวแทนชุดควำมคิดที่แตกต่ำงกันออกไปของคนในแต่
ละกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ และเพ่ือแข่งกันพัฒนำตัวเองให้เป็นตัวเลือกท่ีดีที่สุดของประชำชน 
ทุกสิ่งที่พวกเรำกล่ำวมำไม่ใช่เพื่อบอกว่ำเรำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอนำคตใหม่ 
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของ “อนำคตใหม”่ แต่เป็นเรื่องของ “อนำคตประเทศไทย” 
อนำคตประเทศจะต้องเลิกตอกย้ ำควำมเป็นสองมำตรฐำน เพรำะตรำบใดที่บ้ำนเมืองเรำยังถูกบริหำรด้วยสองมำตรฐำน 
บ้ำนเมืองเรำก็จะยังคงอยู่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ประชำชนในประเทศเรำสมควรได้รับ 
#สองมำตรฐำนคือไร้มำตรฐำน 
20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1989300 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1989300
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20 กุมภาพนัธ์ 2563  

มติสภาฯ 242 : 215 เสียง ไม่เห็นด้วยตั้ง  
กมธ.ต้านรัฐประหาร 

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก 242 ต่อ 215 เสียงไม่เห็นด้วยกับการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต  ซึ่งเสนอโดย นายปิย
บุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ กับคณะ 
ทั้งนี้ ก่อนที่สภำฯจะลงมตินั้นนำยปิยบุตร กล่ำวสรุปในฐำนะผู้เสนอญัตติว่ำ  ขอบคุณสมำชิกที่ร่วมอภิปรำยญัตตินี้ 47 
ท่ำน ซึ่งกำรรัฐประหำร 2 ครั้งล่ำสุดเป็นต้นเหตุของกำรเกิดวิกฤติกำรกำรเมือง ที่ผ่ำนมำประเทศไทยไม่ใช่วิถีทำง
ประชำธิปไตยในกำรแก้ไขปัญหำกำรเมือง แต่กลับใช้กำรรัฐประหำร เกิดกำรแตกขั้วท ำลำย ควำมชอบธรรมจำกกำร
เลือกตั้งและควำมชอบธรรมจำกกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ ดังนั้นรัฐประหำรปี 2549 และซ่อมอีกครั้งในปี 2557 
แสดงให้เห็นว่ำไม่สำมำรถสร้ำงหลักกำรเสรีประชำธิปไตยและสร้ำงควำมศรัทธำของประชำชนต่อระบบต่ำงๆ มำได ้
นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ รัฐประหำรเกิดไม่ได้หำกนำยทหำรระดับปฏิบัติกำร ข้ำรำชกำร ไม่ยินยอม และโต้แย้ง นิติกรไม่
ช่วยเขียนกฎหมำยป้องกันคณะรัฐประหำรหลังรัฐประหำร ศำลตัดสินลงโทษ และ ส.ส. พร้อมใจกันต่อต้ำนรัฐประหำร 
นักธุรกิจและนำยทุนไม่เป็นท่อน้ ำเลี้ยง สื่อมวลชนพร้อมใจน ำเสนอข่ำวต่อต้ำนรัฐประหำร ไม่เรียก ‘บิ๊ก’ ไม่เรียก ‘ลุง’ 
ถ้ำคนไทยมีส ำนึกในประชำธิปไตยและต่อต้ำนรัฐประหำร รัฐประหำรไม่มีทำงส ำเร็จ 
นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำ ทั้งรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนสำมำรถสร้ำงฉันทำมติร่วมกันได้ จนเกิดเป็นคณะกรรมำธิกำรมำ
หลำยชุด ดังนั้นกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ นี้ เป็นกำรประกำศศักดิ์ศรีของผู้แทนรำษฎรว่ำจะไม่ยอมจ ำนนต่อ
คณะรัฐประหำร และไม่ใช่ผู้แทนของคณะรัฐประหำร อีกทั้งญัตตินี้ไม่มีผลต่อควำมมั่นคงของรัฐบำล ไม่กระทบกำร
ท ำงำนของรัฐบำลที่ยังบริหำรงำนต่อไปได้ แต่แค่อำจจะกระทบกับควำมรู้สึกของนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีบำงคนที่
ได้ต ำแหน่งเพรำะยึดอ ำนำจเขำมำ แต่ถ้ำ ส.ส. ไม่ลงมติตั้งคณะกรรมำธิกำรฯ เพรำะเกรงใจ ตนก็มีค ำถำมว่ำตกลงแล้ว
เรำเป็นผู้แทนของรำษฎร หรือเป็นลูกน้องของนำยพล 
"เพรำะถ้ำไม่ลงมติตั้งคณะกรรมำธิกำร มันแสดงให้เห็นว่ำเงำของรัฐประหำรยังเวียนอยู่รอบรัฐสภำ แต่ที่ประชุมตัดสินใจ
ตั้งคณะกรรมำธิกำรฯ ก็แสดงให้เห็นว่ำ ส.ส. พร้อมใจกันร่วมมือไม่ให้เกิดรัฐประหำรขึ้นมำอีก รัฐประหำรที่เกิดขึ้นครั้ง
แล้วครั้งเล่ำ จำกโศกนำฏกรรม เริ่มกลำยเป็นเรื่องตลก และกลำยเป็นเรื่องปกติในที่สุด อย่ำงไรก็ตำมชะตำกรรมของผม
ตอนนี้อยู่ในมือของศำลรัฐธรรมนูญ ไม่รู้ว่ำวันนี้อำจจะเป็นกำรท ำงำนครั้งสุดท้ำยของผมก็ได้ จึงหวังว่ำทุกคนจะร่วมกัน
ยกมือโหวตรับญัตตินี้ พร้อมทั้งกล่ำวย้ ำว่ำ นี่ไม่ใช่วำระของพรรคอนำคตใหม่ ไม่ใช่วำระของฝ่ำยค้ำน หรือวำระของ
รัฐบำล แต่เป็นวำระของชำติที่สภำต้องร่วมมือกัน ขอให้ทุกคนร่วมกันยกมือเพ่ือสร้ำงประวัติศำสตร์ร่วมกัน"  นำยปิย
บุตร กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867112 
ส ำนักข่ำวนิวส์วัน : https://news1live.com/detail/9630000017169 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867112
https://news1live.com/detail/9630000017169
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'ธรรมนัส' ปัดขนส.ส.ขับไล่ 'วิรัช' พ้นประธานวิปรัฐบาล ชี้สัมพันธ์ยังดี รับบางส่วนมีน้อยใจ 
 

 
 

20 ก.พ.63 - ที่รัฐสภำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวถึง
กระแสข่ำวขนส.ส.ของพรรคพบพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี เพ่ือขับไล่นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ ออกจำกกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล(วิปรัฐบำล) ว่ำ   เป็นกำรไปพบพล.อ.
ประวิตร เพ่ือมอบกระเช้ำให้ก ำลังใจ เพรำะส.ส.หลำยคนจะไม่ได้ไปที่พัทยำ ในวันที่ 22-23 ก.พ. เขำจึงอยำกมีส่วนร่วม 
ไม่มีประเด็นอ่ืน ไม่มีกำรจะไปไล่ปลดประธำนวิปรัฐบำลแต่อย่ำงใด คนละเรื่อง ไม่ทรำบว่ำสื่อเอำข่ำวจำกไปเขียน หำก
จำกเขียนอะไรให้ฟังจำกปำกของตน ข้อเท็จจริงในพรรคพลังประชำรัฐคือส.ส.ของเรำผนึกกันอยู่แล้ว เพียงแต่บำงครั้ง
ส.ส.ต่ำงจังหวัดที่ไม่มีโอกำสได้พบปะผู้ใหญ่ก็อยำกพบผู้ใหญ่บ้ำง 

เมื่อถำมถึงกรณีขู่จะเอำนำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ซึ่งเป็นบุตรชำยของนำย
วิรัช ออกจำกต ำแหน่ง ร.อ.ธรรมนัส กล่ำวว่ำ “พูดไปเรื่อย ท่ำนรัฐมนตรีแบงค์น่ำรักจะตำย เรำท ำงำนอยู่ด้วยกัน ไม่เคย
มีประเด็นอะไรเลย ผมขอบอกว่ำสื่อบำงสื่ออย่ำยุให้ร ำ อย่ำต ำให้รั่ว พ่ีน้องในพรรคพลังประชำรัฐเขำรักกันหมดแหละ 
แต่กำรอยู่กับคนหมู่มำก เป็นธรรมดำที่มีบ้ำงท่ีจะน้อยใจกัน เป็นเรื่องปกติของนักกำรเมือง เพรำะนักกำรเมืองเป็นมนุษย์
พันธุ์พิเศษไม่มีใครสำมำรถคุมใครได้เพรำะถือว่ำมำจำกประชำชนหมด” 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57690 
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'ธนาธร' ฟุ้ง ส.ส. ส้มหวานอยู่อนาคตใหม่เพราะอุดมการณ์ ต่างจากพรรคการเมืองอื่นจ่ายเงินเดือน
ส.ส.เป็นแสน! 
 

 
 

 
20 ก.พ.63 - นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวเมื่อวำนนี้ ถึงกรณีควำมพร้อมในกำรรองรับ หำก
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ว่ำ  ค ำถำมนี้ตนไม่ตอบไม่ได้จริงๆ เพรำะเดี๋ยวเขำจะมำยุบพรรคใหม่
ก่อนที่จะได้เกิด  
"ส่วนส.ส.ของพรรคที่เรำมีอยู่เรำอยู่ด้วยกันเพรำะอุดมกำรณ์ ผมไม่ได้ให้เงิน ส.ส.เป็นรำยเดือน เดือนละแสน อย่ำงพรรค
กำรเมืองอ่ืน ดังนั้นผมไม่มีอะไรที่จะดึงส.ส.ได้ แต่สิ่งที่ดึงได้อย่ำงเดียว คือ ควำมจริงใจ ควำมตั้งใจ ควำมหนักแน่นใน
อุดมกำรณ์"นำยธนำธร กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57692 
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649520?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=columnist 
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https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649520?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649520?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
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จบแบบหนังไทย 'หมอวรงค์' ฟันธงแล้วคดีอนาคต
ใหม่กู้เงินธนาธร 
20 ก.พ.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรค
รวมพลังประชำชำติไทย ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหำดังนี้  
วันชี้ชะตำประเทศ พรรคกำรเมือง"กู้เงินกับกู้ซ่อนเงื่อน??" ผมขอสรุปประเด็นส ำคัญเพ่ือปิดคดีกำรกู้ซ่อนเงื่อน เพรำะ
วันนี้พวกประชำธิปไตยตะแบงก็ยังคงตะแบง ตะแบงตั้งแต่เรื่องแดง จนถึงวันที่ศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสิน 
1.ยังคงท่องบทกู้เงินไม่ผิด ทั้งๆท่ีมีเงื่อนง ำของกำร"กู้ซ่อนเงื่อน" แต่ไม่เคยชี้แจง 
2.ตะแบงแม้แต่ผู้ให้กู้ พูดตัวเลขกำรกู้ที่ไม่ตรงกันในแต่ละครั้ง 
3.อ้ำงว่ำกำรกู้เป็นมติกรรมกำรบริหำรพรรค แต่หัวหน้ำ เลขำธิกำร เหรัญญิก โฆษก พูดตัวเลขไม่ตรงกัน แล้วจะเป็นมติ
ของกรรมกำรบริหำรพรรคได้อย่ำงไร? 
4.กล้ำแม้แต่ให้กำรเท็จต่อกกต. 
5.ตะแบงไม่ยอมส่งเอกสำรทำงกำรเงินตำมท่ีกกต.ขอ 
6.กล่ำวหำว่ำกกต. ไม่ยอมยุติคดี และอ้ำงตำมกฎหมำยกำรเลือกตั้ง มำตรำ 41 ว่ำหำกกรรมกำรไต่สวนยกเรื่อง ต้องยุติ
ทันที ซึ่งเขำตะแบงแบบเข้ำใจผิด เพรำะมำตรำ41 กฏหมำยใช้ค ำว่ำคณะกรรมกำร หมำยถึงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
เขำได้ข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่ำมีกำรกู้จริง จึงชี้ว่ำมีมูลและเดินเรื่องต่อ แนะน ำให้ไปอ่ำนกฏหมำยมำตรำ41ดีๆครับ 
ส่วนประเด็นเรื่องมติยกค ำร้อง ขี้เกียจพูดละเพรำะตะแบงมำกเจ็บคอ 
8.กล่ำวหำว่ำศำลรัฐธรรมนูญไม่มีอ ำนำจยุบพรรค ทั้งๆท่ีกฏหมำยที่เกี่ยวข้องให้อ ำนำจศำลรธน.ไว้ 
9.อ้ำงว่ำพรรคกำรเมืองคือนิติบุคคล หรือบริษัทเอกชน ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐ ฉะนั้นบริษัทเอกชนย่อมกู้เงินได้ โดยไม่
พูดว่ำเป้ำหมำยของเอกชนท ำเพ่ือก ำไรสูงสุด แต่พรรคกำรเมืองท ำเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ที่ส ำคัญบริษัทเอกชนถูกรัฐ
ก ำกับควบคุม แต่พรรคกำรเมือง ไปก ำกับควบคุมรัฐ จึงต่ำงกันโดยสิ้นเชิง 
10.ล่ำสุดไปอิงฝรั่งต่ำงชำติอีกแล้ว ต่อคดียุบพรรคครั้งนี้...สงสัยคงตะแบงไม่ไหวแล้ว 
สิ่งที่สังคมต้องตำมให้ทันคือ ไม่เพียงแต่กำรกู้ปกติ แตค่ือกำรกู้ซ่อนเงื่อนที่หนักกว่ำ และถือว่ำเป็นจุดชี้อนำคตครั้งส ำคัญ
ของประเทศว่ำจะเปิดโอกำสให้ทุนใหญ่เข้ำมำครอบง ำพรรคกำรเมือง และน ำไปสู่ครอบง ำประเทศหรือไม่ 
ไม่รู้ว่ำคนเหล่ำนี้ตื่นเช้ำมำส่องกระจกจะรู้สึกอำยตัวเองบ้ำงหรือไม่  แต่เรำต้องท ำให้เขำอำยประชำชน และมวลชนที่
สนับสนุนเขำว่ำ ท ำผิดแล้วไม่ส ำนึก มีแต่โทษนิติสงครำม 
ท้ำยที่สุดหนังเรื่องนี้แม้คนท ำผิดพยำยำมสร้ำงกระแสก ำกับตอนจบ  แต่คงต้องจบแบบแฟนๆหนังไทยชอบคือ ฝ่ำย
อธรรมที่ท ำผิดกฏหมำยต้องได้รับกำรลงโทษ 
#เคำรพค ำตัดสินของศำลทุกกรณ ี
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57699 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57699
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'ฝ่ายค้าน-ปิยบุตร' ผิดหวังอย่างแรง! สภาฯ ลงมติ
คว่ าตั้ง กมธ. ป้องกันรฐัประหาร 
20 ก.พ.63 - ที่รัฐสภำ ในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฏร ที่มีนำยชวน 
หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เป็นประธำนกำรประชุม นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรำยชื่อ และเลขำธิกำร
พรรคอนำคตใหม่ กล่ำวสรุปญัตติ เรื่อง ขอให้สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญหำแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิด
กำรรัฐประหำรขึ้นอีกในอนำคต ว่ำ ขอบคุณสมำชิกร่วมอภิปรำยญัตตินี้ 47  คน ซึ่งกำรรัฐประหำร 2 ครั้งล่ำสุดเป็น
ต้นเหตุของกำรเกิดวิกฤติกำรเมือง ที่ผ่ำนมำประเทศไทยไม่ใช่วิถีทำงประชำธิปไตยในกำรแก้ไขปัญหำกำรเมือง แต่กลับ
ใช้กำรรัฐประหำร เกิดกำรแตกขั้วท ำลำย ควำมชอบธรรมจำกกำรเลือกตั้งและควำมชอบธรรมจำกกำรตรวจสอบกำรใช้
อ ำนำจรัฐ 

"ดังนั้น รัฐประหำรปี 2549 และซ่อมอีกครั้งในปี 2557 แสดงให้เห็นว่ำไม่สำมำรถสร้ำงหลักกำรเสรี
ประชำธิปไตยและสร้ำงควำมศรัทธำของประชำชนต่อระบบต่ำงๆ มำได้ นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ รัฐประหำรเกิดไม่ได้หำ
นำยทหำรระดับปฏิบัติกำร ข้ำรำชกำร ไม่ยินยอม และโต้แย้ง นิติกรไม่ช่วยเขียนกฎหมำยป้องกันคณะรัฐประหำรหลัง
รัฐประหำร ศำลตัดสินลงโทษ และ ส.ส. พร้อมใจกันต่อต้ำนรัฐประหำร นักธุรกิจและนำยทุนไม่เป็นท่อน้ ำเลี้ยง 
สื่อมวลชนพร้อมใจน ำเสนอข่ำวต่อต้ำนรัฐประหำร ไม่เรียก ‘บิ๊ก’ ไม่เรียก ‘ลุง’ ถ้ำคนไทยมีส ำนึกในประชำธิปไตยและ
ต่อต้ำนรัฐประหำร รัฐประหำรไม่มีทำงส ำเร็จ" 

นำยปิยบุตร กล่ำวอีกว่ำ ที่ผ่ำนมำทั้งรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนสำมำรถสร้ำงฉันทำมติร่วมกันได้  จนเกิดเป็น
คณะกรรมำธิกำรมำหลำยชุด ดังนั้น กำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯนี้ เป็นกำรประกำศศักดิ์ศรีของผู้แทนรำษฎรว่ำจะ
ไม่ยอมจ ำนนต่อคณะรัฐประหำร และไม่ใช่ผู้แทนของคณะรัฐประหำร อีกท้ังญัตตินี้ไม่มีผลต่อควำมมั่นคงของรัฐบำล ไม่
กระทบกำรท ำงำนของรัฐบำลที่ยังบริหำรงำนต่อไปได้  แต่แค่อำจจะกระทบกับควำมรู้สึกของนำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีบำงคนที่ได้ต ำแหน่งเพรำะยึดอ ำนำจเขำมำ แต่ถ้ำ ส.ส. ไม่ลงมติตั้งคณะกรรมำธิกำรฯ เพรำะเกรงใจ ตนก็มี
ค ำถำมว่ำตกลงแล้วเรำเป็นผู้แทนของรำษฎร หรือเป็นลูกน้องของนำยพล  เพรำะถ้ำไม่ลงมติตั้งคณะกรรมำธิกำร มัน
แสดงให้เห็นว่ำเงำของรัฐประหำรยังเวียนอยู่รอบรัฐสภำ แต่ที่ประชุมตัดสินใจตั้งคณะกรรมำธิกำรฯ ก็แสดงให้ เห็นว่ำ 
ส.ส. พร้อมใจกันร่วมมือไม่ให้เกิดรัฐประหำรขึ้นมำอีก รัฐประหำรที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ำ จำกโศกนำฏกรรม เริ่ม
กลำยเป็นเรื่องตลก และกลำยเป็นเรื่องปกติในที่สุด อย่ำงไรก็ตำมชะตำกรรมของตนตอนนี้อยู่ในมือของศำลรัฐธรรมนูญ 
ไม่รู้ว่ำวันนี้อำจจะเป็นกำรท ำงำนครั้งสุดท้ำยของตนก็ได้ จึงหวังว่ำทุกคนจะร่วมกันยกมือโหวตรับญัตตินี้ พร้อมทั้งกล่ำว
ย้ ำว่ำ นี่ไม่ใช่วำระของพรรคอนำคตใหม่ ไม่ใช่วำระของฝ่ำยค้ำน หรือวำระของรัฐบำล  แต่เป็นวำระของชำติที่สภำต้อง
ร่วมมือกัน ขอให้ทุกคนร่วมกันยกมือเพ่ือสร้ำงประวัติศำสตร์ร่วมกัน จำกนั้น ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบให้ตั้ง
คณะกรรมำธิกำรฯ 242 ต่อ 215  งดออกเสียง 2 เสียง 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57703 

https://www.thaipost.net/main/detail/57703


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 

 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:22 น.  

'เสี่ยเฮ้ง' ป้อง 'วิรัช' ยนัในพรรค พปชร. ไม่มใีครคิดเปลี่ยน ปธ.วิปรฐับาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 ก.พ.63 - นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐำนะประธำนส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) กล่ำวถึงกระแส
ข่ำวรัฐมนตรีบำงคนของพปชร.เสนอพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนำยกรัฐมนตรี และประธำนยุทธศำสตร์
พรรคพปชร. ปลดนำยวิรัช รัตนเศรษฐ พ้นจำกต ำแหน่งประธำนวิปรัฐบำลว่ำ ไม่ทรำบว่ำกระแสข่ำวดังกล่ำวมำจำกไหน 
หรือใครมีควำมไม่พอใจอะไรเป็นกำรส่วนตัวกับใครหรือไม่ ตนก็ยังแปลกใจ  แต่ยืนยันได้ว่ำพรรคมีควำมสำมัคคี ไม่มี
ควำมแตกแยก ทั้งหมดต่ำงขึ้นตรงต่อประธำนยุทธศำสตร์เพียงคนเดียว  เพ่ือสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม และไม่มีแนวคิดกำรเปลี่ยนตัววิปรัฐบำล 
นำยสุชำติ กล่ำวว่ำกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำถือว่ำเข้มแข็ง ประสำนงำนกับพรรคร่วมรัฐบำลได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถถำมนำย
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช ในฐำนะรองประธำนวิปรัฐบำล และนำยชำดำ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธำนี 
พรรคภูมิใจไทย และรองประธำนวิปรัฐบำลได้ ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์เสียงปริ่มน้ ำในสภำฯ แต่ทุกคนก็ร่วมมือกันจนทุก
อย่ำงลุล่วงมำได้ตลอด อย่ำงไรก็ตำม ภำรกิจส ำคัญที่จะเกิดข้ึนในสัปดำห์หน้ำคือกำรรับมือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยก
ฯ และรัฐมนตรี รวม 6 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะได้ช่วยกันสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ต่อไป 
"ผมเชื่อว่ำไม่มีใครในพรรคสำมำรถท ำหน้ำที่แทนนำยวิรัชได้ ส่วนที่ผมนัดส.ส.กินข้ำวนั้นก็เป็นปกติ ทุกคนในพรรคไม่มี
ค ำว่ำกลุ่ม หลำยคนเป็นเพ่ือนพ้องกันมำนำน ผมมีเพ่ือนมีฝูงก็ไปร่วมกับทุกกลุ่มอยู่แล้ว เรำไม่มีก๊วน เรำมีแต่เพ่ือน 
ยืนยันพรรคเป็นหนึ่งเดียวกัน" นำยสุชำติ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57702 
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20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:55 น. 

