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รวมข่าววันเสาร์
เสาร์      

รู้
วั
น
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     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยพีบีเอสออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์
สยามรฐัออนไลน ์

 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณี 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ถือว่าช้ีขาดแล้ว กรณีที่ 
อ้างว่า กกต. กลั่นแกล้ง นั้น ความจริง กกต. เป็นเพียงผู้ เสนอไป 
ศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ากระบวนการที่จะส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบ 
ศาลรัฐธรรมนูญต้องยกค าร้อง 
 นอกจากนี้ นายฉัตรไชย ยังระบุว่า แนะสังคมให้ดูหลักกฎหมาย 
และข้อเท็จจริงที่ กกต. ได้มาก็มาจากพรรคอนาคตใหม่ เป็นคนให้ข้อมูล
เองว่า ให้พรรคกู้เงินจริงหรือไม่ ทาง กกต. เพียงแต่รวบรวมข้อเท็จจริง
เหล่าน้ัน ตามข้อกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งต้องเสนอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค ดังนั้น กกต. จึงไม่ได้กลั่นแกล้ง ไม่มี
เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้ากฎหมายอาญาต่อ ทั้งนี้  ยังแนะ
สังคมอย่าอินเกิน ให้ดูหลักกฎหมายและข้อมูลก็มาจากพรรคอนาคตใหม่ 

10 
12 
13 

2 PhukhaoPost 
ออนไลน ์

 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
นายธัชสกล พรหมจมรมาศ ที่ปรึกษาประจ า กกต. พล.ต.ท.สมคิด 
บุญถนอม นายบุญมา เตชะวณิช ผชช.ประจ า กกต. ร่วมสังเกตการณ์ 
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์/บัตรเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดก าแพงเพชร 
เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีนายธนบูรณ์ สินมานะ ผอ.สนง.
กกต.จว.ก าแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และ กปน. 
ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ ว่ าการอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 นายฉัตรไชย กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดก าแพงเพชร 
เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่างในครั้งนี้ จากที่สังเกตการณ์กรรมการ
ประจ าหน่วย ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปมี 
ความตั้งใจ เพื่อให้การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งประมาณ 70 % หรือหากน้อยกว่าน้ันก็ต้องเห็นใจประชาชน 
ที่ไปท างานในต่างจังหวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายกลับมาเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม
ถือว่าผู้ใช้สิทธิมีการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ความร่วมมือ
เรื่องการรณรงค์การเลือกตั้งและร่วมเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

14 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 77 ข่าวเด็ดออนไลน ์ ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขต

เลือกตั้ง อบจ.แบบใหม ่
15 

2 ไทยโพสต์ออนไลน ์ โปรดทราบ 'เอี่ยม' ประกาศขณะนี้พี่น้องประชาชนชาวก าแพงเพชร 
ได้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครซอ่มส.ส.จากพรรคเพื่อไทยแล้ว 

17 

3 ไทยรัฐออนไลน ์ วิบากกรรมยังไม่หมด กกต.ไล่บี้ตอ่ เลง็เชือดอาญา "อนาคตใหม่" 18 
4 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ 'ธนาธร-ปิยบุตร' ยังไม่หลุดบ่วง กกต. จ่อฟันซ้ าอาญายึดเงินเข้า

กองทุน 
19 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ จับตา! กกต. ฟันอาญาซ้ า 'ธนาธร' พ่วง กก.บห. อนาคตใหม ่ส่อเจอ
คุก 5 ปี 

20 

6 แนวหน้าออนไลน ์ วิบากกรรม 'ทอน-กก.บห.' อนาคตใหม่ยังไม่หมด จอ่ถูกฟันซ้ า
คดีอาญา-ยึดเงินเข้ากองทุน 

21 

7 เดลินิวส์ออนไลน ์ วิบากกรรมยังไม่หมด! 'ธนาธร-อนค.' เสี่ยงโดน 'อาญา' ซ้ า 23 
8 ผู้จัดการออนไลน ์ หลายดาบรอซ้ า “ธนาธร-พรรค” อ่วม! กกต.จ่อฟันอาญาบริจาคเงิน