'บิ๊กป้อม' ยัน 'พปชร.' เป็นหนึ่งเดียว เผยข่าวปลด 'วิรัช' พ้นปธ.วิปรัฐบาลท าพรรคสับสน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 ก.พ.63 - ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี  ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์
พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์กรณีกระแสข่ำว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ น ำส.ส.เข้ำพบขอให้ปลด นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ออกจำกกำรเป็นประธำนวิปรัฐบำลว่ำ ไม่
มีอะไร เขำมำให้ก ำลังใจตน เมื่อถำมว่ำแล้วมีข่ำวออกมำได้อย่ำงไร พล.อ.ประวิตร ตอบว่ำ “ก็ไม่รู้ใครพูด เขำพูดกับเรำ
มำให้ก ำลังใจเรำ เอำผลไม้มำให้” 
เมื่อถำมว่ำร.อ.ธรรมนัส เสนอให้ปลดนำยวิรัชหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่ำวปฏิเสธว่ำ ไม่ได้เสนอ ไม่มี ไม่จริง เมื่อถำมว่ำ
นำยวิรัช ยังท ำหน้ำที่ได้ดีอยู่ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่ำ ก็ดี แต่กำรปล่อยข่ำวลักษณะนี้ท ำให้พรรคสับสน ไม่มี
อะไรหรอก ไม่ต้องให้ใครมำพูดแล้วไปคิดเองเออเอง เรื่องนี้ไม่ต้องเคลียร์อะไร พรรคพลังประชำรัฐเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้ว 
ทุกคนอยู่กับตนอยู่แล้ว 

เมื่อถำมว่ำในกำรสัมมนำพรรคพลังประชำรัฐวันที่22-23ก.พ. จะมีกำรแสดงพลังอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
กล่ำวว่ำ ไม่แสดง ไม่ต้องแสดงอะไร จะแสดงอะไรโดนเขำอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ และกำรกำรสัมมนำดังกล่ำวตนจะ
เดินทำงไปร่วมด้วยเพ่ือไปให้ก ำลังใจ เมื่อถำมว่ำ กำรยกมือโหวตรัฐมนตรี ที่ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ คะแนนจะเป็นใน
ทิศทำงเดียวใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ เสียงจะเป็นทิศทำงเดียวกัน โหวตให้กันหมด เท่ำกันหมด ส่วนคะแนนจะ
เท่ำกันหรือไม่นั้นพรรคพลังประชำรัฐ ให้ทุกคนเท่ำกัน แต่พรรคอื่นไม่รู้ 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57698 
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20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:30 น.  
'ธรรมนัส' โวผลงานเพียบ ลั่นไม่ยดึติดต าแหน่งหากถูกปรับออก ครม. 

 
 
  20 ก.พ.63 - ที่รัฐสภำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ พรรคพลังประชำรัฐ  และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ส่วนตัวไม่มีประเด็นใดที่กังวล  ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
คุณสมบัติก็ได้ชี้แจงไปแล้วหลำยเวที ถ้ำจะให้พูดอีกครั้งก็ยินดีที่จะพูด ส่วนที่มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำหลังกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจจะมีกำรปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.)นั้น  และตนมีกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์ตั้งแต่เริ่มเป็นรัฐมนตรี ว่ำ  เรำเป็น
นักกำรเมืองถ้ำยังมัวกังวลว่ำจะถูกปรับออกหรือให้อยู่ ถือเป็นนักกำรเมืองที่แย่มำก และตนไม่ได้มีอำชีพเป็นนักกำรเมือง 
แต่ที่ลงมำเล่นกำรเมืองเพรำะต้องกำรช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชน ทดแทนคุณแผ่นดิน ไม่ใช่แสวงหำผลประโยชน์บนเวที
กำรเมือง ดังนั้น ตนจึงไม่ได้ยึดติด ถึงเวลำไปก็ไป แต่หำกเขำยังเห็นควำมส ำคัญว่ำตนยังมีประโยชน์ต่อประเทศชำติและ
ประชำชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ ผลงำนของตนปรำกฏชัดเจน ตนถือว่ำท ำงำนเยอะกว่ำใคร 
เมื่อถำมว่ำเชื่อมั่นหรือไม่หลังกำรอภิปรำยจะไม่ถูกปรับออกหรือโยกย้ำยต ำแหน่งในครม. ร.อ.ธรรมนัส กล่ำวว่ำ ในฐำนะ
ที่ตนเป็นรมช. ฉะนั้นกำรถูกปรับออกหรือถูกโยกย้ำยเรำไม่เคยกังวลเรื่องพวกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่ำงขึ้นอยู่กับผู้น ำในกำร
ตัดสินใจ ถำมย้ ำว่ำหำกได้รับคะแนนโหวตไว้วำงใจหรือไม่ไว้วำงใจน้อยจะมีผลต่อเก้ำอ้ีรัฐมนตรีหรือไม่นั้น  ตนไม่ทรำบ 
เพรำะเป็นเรื่องที่ผู้น ำต้องตัดสินใจ 

เมื่อถำมว่ำถึงข้อกล่ำวหำคดีเก่ำ รวมถึงพฤติกรรมที่ช่วยเหลือพวกพ้อง จะชี้แจงอย่ำงไร ร.อ.ธรรมนัส กล่ำวว่ำ 
กำรช่วยเหลือพวกพ้องหำกเป็นกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ตนตอบได้ทุกค ำถำม  ยึดหลักกฎหมำยเป็นหลักไม่เอ้ือ
ประโยชน์กับใคร แต่ถ้ำถำมว่ำรักพวกพ้องหรือไม่ ก็ใช่ แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐำนบนกรอบของกฏหมำย ไม่ใช่ละเมิด
กฏหมำยเพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง 
ถำมต่อว่ำจะมีกำรติวเข้มกับนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอ่ืนที่ถูกอภิปรำยหรือไม่  ร.อ.ธรรมนัส กล่ำวว่ำ ทุกคนต่ำง
ต้องเตรียมเนื้อหำที่ต้องตอบ ส่วนเรื่องวอล์รูมตนไม่ทรำบว่ำทำงพรรคพลังประชำรัฐและรัฐบำลมีหรือไม่  แต่ส่วนตัวมี
วอล์รูมทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัด โดยเฉพำะที่จังหวัดพะเยำเป็นวอล์รูมด้ำนกฏหมำย ซึ่งได้มอบหมำยให้ทนำยดูแล
หำกมีกำรอภิปรำยหมิ่นเหม่หรือละเมิดกฏหมำยให้ด ำเนินกำรทันที  ครั้งนี้ถือว่ำตนเอำจริงเอำจัง ซึ่งที่ผ่ำนมำได้
ด ำเนินคดีหลำยคนแล้วแต่ที่สุดมำขอให้ถอนฟ้อง แต่ครั้งนี้จะไม่มีกำรถอนฟ้องให้ 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57696 
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20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15:28 น. 

'ปริญญา' ระบุหากอนาคตใหม่ไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญร้ายแรงหรือผิดแบบจะจะ ก็ควรปล่อยให้
มีที่ยืนในสภา  

 

 
 
20 กพ . 63 - ที่ ม ห ำ วิ ท ย ำลั ย ธ ร ร ม ศำส ตร์  ศู น ย์ รั ง สิ ต  นำยปริ ญญำ  เ ท ว ำนฤมิ ต ร กุ ล  อำจ ำ ร ย์ ค ณ ะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญ จะมีกำรวินิจฉัยว่ำ พรรคอนำคตใหม่ เข้ำ
ข่ำยจะถูกยุบพรรคหรือไม่ ในกรณีที่มีกำรกู้ยืมเงินจ ำนวน191 ล้ำนบำทว่ำ ตนพูดในฐำนะนักวิชำกำรทำงกฎหมำย ซึ่ง
ตนมองว่ำ  กรณีกำรกู้เงินของพรรคอนำคตใหม่ ตนยืนยันว่ำ เงินที่กู้มำนั้นเป็นหนี้สิน ไม่ใช่รำยได้ แต่ตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ จะต้องมีกำรวินิจฉัยว่ำ เงินกู้ของพรรคกำรเมืองนั้น นับเป็นรำยได้หรือไม่ ต่อมำ พรรคกำรเมืองไม่ใช่องค์กร
ของรัฐ เพรำะเป็นกำรรวมตัวกันของพลเมืองในกำรเสนอนโยบำยเพ่ือให้พลเมืองคนอ่ืนเลือก  เพ่ือจะได้น ำนโยบำย
นั้น ไปเป็นนโยบำยของประเทศ ดังนั้น ถ้ำกฎหมำยไม่ได้มีกำรห้ำม พรรคกำรเมืองก็สำมำรถท ำกิจกรรมต่ำงๆ ได ้
นำยปริญญำ กล่ำวต่อว่ำ มำตรำ 66 ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 
2560 ระบุว่ำ บุคคลใดจะบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคกำรเมืองมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อ
พรรคกำรเมืองต่อปีมิได้  เพรำะฉะนั้น กำรที่มีกำรกู้ เงินเกินกว่ำ  10 ล้ำนบำท จึงมีค ำถำมว่ำ ได้มีกำรคืนเงิน
หรือไม่ เพรำะถ้ำไม่มีกำรคืนเงินแต่เป็นกำรยกให้กับพรรค ก็กลำยเป็นเงินบริจำคทันที ซึ่งอำจจะมีควำมเกี่ยวพันกับ
มำตรำ 72 ที่โยงไปสู่กำรยุบพรรคที่ระบุว่ำ ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองรับบริจำคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีแหล่งที่มำ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ดังนั้น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงได้ใช่ช่องทำงตำมมำตรำ 92 (3) ยื่นค ำร้องต่อศำล
รัฐธรรมนูญ เพ่ือด ำเนินกำรยื่นยุบพรรคอนำคตใหม่ 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57718 
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20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15:05 น. 

 'ธนาธร' ยอมแลกชีวติเพื่อยืนหยัดในหลักการ ลั่นย้อนเวลาได้อนาคตใหม่ก็จะกู้เงิน 

 
1 วันก่อนกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่คดีเงินกู้  
เรำจริงจังกับกำรระดมทุนจำกสำธำรณะ 
เรำปฏิเสธเงินก้อนใหญ่จำกทุนผูกขำดที่มำจำกเลือดเนื้อประชำชน 
เพรำะกำรรับเงินที่มำจำกทุนผูกขำดนั้นขัดต่อแนวอุดมกำรณ์ของพรรค 
เพรำะวันหนึ่งเมื่อเรำมีอ ำนำจทำงกำรเมือง เรำจะได้เป็นตัวของตัวเองที่สุด ไม่จ ำเป็นต้องตอบแทนกลุ่มทุนใดนอกจำก
ประชำชน 
ร่วมลงทุนลงแรงด้วยกัน ร่วมเป็นเจ้ำพรรคของด้วยกัน 
ช่วยกันสมัครสมำชิก ช่วยกันบริจำค และช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้ำพรรค 
เพ่ือให้พรรคนี้ ไม่ใช่พรรคของผู้หนึ่งผู้ใด แต่เป็นพรรคของประชำชน 
ส ำหรับเรื่องเงินกู้นั้น 
หำกย้อนเวลำกลับไปได้ หำกเรำถูกกีดกันทุกวิถีทำงในกำรในระดมทุนเหมือนที่ผ่ำนมำ และหำกจ ำเป็นต้องกู้ 
เรำก็จะท ำเช่นเดิม 
จะกู้เงินอย่ำงเปิดเผยและตรวจสอบได้เหมือนเดิม 
จะยืนหยัดยืนยันในหลักกำรที่ถูกต้อง แม้จะต้องแลกมำด้วยชีวิตก็ตำม 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ นี้ 
ศำลรัฐธรรมนูญจะอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีเงินกู้ 
ขอผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับควำมอยุติธรรม มำร่วมฟังค ำวินิจฉัยและแสดงพลัง 
ที่ส ำนักงำนใหญ่พรรคอนำคตใหม่ เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป 
#ไม่ถอยไม่ทนรวมคนอนำคตใหม่ 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57717 
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20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:46 น. 

'หน่อย' โผล่สภาฯติวเข้ม 18 ขุนพลเพื่อไทยซักฟอก 6 รมต. 

 
 

20 ก.พ.63 - เมื่อเวลำ เวลำ 13.00 น. ที่รัฐสภำ เกียกกำย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์
พรรคเพ่ือไทย เดินทำงมำร่วมประชุมกับแกนน ำพรรคเพ่ือไทย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
รัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล โดยคุณหญิงสุดำรัตน์ ให้สัมภำษณ์ก่อนกำรประชุมว่ำ มำเป็นก ำลังใจและช่วยสนับสนุนข้อมูล
บำงเรื่อง ซึ่งมีกำรรวบรวมและท ำงำนร่วมกันมำก่อนหน้ำนี้แล้ว ผู้ที่จะอภิปรำยมีกำรเตรียมข้อมูลมำอย่ำงดี มั่นใจว่ำจะ
ท ำให้ประชำชนได้เห็นข้อเท็จจริง3 เรื่อง คือ 1.ควำมด้อยประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ และชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน 2.กำรออกนโยบำยที่ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำมำกขึ้น 
เอ้ือกลุ่มนำยทุนใหญ่ เกิดปัญหำรวยกระจุกจนกระจำย และ 3.ประเด็นกำรทุจริต 
คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวว่ำ ขออย่ำมองว่ำฝ่ำยค้ำนมีควำมขัดแย้งกัน ที่ผ่ำนมำฝ่ำยค้ำนท ำงำนร่วมกันเป็นทีมมำโดยตลอด 
ขอขอบคุณร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ำรุง ประธำนคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษพรรคเพ่ือไทย ที่มำเป็นหัวหน้ำทีมเตรียมควำม
พร้อมในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ และถือว่ำมีควำมเหมำะสม 
เมื่อถำมว่ำมีกระแสข่ำวว่ำข้อมูลของฝ่ำยค้ำนจะสำมำรถด ำเนินกำรเอำผิดทำงอำญำกับรัฐมนตรีได้อย่ำงน้อย 4 ใน 6 คน
ที่ถูกอภิปรำยนั้น คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ต้องมีกำรตรวจสอบก่อน แต่ยืนยันว่ำ มีกำรด ำเนินคดีหลังจำกเสร็จ
สิ้นกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจแล้วอย่ำงแน่นอน 
จำกนั้นในเวลำ13.30น.คุณหญิงสุดำรัตน์ ได้ขึ้นไปประชุมที่ห้อง301 ร่วมกับ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือ
ไทย นำยโภคิน พลกุล นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ นำยสุทิน คลังแสง ประธำนคณะกรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรค และตัวแทนส.ส.ของพรรคที่จะท ำหน้ำที่
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่ำวว่ำ ผู้อภิปรำยในสัดส่วนของพรรคเพ่ือไทยมีทั้งสิ้น 18 คน หลังจำกนำยสมพงษ์ กล่ำวน ำ
อภิปรำยเสร็จสิ้น นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหำสำรคำม จะอภิปรำยเป็นคนแรก โดยใช้ข้อมูลของคณะกรรมกำร
กิจกำรพิเศษที่ได้รวบรวมไว้ จะอภิปรำยเนื้อหำไปตำมข้อเท็จจริง ตำมควำมผิดที่พรรคฝ่ำยค้ำนได้ยื่นไว้ในญัตติ มีทั้ง
เรื่องกำรบริหำรประเทศผิดพลำด ควำมฉ้อฉล กำรช่วยเหลือพวกพ้อง ซึ่งทุกควำมผิดเรำไม่อำจปล่อยให้พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม อยู่บริหำรประเทศต่อไปได้ ทั้งนี้หลังกำรอภิปรำย จะมี
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กำรตัดเนื้อหำอภิปรำยเป็นส่วนๆไม่ยำวมำกนัก ในรูปแบบคลิป เพ่ือให้ประชำชนที่ไม่ได้ติดตำมช่วงอภิปรำย ได้รับฟัง
ข้อมูล 

นำยสุทินกล่ำวว่ำ กำรอภิปรำยครั้งนี้ จะต่ำงจำกอดีตที่จะใช้ซุปเปอร์สตำร์ 5-6 คน อภิปรำยคนละ 2-3 ชั่วโมง 
แต่ครั้งนี้ จะท ำงำนเป็นทีมเวิร์ค มีกำรตัดเนื้อหำออกมำเป็นส่วนๆ ไม่ลำกยำว เพ่ือให้ไม่น่ำเบื่อ ผู้อภิปรำยทั้ง 18 คน จะ
ใช้เวลำ 20 นำที ถึง 1 ชั่วโมง ส่วนผลต่อเนื่องหลักำรอภิปรำยจะยื่นเอำผิดคดีอำญำต่อไปได้หรือไม่นั้น  ขณะนี้เรำพบ
กำรทุจริต 2 รูปแบบ คือ 1.กำรทุจริตที่มีเงินทอน มีใบเสร็จไม่น้อยกว่ำ 6 กรณีที่สำมำรถยื่นต่อป.ป.ช. เพ่ือเอำผิดทำง
อำญำได้ แต่จะขอรอฟังกำรชี้แจงของรัฐมนตรีก่อน หำกเคลียร์ในประเด็นใดได้ก็จะไม่ยื่นเอำผิด 2.กำรทุจริตที่ไม่มี
ใบเสร็จ แต่เป็นกำรทุจริตเชิงโครงสร้ำง เป็นระบบให้เกิดกำรทุจริตในระยะยำว จัดโครงสร้ำงให้ทุนใหญ่ ถือว่ำเรื่องนี้เป็น
กำรทุจริตที่ร้ำยแรงกว่ำแบบที่มีใบเสร็จ 
“มั่นใจว่ำหลังกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ  จะมีพรรคร่วมรัฐบำลยื่นค ำขำดเหมือนสมัยพรรคพลังธรรมยื่นต่อพรรค
ประชำธิปัตย์ แล้วพบจุดจบในเวลำต่อมำ เรำมั่นใจว่ำ กำรอภิปรำยครั้งนี้จะเกิดเหตุกำรณ์แบบนี้ขึ้นอีก”นำยสุทินกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57716


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

49 

 

 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:13 น.  

'ช่อ' ปากกล้าขาสั่นส้มหวานเฉยๆ คดียุบพรรค บอกที่กดดันหนักคือศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 
 
20 ก.พ.63 - นำงสำวพรรณิกำร์ วำนิช โฆษกพรรคอนำคตใหม่ เปิดเผยว่ำในวันพรุ่งนี้ที่ศำลรัฐธรรมนูญจะมีค ำวินิจฉัย
ในคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ จำก
กำรกู้เงินนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค 191.2 ล้ำนบำทโดยแกนน ำพรรคและสส.พรรคอนำคตใหม่ทั้งหมดจะ
มำร่วมฟังค ำวินิจฉัยพร้อมกัน ณ ที่ท ำกำรพรรคอนำคตใหม่ โดยไม่เดินทำงไปยังศำลรัฐธรรมนูญ 
นำงสำวพรรณิกำร์ กล่ำวว่ำในช่วงเช้ำจะมีกำรประชุมร่วมรัฐสภำ  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรคอนำคตใหม่จะ
เดินทำงมำประชุม เมื่อเสร็จภำรกิจที่รัฐสภำจะเดินทำงไปรอฟังค ำวินิจฉัยพร้อมกันที่ที่ท ำกำรพรรค  โดยในวันพรุ่งนี้ ที่
พรรคอนำคตใหม่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นผู้มีอุดมกำรณ์เดียวกัน และพรรคยังมีกำรขำยสินค้ำระดมทุน สมัคร
สมำชิกพร้อมบัตรรุ่นพิเศษ Limited Edition ส ำหรับผู้สมัครสมำชิกใหม่หรือต่ออำยุสมำชิกในวันศุกร์นี้เท่ำนั้น 
ทั้งนี้หำกสมำชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนพรรคอนำคตใหม่ต้องกำรฟังค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญไปพร้อมๆกันสำมำรถ
เดินทำงมำได้ที ่อำคำรไทยซัมมิท บริเวณชั้น5 
"ยืนยันว่ำศำลรัฐธรรมนูญไม่มีอ ำนำจในกำรยุบพรรคกำรเมืองในวันพรุ่งนี้ฝ่ำยที่กดดันไม่ใช่พรรคอนำคตใหม่แต่เป็นศำล
รัฐธรรมนูญที่ต้องพิสูจน์ว่ำเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่เครื่องมือทำงกำรเมือง"นำงสำวพรรณิกำร์ ระบ ุ
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57714 
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20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:03 น. 
ป๊อก-ช่อ-เพ่ือแม้ว ซวยแล้ว! 'ปารีณา' ร้องศาลรธน.ฟันละเมิดอ านาจศาล 

 
 
20 ก.พ.63 - ที่ศำลรัฐธรรมนูญ น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์  ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เข้ำยื่นค ำร้องต่อศำล
รัฐธรมนูญขอให้พิจำรณำกำรให้สัมภำษณ์ของ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ นพ.ชลน่ำน ศรี
แก้ว ส.ส.เขต 2 น่ำน และรองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย  และนำยสุทิน คลังแสง ส.ส.เขต 5  มหำสำรคำมพรรคเพ่ือไทย ใน
ฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน กรณีที่ได้วิจำรณ์ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ว่ำกำร
เสียบบัตรแทนกันของส.ส.ไม่ท ำให้ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 เป็นโมฆะ  
และน.ส.พรรณิกำร์ วำณิช โฆษกพรรคอนำคตใหม่ ที่วิจำรณ์กำรที่ศำลรัฐธรรมนูญจะพิจำรณำวินิจฉัยคดียุบพรรค
อนำคตใหม่ในวันที่  21 ก.พ.นี้ ว่ำเข้ำข่ำยเป็นกำรละเมิดอ ำนำจศำลหรือไม่  
น.ส.ปำรีณำ กล่ำวว่ำ กำรที่บุคคลใดจะวิพำกษ์วิจำรณ์ศำลว่ำพิจำรณำ  หรือค ำวินิจฉัยที่ไม่เหมำะสม เป็นเรื่องที่ไม่
สมควรท ำ เข้ำข่ำยเป็นเรื่องของควำมมั่นคงของชำติ ตนจึงทนไม่ได้ต้องมำยื่นศำลให้พิจำรณำ เพรำะศำลจะมีกำร
พิจำรณำหรือมีค ำวินิฉัยอย่ำงไรเรำควรต้องยอมรับ ซึ่งที่ผ่ำนมำตนได้เคยยื่นร้องเรียนนำยโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ นักวิชำกำร 
และแจ้งควำมด ำเนินคดีกับนำยยุทธเลิศ สิปปภำค ผู้ก ำกับภำพยนตร์ ซึ่งศำลได้มีกำรเชิญมำเพ่ือชี้แจง และมีกำรขอโทษ
ในเวลำต่อมำ แต่ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศำล โดยหลักฐำนที่ตนน ำมำยื่น คือข่ำวที่ปรำกฏทำงสื่อมวลชนทั่วไป. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57713 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57713


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

 
20 ก.พ. 2563 15:30 น. 

ไล่เรียงไทม์ไลน์จากบัญชีทรัพย์สิน "ธนาธร" สู่ค าตดัสินเงินกู้ 191 ล้าน 
 
 
 
  
 
 
 
เงินกู้ 191 ล้าน จากกระเป๋าหัวหน้าพรรค “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” สู่การนับถอยหลังวันศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยยุบ-ไม่ยุบ อนาคตใหม่ 21 ก.พ.นี้ 

จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสำรนัดอ่ำนค ำวินิจฉัย กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้อง
ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ ในวันที่ 21 ก.พ. 2563 ซึ่งเป็นกรณีท่ี นำยธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้พรรคอนำคตใหม่กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำท จนน ำมำสู่กำรพิจำรณำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญที่ก ำลังจะมีค ำตัดสินในอีก 4 วันข้ำงหน้ำ ซึ่งนอกจำก นำยธนำธร จะเป็นผู้พูดเองว่ำให้พรรคอนำคต
ใหม่กู้ยืมเงิน อีกหนึ่งในสำเหตุก็ยังมำจำกกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ง ชำติ 
(ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีทรัพย์สินของ นำยธนำธร ซึ่งระบุเรื่องเงินกู้นี้อยู่ด้วย... 

20 ก.ย. 2562 ป.ป.ช. เผยแพร่บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของ นำยธนำธร หัวหน้ำพรรคอนำคต
ใหม่ กรณีเข้ำรับต ำแหน่ง ส.ส. รวมคู่สมรสจ ำนวนกว่ำ 5,600 ล้ำนบำท โดยมีกำรแจ้งรำยกำรที่น่ำสนใจ คือ เงินปล่อย
กู้ยืมแก่พรรคอนำคตใหม่ จ ำนวน 191.2 ล้ำนบำท สัญญำแรก 161.2 ล้ำนบำท และสัญญำที่สอง 30 ล้ำนบำท  

21 ก.ย. 2562 นำยธนำธร ให้สัมภำษณ์ยืนยันว่ำเงินกู้ไม่ใช่รำยได้ เรื่องนี้จึงไม่น่ำเป็นห่วง และได้ชี้แจงกับ กกต. 
ไปแล้ว 

23 ก.ย. 2562 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ ยื่นถึง กกต. ขอให้ตรวจสอบสัญญำกู้ยืมเงินระหว่ำง นำยธนำธร กับ
พรรคอนำคตใหม่ว่ำชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 

19 พ.ย. 2562 กกต. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนำคตใหม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำร
พิจำรณำเพ่ิมเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเคยมีกำรเรียกเอกสำรดังกล่ำวไปแล้ว แต่พรรคอนำคต
ใหม่ไม่ได้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยค ำร้องและปัญหำหรือข้อโต้แย้ง 

27 พ.ย. 2562 กกต. เผยแพร่เอกสำรข่ำวว่ำ พรรคอนำคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่งเอกสำรบำงส่วนแล้ว แต่ขอ
ขยำยระยะเวลำกำรจัดส่งเอกสำรบำงส่วนต่อ กกต. อีก 120 วัน โดยในกำรประชุม กกต. ได้รับทรำบกำรจัดส่งเอกสำร
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บำงส่วนของพรรคอนำคตใหม่ข้ำงต้นแล้ว และมีมติให้ขยำยระยะเวลำในกำรจัดส่งเอกสำรที่เหลือ โดยให้พรรคอนำคต
ใหม่จัดส่งภำยในวันที่ 2 ธ.ค. 2562 

2 ธ.ค. 2562 กกต. มีมติให้ตัดพยำนหลักฐำน และให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำจำก
พยำนหลักฐำนที่พรรคอนำคตใหม่ส่งมำบำงส่วนก่อนหน้ำนี้ โดยระบุว่ำพรรคอนำคตใหม่มีเจตนำต้องกำรถ่วงเวลำ 
เพรำะเอกสำรที่ กกต. ให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหมำยเรียก เป็นเอกสำรที่อยู่ในกำรครอบครองของพรรคอนำคต
ใหม่อยู่แล้ว 

6 ธ.ค. 2562 พรรคอนำคตใหม่ ออกเอกสำรโต้แย้ง กกต. ได้จัดส่งพยำนเอกสำรบำงส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรกู้ยืม
เงินให้ กกต. ทั้งสิ้นแล้ว แต่เอกสำรที่พรรคอนำคตใหม่ยังมิได้จัดส่งให้ กกต. ล้วนเป็นเอกสำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรกู้ยืม
เงินทั้งสิ้น 

11 ธ.ค. 2562 กกต. มีมติเสียงข้ำงมำกยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจำรณำยุบพรรคอนำคตใหม่ หลังที่
ประชุมเห็นว่ำ กำรที่พรรคอนำคตใหม่กู้ยืมเงินจำก นำยธนำธร 191 ล้ำนบำท เป็นกำรกระท ำฝ่ำฝืน มำตรำ 72 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 

25 ธ.ค. 2562 ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งรับค ำร้องที่ กกต. ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย เพ่ือมี
ค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยแจ้งให้ กกต. ทรำบ และส่งส ำเนำค ำร้องให้กับพรรคอนำคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่ำวหำ 

10 ม.ค. 2563 นำยปิยบุตร เปิดเผยเอกสำรลับโดยอ้ำงว่ำในชั้นอนุกรรมกำรและชั้นสอบสวนของ กกต. ที่มียก
ค ำร้องในคดีกำรกู้ยืมเงินไปแล้ว ทำงด้ำน กกต. ออกเอกสำรชี้แจง 

27 ม.ค. 2563 ทีมทนำยควำม และนิติกรของพรรคอนำคตใหม่ น ำหลักฐำนมำยื่นชี้แจงต่อศำลรัฐธรรมนูญ 
5 ก.พ. 2563 ศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสำรผลกำรพิจำรณำ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยยุบหรือไม่ยุบพรรคอนำคต

ใหม่ 
6 ก.พ. 2563 นำยปิยบุตร เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แถลงว่ำไม่เห็นด้วยที่ศำลรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้มีกำรไต่

สวนพยำนบุคคล และย้ ำถึงควำมมั่นใจบริสุทธิ์ของพรรค และกรรมกำรบริหำรพรรคจะไม่ลำออกจำก ส.ส. ก่อนศำล
ตัดสิน 

12 ก.พ. 2563 ให้พยำนบุคคลรวม 17 ปำกของผู้ถูกร้อง (พรรคอนำคตใหม่) จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นหนังสือยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ และให้เลขำธิกำร กกต. ในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำควำมเห็นเป็น
หนังสือและส่งเอกสำรต่อศำลรัฐธรรมนูญในวันเดียวกัน 

14 ก.พ. 2563 ธนำธร ให้สัมภำษณ์ มั่นใจว่ำพรรคอนำคตใหม่ ไม่ถูกยุบแน่นอน อีกทั้งในวันที่ 21 ก.พ. จะไม่
เดินทำงไปศำลรัฐธรรมนูญ เพรำะต้องกำรอยู่กับผู้สนับสนุนพรรคอนำคตใหม่ และร่วมฟังค ำตัดสินที่พรรคไปพร้อมกัน 

21 ก.พ. 2563 ชี้ชะตำ ลุ้นระทึก ศำลรัฐธรรมนูญ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยว่ำจะยุบหรือไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่ 
ท้ำยที่สุดในเวลำนี้ คงได้แต่นับวันถอยหลังรอศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัยว่ำจะมีค ำตัดสินออกมำเป็นอย่ำงไร พรรค
อนำคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ พรรคกำรเมืองใหม่ท่ีส ำรองไว้จะได้เปิดตัวหรือเปล่ำ 15.00 น. วันที่ 21 ก.พ. จะได้รู้กัน. 
  
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1773325 
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พรรคอนาคตใหม่ กบัอนาคตประเทศไทย 
20 Feb 2020 
อ่ำน 1034 ครั้ง 
คอลัมน์ข้าพระบาท ทาสประชาชน ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3550 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.63 โดย... ประ
พันธุ์ คูณมี  
  
               ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสำรข่ำว เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 กรณีคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ ว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือ
น ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำตำมค ำร้องของผู้ร้องและค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวน
พยำนบุคคล แต่เพื่อประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำนบุคคลรวม 17 ปำก ตำมท่ีผู้ร้อง(พรรคอนำคตใหม่) ยื่นบัญชี
ระบุพยำน จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็นหนังสือต่อศำลรัฐธรรมนูญ ภำยในวันที่ 12 
กุมภำพันธ์ 2563  
               และให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำควำมเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสำร
ต่อศำลรัฐธรรมนูญ ภำยในวันเดียวกัน ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 15.00 น. เป็นต้นไป ที่
ห้องพิจำรณำ ชั้น 3 ศำลรัฐธรรมนูญนั้น 
               ท ำให้สรุปได้ว่ำ คดีนี้ศำลรัฐธรรมนูญเห็นว่ำ คดีมีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติเพียงพอที่ศำลจะวินิจฉัยคดีได้แล้ว 
หลังจำกท่ีศำลได้รับค ำร้องไว้พิจำรณำเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2563 และพรรคอนำคตใหม่ได้ให้ทนำยควำมยื่นค ำชี้แจง
ข้อกล่ำวหำต่อศำลเมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563 แล้ว โดยได้ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำไว้ถึง 8 ประเด็น อ้ำงว่ำเงินกู้ไม่ใช่รำยได้ 
พรรคอื่นก็กู้เงินเหมือนกัน พรรคกำรเมือง 4 ประเทศ ก็ให้พรรค กำรเมืองกู้เงินได้ ปัดว่ำไม่ได้ท ำนิติกรรมอ ำพรำงกำร
บริจำคเกิน 10 ล้ำนบำท แถมอ้ำงไปว่ำมีผู้ก ำกับเรื่องคดียุบพรรค ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงประเด็นแห่งคดี 
               เมื่อพิจำรณำจำกหลักฐำนข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่ำ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค มีกำรให้พรรคกู้
เงินจริง คดีจึงมีเพียงประเด็นวินิจฉัยว่ำ เป็นควำมผิดต่อ พ.ร.บ. พรรคกำรเมือง มำตรำ 72 หรือไม่ เป็นเหตุให้ยุบพรรค
อนำคตใหม่ ตำมมำตรำ 92(3) ได้หรือไม่ หรือจะมีควำมผิดแค่ไหนเพียงใดเท่ำนั้นเอง 
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               แต่หำกย้อนกลับไปนับเวลำตั้งแต่วันแรกที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ร้องเรื่องนี้ต่อ กกต.ก็ต้องนับตั้งแต่วันที่ 
23 กันยำยน 2563 และเรื่องนี้ได้ผ่ำนกระบวนกำรสืบสวน ไต่สวน แล้วตำมระเบียบของ กกต.จนมีมติยื่นค ำร้องต่อศำล
รัฐธรรมนูญให้พิจำรณำยุบพรรคอนำคตใหม่ เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2562 กำรที่ศำลรัฐธรรมนูญนัดฟังค ำวินิจฉัย ใน
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 จึงเป็นระยะเวลำที่สมควร และเป็นไปตำมกระบวนพิจำรณำปกติของศำลรัฐธรรมนูญทุก
ประกำร 
               กำรที่พรรคอนำคตใหม่ ตั้งแต่หัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค โฆษกพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค สมำชิก
พรรคและบรรดำผู้สนับสนุนทั้งหลำย ต่ำงดำหน้ำออกมำเคลื่อนไหวคัดค้ำน กระบวนกำรด ำเนินกำรของ กกต. และกำร
พิจำรณำคดีของศำลรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งก่อกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง ปลุกระดมให้ผู้คนออกมำร่วมลงชื่อคัดค้ำน
กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ ในลักษณะมีพฤติกำรณ์ไปในทำงข่มขู่ศำลว่ำ หำกมีกำรตัดสินยุบพรรคอนำคตใหม่ ก็จะมีกำร
รวมพลเคลื่อนไหวชุมนุมทำงกำรเมืองตำมท้องถนน เปิดอภิปรำยรัฐบำลนอกสภำ 
               บรรดำนักวิชำกำรขำประจ ำ กองเชียร์พรรคอนำคตใหม่ ดำหน้ำระดมคนให้มำลงชื่อร่วมกันคัดค้ำนกำรยุบ
พรรคอนำคตใหม่ อ้ำงเหตุผลสำรพัดว่ำ “เพ่ือเปิดพ้ืนที่ทำงกำรเมืองให้ทุกฝ่ำย ลงชื่อคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่” 
สร้ำงเรื่องสร้ำงประเด็นที่น่ำข ำทำงกำรเมือง ประหนึ่งว่ำ กำรลงชื่อคัดค้ำนแล้วพรรคจะไม่ถูกยุบ ท ำเหมือนว่ำรัฐบำล
หรือผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง เป็นผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งหรือแทรกแซงศำล ให้ยุบหรือไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยมิได้
พิจำรณำข้อเท็จจริงหรือจงใจบิดเบือนมิทรำบ เพ่ือท ำให้สังคมสับสนว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำคดีนี้ โดยมีใบสั่งจำกผู้
มีอ ำนำจทำงกำรเมือง หรือผู้ก ำกับภำพยนตร์เรื่องยุบพรรค สอดรับกับวำทกรรมของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เหมือน
นัดแนะกัน 
               หนักยิ่งไปกว่ำนั้น พวกเขำยังโพนทนำ ป่ำวประกำศ ให้ผู้คนเข้ำใจว่ำกำรพิจำรณำคดีนี้ และถ้ำหำกมีกำร
ยุบพรรคเกิดขึ้นตำมกฎหมำย ถือเป็นวิธีก ำจัดกลุ่มกำรเมืองของพวกเขำให้สิ้นซำก เป็นกำรท ำลำยล้ำงกันทำงกำรเมือง 
ประเทศจะต้องบอบช้ ำ อนำคตกำรเมือง อนำคตประเทศจะพังทลำยไปโน่นเลย ท ำประหนึ่งว่ำพรรคอนำคตใหม่ เป็น
สมบัติอันล้ ำค่ำของประเทศไทย สังคมไทย ใครๆ ไม่ควรไปแตะต้อง แม้แต่ศำลก็ไม่มีอ ำนำจใดๆ จะไปพิจำรณำคดี
ควำมผิดของพรรคนี้ 
  
               ขอถำมหน่อยเถอะครับ ท่ำนสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ ท่ำนนักวิชำกำร และบรรดำสมำชิกผู้สนับสนุนพรรค
อนำคตใหม่ทั้งหลำย ที่ต่ำงดำหน้ำออกมำป่วนสังคมในขณะนี้ ท่ำนไม่มีพ้ืนที่ทำงกำรเมืองจริงหรือ หำกท่ำนไม่มีพ้ืนที่
ทำงกำรเมือง พรรคกำรเมืองพรรคนี้จะมีโอกำสได้เกิดเป็นพรรคไหมครับ หำกไม่มีเสรีภำพทำงกำรเมือง พรรคนี้จะได้ลง
เลือกตั้งมีคะแนนเสียงถึง 6.3 ล้ำน ไหม จะมี ส.ส.ถึง 80 คนไหม จะมีโอกำสมำยืนหน้ำสลอนอภิปรำยในสภำไหมครับ 
               และในทุกๆ วันพวกผมประชำชน ก็เอียนจำกข่ำว และอีเวนต์ทำงกำรเมืองของพรรคพรรคนี้ แทบจะ
อำเจียนอยู่แล้ว เปิดหนังสือพิมพ์ ทีวี หรืออินเตอร์เน็ต ข่ำวออนไลน์ เปิดไปช่องไหน ๆ ก็เห็นแต่หน้ำพวกสำวกสีส้ม ต่ำง
ออกมำส ำรอกถ้อยค ำทำงกำรเมืองจนน่ำร ำคำญเต็มทนอยู่แล้ว พวกท่ำนยังไม่ส ำลักเสรีภำพทำงกำรเมืองอีกหรือ ทุก
วันนี้ในพื้นที่ทำงกำรเมือง ก็เห็นมีแต่พวกท่ำนที่โหยหำเสรีภำพทำงกำรเมือง ทุกช่องข่ำวพวกท่ำนทั้งนั้น ที่ออกมำยึด
พ้ืนที่ทำงกำรเมือง จึงไม่เข้ำใจว่ำท่ำนมำร้องแรกแหกกระเชอท ำไมครับ 
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               อยากจะบอกว่า คดียุบพรรคการเมืองนั้น จะยุบหรือไม่ขึ้นกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และอยู่บน
ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาคดี ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่ให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาคดีและวินิจฉัย  
               ที่ผ่ำนมำมีพรรคกำรเมืองถูกยุบพรรคมำแล้วหลำยพรรคตั้งแต่เรำเริ่มใช้รัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.พรรค 
กำรเมือง ปี 2550 และหลังศำลมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคกำรเมืองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย ประเทศไทยยังอยู่ยั้งยืนยง ไม่เห็นล่ม
สลำยเพรำะกำรยุบพรรค กำรเมือง ไม่เห็นว่ำพ้ืนที่ทำงกำรเมืองหำยไปจำกแผ่นดินไทย อนำคตของบ้ำนเมืองก็ยังก้ำว
เดินต่อไป พรรคที่ท ำผิดก็ไปปรับปรุงตนเองเสียใหม่ ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย ทุกคนก็กลับคืนสู่สถำนะเดิม
ทำงกำรเมืองได้ นี่คือกฎกติกำของบ้ำนเมือง 
               พรรคกำรเมือง เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งพรรค และต้องกำรเข้ำสู่กระบวนกำรทำงกำรเมืองตำมระบอบ
ประชำธิปไตย ภำยใต้รัฐธรรมนูญ ต้องรู้จักเคำรพกฎกติกำ ศึกษำและปฏิบัติตำมกฎหมำย ตรำบที่กฎหมำยนั้นๆ ยังมีผล
บังคับใช้ เมื่อพรรคอนำคตใหม่ ท ำผิดกฎหมำยก็ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมตำมกฎหมำย ต้องเคำรพและปฏิบัติตำม
ค ำวินิจฉัยของศำล มิใช่ตนท ำผิดกลับไปกล่ำวหำว่ำมีคนกลั่นแกล้ง โดยมิอำจด ำเนินคดีคนที่กล่ำวอ้ำงได้ แล้วไปปลุกปั่น
ยุยงให้ประชำชนล่วงละเมิดกฎหมำย ไม่เคำรพศำลร่วมกับตน กรณีย่อมมิใช่วิสัยของพรรคกำรเมืองที่ดีพึงกระท ำ 
               กำรลงชื่อคัดค้ำนกำรยุบพรรค หำใช่วิธีที่จะน ำมำใช้เพ่ือกดดันศำลแต่อย่ำงใด เพรำะตุลำกำรทั้งหลำยต่ำง
ยึดแนวปรัชญำว่ำ “จงให้ความยุติธรรม แม้ฟ้าจะถล่มดินจะทลายก็ตามที” ท่ำนข่มขู่ตุลำกำรเหล่ำนั้นไม่ได้หรอก 
หยุดกำรกระท ำดังกล่ำวนั้นเสียเถอะ เพรำะนั่นมิใช่วิธีที่พึงปฏิบัติในระบอบประชำธิปไตย หรือท่ีจะน ำมำใช้กับ
กระบวนกำรยุติธรรม ในสังคมเรำต้องอยู่ร่วมกันโดยกฎหมำยครับ 
               ศาลจะวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องเคารพ และขอได้พึงระลึกไว้ด้วยว่า พวกท่านเป็นเพียงพรรคการเมือง
พรรคหนึ่งที่ช่ือ พรรคอนาคตใหม่ แต่ท่านไม่ใช่ประเทศไทย และมิใช่อนาคตของประเทศไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/422036?ad= 
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ต้องเคารพกติกา อย่าท าบ้านเมืองวุ่นวายอีก! 

 
 

 
 

21 ก.พ. 2563 วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 นัดน าค าวินิจฉัยส่วนตนในคดี เงินกู้พรรคอนาคตใหม่ 
ว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือไม่  
ก่อนที่จะท ำเป็นค ำวินิจฉัยกลำงและนัดเวลำอ่ำนค ำวินิจฉัยกลำงในเวลำ 15.00 น. เป็นวันเวลำที่ผู้ติดตำมกำรเมือง 
เกำะติดอย่ำงไม่กะพริบตำ เพรำะค ำวินิจฉัยของคณะตุลำกำรจะส่งผลทำงกำรเมืองอย่ำงมำก ทั้งเรื่องบรรทัดฐำน ว่ำ
ต่อไปนี้พรรคกำรเมืองจะกู้เงิน หรือ ”หาประโยชน์อ่ืนใด” เกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท ได้หรือไม่ และค ำวินิจฉัยที่จะออกมำ 
ยุบหรือไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่ รวมทั้งเอำผิดหรือไม่เอำผิดกรรมกำรบริหำรพรรคทั้ง 15 คน จะส่งผลส่งต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองอีกครั้งหนึ่ง 

หำกศำลรัฐธรรมนูญ ยกค ำร้อง ในมุมคณิตศำสตร์ทำงกำรเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยน กรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่ ที่เป็น ส.ส.ทั้ง 10 คนก็สำมำรถเข้ำสภำ แสดงบทบำทได้เต็มที่ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน ในวันที่ 
24 ก.พ.นี้ต่อไป ได้ปกติ แต่จะส่งผลต่อกำรใช้ค ำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐำน ว่ำต่อไป นายทุนการเมือง สำมำรถเล่นแร่แปร
ธำตุ ไม่จ ำเป็นต้องใช้วิธีระดมทุนหรือบริจำครำยละไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ตำมกฎหมำย หันมำใช้วิธีปล่อยกู้หลักร้อยล้ำน
บำทหรือพันล้ำนบำท และเข้ำครอบง ำพรรคกำรเมืองนั้นๆ ได้ กำรพยำยำมร่ำงกฎเกณฑ์กติกำ กฎหมำยและรัฐมนตรี
เพ่ือหวังสกัด ทุนครอบง ำพรรคจะไร้ควำมหมำยโดยสิ้นเชิง 
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หำกค ำวินิจฉัย บอกว่ำกำรกู้เงินของพรรคกำรเมืองผิด ต้องพิจำรณำว่ำควำมผิดนั้นถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่หรือ
เอำผิดเฉพำะกรรมกำรบริหำรพรรคที่รู้เห็นกับกำรกระท ำผิด หำกไปถึงขั้นยุบพรรคก็จะตำมมำด้วยกำรตัดสิทธิทำงกำร
เมืองของกรรมกำรบริหำรพรรคทั้ง 15 คน มุมนั้นประกำรแรก ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จาก 76 คน จะเหลือเพียง 66 
คน ทันที แต่ 66 คนนี้มีสิทธิเข้าสภา และใช้สิทธิในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลได้ ในระหว่ำงเวลำ 60 วัน ที่
รัฐธรรมนูญก ำหนดให้หำพรรคสังกัดใหม่ แต่แน่นอนจะเกิดกำรย้ำยพรรค ขนำนใหญ่เกิดขึ้น สมกำรหรือคณิตศำสตร์
ทำงกำรเมืองจะเปลี่ยนครั้งใหญ่ 

ในกรณีที่ค ำวินิจฉัยออกมำว่ำผิดแต่ไม่ถึงขั้นยุบพรรค แต่ควำมผิดต้องมีคนรับผิดชอบคือกรรมกำรบริหำรพรรค
อำจโดนตัดสิทธิ กรณีนี้คณิตศำสตร์ทำงกำรเมืองไม่เปลี่ยน ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ยังมี 76 คนเท่ำเดิมแม้กรรมกำรบริหำร
พรรคที่เป็น ส.ส.ถูกเพิกถอน สิทธิ 10 คน ก็ให้เลื่อนล ำดับ ส.ส.บัญชีรำยชื่อล ำดับถัดไปขึ้น ส.ส.แทน แต่ ส.ส.ทั้ง 10 ที่
ถูกตัดสิทธิ ซึ่งเป็นตัวหลักของพรรคหมดสิทธิเข้าสภา หมดสิทธิอภิปราย 
ทั้งหมดคือกติกำที่ทุกคนต้องเคำรพ และพึงปล่อยให้ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยอย่ำงอิสระ ไม่ควรเคลื่อนไหวข่มขู่-กดดัน
ศำล เยี่ยงที่ ส.ส.-สมำชิกพรรคอนำคตใหม่หลำยคนก ำลังท ำ เพรำะถือเป็นพฤติกรรมแทรกแซงกระบวนกำรยุติธรรม 
ประเทศชาติบ้านเมืองจะเดินต่อไปได้ด้วยทุกคนต้องเคารพกติกา ไม่ใช่ว่าหากตนเองได้รับผลกระทบจะออกมา
เคลื่อนไหว สร้างความวุ่นวาย เพียงเพราะไม่ได้ดั่งใจ แบบนี้ถึงจะอ้างว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ แต่เป็นพฤติกรรม
ที่คนไทยควรขจัดให้ออกไปจากแผ่นดิน! 
 