เกิน โทษจ าคุก-ปรับ ยึดเงินเข้ากองทุน 
24 

9 เนช่ันสุดสปัดาหอ์อนไลน ์ ศรีสุวรรณจ่อจี้ กกต. ฟันอาญาซ้ า “ธนาธร”-กก.บห.อนาคตใหม่ 25 
10 มติชนออนไลน ์ สมาคมพทิักษ์ รธน. ขอบคุณศาลยุบ อนค. เตือน กกต. เรง่คดี 

พรรคอื่น ช้าถูกหาเลือกปฏิบัติได ้
27 

11 แนวหน้าออนไลน ์ ไม่ต้องไปเกิด! ‘ศรีสุวรรณ’ เร่งจี้ ‘กกต.’ ฟันอาญาดาบสอง ‘ธนาธร-
กก.บห.’ อนาคตใหม่ 

28 

12 ประชาชาติธุรกจิออนไลน ์ ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธ์ิ กก.บห.พรรค 10 ป ี 29 
13 มติชนออนไลน ์ เปิดเหตุผล ศาล รธน.วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ 31 
14 Workpoint ออนไลน ์ ยึดเงินกู้ 191 ล้านเข้ากองทุนพรรคการเมือง กก.บรหิารอนาคตใหม่

ยังต้องลุ้นโทษจ าคุก 
38 

15 สยามรฐัออนไลน ์ มติ ศาล รธน. 7 ต่อ 2 ยุบ "อนาคตใหม่" พบพิรุธจ่ายเงินคืนใน 2 วัน 
ช้ี ท าสัญญากูผ้ิดปกติวิสัย 

40 

16 คมชัดลึกออนไลน ์ (ฉบับเต็ม) 7:2 ยุบอนาคตใหมพ่บพริุธสญัญาเงินกูเ้ลี่ยง ก.ม. 45 
17 สยามรฐัออนไลน ์ เพจอนาคตใหม่แจง้ข่าวยุบพรรคข้ึนปกสีขาวด า 50 
18 ผู้จัดการออนไลน ์ สรปุชัดๆ 4 ประเด็น ศาลสั่งยบุ อนค.-ตัดสิทธิกรรมการบรหิารพรรค 52 
19 มติชนออนไลน ์ มวลชนพรบึ หน้าพรรคอนาคตใหม่ เปิดเวทปีราศรัย ด้าน ผบช.น. 

มาคุมเอง หว่ันลงถนน 
55 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 มติชนออนไลน ์ ‘บิ๊กตู’่ ขอ ปชช.เคารพค าตัดสินศาล เช่ือคนเลอืกอนาคตใหม่จะหา

กลไกอื่นๆ ตรวจสอบ รบ.ได ้
56 

21 ข่าวสดออนไลน ์ บิ๊กตู่ ลั่น!! ขอใหป้ระชาชนเคารพค าตัดสินของศาล 57 
22 PPTV ออนไลน ์ ศาล รธน. สั่ง "ยุบอนาคตใหม่" ตัดสิทธิกรรมการบรหิารพรรค 10ปี 58 
23 SpringNews ออนไลน ์ ยุบอนาคตใหม่ ตัดสทิธิ กก.บห. 10 ปี ผิด ม.72 59 
24 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ พิษยุบอนาคตใหม่ ส.ส. ทัง้สภาเหลือแค่ 487 ไม่ต้องหาเพิ่ม 61 
25 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ ด่วน!! มติศาล รธน. สั่ง ยุบอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ "ธนาธร- กก.บห." 

10 ปี 
62 

26 เนช่ันออนไลน ์ "อนาคตใหม่" ไม่รอด! ศาลฯตัดสิน "ยุบพรรค" 63 
27 ไทยรัฐออนไลน ์ ส่องช่ือกรรมการบริหารอนาคตใหม่ สิ้นสภาพ ส.ส. ถูกเพกิถอนสิทธ์ิ 