 

อ้ำงอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649520?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=columnist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649520?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649520?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
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20-02-63 

แนวโน้มค าวินิจฉัย - อนาคตใหม่ "ยุบ-ไม่ยุบ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเที่ยง โดย ศตคุณ ตันทวีวิวัฒน์ และ นลิน สิงหพุทธางกูรทุกวันเวลา 12.30 - 13.40 
น. ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 และทาง Facebook Live NationTV22  

ถึงนำทีนี้มีกำรคำดกำรณ์กันอย่ำงกว้ำงขวำงเกี่ยวกับคดีเงินกู้ของพรรคอนำคตใหม่ที่ศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำ
วินิจฉัยในวันศุกร์นี้โดยส่วนใหญ่แทงหวยว่ำ "ยุบ" มำกกว่ำ"ไม่ยุบ" อนค.นัดรวมพลลุ้นยุบ-ไม่ยุบคดีเงินกู้ 
ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมของพรรคอนำคตใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ศำลนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีกู้เงินนั้น ทำงพรรคนัดรวม
พลครั้งใหญ่ พร้อมจัดแสดงดนตรีดึงมวลชน 
ศาลเลื่อนนัดสั่งรับ-ไม่รับฟ้องธนาธรซัดกกต.เร่งชงยุบพรรค 

อีกด้ำนหนึ่งมีควำมเคลื่อนไหวคดีที่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนำคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
เลขำธิกำรกกต.และพวก ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ157 กล่ำวหำ
ว่ำ กกต.เร่งรัดท ำส ำนวนคดียุบพรรคอนำคตใหม่โดยได้ยื่นฟ้องไว้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคมที่ผ่ำนมำ 
"เชฟโรเลต"อ ำลำไทยกับค ำถำมคำใจของผู้ใช้ 

เมื่อวำนโชว์รูม "เชฟโรเลต" ทั่วประเทศแน่นไปด้วยผู้คนที่แห่เข้ำมำจองซื้อรถหลังบริษัท เจอเนอรัล มอเตอร์ 
ประกำศลดรำคำขำย 50% จำกกำรประกำศยุติจ ำหน่ำยรถยนต์ในสิ้นปีนี้ // อะไรที่เป็นสำหตุของกำรตัดสินใจครั้งนี้ 
และ เกิดอะไรขึ้นมำบ้ำงกับดีลเอลร์และเสียงสะท้อน ผู้ใช้บริกำร จะมีทำงออกอย่ำงไร  
วิญญาณอดีตเมียเข้าฝัน"ผัวปืนดุ" ถามฆ่าท าไม ? 

อดีตสำมีปืนโหดเปิดใจผ่ำนแม่ วิญญำณอดีตเมียรักเข้ำฝัน ถำมท ำไมต้องฆ่ำแกงกันด้วย ขณะที่แม่ยอมรับลูก
ชำยอำรมณ์ร้อนบอกลงมือเพรำะหึงหวงและอำรมณ์ชั่ววูบ จึงท ำให้ขำดสติ ตอนนี้รู้สึกส ำนึกผิดแล้ว และขอให้ดวง
วิญญำณผู้ตำยไปสู่ภพภูมิที่ดี 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/program/378762732 
 

https://www.nationtv.tv/main/program/378762732


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

59 

 

 

 
แฉอนาคตใหม่ม ี“ทีมเฝ้าหน้าจอ” รุมถลม่คนวิจารณ์พรรค สร้าง “เฟซบุ๊กผ”ี นับร้อยจูงให้
คนเกลียดชัง 
เผยแพร่: 20 ก.พ. 2563 15:23   ปรับปรุง: 20 ก.พ. 2563 16:51   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

 
 
วันนี้ (20 ก.พ.) เฟซบุ๊กเพจ “ดร.โจ ชำญวิทย์ ใจสว่ำง” ของนำยชำญวิทย์ ใจสว่ำง อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรค
อนำคตใหม่ ได้โพสต์ข้อควำมวิจำรณ์กรณีศำลรัฐธรรมนูญจะอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่น
ค ำร้องขอให้ศำลพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ กรณีกู้เงินจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค 
จ ำนวน 2 ครั้ง รวม 191.2 ล้ำนบำทในวันพรุ่งนี้ ระบุว่ำ พรรคอนำคตใหม่พยำยำมท ำให้เชื่อว่ำถ้ำพรรคถูกยุบ สังคมไทย
จะล้ำหลังยำว ประเทศไทยจะไม่มีโอกำสทันสมัยและทัดเทียมได้ และยกตนเองว่ำเป็นผู้สร้ำงชำติบ้ำนเมืองนี้ให้เจริญทัน
เทียมต่ำงชำติได้เพียงผู้เดียว คนอ่ืนท ำอะไรไม่เป็น ไม่มีควำมรู้เท่ำพวกเขำ สังคมต้องออกมำช่วยกันปกป้องพรรคอย่ำให้
โดนคดี เพ่ือแลกกับกำรเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่มีใครท ำได้ เหมือนพวกเขำคิด คนที่เชื่อแบบนั้นจึงมองข้ำม หรือท ำ
เป็นมองไม่เห็นระบบที่ไม่ดีต่ำงๆ ภำยในพรรค แต่ไม่กล้ำเอำมำคิดตำม เพรำะกลัวท ำใจไม่ได้ว่ำ แท้จริงแล้วคนที่ตัวเอง
รักท ำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เหมือนกัน 

“พรรคกำรเมืองไม่ใช่ศำสนำที่ต้องศรัทธำไปกระทั่งวันตำย เมื่อเชื่อถือไม่ได้ก็ต้องสรรหำพรรคใหม่ แล้วพรรค
ใหม่ชื่ออะไร เดี๋ยวจะเกิดขึ้นมำเอง พรรคกำรเมืองไม่ได้หมดสิ้นดีสุดเพียงแค่นี้ เป็นพลวัตรปกติ เรื่องแนวคิดที่ดีของ
พรรคอนำคตใหม่ พรรคที่เกิดขึ้นใหม่จะต่อยอดเอง และทุกกำรต่อยอดจะพัฒนำกำรได้ดีกว่ำแรกเริ่มเสมอ พรรคอนำคต
ใหม่มีเสนอแนวคิดที่ดีหลำยด้ำน แต่ขำดวิธีกำรที่จะท ำให้ส ำเร็จ ส่วนนี้ยังไม่ได้วิ จำรณ์กันเลย เมื่อยังไม่ได้เป็นรัฐบำล 
เช่น ปรำบคอร์รัปชัน ให้รัฐเปิดเผยข้อมูล พรรคท ำอยู่แต่ทุจริตเพียบ” นำยชำญวิทย์กล่ำว 
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นำยชำญวิทย์กล่ำวว่ำ เรื่องที่ให้ยืมเงินไม่ใช่เป็นกำรหลุดปำกพูดในงำนสัมมนำ แต่เป็นควำมจ ำเป็นที่หัวหน้ำพรรคต้อง
ให้เปิดเผยแบบนั้นเก่อนจะหมดเวลำ ตัวเลขต้องเป็นแบบนั้นจะเป็นเศษหรือแบบกลมๆ น้อยกว่ำ มำกกว่ำ ขำดหรือล้น
กรอบไปก็ไม่ได้ เดี่ยวกระทบระบบบัญชีบำงอย่ำงที่จะให้มีกำรโผล่ย้อนหลังในวันที่มี ส.ส.เต็มสภำไม่ได้ ซึ่งมีโทษและผล
บำนปลำยกว่ำนี้อีกมำก จึงต้องชิงยกควำมโปร่งใสมำพูดบังเหตุกำรณ์ เสมือนว่ำ ฆ่ำผู้อ่ืนตำย แต่อ ำพรำงด้วยกำรแจ้ง
เอำควำมดีบังคดีว่ำเป็นผู้พบศพ เบี่ยงเบนประเด็นว่ำคนฆ่ำคนตำย เป็นควำมเจ็บปวดที่สุดของหัวหน้ำพรรคที่พูดควำม
จริงไม่ได้ แม้จะขยำยเวลำค ำให้กำรไปอีกนำน ก็ไม่น่ำจะพร้อมส่งเอกสำรบัญชีอีก  

“บอส (หัวหน้ำพรรค) พลำดเพรำะเชื่อเพ่ือนที่ขำดประสบกำรณ์มำตั้งแต่ต้น พยำยำมสร้ำงควำมสับสนให้
มวลชนเข้ำใจคลุมเครือเรื่อยมำ ทั้งเงินยืมไม่ใช่รำยได้ รู้ทั้งรู้ว่ำเป็นกฎหมำยเฉพำะกำรเลือกตั้ง ปนกันไม่ได้ ท ำนอง
เดียวกับคดีอำญำและแพ่ง ควำมผิดเดียวกันแต่ให้โทษต่ำงกัน เงินตัวเดียวกัน รำยรับรำยจ่ำยเหมือนกัน  แต่มีข้อยกเว้น
ต่ำงกัน ในแต่ละภำคธุรกิจ ระบบภำษีเรียกเก็บ กำรยกเว้น กำรถือครอง แตกต่ำงกันหมด เช่น งบประมำณว่ำจ้ำงบริษัท
ที่ปรึกษำเอกชน ศึกษำและออกแบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 161.2 ล้ำนบำท มันคือรำยได้ของบริษัทที่ต้องส ำแดงภำษีให้กับ
รัฐ แต่งบประมำณเดียวกันนี้ ถ้ำว่ำจ้ำงโดยมหำวิทยำลัย กลับยกเว้นภำษีทั้งหมด ทั้งที่เป็นรำยได้เข้ำมหำวิทยำลัย
เหมือนกัน แม้กระท่ังนักวิจัยชุดเดียวกัน แต่พอยืนอยู่กันคนละต้นสังกัดกลับต่ำงไปเลย มันแปลกดีไหม 

นำยชำญวิทย์กล่ำวว่ำ อำจำรย์นักกฎหมำยมือหนึ่งของพรรคเคยอยู่มหำวิทยำลัย น่ำจะทรำบเรื่องนี้ดี  ตนก็ไม่
เห็นกับควำมย้อนแย้งแบบนี้ แต่ท ำอะไรไม่ได้ นอกจำกท ำให้ถูกต้องเท่ำนั้น จะชี้แจงแบบข้ำงๆ คูๆ แบบที่พรรคอนำคต
ใหม่ท ำก็ติดคุก ค่อยรอโอกำสเข้ำไปเป็น ส.ส.เพ่ือศึกษำเหตุผลในเรื่องเหล่ำนี้เสียใหม่ แต่ก็เป็นเรื่องยำก ส ำหรับตนอีก 
10 ปีก็เป็น ส.ส.ไม่ได้ เพรำะคนเดิมรับผิดชอบประชำชนได้ดีกว่ำมำก ต้องยอมรับควำมสำมำรถในเรื่องนี้ ทุกกิจกรรม
สังคมเข้ำถึงหมด ไม่ห่ำงประชำชนเลย ส่วนตนมีทำงเดียวคือกำรน ำเสนอนโยบำยให้กับพรรคกำรเมืองอ่ืนในสมัยต่อไป 
ส่วนเรื่องคดีเงินกู้ หำกพรรคอนำคตใหม่ไม่ผิด แสดงว่ำกำรกู้เงินท ำได้แล้ว ทุกพรรคท ำต่อไปได้และยังท ำได้อีก 
  อย่ำงไรก็ตำม ได้มีสมำชิกเฟซบุ๊กรำยหนึ่งถำมว่ำ “ไม่มีซอมบี้มาถล่ม ดร.โจ เลยเหรอคะ หรือว่าบล็อกไม่ไหว
เลยพูดอะไรไปสุภาพแท้ๆ พากันมาถล่มด่าอย่างหยาบคายเหมือนคนบ้า ยิ่งท าให้ชังพรรคอนาคตใหม่มากยิ่งขึ้น ถ้า
คนในพรรคนี้เป็นแบบ ดร.โจ ก็พอฟังได้ รู้คิดอะไรใช่ไม่ใช่” 

นำยชำญวิทย์ตอบกลับไปว่ำ “เฟซบุ๊กที่ไม่มีตัวตน ถูกสร้างมาจากบริษัทดูแลเว็บไซต์ครับ เราตรวจสอบจน
พบ มีการใช้ทีมเฝ้าหน้าจอท่ีวิจารณ์พรรค เขาสร้างไว้เป็นร้อยๆ เฟซบุ๊ก นับไม่ทัน แล้วจะถล่มพร้อมกัน ก็อปภาษา 
แต่งค าต่างนิดหน่อย แล้วถล่มเรียงกันเลย เขาติดตามทุกคนที่วิจารณ์พรรค ที่ตั้งแยกไปอยู่อีกสถานที่หนึ่ง (ไม่
เปิดเผยออกสื่อ) ท างาน 7.00- 24.00 น. เต็มก าลัง รอคิดภาษาส านวนด่าคน เพื่อให้คนที่ไม่รู้เรื่องราวพลอยเกลียด
ชังไปด้วยค าเหล่านี้ เฟซบุ๊กเหล่านี้จะไปถล่ม พร้อมกับเพื่อนการเมืองของผม ดังนั้น ฝ่ายไอทีของผมตรวจสอบเฟ
ซบุ๊กผี แล้วสกัดไม่ให้เข้ามาด่าทออย่างไร้เหตุผล สกรีนตัวตนเฟซบุ๊กก่อน ผมยอมรับความแตกต่าง พูดคุย 
สอบถามกันนะครับว่าจริงเท็จอย่างไรคุยกัน แต่ผมไม่พร้อมตอบโต้กับคนไม่ถามหาข้อมูลแลกเปลี่ยนใดๆ โดย
เฉพาะเฟซบุ๊กผี ใช้คนปลอมเข้ามาเพื่อประณาม หยาบคายอย่างเดียว ขอบคุณครับคุณ... รวมถึงขอบคุณทุกคนที่
อ่านข้อความนี้ด้วยครับ” 

 
อ่ำงอิง : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000017273 

https://mgronline.com/onlinesection/photo-gallery/9630000017273
https://mgronline.com/onlinesection/photo-gallery/9630000017273
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000017273
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"บิ๊กป้อม" ไร้กังวล หลงัตัดสินคดียุบ อนค. โตพ้ท.ไม่มีทหารกดดันหวัคะแนน 
เผยแพร่: 20 ก.พ. 2563 14:02   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

 

 
 
"ประวิตร" เผย เตรียมการดูแลความสงบหลังคดียุบอนค.แล้ว ไม่กังวล ชี้ต้องปฏิบัติตามค าสั่งศาล โต้พท.ไม่มีทหาร
กดดันหัวคะแนน 
 
  วันนี้ (20 ก.พ.) เมื่อเวลำ 11.40 น.ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึง
กรณีท่ีศำลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตัดสินคดีฟ้องยุบพรรคอนำคตใหม่ จำกกรณีกู้ยืมเงิน ในวันที่ 21 ก.พ.ว่ำ ได้เตรียมกำร
ดูแลควำมสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในประเทศแล้ว เมื่อถำมว่ำ กังวลหรือไม่หลังตัดสินจะมีกำรเคลื่อนไหว พล.อ.ประวิตร 
ตอบว่ำ ไม่กังวล และพรรคอนำคตใหม่ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งศำล เชื่อว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองในตอนนี้ยังไม่มีอะไร 
  พล.อ.ประวิตร วยังกล่ำวถึงกรณีพรรคเพ่ือไทย ออกมำระบุพบบุคคลแต่งกำยคล้ำยทหำรกดดันหัวคะแนน
พรรคเพ่ือไทย ในกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก ำแพงเพชร เขต 2 ว่ำ จะไปรู้ได้อย่ำงไร ไม่มีหรอก เพรำะกำรเลือกตั้งเป็นเรื่อง
ของพรรคกำรเมืองด ำเนินกำร 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000017223 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000017223
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แมนฯ ซิตี้กับพรรคอนาคตใหม ่
เผยแพร่: 20 ก.พ. 2563 11:28   โดย: สุรวิชช์ วีรวรรณ  

 
 
วันที่บทควำมชิ้นนี้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรรำยวัน คือ วันที่ศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีพรรคอนำคตใหม่กู้เงิน
หัวหน้ำพรรค 191 ล้ำน ว่ำเข้ำข่ำยกำรกระท ำผิดหรือไม่ ถ้ำผิดจะมีถึงขั้นไหนยุบพรรคหรือไม่ หรือแค่ตัดสิทธิ์
กรรมกำรบริหำร ซึ่งต้องรอดูว่ำศำลจะหยิบเอำมำตรำไหนมำใช้ 
  ถำมว่ำเห็นช่องทำงที่ศำลจะยกค ำร้องไหม ในส่วนตัวผมยังมองไม่เห็นนะครับ ผมคิดว่ำ พรรคกำรเมืองกู้เงินได้ 
น่ำจะเข้ำหัวข้อว่ำ เป็นประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีข้อจ ำกัดเรื่องวงเงิน นี่เป็นเหตุผลว่ำพรรคอ่ืนที่กู้ท ำไมไม่มีควำมผิด ก็เพรำะ
วงเงินเขำไม่เกินข้อก ำหนดของกฎหมำยนั่นเอง 

กำรจ ำกัดวงเงินมีเหตุผลส ำคัญคือ ป้องกันใครมำครอบง ำพรรคกำรเมือง แล้วกฎหมำยมีเจตนำรมณ์ที่จะ
ควบคุมที่มำของรำยได้ และรำยจ่ำยของพรรคในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง แม้จะอ้ำงว่ำ เงินที่ยืมมำไม่ใช่รำยได้
แต่เป็นรำยจ่ำยเพรำะเป็นหนี้ที่กู้ยืมมำ แต่ถำมว่ำ เงินที่ยืมมำก็น ำไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองใช่ไหม 
ค ำตอบแน่ๆ ก็คือ ใช่ เท่ำกับว่ำเงินที่ใช้ไปเรำก็ไปลงใช้จ่ำย ถำมว่ำแล้วมันคือรำยจ่ำยของรำยจ่ำยหรืออย่ำง ไร 
เงินที่กู้มำเป็นรำยจ่ำย แต่เมื่อน ำไปใช้ในกิจกรรมพรรคกำรเมืองก็ต้องถือเป็นทุนที่น ำไปใช้จ่ำยในกำรท ำกิจกรรมหรือไม่ 
ในขณะที่เรื่องของอนำคตใหม่ก ำลังจะรู้ผลในบ่ำยวันที่ 21 กุมภำพันธ์ มีเรื่องที่คล้ำยกันมำกอีกซีกโลกคือ เรื่องของ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 
  เรื่องของอนำคตใหม่นั้นเป็นที่รู้กันว่ำมีกำรยืมเงินนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค 191 ล้ำน ดอกเบี้ยต่ ำ 
และไม่มีหลักประกัน ถ้ำไม่มีเงินจ ำนวนนี้มำ พรรคก็ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองได้ล ำบำก แต่จะให้หัวหน้ำพรรคบริจำค
เงินเข้ำมำหรือหำรำยได้เข้ำมำก็มีข้อจ ำกัดในทำงกฎหมำย เพรำะธนำธรนั้นบริจำคให้พรรคเกินวงเงินแล้ว ก็เลยเลี่ยงไป
ใช้วิธีกู้เงิน โดยอ้ำงว่ำไม่มีกฎหมำยห้ำมไว้ 
  แต่กฎหมำยก ำหนดที่มำของรำยได้เขำไว้ว่ำมีที่มำได้อย่ำงไร จ ำกัดกำรระดมทุน แต่ฝั่งนี้ก็โต้แย้งว่ำ หนี้ไม่ใช่
รำยได้จึงไม่เข้ำข่ำยข้อห้ำมตำมกฎหมำย เพียงแต่ กกต.มองว่ำ หนี้นั้นเป็นประโยชน์อื่นใดในมำตรำ 62 ซึ่งเป็นที่มำของ
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รำยได้ ดังนั้นจึงเกินวงเงินที่กฎหมำยก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 จึงมองว่ำ เงินนี้เป็นเงินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยตำม
มำตรำ 72 
  ถ้ำศำลบอกว่ำผิดตำมมำตรำ 66 และมำตรำ 72 ก็ไม่มีบทก ำหนดโทษให้ยุบพรรค จะตัดสิทธิ์แค่
กรรมกำรบริหำรและมีโทษจ ำคุก แต่ยังมีมำตรำคือ 91 ที่ให้ยุบพรรคได้ซ่ึงผมยังมองว่ำยำกท่ีจะไปถึงขั้นนั้น 
ทีนี้เหมือนและคล้ำยกันอย่ำงไรกับกรณีของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ถูกตัดสิทธิ์ห้ำมเล่นบอลยุโรป 2 ฤดูกำล และอำจถึงขั้น
ถูกตัดแต้มริบแชมป์พรีเมียร์ลีก เรื่องของเรื่องคือว่ำ หลังจำกบรรดำเศรษฐีมำกว้ำนซื้อทีมฟุตบอลในยุโรป ยูฟ่ำมองเห็น
ถึงควำมเหลื่อมล้ ำนั้นอำจท ำให้เกิดกำรผูกขำดแชมป์อยู่เฉพำะสโมสรที่เจ้ำของร่ ำรวยมีเงินกวำดซื้อนักเตะจึงออกกฎ
ใหม่ข้ึนมำชื่อ Financial Fair Play (FFP) ก็เหมือนกฎหมำยพรรคกำรเมืองก ำหนดที่มำของพรรคกำรเมือง และควบคุม
ตั้งรำยได้และรำยจ่ำยนั่นแหละ 
  มำตรกำร FFP วำงกฎสโมสรต้องเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินทุกอย่ำงให้ยูฟ่ำรู้ และเงินซื้อนักเตะต้องมำจำกก ำไร
ของสโมสรที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เงินที่ควักจำกกระเป๋ำของนำยทุน เงินที่มำของสโมสร เช่น บัตรเข้ำชม ค่ำสปอนเซอร์ ค่ำ
ถ่ำยทอดสด ค่ำของที่ระลึก และเงินท่ีได้จำกกำรขำยนักเตะ รำยได้ทั้งหมดนี้เท่ำนั้นที่เป็นเงินที่เอำไปซื้อนักเตะ 
  เมื่อมีข้อจ ำกัดนี้ทำงออกของสโมสรส่วนใหญ่ก็คือ พยำยำมหำสปอนเซอร์ให้มำกขึ้นทั้งสปอนเซอร์หลักและ
สปอนเซอร์ท้องถิ่นเพ่ือหำเงินเข้ำสโมสร แต่ถ้ำมองแล้วจะเห็นว่ำ สโมสรใหญ่ๆ ก็มีโอกำสหำเงินจำกส่วนนี้ได้มำกกว่ำ
สโมสรเล็กๆ อยู่ดี เช่นเดียวกับพรรคกำรเมืองใหญ่ก็ย่อมมีนำยทุนเข้ำมำบริจำคเงินสนับสนุนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้
มำกกว่ำ หลำยสโมสรที่ไม่ได้มีแฟนทั่วโลกหนำแน่นจึงต้องหำทำงหลีกเลี่ยงเพ่ือหำเงินมำใช้ซื้ อนักเตะ โดยเฉพำะที่
เจ้ำของร่ ำรวยก็คือ กำรย้ำยเงินจำกกระเป๋ำซ้ำยไปกระเป๋ำขวำ 
  เจ้ำของสโมสรแมนฯ ซิตี้อย่ำงชีค มันซูร์ มีเงินถุงเงินถังจำกบ่อน้ ำมันยิ่งกว่ำธนำธรก็หำวิธีผ่องเงินอย่ำงที่ว่ำไป
ให้สโมสรซื้อนักเตะ เขำก็ให้เอติฮัด แอร์เวย์ส สำยกำรบินแห่งชำติซึ่งเป็นของพ่ีชำยตัวเองคือ ชีค ฮำเหม็ด บิน ซำเย็ด 
เป็นสปอนเซอร์ให้แมนฯ ซิตี้ เอติฮัด เป็นสปอนเซอร์ของแมนฯ ซิตี้ ในระยะเวลำ 10 ปี ด้วยจ ำนวนเงิน 400 ล้ำนปอนด์ 
จำกซิตี้ ออฟ แมนเชสเตอร์ สเตเดี้ยม เปลี่ยนชื่อเป็นเอติฮัด สเตเดี้ยม แต่เงินมำจำกไหนอีกเรื่องหนึ่ง 
  ต่อมำมีแอกเกอร์ชำวโปรตุเกสชื่อ รุย ปินโต แฮ็กข้อมูลเอกสำรส ำคัญจำกทีมฟุตบอลชั้นน ำทั่วยุโรป และก่อตั้ง
เว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมำชื่อ Football Leaks แล้วเอำข้อมูลลับๆ ของแต่ละสโมสรมำเปิดเผย รวมไปถึงขู่แบล็กเมล์จำก
สโมสรนั้นๆ สโมสรต่ำงๆ จึงแจ้งควำมให้ต ำรวจสำกลจับตัวและมือแฮกเกอร์ก็ถูกจับในที่สุด 
  แต่ร่องรอยที่รุย ปินโต ท ำไว้ ไปเข้ำทำงแดร์ สปีเกล นักข่ำวสืบสวนสอบสวนชำวเยอรมัน สปีเกล ค้นพบ
เอกสำร 2 ชิ้นส ำคัญ ที่ปินโตแฮ็กจำกอีเมลของแมนฯ ซิตี้  
 
ชิ้นแรกเป็นอีเมลของไซม่อน เพียร์ซ บอร์ดบริหำรของแมนฯ ซิตี้ คุยกับผู้บริหำร Aabar บริษัทลงทุนของยูเออี โดยระบุ
ว่ำ Aabar จะเป็นสปอนเซอร์ให้แมนฯ ซิตี้ ปีละ 15 ล้ำนปอนด์ แต่ในรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินจริง Aabar จะจ่ำยแค่ 3 
ล้ำนปอนด์ ส่วนอีก 12 ล้ำนปอนด์ท่ีเหลือ ชีค มันซูร์เจ้ำของทีมจะจัดสรรมำให้เอง 
 
จำกนั้นพบอีเมลฉบับที่ 2 ว่ำ “เอติฮัด แอร์เวย์ส” จะเป็นสปอนเซอร์ให้เรำปีละ 67.5 ล้ำนปอนด์ แต่บันทึกไว้ด้วยว่ำ 8 
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ล้ำนปอนด์จะเป็นเงินของเอติฮัด แอร์เวย์สจริงๆ ส่วนอีก 59.5 ล้ำนปอนด์ จะเป็นเงินของอำบูดำบี ยูไนเต็ด กรุ๊ป ที่
เจ้ำของคือชีค มันซูร์ เจ้ำของทีมแมนฯ ซิตี้นั่นเอง 
  เอกสำรมีลำยเซ็นครบทุกอย่ำง ชัดเจนว่ำเป็นกำรโยกเงินจำกกระเป๋ำซ้ำยเข้ำกระเป๋ำขวำ เพรำะถ้ำไม่ท ำเช่นนี้
แมนฯ ซิตี้จะเติบใหญ่อย่ำงก้ำวกระโดดในเวลำไม่ก่ีปีไม่ได้เพรำะไม่มีเงินซื้อนักเตะดีๆ ด้วยรำคำแพง 
  ยูฟ่ำเริ่มกระบวนกำรสอบสวนเรื่องนี้ในเดือนมีนำคม 2019 โดยองค์กรที่ชื่อว่ำ CFCB (The Club Financial 
Control Body) แมนฯ ซิตี้ ยื่นเรื่องไปที่ศำลกีฬำโลก กระทั่ง 14 กุมภำพันธ์ ยูฟ่ำจึงประกำศบทลงโทษออกมำอย่ำงเป็น
ทำงกำรว่ำ ได้พิจำรณำหลักฐำนทั้งหมดแล้วพบว่ำระหว่ำงปี 2012 ถึง 2016 แมนฯ ซิตี้จงใจฝ่ำฝืนกฎไฟแนนเชียล แฟร์
เพลย์ของยูฟ่ำ ด้วยกำรแสดงผลก ำไรเกินจริงในบัญชีของสโมสร จึงถูกห้ำมเข้ำแข่งฟุตบอลยุโรป 2 ฤดูกำล รวมถึงรอลุ้น
กันว่ำ จะถูกตัดแต้มในพรีเมียร์ลีกระหว่ำงปีนั้นหรือไม่ ถ้ำถูกตัดสิทธิ์แชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนั้นจะเปลี่ยนมือทันที 
  พรรคอนำคตใหม่ไม่มีเงินด ำเนินกิจกรรม เพรำะถูกควบคุมด้วยที่มำของรำยได้ตำมพ.ร.บ.พรรคกำรเมือง แมนฯ 
ซิตี้ไม่มีเงินซื้อนักเตะเพรำะมำตรกำร FFP จึงต้องหำช่องเอำเงินจำกกระเป๋ำนำยทุนมำใช้ 
 
นี่คือความเหมือนของพรรคอนาคตใหม่กับแมนฯ ซิตี้ที่ต่างก็มีเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีติดตามผู้เขียนได้ที่  
https://www.facebook.com/surawich.verawan 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000017144 
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"ปริญญา" ป้องไม่ควรยุบอนค.ไม่ผิดร้ายแรง ให้ดูบทเรียน "พรรคแม้ว" เชือ่ส.ส.ไม่แตกรัง 
เผยแพร่: 20 ก.พ. 2563 15:24  

 
 
"อาจารย์ปริญญา" มองกรณีอนค.กู้เงิน เป็นหนี้สิน ไม่ใช่รายได้ ชี้ยังไม่ถึงขั้นยุบพรรค ไม่ผิดร้ายแรง อ้างยุบคะแนน
นิยมสูงต้องมีเหตุผลกม.ท่ีหนักแน่น ขอให้ดูบทเรียน "พรรคแม้ว" เชื่อส.ส.ที่เหลือยังยึดม่ันแนวทางพรรค 
 
  วันนี้ (20ก.พ.) ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ผศ.ดร. ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญ จะมีกำรวินิจฉัยว่ำ พรรคอนำคตใหม่ เข้ำ
ข่ำยจะถูกยุบพรรคหรือไม่ ในกรณีที่มีกำรกู้ยืมเงินจ ำนวน 191 ล้ำนบำทว่ำ ตนพูดในฐำนะนักวิชำกำรทำงกฎหมำย ซึ่ง
ตนมองว่ำ กรณีกำรกู้เงินของพรรคอนำคตใหม่ ตนยืนยันว่ำ เงินที่กู้มำนั้นเป็นหนี้สิน ไม่ใช่รำยได้ แต่ตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ จะต้องมีกำรวินิจฉัยว่ำ เงินกู้ของพรรคกำรเมืองนั้น นับเป็นรำยได้หรือไม่ ต่อมำ พรรคกำรเมืองไม่ใช่องค์กร
ของรัฐ เพรำะเป็นกำรรวมตัวกันของพลเมืองในกำรเสนอนโยบำยเพ่ือให้พลเมืองคนอ่ืนเลือก เพ่ือจะได้น ำนโยบำยนั้น 
ไปเป็นนโยบำยของประเทศ ดังนั้น ถ้ำกฎหมำยไม่ได้มีกำรห้ำม พรรคกำรเมืองก็สำมำรถท ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้ 
  ผศ.ดร. ปริญญำ กล่ำวต่อว่ำ มำตรำ 66 ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง พ.ศ. 2560 ระบุว่ำ บุคคลใดจะบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคกำรเมืองมีมูลค่ำเกิน 10 
ล้ำนบำทต่อพรรคกำรเมืองต่อปีมิได้ เพรำะฉะนั้น กำรที่มีกำรกู้เงินเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท จึงมีค ำถำมว่ำ ได้มีกำรคืนเงิน
หรือไม่ เพรำะถ้ำไม่มีกำรคืนเงิน แต่เป็นกำรยกให้กับพรรค ก็กลำยเป็นเงินบริจำคทันที ซึ่งอำจจะมีควำมเกี่ยวพันกับ
มำตรำ 72 ที่โยงไปสู่กำรยุบพรรคที่ระบุว่ำ ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองรับบริจำคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีแหล่งที่มำ
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โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ดังนั้น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงได้ใช่ช่องทำงตำมมำตรำ 92 (3) ยื่นค ำร้องต่อศำล
รัฐธรรมนูญ เพ่ือด ำเนินกำรยื่นยุบพรรคอนำคตใหม่ 
  ผศ.ดร.ปริญญำกล่ำวอีกว่ำ เพรำะฉะนั้น ตนมีควำมเป็นห่วงว่ำ ถ้ำหำกกำรยุบพรรค จะมีกำรยุบโดยไม่ได้ยึด
ตำมหลักกฎหมำย ดังนั้น กำรยุบพรรคเป็นเรื่องที่ท ำได้ตำมระบอบประชำธิปไตย ถ้ำเกิดว่ำพรรคกำรเมืองนั้น มี
พฤติกรรมในกำรล้มล้ำงระบอบกำรปกครอง แต่ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรไต่สวนของ กกต.เอง ก็ได้มีกำรยกค ำร้อง
มำแล้ว แต่คณะกรรมกำร กกต. กลับเห็นต่ำงจนมีกำรยื่นให้ศำลฯ วินิจฉัย ดังนั้น ตนมองว่ำ กรณียังไม่ถึงขั้นท่ีจะต้องถูก
ยุบพรรค อีกทั้ งกำรยุบพรรคที่ มีคะแนนนิยมสู งจะต้องมี เหตุผลทำงกฎหมำยที่หนักแน่นเ พียงพอด้ วย  
  ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ สุดท้ำยแล้ว หำกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ จะส่งผลอย่ำงไรต่อ
กำรเมือง ผศ.ดร.ปริญญำระบุว่ำ หำกมีค ำวินิจฉัยว่ำ พรรคอนำคตใหม่มีควำมผิดจริง ก็จะมีผล 2 ประกำรคือ พรรคที่ถูก
ยุบ ก็จะไม่มีสถำนะเป็นพรรคกำรเมืองต่อไป ซึ่ง ส.ส.ที่ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรพรรค จ ำนวน 60 คน สำมำรถหำสังกัด
พรรคใหม่ได้ แต่ในแง่ของกำรเมือง ตนก็อยำกจะให้ดูบทเรียนของกำรยุบพรรคไทยรักไทย แล้วก็กลำยมำเป็นพรรคพลัง
ประชำชน เมื่อพรรคพลังประชำชนถูกยุบ ก็กลำยมำเป็นพรรคเพื่อไทย ดังนั้น ตนเชื่อว่ำ ส.ส. 60 คน ที่เหลือ ก็ยังยึดมั่น
ในแนวทำงของพรรคอนำคตใหม่ ไม่ได้ล้มหำยตำยจำกไปด้วย เพรำะฉะนั้น ถ้ำไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญร้ำยแรงหรือผิดแบบ
จะจะ ก็ควรปล่อยให้มีที่ยืนในสภำ และต่อจำกนี้ไป ห้ำมพรรคกำรเมืองกู้เงิน ถึงแม้ว่ำกฎหมำยไม่ได้ห้ำม แต่เป็นกำร
ห้ำมโดยศำลรัฐธรรมนูญว่ำ ห้ำมกู้เกิน 10 ล้ำน ไม่เช่นนั้นจะถูกยุบพรรค 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000017275 
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บช.น.วาง 1 กองร้อยใช้ก าลังปกติ คุมเขม้ศาล รธน.วินิจฉัยยุบ อนค. 
เผยแพร่: 20 ก.พ. 2563 13:00   ปรับปรุง: 20 ก.พ. 2563 13:11  

 
 
 
  วันนี้ (20 ก.พ.) เวลำ 11.00 น. ที่กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล (บช.น.) พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง 
ผบช.น.(รับผิดชอบงำนมั่นคง) เป็นประธำนประชุมพร้อม พ.ต.อ.อ ำนำจ อินทรศวร ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง พ.ต.อ.นิวัตน์ 
พ่ึงอุทัยศรี ผกก.สส.บก.น.1 และต ำรวจที่เกี่ยวข้อง เรื่องก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยผู้ชุมนุม และกลุ่มให้
ก ำลังใจของพรรคอนำคตใหม่ บริเวณศำลรัฐธรรมนูญกรณีอ่ำนค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ 
  พล.ต.ต.สมประสงค์กล่ำวว่ำ ได้ประชุมร่วมกับต ำรวจ บก.น.1 และ บก.น.2 จัดก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 1 
กองร้อย อคฝ.ของ สน.ทุ่งสองห้อง ดูแลรักษำควำมปลอดภัยบริเวณศำลรัฐธรรมนูญโดยใช้ก ำลังปกติ พล.ต.ต.พัฒนำ เพ
ศยนำวิน ผบก.น.2 เป็นผู้รับผิดชอบ ตนมีหน้ำที่อ ำนวยกำรและสั่งกำร ก่อนหน้ำนี้ได้ประชุมร่วมกับศำลรัฐธรรมนูญ 
และมีกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ให้กับต ำรวจผู้ปฏิบัติ กำรปฏิบัติเหมือนกับครั้งที่แล้ว (21 ม.ค.) ก ำชับเรื่องควำม
ปลอดภัยและกำรจัดกำรจรำจร ทั้งด้ำนในและนอกบริเวณศำลรัฐธรรมนูญ  
  ครั้งที่แล้ว พรรคอนำคตใหม่ไม่ได้เดินทำงมำท่ีศำลรัฐธรรมนูญรอฟังผลที่ท ำกำรพรรค ครั้งนี้พรรคแจ้งแล้วว่ำจะ
ไม่ไปที่ศำลรัฐธรรมนูญ เชื่อว่ำจะมีกลุ่มที่เชียร์หรือนิยมชมชอบพรรคอนำคตใหม่ เดินทำงไปที่ท ำกำรพรรคเหมือนครั้งที่
แล้ว เจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมดูแลควำมปลอดภัย และอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณที่ท ำกำรพรรคอนำคตใหม่ด้วย อยู่ใน
พ้ืนที่ สน.มักกะสัน ขณะนี้ทำงกำรข่ำวไม่พบเรื่องกำรชุมนุม แต่ทรำบว่ำจะมีกลุ่มมวลชนเข้ำมำให้ก ำลังใจบริเวณศำล
รัฐธรรมนูญยังระบุจ ำนวนไม่ได้ 
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ด้ำน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร.กล่ำวว่ำ จำกข้อมูลด้ำนกำรข่ำว ยังไม่พบว่ำมีกำรปลุกระดมมวลชนผ่ำน
โซเชียลมีเดีย โดยทุกอย่ำงยังอยู่ในกฎเกณฑ์ อย่ำงไรก็ตำมได้ก ำชับให้ดูเรื่องควำมประพฤติที่อำจสุ่มเสี่ยง และผิด
กฎหมำย โดยเฉพำะกำรรวมตัวกันชุมนุมเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดไม่ว่ำจะเป็นเชิงกำรเมืองหรือไม่ก็ตำม โดยขอให้ทุก
ฝ่ำยเคำรพค ำตัดสินของศำล ไม่ว่ำจะออกมำแบบใด ยืนยันว่ำต ำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้งของมวลชนฝ่ำยใด แต่มีหน้ำที่ในกำร
อ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมเรียบร้อย จึงฝำกไปยังมวลชนที่จะเดินทำงมำอย่ำท ำอะไรที่สุ่ม เสี่ยงผิดกฎหมำย
เพรำะหำกท ำผิดแล้วต้องถูกด ำเนินคดีเพรำะเป็นควำมผิดที่ยอมควำมไม่ได้ ทั้งนี้ จำกกำรประเมินจ ำนวนมวลชนที่คำด
ว่ำจะเดินทำงมำร่วมฟังค ำวินิจฉัยและให้ก ำลังใจ เชื่อว่ำก ำลังต ำรวจ 1 กองร้อยสำมำรถดูแลควำมสงบเรียบร้อยได้ 
เพรำะกำรตัดสินลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก แต่มีค ำตัดสินคดีพรรคกำรเมืองมำ 
ตลอด 

 

 
 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000017195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news1live.com/detail/9630000017195
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เดินหน้าชน : ยุบ-ไม่ยบุ 
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:08 น.  

 
 
 

พรรคพลังธรรม ที่น าโดย พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง พรรคไทยรักไทย ที่น าโดย “ทักษิณ ชินวัตร” และพรรค
อนาคตใหม่ ที่น าโดย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” และ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” สร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองในบาง
เรื่องท่ีคล้ายๆ กัน 

พรรคพลังธรรมส่งสมำชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก วันที่ 22 มีนำคม 2535 กวำด ส.ส.กรุงเทพฯ ได้ถึง 
32 คน จำกทั้งหมด 35 คน แต่พรรคพลังธรรมถดถอยลงเรื่อยๆ หลังเกิดเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ และ พล.ต.จ ำลอง ศรี
เมือง ลำออกจำกหัวหน้ำพรรคและยุติบทบำททำงกำรเมือง ก่อนที่จะถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2550 เนื่องจำก
ไม่ส่งรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรพรรคกำรเมือง 

ขณะที่พรรคไทยรักไทย ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2544 ได้รับเลือกตั้งมำเป็นอันดับ 1 โดยได้ ส.ส. 
247 คน จำก 500 คน กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2548 พรรคไทยรักไทยก็ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นอันดับ 1 โดย
ได้ ส.ส.ถึง 377 คน ท ำให้สำมำรถจัดตั้งรัฐบำลพรรคเดียวได้เป็นครั้งแรก 
พรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรคในปี 2550 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พรรคพลังประชำชน” ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับ 1 ในกำร
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2550 

เมื่อพรรคพลังประชำชนถูกยุบพรรค ก็เปลี่ยนชื่อเป็น “พรรคเพ่ือไทย” ก็ได้รับเลือกตั้งมำเป็นอันดับ 1 ในกำร
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2554  

กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 ภำยหลัง คสช.คืนอ ำนำจให้ประชำชน พรรคเพ่ือไทยก็ยังได้รับกำร
เลือกตั้งมำเป็นอันดับ 1 

ส่วนพรรคอนำคตใหม่ที่ลงสนำมเลือกตั้งครั้งแรก ก็สร้ำงกระแสควำมนิยม ท ำให้กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 
มีนำคม 2562 ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.ถึง 81 คน แต่ปัจจุบันเหลือ 75 คน เนื่องจำกแพ้กำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 
5, ศำลรัฐธรรมนูญมีมติให้ “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” พ้น ส.ส.และ 4 ส.ส.ถูกขับออกจำกพรรค 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/เดินหน้าชน-อนค.jpg
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ซึ่งผลกำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นพรรคพลังธรรม พรรคไทยรักไทย (พรรคพลังประชำชน -พรรคเพ่ือไทย) และ
พรรคอนำคตใหม่นั้น มีปัจจัยหลักมำจำกกระแส และควำมชื่นชอบในตัวผู้น ำพรรค 
ชื่นชอบ พล.ต.จ ำลอง ศรีเมือง นำยทักษิณ ชินวัตร นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนำยปิยบุตร แสงกนกกุล 
พรรคไทยรักไทย ถึงจะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพลังประชำชน และพรรคเพ่ือไทย แต่ชื่อของ “ทักษิณ ชินวัตร” ยังอยู่ใน
ควำมนิยมของประชำชน ท ำให้กำรเลือกตั้ง 5 ครั้งที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2544, 2548, 2550, 2554 และ 2562 ก็ชนะกำร
เลือกตั้งมำโดยตลอด 
แม้จะถูกยุบพรรคถึง 2 ครั้ง ก็ไม่เคยแพ้ 
ส ำหรับพรรคอนำคตใหม่ถึงจะมีคนชื่นชอบ แต่ก็มีคนอีกจ ำนวนหนึ่งไม่ชอบและหวั่นเกรง 
แกนน ำพรรคหลำยคนถูกด ำเนินคดี และมีกำรร้องเรียนเรื่องยุบพรรค 
คดี “อิลลูมินำติ” แม้จะรอดจำกกำรถูกยุบพรรค เพรำะศำลรัฐธรรมนูญมีมติแล้วว่ำ พฤติกำรณ์และข้อเท็จจริงยังไม่เข้ำ
ข่ำยล้มล้ำงกำรปกครอง 
แต่คดี “เงินกู”้ กรณีพรรคอนำคตใหม่กู้เงิน “นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 191.2 ล้ำนบำท ศำลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินวันที่ 
21 กุมภำพันธ์นี้ 
หลำยคนต่ำงคำดเดำค ำวินิจฉัย มีทั้งรอดและไม่รอด 
ส ำหรับแกนน ำพรรคอนำคตใหม่ มั่นใจว่ำ จะไม่ถูกยุบพรรคแน่ โดยยืนยันไม่มีกฎหมำยห้ำมไม่ให้พรรคกู้เงิน 
ทั้งยังเปิดเอกสำรลับที่อ้ำงว่ำหลุดออกมำจำก กกต. เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนมีมติเอกฉันท์ยกค ำ
ร้อง รวมทั้งในชั้นอนุกรรมกำรก็มีควำมเห็น 3 ต่อ 2 ให้ยกค ำร้อง 
แต่แกนน ำพรรคก็ยังไม่ม่ันใจเต็มร้อย จึงมีเตรียมพรรคส ำรองและแผนไว้รองรับ 
ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร พรรคอนาคตใหม่ก็ต้องยอมรับ และเดินหน้าท างานการเมืองไปตามกติกา เพราะ
พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคของคนหนุ่มสาว ยังมีเวลาอีกยาวไกล 
ทรงพร ศรีสุวรรณ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_1984608 
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ก่อนวันระทึก อ่านคดียุบ-ไม่ยุบ อนาคตใหม ่

คอลัมน์หน้า 3 มติชน 
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:13 น.  