10 ปี 
67 

28 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิดโฉม16 กก.บห. 'อนาคตใหม'่ ถูกตัดสิทธ์ิการเมือง 10 ป ี 68 
29 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิดค าวินิจฉัย 'ศาล รธน.' มติ 7:2 ยุบพรรค 'อนาคตใหม'่ 69 
30 ไทยรัฐออนไลน ์ ค าวินิจฉัยฉบับเต็ม ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 ยุบพรรคอนาคตใหม่ 72 
31 ข่าวสดออนไลน ์ ช่อ โพสต์เดือดหลงั ยุบพรรค เรียกรวมพลัง ลั่นไม่มีอะไรท าลาย

อนาคตใหม่ได้ 
75 

32 แนวหน้าออนไลน ์ 'ปยิบุตร' วิจารณ์ ศาล รธน. เรียกร้องมวลชนออกมาหลอกหลอน 
พวกโลกเก่า 

76 

33 มติชนออนไลน ์ พิธา รับไม้ต่อ อนค.ในสภา ลั่น แม้ไม่ใช่ดาวฤกษ์ แต่พร้อมเป็น
ดาวกระจายในสังคมทีม่ืดมน 

78 

34 สยามรฐัออนไลน ์ "ธนาธร" ส่งไม้ต่อ "พิธา" เจ้าตัวลั่นขอเป็นดาวกระจาย จ่อแถลงสงักัด
พรรคใหม่อีก 1 สัปดาห ์

79 

35 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ธนาธร' ส่งไม้ต่อ 'พิธา' น าทัพสู้ในสภา คาดอีกไม่เกิน 7 วันเปิดโฉม
หน้าพรรคใหม ่

80 

36 มติชนออนไลน ์ ‘ปิยบุตร’ ประกาศปรากฏการณ์ลามทุ่ง ลั่นน่ีไม่ใช่จุดจบ แต่เป็น
จุดเริม่ต้น 

81 

37 สยามรฐัออนไลน ์ "ปิยบุตร" ลั่นขอเป็นปีศาจตามหลอกหลอน ช้ีถูกยุบพรรคเพราะ 
"ผู้มีอ านาจ" ผลักไส 

82 

38 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'รังสิมันต'์ ลั่น 'อนาคตใหม่' จะกลายเป็นต านาน และจะเป็นผีหลอก
หลอนคนเก่าแก่ทีก่้าวไม่ทัน 

84 

39 แนวหน้าออนไลน ์ แง้มโผพรรคส ารอง'อนาคตใหม'่ คาดอีกไม่เกิน 7 วันเปิดโฉมหน้า 85 
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ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
40 แนวหน้าออนไลน ์ 'ปารีณา' ขยี้ซ้ า! โพสต์ชวนฉลอง 'เดินหน้าประเทศไทย' หลงัยุบ

อนาคตใหม ่
86 

41 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'ธนาธร' ประกาศตั้ง 'คณะอนาคตใหม่' ต่อสู้ทางการเมือง 87 
42 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ "ธนาธร" ประกาศตั้ง "คณะอนาคตใหม"่ เดินการเมืองนอกสภาฯ 89 
43 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ 'ธนาธร' ตั้งคณะอนาคตใหมสู่้ต่อ 'ปิยบุตร' ปลุกลุยนอกสภา 90 
44 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ธนาธร' หลั่งน้ าตา! ประกาศตั้ง 'คณะอนาคตใหม่' สานต่อภารกิจ

อุดมการณ์ 'พรรคอนาคตใหม'่ 
92 

45 มติชนออนไลน ์ อนค.ประกาศรวมมวลชน 18.00 น. เตรียมแถลงแนวทางหลังถูกยบุ
พรรค ที่ สนง.ใหญ่ เพชรบุร ี

94 

46 ข่าวสดออนไลน ์ ‘ช่อ’แจงตั้ง “คณะอนาคตใหม”่ สานต่ออุดมการณ์เดิม เปิดพื้นที่
พรรคใหป้ระชาชนระบายความรูส้ึก 