 
ผู้เขียน คอลัมน์หน้ำ 3 มติชน 

ก่อนวันระทึก อ่านคดียุบ-ไม่ยุบ อนาคตใหม่ 
ก่อนจะถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ ศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนำคต
ใหม่ อันเนื่องมำจำกปมกำรกู้เงินจ ำนวน 191 ล้ำนบำท จำก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ในวันที่ 21 
กุมภำพันธ์ ซึ่งตำมเสียงซุบซิบนินทำจำก “ตลาด” ล้วนโน้มเอียงไปในทำงเดียวกันคือ ยุบพรรค เสียงซุบซิบที่แพร่หลำย 
ก่อให้เกิดกระแสและปฏิกิริยำติดตำมมำทั้งด้ำนบวกและลบ 
หนึ่งในนั้นคือท่าทีของพรรคอนาคตใหม่เอง 
18 กุมภำพันธ์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แถลงปิดคดีนอกศำล
รัฐธรรมนูญกรณีเงินกู้ ว่ำ พรรคกำรเมืองเกิดใหม่ทั้งหมดเพ่ิงเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลำคม 2561 แต่กฎหมำยพรรคกำรเมือง
และกำรเลือกตั้งก ำหนดให้พรรคกำรเมืองท ำหลำยเรื่อง มิฉะนั้นจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ ขณะที่พรรคพลังประชำรัฐ
จัดโต๊ะจีนระดมทุน 19 ธันวำคม 2561 ได้เงินมำกกว่ำ 600 ล้ำนบำท ถ้ำเปิดรำยชื่อมำดูจะพบว่ำคนที่ซื้อโต๊ะจีนล้วน
เป็นบริษัทใหญ่ แต่พรรคอนำคตใหม่ไม่ต้องกำรให้มีทุนเข้ำมำครอบง ำ และไม่มีเวลำจัดกิจกรรมระดมทุน จึงตัดสินใจกู้
เงิน เมื่อกู้เงินมำแล้วก็ไม่ได้ปกปิดเป็นควำมลับ  

ที่ผ่ำนมำ กกต.เคยแจกเอกสำรให้กับ พรรคกำรเมืองว่ำ พรรคกำรเมืองท ำอะไรได้หรือท ำอะไรไม่ได้ 
โดยไม่มีสักบรรทัดเดียวที่ระบุว่ำห้ำมพรรคกำรเมืองกู้เงิน 
และพบว่ามี 16 พรรคระดมทุนในลักษณะเงินทดรอง และอีก 4 พรรคใช้การกู้เงิน 

นำยปิยบุตรระบุด้วยว่ำ กกต.ร้องศำลรัฐธรรมนูญ พร้อมกับสงสัยว่ำพรรคอนำคตใหม่จะสำมำรถช ำระหนี้คืนได้
หรือไม ่ซึ่งตนก็สงสัยเหมือนกันว่ำ กกต.เคยไปถำมพรรคกำรเมืองอ่ืนๆ แบบนี้หรือไม่ 
และถ้ำเปิดงบกำรเงินจะพบว่ำพรรคระดมทุนได้มำกกว่ำ 70 ล้ำนบำท และทยอยคืนเงินแล้ว 

https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-3-%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%99
https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-3-%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%99
https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-3-%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%99
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/p-3-20-263.jpg
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ในกรณีมำตรำ 66 ที่ไม่มีโทษยุบพรรค คณะอนุกรรมกำรยกค ำร้องว่ำพรรคกำรเมืองกู้เงินได้ แต่ กกต.ก็ยังส่งให้
คณะอนุกรรมกำรอีกคณะ โดยมีมติเช่นเดิม ซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องยุติ แต่ กกต.กลับเดินเรื่องต่อไปเรื่อยๆ 
ทั้งท่ีกระบวนกำรปกติคือ กกต.พิจำรณำและส่งศำลอำญำและสู้กันถึงสำมศำล โดยศำลรัฐธรรมนูญไม่เก่ียว 
ขณะที่ศำลรัฐธรรมนูญเคยมีบรรทัดฐำนว่ำ กำรพิจำรณำคดีข้ำมขั้นตอนของ กกต.เป็นสำระส ำคัญที่ท ำให้วินิจฉัยยกค ำ
ร้องมำแล้ว จำกกรณีของพรรคประชำธิปัตย์ที่ถูกกล่ำวหำรับเงินจำกเอกชน อีกแง่หนึ่งศำลรัฐธรรมนูญไม่มีอ ำนำจยุบ
พรรค โดยอ ำนำจยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิกรรมกำรบริหำรพรรคมีอยู่ในมำตรำ 92 ของกฎหมำยพรรคกำรเมือง
เท่ำนั้น 

ส่วนกรณีมำตรำ 72 กกต.ใช้เวลำแค่สองสัปดำห์ในกำรส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญ โดยไม่เคยมีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ
และไม่เคยมีกำรเรียกไปให้ข้อมูลใดๆ เหตุที่ต้องหยิบมำตรำ 72 มำเป็นประเด็นเพรำะ มีโทษยุบพรรค กำรบอกว่ำ เมื่อ
กฎหมำยไม่ให้กู้เงินแล้วโดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยมิชอบย่อมเป็นควำมผิดนั้น ขอชี้แจงว่ำพรรคไม่มีทำงรู้ว่ำ กกต.จะ
ตีควำมพิสดำรขนำดนี้ 

ดังนั้น ยืนยันได้ว่ำพรรคอนำคตใหม่ไม่มีควำมผิดตำมมำตรำ 62 มำตรำ 66 มำตรำ 72 ศาลรัฐธรรมนูญต้องยก
ค าร้อง เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ระบุด้วยว่ำ หำกยุบพรรคจริง จะเป็นครั้งแรกที่ยุบพรรคฝ่ำยค้ำนและยุบก่อน
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 3 วัน และจะไม่ใช่แค่กำรยุบพรรคเท่ำนั้น แต่เป็นกำรยุบควำมหวังของคนรุ่นใหม่  เพรำะเป็นกำร
ทุบเข้ำไปที่หัวใจของคนจ ำนวนมำกที่หวังว่ำประเทศไทยจะไปสู่จุดที่ดีกว่ำเดิม เป็นกำรปิดกั้นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่
ต้องกำรให้ประเทศไทยหลุดจำกวงจรรัฐประหำร กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำประชำธิปไตย “อย่ำเอำนิติสงครำม
มำเป็นเครื่องมือ เพรำะจะตอกลิ่มให้ควำมแตกแยกร้ำวลงไปเรื่อยๆ” 
ต้องจับตาว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าตอบในเรื่องนี้กับสังคมอย่างไร 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_1988229 
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ลุ้น! 15ก.ก.บริหารอนาคตใหม่ ไปต่อ-เว้นวรรคการเมือง 
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง เม่ือ “ศาล
รัฐธรรมนูญ” นัดพิพากษาในคดีกู้ยืมเงิน 191 ล้านบาท ระหว่าง “พรรคอนาคตใหม่” กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค 

คดีนี้ศำลมีมติรับค ำร้องของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ไว้พิจำรณำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 
เพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ ตำมมำตรำ 92 วรรค 1 (3) ประกอบมำตรำ 72 พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ที่ระบุ ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรค กำรเมืองรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำ ได้มำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมำยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ มี
แหล่งที่มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย อันเป็นเหตุให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ตำมมำตรำ 92 (3) ของกฎหมำย
พรรคกำรเมือง 

ทั้งนี้ หำกศำลวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ ส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่ (ปัจจุบันมี 76 คน) ต้องหำพรรคสังกัด
ใหม่ภำยใน 60 วัน ส่วน “คณะกรรมกำรบริหำรพรรค (ก.ก.บห.)” ที่มีอยู่ 15 คน หำกใครเป็นส.ส.อยู่ ก็ต้องสิ้นสภำพ
ควำมเป็น ส.ส. และทั้งหมดต้องถูกตัดสิทธิทำงกำรเมืองเป็นเวลำ 5 ปี 
  

 
  
ทั้งยังมีโทษจ ำคุกในคดีอำญำไม่เกิน 5 ปี ตำมบทบัญญัติมำตรำ 124 ที่ระบุว่ำ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 66 วรรค 1 ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้
นั้นมีก ำหนด 5 ป ี

https://www.thansettakij.com/home
https://www.thansettakij.com/politics
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ส ำหรับ มำตรำ 66 ระบุว่ำ บุคคลใดจะบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคกำรเมือง มีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อพรรค
กำรเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล กำรบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคกำรเมืองไม่ว่ำพรรค
เดียว หรือหลำยพรรค เกินปีละ 5 ล้ำนบำท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปหลังจำกบริจำคไปแล้ว 
  ขณะที่ตำมมำตรำ 125 ระบุว่ำ พรรคกำรเมืองใดรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดมีมูลค่ำเกินที่ ก ำหนดไว้ในมำตรำ 
66 วรรค 2 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท และให้ศำลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้ำพรรค และกรรมกำรบริหำรพรรค มี
ก ำหนด 5 ปี และให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินมูล
ค่ำท่ีก ำหนดไว้ ตำมมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนพรรคกำรเมืองด้วย 
ส่วนบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน มำตรำ 72 ของพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560  นั้น เป็นไปตำม
มำตรำ 126 ที่ระบุว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรค กำรเมืองผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 72 ต้องระวำงโทษจ ำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
   ส ำหรับกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ที่มีอยู่ 15 คน ซึ่งต้องลุ้นว่ำยังจะได้ “ไปต่อ” บนถนนกำรเมือง หรือ
ต้อง “เว้นวรรค” ประกอบด้วย 
1.นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค 2.นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค 3.น.ส.กุลธิดำ รุ่งเรืองเกียรติ 4.
นำยช ำนำญ จันทร์เรือง 5.พล.ท.พงศกร รอดชมภู 6.น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช 7.นำยไกลก้อง ไวทยกำร 
8.นำงเยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ 9.นำยสุรชัย ศรีสำรคำม 10.นำยเจนวิทย์ ไกรสิงห์ 11.น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ 
ทั้งหมดเป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
ขณะที่อีก 4 รำย ประกอบด้วย 1.นำยชัน ภักดีศรี 2.นำยสุนทร บุญยอด 3.นำยรณวิต หล่อเลิศสุนทร และ 4.นำย
นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ ไม่ได้เป็น ส.ส.ของพรรค 
บ่ายๆ วันศุกร์ที่  21 กุมภาพันธ์นี้  มาลุ้นกันว่าจะมีการสั่ งยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ หรือ 15 
กรรมการบริหารพรรคจะต้องยุติเส้นทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีหรือไม่... 
  
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/422010?ad= 
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ยุบอนาคตใหม่ สะเทือน “ระบอบประยุทธ์” 3 ทางแพร่ง “คดีเงินกู”้ ในหลักประหาร 
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 - 11:50 น.  

 
รำยงำนพิเศษ 
 
เข้าสู่การนับถอยหลังคดีเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ท่ีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติในวันที่ 21 ก.พ.นี้ 
จำกกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือให้มีค ำสั่งยุบพรรค
อนำคตใหม่ (อนค.) 
เหตุ อนค.กู้เงินนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค 191.2 ล้ำนบำท เข้ำข่ำยฝ่ำฝืนตำมมำตรำ 92 วรรคหนึ่ง (3) 
ประกอบมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม ่
ที่ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในพรรคกำรเมืองบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีแหล่งที่มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
หรือที่คอกำรเมืองเรียกทั่วไปว่ำ “คดีเงินกู้ 191 ล้าน” 
อนค.ดิ้นเฮือกสุดท้าย 
ยิ่ง อนค.นับถอยหลังเข้ำสู่หลักประหำรทำงกำรเมือง บรรดำแฟนคลับ-นักวิชำกำรปีกก้ำวหน้ำ พรรคกำรเมืองที่เป็น 
“พันธมิตร” ในฝ่ำยค้ำน อย่ำงแกนน ำพรรคเพ่ือไทยหลำยคน ต่ำงเคลื่อนไหวคัดค้ำนกำรยุบพรรค อนค. 
“ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” นักวิชำกำร นักประวัติศำสตร์อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ในฐำนะสมำชิกพรรค อนค. เปิด
แคมเปญคัดค้ำนยุบ อนค.ใน Change.org ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังจำกคิกออฟแคมเปญดังกล่ำว มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุน
มำกกว่ำ 3 หมื่นรำย 
อีกด้ำนหนึ่ง ตัวแทนสมำชิก อนค.ทั่วประเทศหำรือกันเมื่อวันที่ 16 ก.พ. มีมติเอกฉันท์จะฟ้อง กกต. เป็นรำยบุคคล 
เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำไม่ชอบด้วยกฎหมำย หำกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยตัดสินยุบพรรค อนค. 
อำจเป็นกำร “ดิ้นเฮือกสุดท้ำย” ก่อนศำลวินิจฉัยหรือไม่ ? 
ไทม์ไลน์ 110 ล้าน สู่ 191 ล้าน 
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แต่เมื่อย้อนไทม์ไลน์ส ำคัญปมเงินกู้เริ่มต้นจำก “ธนำธร” หัวหน้ำพรรค ได้รับเชิญจำกสมำคมผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศแห่ง
ประเทศไทย (FCCT) ในประเด็น “ที่มำและอนำคตของพรรคอนำคตใหม่” ในช่วงค่ ำของวันที่ 15 พ.ค. หลังจำก ชนะ
เลือกตั้งถล่มทลำย ได้ ส.ส. 80 ที่นั่ง 
“ธนำธร” กล่ำวตอนหนึ่ง “ผมให้พรรคกู้เงิน 110 ล้ำน ระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้งรอบนี้ พรรคไม่สำมำรถระดมทุนได้
ทันเวลำส ำหรับกำรหำเสียง อย่ำงที่ผมบอกไปว่ำพรรคเพิ่งมีตัวตนในทำงกฎหมำยเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2561 ดังนั้นจึงเป็นไป
ไม่ได้เลยที่เรำจะสำมำรถระดมเงินได้ทันกำรหำเสียงเลือกตั้ง” 
ทว่ำ 5 วันหลังจำกนั้น 20 พ.ค. 2562 “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่อง
ให้ กกต.ตรวจสอบว่ำ กำร “ปล่อยกู้” เข้ำข่ำยฝ่ำฝืนมำตรำ 66 แห่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 หรือไม ่
เนื่องจำกรำยได้ของพรรคกำรเมืองตำมมำตรำ 62 ที่ประกอบกับมำตรำ 66 ของกฎหมำยดังกล่ำว ไม่ได้ระบุให้บุคคลใด 
หรือให้พรรคกำรเมืองใดสำมำรถกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกรรมของพรรคกำรเมืองได้ 
เมื่อ กกต.รับค ำร้องและส่งให้คณะอนุกรรมกำรไต่สวนไปสอบสวน แล้ว กลำยเป็นประเด็นขึ้นมำอีกครั้ง เมื่อ 20 ก.ย. 
2562 ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) “เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” ของ ส.ส.มี
ชื่อ “ธนำธร” รวมอยู่ 
ปรำกฏว่ำ “ธนำธร” มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 5,632,530,266 บำท ในบัญชีมีกำรแสดงรำยกำรเงินให้กู้ยืม ให้ อนค.กู้ยืม
จ ำนวน 191,200,000 บำท 
ถัดไป 3 วัน 23 ก.ย. 2562 “ศรีสุวรรณ” เจ้ำเดิมได้ยื่นหนังสือถึง กกต.อีกครั้ง ให้ตรวจสอบกำรกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำท 
เพ่ิมเติมจำก 110 ล้ำนบำทท ำให้ตัวเลขจึงขยับจำก 110 ล้ำน เป็น 191.2 ล้ำนบำท นับแต่นั้น 
ตัดสิทธิ กก.บห. สู่ “ยุบพรรค” 
ในค ำร้องของ “ศรีสุวรรณ” ชี้โทษ “ธนำธร” และ อนค.ว่ำ เป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ขอให้เอำ
ผิดกับนำยธนำธร และกรรมกำรบริหำรพรรค ซึ่งเอำผิดนำยธนำธรตำมมำตรำ 66 วรรคสอง ประกอบมำตรำ 125 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 มีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้ำพรรคและ
กรรมกำรบริหำรพรรค 5 ปี และให้เงินทรัพย์สินส่วนที่เกิน 10 ล้ำนบำท ตกเป็นของกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมือง 
แต่เมื่อเรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ กกต.ชุดใหญ่ สถำนกำรณ์ของ อนค.กลับพลิก 180 องศำ โทษที่จ ำกัดแค่
กรรมกำรบริหำรพรรค เปลี่ยนเป็น “ยุบพรรค” 
กกต.มีมติ 5 ต่อ 2 เม่ือ 11 พ.ย. 2562 ว่า อนค.กู้ยืมเงินจากนายธนาธร เป็นเงิน 191,200,000 บาท เป็นการ
กระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 และส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ด าเนินการ “ยุบพรรค” 
สื่อหลำยส ำนักอ้ำง “แหล่งข่ำว” จำก กกต.ในขณะนั้นว่ำ ในกฎหมำยพรรคกำรเมือง 2560 อนค.ไม่สำมำรถกู้เงินได้ จึง
ตีควำมว่ำเป็นกำรบริจำคเงินเกินกว่ำกฎหมำยก ำหนด แล้วท ำนิติกรรมอ ำพรำง เป็นกำรกู้ทั้งที่จริง ๆ แล้ว ต้องกำร
บริจำค แต่กฎหมำยก ำหนดเพดำนเอำไว้ว่ำ ห้ำมบริจำคเกิน 10 ล้ำนบำทต่อคน/ปี และพรรคกำรเมืองจึงใช้วิธีท ำสัญญำ
กู้ยืมแทน จึงถือเป็น “นิติกรรมอ ำพรำง” 
วันอัปยศขององค์กรอิสระ 
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ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค อนค. ตั้งค ำถำมถึงมติ กกต. ให้หลังที่มีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญ โดยตั้งค ำถำมว่ำ
เงินที่ได้จำกกำรกู้เงิน เป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยตรงไหน เพรำะตำมมำตรำ 72 พรรคกำรเมืองที่รับเงินผิดกฎหมำย 
เช่น ซ่องโจร ฟอกเงิน ค้ำยำเสพติด เมื่อส ำรวจกฎหมำยหมดแล้ว ไม่มีมำตรำใดท่ีเอำผิดได้ 
“เป็นวันอัปยศอีกครั้งหนึ่งของการท าหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อยากให้ กกต.ออกมาเจอสังคม เจอ
ประชาชน ลองมาฟังดูว่า สังคมมีความเห็นต่อการท างานของ กกต.อย่างไร” 
ลุ้น 3 ทางตัดสินอนาคต อนค. 
อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ก่อนถึงวันที่ 21 ก.พ. 2563 อันเป็นวันชี้ชะตำพรรคส้มหวำน เมื่อค ำร้องของ กกต.ระบุตำม
มำตรำ 92 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ผลของคดีนี้สำมำรถออกได้ 3 ทำง 1.ศำล
รัฐธรรมนูญยกค ำร้อง 2.ศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรค 
อย่ำงไรก็ตำม แกนน ำ อนค.บำงรำยยังมีควำมหวัง มองว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญอำจวินิจฉัยในทำงที่ 3 คือ โทษของกำรกู้เงิน
เอำผิดได้ถึงเฉพำะกรรมกำรบริหำรพรรค ไม่ถึงยุบพรรค ตำมโทษของมำตรำ 66 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
2560 และยึดเงินเข้ำกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมือง 
ยุบ อนค.สะเทือนบิ๊กตู่ 
“ประจักษ์ ก้องกีรติ” นักรัฐศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ ผู้ศึกษำประวัติศำสตร์ -ควำมขัดแย้งในกำรเมืองไทย วิเครำะห์
สถำนกำรณ์ หำกศำลรัฐธรรมนูญตัดสิน “ยุบพรรค” อนค.ว่ำ ควำมอึดอัดของคนจะมีมำก เพรำะในแง่ timing ไม่ค่อยดี 
เป็นช่วงรัฐบำลก ำลังขำลง กระแสนิยมรัฐบำลก ำลังตก ปัญหำรุมเร้ำ 
“กรณีการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คนจะไม่อ่านค าตัดสินในแง่ข้อกฎหมาย แต่คนจะอ่านในฐานะความหมายทาง
การเมืองมากกว่าในเรื่องความไม่แฟร์” 
และเป็น “ผลลบ” กับ “รัฐบำลประยุทธ์” มำกกว่ำผลบวก 
“เพรำะถ้ำหำกยุบ อนค. จะเป็นกำรปลดปล่อยพลังทำงกำรเมืองออกไปสู่อะไรก็ไม่รู้ เพรำะกำรที่เก็บเขำไว้ในสภำ ซึ่ง
กำรเมืองในสภำเป็นกำรประนีประนอมรอมชอม ต่อให้ อนค. radical ขนำดไหน เมื่อเข้ำสู่สภำแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนให้
ประนีประนอมระดับหนึ่งเสมอ” 
“อนค.มีฐำนะเป็นพรรคกำรเมืองในสภำที่มีกฎระเบียบของสภำก ำหนดอยู่ โหวตก็ยังแพ้ในหลำยเรื่อง และรัฐบำลคุม
เกมได้มำกกว่ำเพรำะมีเสียงข้ำงมำก ดังนั้น กำรเก็บ อนค.ไว้ในสภำเป็นกำรทอนควำมรุนแรงของเขำแล้ว” 
“แต่ถ้ำผลัก อนค.ออกไป เพรำะถูกยุบพรรค กรรมกำรบริหำรพรรคที่เล่นกำรเมืองในสภำไม่ได้อีกแล้ว ก็ผ ลักไปอยู่
กำรเมืองนอกสภำโดยปริยำย ซึ่งกำรเมืองนอกสภำเป็นกำรเมืองที่คุมไม่ได้ เพรำะเป็นพ้ืนที่เปิด” 
“และกำรปรำศรัยนอกสภำไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีประธำนสภำมำโต้ว่ำห้ำมพูดต่อ เป็นเรื่องของมวลชน” 
ยุคเสื่อมระบอบประยุทธ์ 
“ประจักษ์” สรุปว่ำ ถ้ำมองจำกฝั่งรัฐบำลเสี่ยงมำกกว่ำ ในกำรผลักอนำคตใหม่ไปอยู่กำรเมืองนอกสภำ เพรำะจะควบคุม
ไม่ได้เลย และในอดีตหลำยรัฐบำลก็ล่มเพรำะกำรเมืองนอกสภำ เช่น รัฐบำลจอมพลถนอม ปิดพ้ืนที่จนประชำชนรู้สึก
เปลี่ยนไม่ได้ในสภำ คนก็ทะลักออกไปนอกสภำ เกิดเหตุกำรณ์ 14 ตุลำ 2516 หรือพฤษภำทมิฬ สมัย พล.อ.สุจินดำ ครำ
ประยูร 
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“นี่ไม่ใช่ปีแรกของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งช่วงแรกยังมีควำมนิยมสูง และคนยังเบื่อควำมขัดแย้ง คนยังกลัว แต่ตอนนี้คนได้
ควำมสงบจนพอแล้ว พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯมำ 6 ปี คนรู้สึกว่ำควำมสงบที่เป็นจุดขำยก็เริ่มไม่ได้แล้ว เศรษฐกิจก็ไม่ดี
อีก รัฐบำลในโลกนี้มี 2 อย่ำง 1.สงบ ปลอดภัย 2.กินอ่ิม ปำกท้องดี ถ้ำไม่มี 2 อย่ำงเมื่อไหร่ ก็เป็นจุดเสื่อมของรัฐบำล” 
“สมัยเดิมมีกำรประท้วง มีระบอบทักษิณ ยิ่งลักษณ์ เป็นเป้ำ ตอนนี้มีระบอบประยุทธ์แล้ว เพรำะอยู่นำน ไม่มีใครรักษำ
ควำมนิยมได้ตลอดไปในกำรเมืองไทย คนก็เบื่อ กลำยเป็นเป้ำของควำมขัดแย้งเอง เมื่อควำมนิยมลดลง กองเชียร์ก็
น้อยลง กองต้ำนมำกขึ้นตำมเวลำ” 
เหตุ อนค.ไต่เส้นด้าย 
“ประจักษ์” วิเครำะห์สำเหตุที่ อนค.เดินทำงมำสู่จุดอันตรำย เป็นเพรำะ… 
“อนค.เป็นพรรคที่พยำยำมมำเปลี่ยนกำรเมืองไทยอย่ำงถอนรำกถอนโคน เกินกว่ำชนชั้นน ำไทยจะยอมรับได้ เพดำน
ของชนชั้นน ำไทย คือ พรรคเพ่ือไทย สิ่งที่ท ำประมำณเพ่ือไทย แต่ขนำดนั้นยังโดนยุบพรรคมำแล้ว 2 ครั้ง พรรคแนว
ทักษิณโชว์ควำมเป็นพรรคที่บริหำรประเทศดีกว่ำ มีสมรรถภำพ มีวิสัยทัศน์กว่ำในด้ำนเศรษฐกิจ แต่พรรคเพื่อไทยไม่มำ
แตะด้ำนโครงสร้ำงอ ำนำจ กองทัพ ทุนผูกขำด แต่ประเด็นเหล่ำนี้อนำคตใหม่มำแตะ เกินเพดำนที่ชนชั้นน ำไทยยอมรับ
ได้ เช่น แตะเรื่องอ ำนำจกองทัพ ทุนผูกขำด เปลี่ยนโครงสร้ำงรัฐไทย” 
“กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมีอิสระ พูดหลายอย่างท่ีสะเทือนผลประโยชน์ และอภิสิทธิ์ที่ชนชั้นน าไทยเคยได้” 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-423237 
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"ผลแห่งการกระท า"  
20 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:20 น.  

 
 

เปิดอ่าน 1,564 คร้ัง 
          “วาระแห่งพรรค” ที่ไม่ใช่ "วำระแห่งชำติ” ก ำลังมำถึง "พรรคอนาคตใหม่” ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.พ.) แล้ว
นะครับ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญก ำหนดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่พรรคอนำคตใหม่กู้เงินมำโดยมิชอบ เข้ำข่ำยให้  "ยุบพรรค
การเมือง” หรือไม่ 
   
          ตลอดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำควำมผิดเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้หรือไม่ จึงมีควำม
เคลื่อนไหวระดับเข้มข้นต่อเนื่อง ด้ำนหนึ่ง แกนน ำพรรคแถวสอง เดินสำยให้ข้อมูลชวนเชื่อตำมหัวเมืองต่ำงจังหวัด 
ด้วยบทอำขยำนเดียว “พรรคถูกกลั่นแกล้ง พรรคไม่ได้รับควำมเป็นธรรม มีกำรสร้ำงนิติสงครำม" ตำมแบบฉบับที่
มือกฎหมำยขมองอ่ิมของพรรคสั่งให้กระจำยข้อมูลแบบนี้ 
          ส่วนศูนย์กลำงในเมืองหลวงเป็นหน้ำที่ของสำมเกลอหัวส้ม  ทั้ง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.นอกสภำ 
แต่มีต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคเหลืออยู่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค พร้อม “ช่อส้ม” พรรณิการ์ วานิช 
กระบอกเสียงสำว ต่ำงเดินสำยร่วมวงเสวนำตำมสถำนที่ต่ำงๆ เรียกแขกระดมมวลชน  
          ขนำดเมื่อวำนนี้ หัวหน้ำพรรคคนเก่ง "ธนำธร” ยังลุยจนหยดสุดท้ำยด้วยกำรเข้ำร่วมวงเสวนำวิชำกำร ใน
หัวข้อที่ถูกก ำหนดไว้ในช่วงกระแสร้อนเสียเหลือเกิน ด้วยหัวข้อ “ประชำชน อยู่ตรงไหน เมื่อตุลำกำรเป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน” ตำมประสำวัยรุ่นต้องบอกว่ำ “หัวข้อโดนเหลือเกิน" 
          จัดโดย กลุ่มฟื้นฟูประชำธิปไตย (DRG) ศูนย์ทนำยควำมเพื่อสิทธิมนุษยชน และโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพื่อ
กฎหมำยประชำชน (iLaw) ที่ห้องประชุมคณะสังคมวิทยำและมนุษยวิทยำ ชั้น 4  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ ก็เป็นที่ทรำบกันดี เป็นงำนของเหล่ำแฟนคลับขำประจ ำผู้ให้กำรสนับสนุน
ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร แด่ "พ่อฟ้ำ” นั่นเอง 
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          ตรงนี้ไม่ว่ำอะไรครับ ถือเป็นสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดควำมเห็นทำงกำรเมืองตำมกรอบกติกำที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่เมื่อใดมีกำรล้ ำเส้นกรอบกติกำ ล่วงละเมิดกระทบสิทธิเสรีภำพผู้อ่ืน ก็ต้อง
ถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย จะมำโอดครวญภำยหลังไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ถูกฝ่ำยผู้มีอ ำนำจรังแกนั้นมิได้  
          ยิ่งได้ติดตำมกำรเคลื่อนไหวของพรรคอนค.ช่วงโค้งสุดท้ำย ชวนให้สงสำรดีหรือไม่ ตั้งแต่มีกำรเปลี่ยนเฉด
สีโลโก้พรรคผ่ำนออกมำทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำกสีส้มอันโดดเด่นกลำยมำเป็นสีด ำซะงั้น เหมือนเป็นกำรไว้อำลัย
กำรสูญเสียอะไรสักอย่ำง ท่ำนใดยังไม่ได้เห็นลองไถหน้ำจอโทรศัพท์เข้ำเพจพรรคอนำคตใหม่ จะเห็นภำพควำม
หมองชอบกล ทั้งๆ ที่ศำลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขำด แต่พรรคท ำกำรไว้อำลัยซะแล้ว  
           หันมำดู "นักกฎหมำยมือฉมัง” ปิยบุตร แสงกนกกุล ท่ำนเร่งปล่อยของผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดรัวๆ 
แบบว่ำ ต้องกำรใช้พื้นที่ชี ้แจงท ำควำมเข้ำใจต่อประชำชน ตั้งแต่กำรก่อก ำเนิดพรรค เพื่อต้ องกำรสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้ำงอนำคตใหม่ให้ประเทศ 
          นอกจำกนี้ พยำยำมอธิบำยประเด็นข้อกฎหมำย ด้วยกำรสรรหำมำตรำมำหักล้ำงประเด็น กำรที่พรรคกู้
เงินไม่เป็นควำมผิดกฎหมำยพรรคกำรเมือง โดยในส่วนของ "เงินกู้ไม่ใช่รำยได้ ” เมื่อกำรกู้เงินไม่มีควำมผิด จึงไม่มี
ประเด็นใดเลยเข้ำข่ำยให้ศำลรธน.ยุบพรรคอนำคตใหม่ได้ 
          “ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยมำตรำใด ข้อใด ที่ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน หำก พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 
ต้องกำรมิให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน ต้องก ำหนดไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกพรรคกำรเมืองทรำบล่วงหน้ำ ทั้งในอดี ตจนถึง
ปัจจุบัน มีพรรคกำรเมืองจ ำนวนมำกที่กู้เงิน พรรคกำรเมืองหลำกหลำยประเทศก็กู้เงิน ” “เงินกู้” มิใช่ “รำยได้” 
แต่เป็น “หนี ้สิน” จึงไม่เข้ำข้อจ ำกัดตำมที่ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ก ำหนดที่มำของรำยได้ของพรรคกำรเมือง 
“เงินกู้” มิใช่ “เงินบริจำค” และมิใช่ “ประโยชน์อื่นใด” พรรคอนำคตใหม่มีสัญญำเงินกู้ชัดเจน เมื่อกู้มำแล้วเป็น
หนี้สิน พรรคต้องช ำระหนี้คืน และได้ทยอยช ำระหนี้คืนไปบำงส่วนแล้ว “เงินกู้” มิใช่ “เงินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย” มิใช่ “เงินสกปรก” มิใช่ “เงินจำกกำรท ำผิดกฎหมำย” เป็นค ำชี ้แจงโดยสรุปของ ปิยบุตร โพสต์
ข้อควำมไว้เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 ครับ 
          แต่น่ำเสียดำยทุกบรรทัดที่พยำยำมอรรถำธิบำย กลับไม่พบค ำชี้แจงว่ำท ำไมทั้ง “ธนำธร ปิยบุตร และช่อ” 
ถึงไปบอกกล่ำวต่อที่สำธำรณะเกี่ยวกับกำรกู้เงินจ ำนวน 191 ล้ำนบำท ไม่ตรงกัน ตกลงได้กู้เงินธนำธรจ ำนวนเท่ำไร
กันแน่ เป็นกำรให้กำรเท็จต่อ กกต.หรือไม่ 
          ฉะนั้น พรุ่งนี้ (21 ก.พ.) คงทรำบผลแห่งกำรกระท ำจำกศำลรธน.ว่ำจะออกหัวหรือก้อย ครับ  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/417902?adz= 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/417902?adz
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สถานีคิดเลขที่12 : 2 เรื่องใหญ่ : โดย วรศักดิ ์ประยูรศุข 

สถานีคดิเลขที ่12 
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 - 12:00 น.  

 
ผู้เขียน สถานีคิดเลขท่ี 12  

ข่ำวใหญ่ที่จ้องกันเขม็งในระยะนี้ เริ่มจำกคดีเงินกู้ของพรรคอนำคตใหม่ ที่ศำลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 
ชะตำกรรมของพรรคอนำคตใหม่ เป็นเรื่องโด่งดังอยู่ในควำมสนใจของสังคมจริงๆ ไปทำงไหนมีแต่เสียงถำมว่ำ ผลจะ
ออกยังไง จะหัวหรือก้อย หรือมีหนทำงอ่ืนอีก 
ตำมมำด้วยเสียงวิเครำะห์วิจำรณ์สำรพัด ทั้งจำกแวดวงกฎหมำยและกำรเมือง 
เชื่อว่ำ ผู้อ่ำนมติชนทุกท่ำน ต้องเคยได้อ่ำนเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์หลำยรสชำติเหล่ำนี้ ผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งของ
ออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ 
ผลจะออกยังไง บ่าย-เย็นวันศุกร์นี้คงได้ทราบกัน 
อีกข่ำวใหญ่ได้แก่ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 6 รมต. 
จะเป็นอีเวนต์ยำวๆ นิด เริ่มต้นจันทร์ที่ 24 ก.พ.นี้ ยำวไปยันก่อนเที่ยงคืน วันที่ 27 ก.พ. เพื่อจะได้ลงมติในวันที่ 28 ก.พ. 
จำกนั้นวันรุ่งขึ้น 29 ก.พ. สภำจะปิดสมัยประชุม 
ส ำหรับรัฐมนตรียอดฮิต โดนจองกฐินหนักสุด หนีไม่พ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และรมว.กลำโหม 
ฝ่ายค้านทั้งซุ่มซ้อมเตรียมหมัดเด็ด เตรียม “ของ” ทั้งจัดประชุมเปิดเผย น าเอาขุนพลมาออกข่าวขู่เกือบทุกวัน  
สภำเที่ยวนี้ขุนพลฝีปำกกล้ำ มีลีลำกำรใช้ข้อมูลในแบบทะลุทะลวง หำยหน้ำไปหลำยคน 
เพรำะกฎกติกำของรัฐธรรมนูญ เพ่ือไทยไม่ได้ปำร์ตี้ลิสต์เลย มีแต่ ส.ส.เขต ดำวสภำปำกคมๆ หลำยนำยเลยหำยหน้ำไป 
แต่ยังมีขุนพลรุ่นกลำงๆ เติบโตมำโชว์ฟอร์ม ข้อมูลดีลีลำดุดัน ชั้นเชิงกำรล ำดับเรื่องใช้ได้ มำแทนที่ 
ที่น่ำสนใจ ยังได้แก่ ส.ส.รุ่นใหม่ๆ จำกอนำคตใหม่ ซึ่งเข้ำสภำสมัยแรก หลำยคนเข้ำเกียร์ถอยไม่เป็น 
ทางด้านรัฐบาล ประกาศตั้งวอร์รูม ตั้งกรรมการชุดพิเศษมารับมือ และมีกลุ่มพิเศษอย่างที่สื่อเรียกกันว่า “องครักษ์
พิทักษ์ รมต.” 

https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-12
https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-12
https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-12
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ภป-2เรื่องใหญ่.jpg
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ที่ผ่ำนๆ มำ บทบำทของทีมงำนชุดนี้ มักจะเป็นกำรประท้วง เสียบสกัดกำรอภิปรำยของฝ่ำยค้ำน ภำพที่ออกมำจะป่วนๆ 
สักหน่อย 
บำงคนอำจจะบอกว่ำ ก็แค่ประท้วง แตะเบรก จะมีผลอะไร แต่จำกควำมจริงที่ผ่ำนมำ ส.ส.ที่อภิปรำยเก่งๆ หลำยคนก็มี
จุดอ่อน โดนประท้วงบ่อยๆ เข้ำสมำธิจะแตก บำงคนไปต่อไม่ไหว รีบสรุปปิดไมค์หนีไปเลย 
ส่วนไฮไลต์ของไฮไลต์ ก็คือ การตอบข้ออภิปรายของ นายกรัฐมนตรี  
ถือเป็นควำมท้ำทำยของนำยกฯบิ๊กตู่ ว่ำจะเดินในเกมของสภำได้รำบรื่นหรือไม่ ซึ่งต้องยอมรับว่ำไม่ง่ำย เพรำะนำยกฯ 
มำจำกทหำร มำจำกระบบบังคับบัญชำ ไม่ใช่ระบบกำรเมืองที่ต้องถกเถียง ถำมกันไปตอบกันมำ ขนำดนักกำรเมือง
ด้วยกันเอง บำงทียังฟิวส์ขำดวำงมวยกัน 
ที่น่าติดตามไปพร้อมกันคือ คดีอนาคตใหม่กับอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะไปเกี่ยวข้องกันแบบไหนและอย่างไร  
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_1987745 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_1987745
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20 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:20 น.  

"บิ๊กป้อม"เตือน"อนค."ต้องปฏิบัตติามค าสั่งศาลวันตัดสินคดี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
"บิ๊กป้อม" เผย ดูแลความปลอดภัย วันตัดสินคดียุบ "พรรคอนค." ไว้แล้ว ไม่กังวล เตือน ต้องปฏิบัติตามค าสั่งศาล  
20 กุมภำพันธ์ 2563 ทีท่ าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ จำกกรณีกู้เงินนำยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคในวันศุกร์ที่ 21 
กุมภำพันธ์ นี้ว่ำ ได้เตรียมกำรดูแลควำมสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในประเทศแล้ว  
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำกังวลหรือไม่หลังตัดสินจะมีกำรเคลื่อนไหว พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ไม่กังวล และพรรคอนำคตใหม่ต้อง
ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำล เชื่อว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองในตอนนี้ยังไม่มีอะไร 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417965?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/417965?adz
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ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร 
 

21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

 

            วันนี้...ศุกร์ ๒๑ กุมภา. 