96 

47 สยามรฐัออนไลน ์ ไทม์ไลน์ คดี อนค. กู้เงิน 191 ล้าน สู่วันปิดฉาก ศาลรธน. สัง่ยุบพรรค 97 
48 คมชัดลึกออนไลน ์ ส.ส. อนาคตใหม่มเีวลา 60 วันหาสังกัด 99 
49 ข่าวสดออนไลน ์ มธ.ขึ้นป้าย "ประเทศน้ีไม่มีความยุติธรรม" ผงาดกลาง ลานปรีด ี 100 
50 ผู้จัดการออนไลน ์ อียู,กลุม่ ส.ส.อาเซียน ผิดหวังศาลตัดสินยุบ'อนาคตใหม ่'นักวิเคราะห์
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายธัชสกล พรหมจมาศ 
พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม และนายบุญมา เตชะวณิช ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกต้ัง พล.ต.ต.ระวีพรรษ 
อมรมุนีพงศ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร  สั งเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยมีนายสิริพงษ์ พงษ์พานิช 
ผู้ตรวจการประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร พ.ต.อ.ก าลาภ โตทองสุข ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพรานกระต่าย พร้อม
ด้วยผู้บริหาร พนักงาน กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ ณ  หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง 
ส.ส. จ.ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งท่ี 2 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ก ากับดูแลการส่งมอบวัสดุ
อุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 

 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ก ากับดูแลการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง 
ส.ส. จ.ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งท่ี 2 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
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กกต.ลั่นไม่กลั่นแกล้งยุบอนาคตใหม่ ผิดกฎหมายชัด 
 10:52 |  22 กุมภาพันธ์ 2563 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กกต. ระบุค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ถือว่าชี้ขาดแล้ว ชี้แจงกรณีท่ีอ้างว่า กกต.กลั่นแกล้ง มั่นใจ
ไม่เลือกปฏิบัติ เหตุเพียงแค่เป็นผู้เสนอไปศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ากระบวนการท่ีจะส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบ 
ศาลรัฐธรรมนูญต้องยกค าร้อง แต่พบเงินกู้ผิดกฎหมายชัด 
 วันนี้ (22 ก.พ.2563) นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ถือว่าช้ีขาดแล้ว กรณีที่อ้างว่ากกต.กลั่นแกล้ง ความจริง กกต.เพียงแค่เป็นผู้
เสนอไปศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ากระบวนการที่จะส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบ ศาลรัฐธรรมนูญต้องยกค าร้อง 
 นอกจากนี้นายฉัตรไชย ยังระบุว่า แนะสังคมให้ดูหลักกฎหมายและข้อเทจ็จริงที่ กกต. ได้มาก็มาจากพรรค
อนาคตใหม่ เป็นคนให้ข้อมูลเองว่าให้พรรคกู้เงินจริงหรือไม่ ทางกกต.เพียงแต่รวบรวมข้อเท็จจริงเหล่านั้น ตามข้อ
กฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค 
 “ถ้าจะบอกว่า กกต.เลือกปฏิบัติ ก็ต้องถามว่ามีพรรคอื่นที่กู้เงินแบบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ ตรวจสอบ
แล้วไม่มีพรรคอื่นกู้เงินเกิน 10 ล้านบาท กกต.ต้องท าตามกฎหมาย และกกต.ไม่ใช่ผู้ช้ีขาด” 
 ดังนั้น กกต.จึงไม่ได้กลั่นแกล้ง ไม่มีเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้ากฎหมายอาญาต่อ ทั้งนี้ยังแนะ
สังคมอย่าอินเกิน ให้ดูหลักกฎหมาย และข้อมูลก็มาจากพรรคอนาคตใหม่ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ท าหน้าที่ถูกต้อง-ไม่เร่งรัด 
 ด้านนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ค าวินิจฉัยของศาลชัดเจนทั้งนิติรัฐ นิติธรรม สั้น
กระชับเข้าใจง่าย เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการวิจัยได้ ถือว่าค าวินัจฉัยของศาลใช้มา 20 ปี ในกรณีที่กฎหมาย 
ขัดหรือแย้งไม่ใช่กรณีแรก 
 “ศาลได้อภิปรายค าร้องและค าคัดค้านว่าศาลไม่ได้เร่งรีบ ได้ใช้เวลาในการพิจารณา 77 วัน 11 ครั้ง และ
รับเอกสารช้ีแจงของทั้งหมดที่ร้องผ่าน กกต.และผู้ถูกร้องไว้ทั้งหมดไว้วินิจฉัยตามข้อกฎหมาย อ่านแล้วชัดเจน” 
เมื่อถามว่าตีความว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ต้องท าเหมือนหน่วยงานของรัฐ ที่กฎหมายเขียน
ไว้ ถือเป็นข้อห้ามถือเป็นการตีความรูปแบบใหม่ของพรรคการเมืองหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ตีความถูกแล้ว ไม่ใช่
เรื่องใหม่ เพราะการเข้ามาเป็นพรรคการเมืองถือว่าอาสามัครมาใช้อ านาจตามนิติบัญญัติ ก็ต้องอยู่ภายใต้  พ.ร.ป.ประ
กอบรัฐธรรมนูญ และมีอ านาจตามข้อจ ากัด 
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 “ถ้าศาลวินิจฉัยว่าการกู้เงินท าไม่ได้ ถือเป็นบันทัดฐานที่พรรคอื่น หากจะกู้เงินเป็นพันล้าน ซึ่งเบื้องต้นมี
พรรคการเมืองที่ 2-3 พรรคที่จะเข้าข่ายผิดตามรัฐธรรมนูญปี 2560” 
 เมื่อถามว่า ต่อไปใครจะมาท าพรรคการเมืองถ้ามีเงิน มีอดุมการณ์ แต่ต้องขับเคลื่อนด้วยทุน นายสมชาย 
กล่าวว่า พรรคการเมืองเขียนไว้ในพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น การสมัครสมาชิกพรรค ถามว่ามีคนสนใจอยาก
มาร่วม มีเศรษฐี 100 คน ก็บริจาคคนละ 10 ล้าน และเงินจัดกิจกรรม จัดเลี้ยงงหารายได่ แต่เขาไมได้ให้ท าเรื่องเงินกู้ 
เพราะเป็นนิติกรรมอ าพราง เพราะนายทุนถ้ามาให้เงินคนละ 500 ล้าน แล้ว ส.ส.นักการเมืองจะออกกฎหมายตาม
นายทุนหรือไม่ คนที่เป็นสมาชิกไม่สบายใจ และในอดีตไทยรักไทย พลังประชาชน และไทยรักษาชาติ และกรรมการที่
ถูกตัดสิทธิ ต้องระมัดระวังในการท ากิจกรรม แต่ถ้าใช้สิทธิ ก็อย่าดูหมิ่น 
 