                บ่ำย ๓ โมง  
 
                ที่ศำลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ หลังประชุมอภิปรำยและลงมติแล้ว 
                ตุลำกำรจะอ่ำนค ำวินิจฉัย ในประเด็นเรื่องที่ กกต.ส่งมำให้พิจำรณำวินิจฉัยตำมข้อกฎหมำยว่ำ 
                -กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 
๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม?่ 
                และ........ 
                -ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๙๓ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 
                นี่คือโจทย์หรือค ำถำม ที่ศำลฯ จะตอบโจทย์ออกมำวันนี้ 
                ฉะนั้น เพ่ือไม่ให้ไขว้เขว-เปะปะในกำรตำมด-ูตำมฟัง  
                เข้ำใจกันให้ชัด ๒ ประเด็นหลักเท่ำนั้น ที่ กกต.ถำม และศำลรัฐธรรมนูญ จะตอบ 
                ๑.พรรคอนำคตใหม่กู้ยืมเงิน ฝ่ำฝืน มำตรำ ๗๒ ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ๖๐ หรือไม่? 
                ศำลฯ จะวินิจฉัยประเด็นนี้ก่อน  
                ถ้ำท่ีประชุมลงมติว่ำ "ไม่ฝ่ำฝืน" 
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                จบแค่นี้....... 
                ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นยุบพรรค 
                ถ้ำมีมติว่ำ "ฝ่ำฝืน" 
                ศำลฯ ไม่ต้องวินิจฉัย มีค ำสั่งในประเด็นที่ ๒ คือประเด็นยุบพรรค ตำมมำตรำ ๙๒ (๓) พ.ร.ป.พรรค
กำรเมือง ๖๐ ได้เลย 
                มำตรำ ๙๒ บอกว่ำ...... 
                "เมื่อคณะกรรมกำรมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำพรรคกำรเมืองใดกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
ยื่นศำลรัฐธรรมนูญเพื่อ สั่งยุบพรรคการเมือง นั้น" 
                นั่นคือ.......... 
                ถ้ำมีมติว่ำ พรรคอนำคตใหม่กู้ยืมเงิน "ฝ่ำฝืน" แล้ว ก็ไม่มีเป็นอ่ืน 
                เพรำะในมำตรำ ๙๒ ล็อกเป็นค ำตอบตำยตัวไว้เลยว่ำ....ให้ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือ "สั่งยุบพรรคกำรเมือง
นั้น" 
                ฉะนั้น "ยุบ-ไม่ยุบ" ไม่ต้องว่อกแว่กฟังโน่น-ฟังนี ่  
                ดูที่ศำลฯ ว่ำจะวินิจฉัยประเด็นแรกออกมำแบบไหนเท่ำนั้น ว่ำ "ฝ่ำฝืน" หรือ "ไม่ฝ่ำฝืน"? 
                ฝำกทีเด็ด-เคล็ดลับไว้นิด......... 
                "กุญแจเป็น-กุญแจตำย" ของคดีนี้ อยู่ที่ค ำว่ำ 
                "ประโยชน์อื่นใด" 
                ตำมหมวด ๕ "รำยได้ของพรรคกำรเมือง" ในมำตรำ ๖๒ มำตรำ ๖๖ มำตรำ ๗๒ และมำตรำ ๗๔  
                ครับ..... 
                นี่คือ "คู่มือติดตำมกำรฟังค ำวินิจฉัยคดียุบพรรค" ในวันนี้ ไม่ใช่ควำมเห็นหรือกำรวิพำกษ์-วิจำรณ์  
                หำกแต่บอกให้รู้ถึงประเด็นและกรอบกฎหมำยที่ศำลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเท่ำนั้น 
                ฉะนั้น รอด-ูรอฟังวันนี้ ซึ่งค ำวินิจฉัยที่ออกมำเป็นมติและศำลฯ จะอ่ำนให้ฟังนั้น  
                จะมีรำยละเอียดและข้อเท็จจริงตำมหลักฐำนเชื่อมโยงถึงข้อกฎหมำยต่ำงๆ เป็นเหตุ-เป็นผลสู่ค ำวินิจฉัยให้
ได้ทรำบ-ได้เข้ำใจกัน 
                คุยเรื่องอ่ืนก่อนดีกว่ำ......... 
                คือจะบอกว่ำ อยำกให้พวกเรำหยุดใจอยู่กับตัวเองนิ่งๆ ซักพัก 
                แล้วมองไกลออกไปจำกตัวเอง ให้เห็นองค์รวมในควำมเป็นประเทศ 
                และกว้ำงออกไปในควำมเป็น "โลกทั้งใบ" ประกอบด้วยประเทศและผู้คนหลำกเผ่ำ-หลำกพันธุ์-หลำกพ้ืนที่ 
รวมๆ กันแล้ว เฉียดหมื่นล้ำนมนุษย์ 
                จำกนั้น มององค์แยกเหล่ำนั้นเข้ำด้วยกันเป็นองค์รวม  
                เรำจะเห็น "ภำวกำรณ์โลก" ขณะนี้ ผิดปกติมำก 
                โลกไม่แตก-ไม่ร้ำวหรอก....... 
                แต่โลกก ำลัง "เซตซีโร" สังคมมนุษย์ทั้งโลก! 
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                จำกมนุษยชำติเคลื่อนไหวไปมำหำสู่กันรวมเป็น "สังคมโลก" 
                ขณะนี้ ด้วย covid-19  
                ส่งผลให้แต่ละประเทศในโลก "ชักบันได-ปิดประตูบ้ำน" ไม่ต้อนรับ ไม่ต้องกำรให้ใครไปมำ-หำสู่กัน 
เหมือนเดิม 
                "ต่ำงคน-ต่ำงอยู่" ในควำมหมำย "เพ่ือควำมอยู่รอด" ของตัวเองแต่ละประเทศ 
                อำวุธท ำให้เป็นมหำอ ำนำจหรือจุลอ ำนำจได้ 
                แต่ด้วย Covid-19 ไม่ว่ำสหรัฐ จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น ยุโรป ต่อให้ใหญ่แค่ไหน  
                เจอ covid-19 ขีปนำวุธ จรวด นิวเคลียร์ อำนุภำพน้อยกว่ำสำกกะเบือซะอีก 
                สงครำมไม่เคยล้ำงโลกได้......... 
                แต่เชื้อโรค อย่ำงไวรัส covid นี่แหละ ล้ำงโลกได้! 
                เรำจะเห็นว่ำ ขณะนี้ ไม่มีประเทศไหนไว้ใจ-ไว้หน้ำ ที่ต้องถนอมน้ ำใจ-เกรงใจใคร 
                ประกำศชื่อประเทศเปรี้ยงปร้ำง ห้ำมมำ-ห้ำมเข้ำประเทศ! 
                กระทั่งไทยเรำก็เหอะ แต่ก่อน แค่ประกำศให้ระวังประเทศนั้น-นี้ ก็ยังแทบไม่มี 
                แต่ครำวนี้ ประกำศกันแบบระบุชื่อประเทศไปเลยว่ำ ไม่จ ำเป็นอย่ำไป เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกำหลี
ใต้ เป็นต้น 
                ท ำนองเดียวกัน หลำยประเทศในตะวันตก ยุโรป เอเชีย เขำก็ห้ำมคนของเขำ 
                "อย่ำมำประเทศไทย" หรือ "ไม่อนุญำต" ให้คนไทยเข้ำประเทศเขำ! 
                แต่ประเทศไหนจะแบล็กลิสต์-เรดลิสต์ คนประเทศไหนก็ช่ำง  
                ในทำงปฏิบัติเป็นจริง ชั่วโมงนี้ ในอำกำศ แทบไม่มีเครื่องบินโดยสำรขึ้นบิน  
                และผู้คนเอง ก็แทบไม่มีใครเดินทำงไปไหน 
                สรุปแล้ว สังคมโลก ก ำลังกลับไปต้นที่ ศตวรรษที่ ๑-๒ "ต่ำงคน-ต่ำงอยู่"  
                ยิ่งตอนนี้ จีนพบว่ำ Covid เป็นฝอยละอองลอยล่องตำมอำกำศ 
                นั่นเท่ำกับ "สัญญำณคลำย" ที่คิดกันไว้แต่เดิม กลำยเป็น "สัญญำณขยำยตัว" ชนิดไร้ร่องลอย  
                ย้อนมำบ้ำนเรำ......... 
                มองตรงหน้ำ แม้บ้ำนเรำเอำ covid อยู่  
                แต่ด้วยมำตรกำรเข้มท้ังเขำ-ทั้งเรำ ปลอดภัยขนำดไหน ใครก็ไม่อยำกมำ 
                รำยได้หลักของเรำตอนนี้ คือท่องเที่ยว เมื่อท่องเที่ยวหยุดสนิท เดือดร้อนขนำดไหน คงไม่ต้องบอก 
                แค่ท่องเที่ยวสะดุด ไม่ถึงตำย 
                แต่หนักกว่ำนั้น คือ ไม่แค่ท่องเที่ยว โรคระบำดยังส่งผลกำรลงทุน กำรค้ำ กำรส่งออก "ทุกชนิด" สะดุดด้วย
ทั้งหมด 
                ตรงนี้ ขั้นสำหัส! 
                ก็ท้ังโลก "ปิดประเทศ" หนีโรค ใครจะเท่ียว จะกิน จะซื้อ จะออกมำเตร็ดเตร่ จับจ่ำยใช้สอยล่ะ 
                กำรคมนำคมเชื่อมต่อ ทั้งบก-เรือ-อำกำศ อยู่กับที่! 
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                ไทย เป็นประเทศมีรำยได้จำกส่งออก จำกท่องเที่ยว เมื่อไม่มีส่งออก ไม่มีท่องเที่ยว  
                แล้วอุตสำหกรรม ร้ำนค้ำ โรงแรม ธุรกิจอำชีพต่อเนื่อง พืชผลเกษตร ผักหญ้ำ-ปลำข้ำว กำรประมง ซึ่งไม่
เคยคิดว่ำจะมีวันนี้ 
                เมื่อมี จะท ำยังไงกัน? 
                นี่ไม่ใช่ค ำถำมในควำมหมำยเรียกร้องหำควำมรับผิดชอบ หรือโยนภำระให้รัฐบำลอุ้ม อย่ำงที่เริ่มมีเสียง
มำแล้ว 
                แต่ยกมำพูดในควำมหมำยว่ำ.......... 
                สภำพสังคมไทย กำรเมืองระบบรัฐบำลเลือกตั้ง ท ำให้ชำวบ้ำนคิดน้อย ขวนขวำยน้อย "บนล ำแข้งตัวเอง" 
                ชินกับรัฐบำลเลี้ยง รัฐบำลแจก รัฐบำลโอ๋ รัฐบำลเอำใจ เพ่ือแลกคะแนนตอนเลือกตั้ง จนเป็นพฤติกรรม
ชำติ 
                "รอรฐับำลเลี้ยง" 
                จึงเห็นทุกวันนี้ ไม่ว่ำอะไรเกิดขึ้น ยกเป็นภำระ-หน้ำที่รัฐบำล ต้องช่วย ต้องแจก ต้องเยียวยำ ไปทุกเรื่อง-
ทุกสิ่ง 
                เมื่อเกิดวิกฤติ Covid-19 ล้ำงโลกเช่นนี้ จึงเห็นภำพ ทุกคนมุ่งควำมหวังไปที่รัฐบำล รอและร้องจำกรัฐบำล 
                เหมือนลูกจับเจ่ำอยู่ในบ้ำน ต่ำงชะเง้อรอว่ำ เมื่อไหร่พ่อ-แม่จะกลับมำ จะได้มีกิน 
                ก็อยำกบอก รัฐบำลจะปล่อยให้คนทั้งประเทศ "ชะเง้อรอ" ด้วยหวังน้ ำบ่อหน้ำ หวังลมๆ แล้งๆ ว่ำ อดีตดีๆ 
จะกลับคืนมำ แบบนี้ไม่ได้ 
                "สงกรำนต์" ก็จะไม่เป็นอย่ำงที่คิด-ที่หวัง เพรำะ Covid มันเอำแน่ ไม่สิ้นฤทธิ์เร็ววันหรอก 
                ในควำมไร้ทิศ-ไร้ทำง........... 
                รัฐบำลต้องเหมือน "หัวหน้ำทัวร์" ชูธงขึ้นเหนือหัว เป็นสัญญำณให้ลูกทัวร์คือประชำชน ได้รู้ว่ำ เรำต้องไป
กันทิศนี้! 
                ต้องให้ประชำชนส ำรวจเสบียงกรังคือ "ต้นทุนชีวิต" แต่ละคน ตั้งหลัก  
                พ่ึง ๒ แขน ๒ ขำ หำกินด้วยล ำแข้งยึดเกษตร-เศรษฐกิจพอเพียงไว้ 
                อย่ำกิน อย่ำใช้เกินตัว อะไรไม่จ ำเป็น ประเภท "ของต้องมี" อดใจไว้ก่อน ไม่ใช่มีแสน ก็หอบไปแย่งซื้อรถ 
สักแต่ว่ำถูก 
                เดี๋ยวก็ต้องมำร้องให้รัฐบำลอีกจนได้ ว่ำถูกต้ม! 
                จีน ญี่ปุ่น เกำหลี กระทั่งสหรัฐ เรียกว่ำทั้งโลก ต่ำงปรับตัว "เซฟตัวเอง" 
                ไทยเรำ จะไปกันทำงไหนในภำวะ "โลกชักบันไดบ้ำน" 
                ท่านนายกฯ ต้อง "ตีธงน า" แล้วล่ะครับ.  
เปลวสีเงิน คนปลายซอย 
 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57768 

https://www.thaipost.net/main/tag/เปลวสีเงิน
https://www.thaipost.net/main/tag/คนปลายซอย
https://www.thaipost.net/main/detail/57768
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เหรียญด้านเดียวของอนาคตใหม ่
21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 

                ทุกเหรียญในโลกนี้มี ๒ ด้ำน 

                ยกเว้นเหรียญอนำคตใหม่มีด้ำนเดียว  

                ไร้มิติอ่ืน นอกจำกมุมมองของตัวเอง  

                คดีเงินกู้ ๑๙๑ ล้ำนบำท พยำยำมบอกกับสังคมว่ำ อนำคตใหม่กู้เงินมำใช้เลือกตั้งไม่ผิด  

                แต่ไม่พูดอีกมุมหนึ่ง หำกไม่ผิด แล้วทุกพรรคกำรเมืองแข่งกันกู้เงินมำใช้เลือกตั้ง สุดท้ำยจะจัดกำรกับกำร

ครอบง ำพรรคโดยกลุ่มทุนได้อย่ำงไร 

                เช่นเดียวกัน วำนนี้ (๒๐ กุมภำพันธ์) ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรำยสรุปญัตติขอให้สภำผู้แทนรำษฎรตั้ง

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อศึกษำแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดกำรรัฐประหำรขึ้นอีกในอนำคต เป็นกำรสรุปด้วยมุมมองกัน

คับแคบ ขำดสำระหลักไปอย่ำงไม่น่ำให้อภัย  

                ..."สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรต้องร่วมมือกัน ป้องกันมิให้การรัฐประหารเกิดขึ้นอีกในประเทศไทย" "การ

รัฐประหารสองครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน" 

                "พอรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ใช้จริงไปได้สักระยะหนึ่ง พลังการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ตั้งข้อกังขาต่ออีกกลุ่มว่ากระท า

การบิดผันรัฐธรรมนูญ จนเกิดการครอบครองเสียงข้างมาก และปราศจากการตรวจสอบซึ่งการใช้อ านาจ จนน ามาซึ่ง

ความขัดแย้ง" 
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                "น่าเสียดายที่ประเทศไทยไม่เลือกวิถีทางตามหลักประชาธิปไตยในการคลี่คลายปัญหา เรากลับพบกับการ

รัฐประหาร ๒๕๔๙ นับแต่นั้นมาก็มีการออกแบบรัฐธรรมนูญ เพ่ือที่จะก าจัดพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งอย่าง

สม่ าเสมอ และเมื่อกระท าเช่นนั้นไม่ส าเร็จ ก็ยังเกิดการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็น 

“รัฐประหารซ่อม” อีกครั้งหนึ่ง" 

                "นี่คือจุดเริ่มต้นของการเมืองแตกขั้วอย่างถึงที่สุด (Polarization)" 

                "รัฐประหารจะเกิดขึ้นและส าเร็จได้...ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับนับถือรัฐประหารนั้น และไม่มีใครไปต่อต้านมัน" 

                "ถ้าหากผู้แทนราษฎรของเราตระหนักว่า “อ านาจสูงสุดเป็นของราษฎร” ว่าพวกเขาคือผู้แทนของเสียง

จากราษฎรอย่างแท้จริง เรามาร่วมมือกันท างานการเมืองให้ดีมีคุณภาพ ถกเถียงอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์ ขัดแย้ง

เห็นต่างกันภายใต้กติกา และพร้อมใจจะจับมือร่วมกันทันทีเพ่ือต่อต้านการรัฐประหาร รัฐประหารย่อมไม่มีวันส าเร็จ"... 

                สังเกตเห็นมั้ยครับว่ำขำดอะไรไป? 

                ไม่รู้ว่ำผู้สนับสนุนพรรคอนำคตใหม่แปลกใจกันบ้ำงหรือเปล่ำ ที่ "ปิยบุตร" รวมถึง "ธนำธร" แทบไม่เคยพูด

ถึง "คอร์รัปชัน" ในยุคระบอบทักษิณครองเมือง  

                ท ำรำวกับว่ำเป็นเรื่องไม่มีอยู่จริง 

                เหมือนที่แกนน ำ นปช.พยำยำมกรอกหูสังคมว่ำ "กองก ำลังติดอำวุธชุดด ำ" เป็นแค่วำทกรรม มันไม่มีอยู่จริง  

                มีค ำพิพำกษำศำลเป็นหลักฐำนกำรโกง แต่ไม่เคยอยู่ในสำยตำของคนรุ่นใหม่พวกนี้  

                "ปิยบุตร" ต้องกลับไปท ำกำรบ้ำนเยอะๆ เพรำะกำรสรุปว่ำ รัฐประหำรจะเกิดขึ้นและส ำเร็จได้...ก็ต่อเมื่อมี

กำรยอมรับนับถือรัฐประหำรนั้น และไม่มีใครไปต่อต้ำนมัน สำเหตุมำจำกอะไร  

                อย่ำมองอะไรแค่มุมเดียว  

                มันเป็นควำมจริงว่ำรัฐประหำรคือมะเร็งร้ำยของระบอบประชำธิปไตย แต่กำรคอร์รัปชันของนักกำรเมือง 

มัน HIV รักษำไม่หำย หลอกหลอนมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน 

                ที่รัฐประหำรส ำเร็จก็เพรำะนักกำรเมืองคอร์รัปชัน  

                "ปิยบุตร" ต้องพลิกดูเหรียญอีกด้ำน แล้วจะพบค ำตอบ ขอควำมร่วมมือนักกำรเมืองทั้งหลำยว่ำอย่ำโกง นั่น

แหละคือยำขนำนเอกที่จะปรำบโรครัฐประหำร 

                ถ้ำกำรเมืองปลอดคอร์รัปชันแล้วทหำรยึดอ ำนำจ บอกได้ค ำเดียวครับ  

                วินำทีเดียวก็อยู่ในอ ำนำจไม่ได้.  
อ่านเอาเรื่อง ผักกาดหอม  

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/57745 

 

https://www.thaipost.net/main/tag/อ่านเอาเรื่อง
https://www.thaipost.net/main/tag/ผักกาดหอม
https://www.thaipost.net/main/pdetail/57745
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บันทึกหน้า 4 
21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 

 

         ไทยโพสต์ "อิสรภำพแห่งควำมคิด" www.thaipost.net "หากย้อนเวลากลับไปได้ หากเราถูกกีดกันทุกวิถีทางใน

การในระดมทุนเหมือนที่ผ่านมา และหากจ าเป็นต้องกู้ เราก็จะท าเช่นเดิม จะกู้เงินอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้

เหมือนเดิม จะยืนหยัดยืนยันในหลักการที่ถูกต้อง แม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตาม"  แนวถนัดของ "ทอน" อยู่แล้ว วำท

กรรมกินใจปลุกสำวกส้มหวำนของขึ้นตบเท้ำโชว์พลังเขย่ำศำลที่ตึกไทยซัมมิท งำนนี้ไม่ใช่แค่อยู่ไม่เป็น แต่ ดิ้นพล่ำนกัน

เลยทีเดียว เวลำนี้ไม่ใช่มีแค่ยุบหรือไม่ยุบ ยังมีแบบไม่ยุบแต่ตัดสิทธิ์กรรมกำรบริหำรเหี้ยน เส้นทำงนี้ "ธนำธร" กับแกน

น ำตัวจี๊ดทั้งหลำยก็คงไม่โอเค เพรำะโดนฟรีซนำนถึง 5 ปี หรือ 10 ปีทีเดียว ทั้งหมด 16 คน ไล่ตั้งแต่ธนำธร-ปิยบุตร 

แสงกนกกุล-กุลธิดำ รุ่งเรืองเกียรติ-ช ำนำญ จันทร์เรือง-พรรณิกำร์ วำนิช-ไกลก้อง ไวทยกำร-น.ส.เยำวลักษณ์ วงษ์

ประภำรัตน์-สุรชัย ศรีสำรคำม-เจนวิทย์ ไกรสินธุ์-จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ-ชัน ภักดีศรี-สุนทร บุญยอด-รณวิต หล่อเลิศ

สุนทร-นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ รวมถึง 2 กรรมกำรบริหำรที่ลำออกไปแล้วก็โดนด้วย อย่ำงนิรำมำน สุไลมำน และ พล.ท.

พงศกร รอดชมภู เพรำะตำมกฎหมำยแล้วยึดตำมกรรมกำรบริหำร ณ เวลำที่กู้เงิน ทุกอย่ำงที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ เลิก

โทษคนอ่ืนได้แล้ว  เพรำะเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจำกกรรม หรือกำรกระท ำของตัวเองทั้งสิ้น เป็นคนตั้งพรรคเองแล้วจะล้ม

ด้วยน้ ำมือตัวเองหรือเปล่ำ บ่ำยสำมรู้กัน 

                ๐ ยังไม่รู้ว่ำสถำนะจะยืนยำวถึงวันจันทร์มั้ย แต่ขอปล่อยของซะหน่อย อนค.โพสต์คลิปทีเซอร์ก่อนศึก

ซักฟอก 24 ก.พ. ประมำณนำทีครึ่ง "ช่อ" จัดเอง "...ได้เวลำเก็บกวำดแล้วค่ะ ไม่ว่ำจะเป็น ขยะชังชำติ ต้นตอของเน่ำ 

คนตัวเล็กแต่หน้ำใหญ่ เฉือนประเทศไทยสังเวยมหำอ ำนำจ เอำอกเอำใจตั่วเฮียเพ่ือประคองขำเก้ำอ้ีของตัวเอง เครือข่ำย

เพ่ือนพ้องน้องพ่ี อ่ิมหมีพีมันกินบ้ำนกินเมือง กินมูมมำม ไม่เห็นหัวประชำชน ร่วมโกงในคอร์รัปชันระดับโลก ฟังมำถึง

ขนำดนี้ต้องเตรียมน้ ำตำไว้เยอะๆ เพรำะของเหม็นเน่ำไม่ได้มีแค่น้ ำจิ้มๆ ในคลิปนี้เท่ำนั้น ส.ส.อนำคตใหม่คนไหนจะเป็น

https://www.thaipost.net/main/pdetail/www.thaipost.net
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ผู้อภิปรำยบ้ำง รัฐมนตรีคนใดจะถูกอภิปรำยในประเด็นไหนบ้ำง ยังไม่บอก! ต้องติดตำมเองในกำร #ประชุมสภำ ตั้งแต่ 

24 กุมภำพันธ์ เป็นต้นไป รับรอง แซ่บ! #จบสวัสดี"  

                ๐ ขณะที่พรรคแกนน ำฝ่ำยค้ำนก็โหมโรง "ยุทธกำรอรุณรุ่ง" ดับ "จันทร์โอชำ" อย่ำงผู้กองมำร์ค-ร.ต.อ.วัฒน

รักษ์ อ ำนรรฆสรเดช กรรมกำรกิจกำรพิเศษและหัวหน้ำศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ พรรคเพื่อไทย นิยำมยุทธกำรนี้ว่ำเป็นกำร

ตีแผ่ควำมจริงต่อสำธำรณะให้ประชำชนเห็นถึงกำรท ำงำนที่ไร้ควำมสำมำรถของรัฐบำลประยุทธ์ ถึงเวลำแล้วที่

ประชำชนคนไทยจะต้องดับ “จันทร์โอชำ” เพรำะเม่ือเวลำที่พระอำทิตย์ขึ้น พระจันทร์ก็ต้องตกลงไป ตำมกฎเกณฑ์ของ

ธรรมชำติ ส่วน "เสธ.แมว" พล.ท.ภรำดร พัฒนถำบุตร ก็ไม่น้อยหน้ำ บอกว่ำเสมือนดวงตะวันเบิกฟ้ำประชำธิไตยจะ

กลับมำสว่ำงไสวและเผด็จกำรสืบทอดอ ำนำจจะมอดม้วยมรณำลง ก็ต้องรอดูว่ำ 18 ขุนพลภำยใต้กำรน ำทีมของแม่ทัพ

เหลิมจะเปรี้ยงปร้ำงได้สมรำคำคุยหรือเปล่ำ  อย่ำลืมว่ำรุ่นใหญ่ฝีปำกตัวพ่อทั้งหลำยที่เคยเรียกเสียงฮือฮำในสภำสอบตก

เกลี้ยง เลยต้องมำหันใช้บริกำร ส.ส.รุ่นกลำง วำงตัว "โจ้" ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เป็นตัวหลักช ำแหละ "บิ๊กตู่" ประเด็น

ทุจริต ต่อให้คุยนักคุยหนำว่ำหลังอภิปรำยแล้วจะวำงบิลด ำเนินคดีแน่ แต่เป้ำจริงก็น่ำจะหวังผลประจำนวุฒิภำวะผู้น ำ

ของนำยกฯ มำกกว่ำ ถึงส่งโจ้สำยยั่ว (โทสะ) ขืนตกหล่มของขึ้นกลำงสภำต่อหน้ำประชำชนทำงทีวีเมื่อไหร่ ก็บรรลุเมื่อนั้น  

                ๐ สังคมมันพัง เสื่อมทรำมลงทุกวันหรือยังไง มีข่ำวฆ่ำกันตำยเป็นว่ำเล่น รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปำตี 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม พูดในวงเสวนำ “ควำมรุนแรง และกำรพนันในเกมออนไลน์” ไว้น่ำสนใจว่ำ เหตุกำรณ์กรำด

ยิงที่เกิดขึ้นในสังคม เชื่อว่ำเป็นผลมำจำกสมองส่วนคิดชั้นสูงชัตดำวน์ เหลือสมอง 2 ส่วน คือสมองส่วนอำรมณ์และ

สัญชำตญำณท่ีจ ำพฤตินิสัยในชีวิตมำท ำงำน ถ้ำชอบเล่นเกมออนไลน์รุนแรง เขำก็จะเอำสมอง 2 ส่วนที่เหลือที่ซึมซับเกม

รุนแรงมำใช้แก้ไข ส่งผลท ำให้พฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรง กล้ำได้กล้ำเสีย เพ่ิมข้ึน 3-5 เท่ำ ที่น่ำตกใจกว่ำนั้น ดร.อำรณีย์ วิ

วัฒนำภรณ์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะอำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม ม.รังสิต อ้ำงถึงงำนวิจัยด้ำนอำชญำ

วิทยำที่ระบุว่ำเด็กที่เล่นเกมรุนแรงสะสมมำเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นอำชญำกรได้ในอนำคต เรื่องนี้สะท้อนกัน

มำนำน แต่รัฐยังไม่แอคชั่นซะที ถึงเวลำหรือยังท่ีจะออกมำตรกำรแก้ปัญหำนี้อย่ำงจริงจัง.              

ลี้คิมฮวง 

บันทึกหน้า-4 ลี้คิมฮวง  

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/57759 
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ใกล้ถึงวันพิพำกษำ กองเชียร์สีส้มและแนวร่วม “ธนาธร-ปิยบุตร” ก็แสดงควำมคิดเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ             
“ยุบพรรคอนาคตใหม่” มีเรื่องแน่   

อย่ำงเช่น “พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์” นักวิชำกำรสำยประชำธิปไตยที่เคยฝำกควำมหวังไว้กับคนเสื้อแดง  และ
เพ่ือไทย แต่วันนี้ เขำกลับมำเชียร์อนำคตใหม่ และเตือนผู้มีอ ำนำจว่ำ  กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ จะท ำให้คนรุ่นใหม่ 
หลำยล้ำนคนสิ้นหวัง และปฏิเสธระบอบกำรเมืองปัจจุบัน  
พิชิตเชื่อว่ำ กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ “...ผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิม เวลาเปลี่ยน มวลชนเปลี่ยน กลุ่มคนเปลี่ยน เป็น
หนังคนละม้วน” 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/417903?adz= 
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