 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/289179 
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กกต.ยันไม่ได้กลั่นแกล้งยุบ อนค.ย้ าข้อมูลชงศาลล้วนได้จากพรรคอนาคตใหม่ 
เผยแพร่: 22 ก.พ. 2563 14:39   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าแพงเพชร – กกต.ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง-ไม่ได้เลือกปฏิบัติ กรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ยันข้อมูลยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 
มาจาก อนค.ท้ังหมด 
 วันน้ี(22 ก.พ.) นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวระหว่างลงพื้นที่ตรวจการ
มอบหีบ/บัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ว่าถือว่าช้ีขาดแล้ว 
กรณีที่อ้างว่ากกต.กลั่นแกล้ง ความจริง กกต.เป็นเพียงแค่ผู้เสนอไปศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น ถ้ากระบวนการที่ส่งค าร้อง
ไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบ ศาลรัฐธรรมนูญต้องยกค าร้อง 
 นอกจากนี้นายฉัตรไชย ยังแนะให้สังคมดูหลักกฎหมายและข้อเท็จจรงิ เพราะข้อมูลที่ กกต. ได้มาก็มาจาก
พรรคอนาคตใหม่ เป็นคนให้ข้อมูลเองว่าให้พรรคกู้เงินจริงหรือไม่ ทาง กกต.เพียงแต่รวบรวมข้อเท็จจริงเหล่านั้น และ
เมื่อเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ก็ต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค ดังนั้น กกต.จึงไม่ได้กลั่นแกล้ง ไม่มีเลือก
ปฏิบัติ พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้ากฎหมายอาญาต่อ 
“อย่าอินเกิน ให้ดูหลักกฎหมาย และข้อมูลที่เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญก็มาจากพรรคอนาคตใหม่ทั้งสิ้น” 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/local/detail/9630000017958 
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กกต.ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง"อนค."ขอสังคมดูข้อกฎหมาย เตรียมเดินหน้าฟันอาญาต่อ 
สยามรัฐออนไลน์  22 กุมภาพันธ์ 2563 12:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 22 ก.พ.63 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ถือว่าช้ีขาดแล้ว กรณีที่อ้างว่ากกต.กลั่นแกล้ง ความจริง กกต.เพียงแค่เป็นผู้เสนอไปศาล
รัฐธรรมนูญ ถ้ากระบวนการที่จะส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบ ศาลรัฐธรรมนูญต้องยกค าร้อง 
 นายฉัตรไชย กล่าวต่อว่า แนะสังคมให้ดูหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ กกต. ได้มาก็มาจากพรรคอนาคต
ใหม่ เป็นคนให้ข้อมูลเองว่าให้พรรคกู้เงินจริงหรือไม่ ทางกกต.เพียงแต่รวบรวมข้อเท็จจริงเหล่าน้ัน ตามข้อกฎหมายและ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค 
 “ถ้าจะบอกว่า กกต.เลือกปฏิบัติ ก็ต้องถามว่ามีพรรคอื่นที่กู้เงินแบบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ ตรวจสอบ
แล้วไม่มีพรรคอื่นกู้เงินเกิน 10 ล้านบาท กกต.ต้องท าตามกฎหมาย และกกต.ไม่ใช่ผู้ช้ีขาด” 
 นายฉัตรไชย กล่าวยืนยันว่า กกต.จึงไม่ได้กลั่นแกล้ง ไม่มีเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้ ากฎหมาย
อาญาต่อ ทั้งนี้ยังแนะสังคมอย่าอินเกิน ให้ดูหลักกฎหมาย และข้อมูลก็มาจากพรรคอนาคตใหม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/134490 
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กกต.สังเกตการณ์ ส่งมอบวัสดุเตรียมการเลือกต้ัง/บัตรเลือกต้ัง จ.ก าแพงเพชร 
22 ก.พ. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 22 ก.พ.63 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นาย
ธัชสกล พรหมจมรมาศ ที่ปรึกษาประจ า กกต. พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผชช.ประจ า กกต. นายบุญมา เตชะวณิช ผชช.
ประจ า กกต. พล.ต.ต.ระวีพรรณ อมรมนีพงศ์ ผบก.ภ.จว.ก าแพงเพชร นายเสน่ห์ ไชยมงคล ปลัดอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
แทนนายอ าเภอพรานกระต่าย ร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์/บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีนายธนบูรณ์ สินมานะ ผอ.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด พ.ต.อ.ก าลาภ โตทองสุข ผกก.สภ.พรานกระต่าย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ส่งเสรมิประชาธิปไตยประจ าต าบลลานกระบอื เพื่อรับฟังความคิดเหน็ 
ข่อเสนอแนะ และฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในต าบลลาน
กระบือโดยมี ก านันต าบลลานกระบือ น าผู้ใหญ่บ้านร่วมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลอืกตัง้
และเข้าสังเกตการณ์การรับวัสดุอุปกรณ์ของกรรมการแระจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งใน
วันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. 
 นายฉัตรไชย กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทน
ต าแหน่งที่ว่างในครั้งนี้ จากที่สังเกตุการณ์ กรรมการประจ าหน่วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปมี
ความตั้งใจ เพื่อให้การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 70 เปอร์เซ็น หรือหากน้อย
กว่าน้ันก็ต้องเห็นใจประชาชน ที่ไปท างานในต่างจังหวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายกลับมาเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามถือว่าผู้ใช้สิทธิมี
การตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ความร่วมมือเรื่องการรณรงค์การเลือกตั้งและร่วมเป็นกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ. 
 
อ้างอิง  :  https://www.phukhaopost.com/news/3-101-7021- 
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ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกต้ัง อบจ.แบบใหม่ 
21 ก.พ. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 สระแก้ว – ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตาหลังในและทุ่งมหาเจริญ เกือบ 50 คน เดินทางยื่นหนังสือคัดค้าน กกต.
สระแก้ว กรณีแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแบบใหม่ โดยลดจ านวน สจ.ในพื้นที่ อ.วัง
น้ าเย็น จาก 4 คน เหลือ 3 คน เพื่อเพิ่มจ านวน สจ.ให้กับพื้นที่ อ.โคกสูง อีก 1 คน โดย ผอ.กกต.สระแก้ว ช้ีแจงว่า เป็น
การแบ่งเขตโดยยึดระเบียบและข้อมูลจ านวนประชากรปีก่อนการเลือกตั้งเป็นหลัก 
 เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
สระแก้ว ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว น าโดย นายประเสริฐ ทองเดช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตอ าเภอวังน้ าเย็น เขตเลือกตั้งที่ 3 และชาวบ้านในพื้นที่เกือบ 50 คน ได้เดินทางมายื่น
หนังสือคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้กับ นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว พร้อมรายช่ือผู้คัดค้านการแบ่งเขตเลื อกตั้งสมาชิก อบจ.แบบใหม่ 
จ านวนกว่า 2,000 คน โดยเจ้าหน้าที่ กกต.สระแก้ว มีการเชิญชาวบ้านและแกนน าเข้าพูดคุยและอธิบายถึงวิธีการแบ่ง
เขตดังกล่าว ซึ่งด าเนินการระเบียบและกฎหมาย 
 นายประเสริฐ ทองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ าเภอวังน้ าเย็น เขตเลือกตั้งที่ 3 
กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลตาหลังใน ทุกหมู่บ้าน และต าบลทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 4 , 6, 8, 23, 25 เขตเลือกตั้งที่ 3 
ขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแบบใหม่ ที่ท าให้อ าเภอ
วังน้ าเย็นเหลือ สจ.เพียง 3 เขตเลือกตั้ง และขอให้กลับไปใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วแบบเดิม ที่ใช้ในปี พ.ศ.2555 โดยได้น าส่งรายช่ือผู้คัดค้านที่ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.
สระแก้วแบบใหม่ ของเขต อ.วังน้ าเย็น จ านวนกว่า 2,000 คน ให้ ผอ.กกต.สระแก้ว พิจารณาด้วย 
 ส าหรับพื้นที่ อ.วังน้ าเย็น เดิม มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.สระแก้ว เป็น 4 เขต มี สจ.ได้จ านวน 4 
คน แต่ปรากฏว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใหม่ เหลือเพียง 3 เขต มี สจ.ได้เพียง 3 คน โดยน าไปเพิ่มให้กับพื้นที่ อ.โคก
สูง จากเดิมที่มี สจ. ได้ 1 คน เพิ่มเป็น 2 คน ซึ่งจากการเปรียบเทียบฐานข้อมูลตัวเลขทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.
62 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดสระแก้ว มีประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้ง จ านวน 566,303 คน หารด้วยจ านวนเขตเลือกตั้ง สจ.
สระแก้ว จ านวน 30 เขต จะมีค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้ง เท่ากับ 18,876 คน ซึ่งอ าเภอวังน้ าเย็นมีประชากร 63,668 
คน ถ้าแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้งตามรูปแบบเขตใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21,222 คน และถ้าแบ่งเขตแบบเดิม 4 เขต จะ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15,917 คน ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้งอยู่ 2,959 คน ขณะที่เขตเลือกตั้ง อ.โคกสูง ซึ่ง
เดิมมีเพียง 1 เขตเลือกตั้ง ใช้อ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง มีประชากร 27,296 คน หากแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใหม่ ออกเป็น 2 
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เขต จะมีค่าเฉลี่ยราษฎรต่อเขตเลือกตั้งเท่ากับ 13,648 คน ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้ง ถึง 5,228 คน จึง
ต้องการให้กลับไปใช้เขตเลือกตั้งแบบเดิมไปก่อน 
 
 
 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการช้ีแจงเสร็จสิ้น นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายให้ชาวบ้านทราบถึงวิธกมรค านวณจ านวน สจ.แต่
ละเขต ซึ่งก าหนดให้อ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เมื่อน าจ านวนประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งทั้งหมดมาหารเฉลี่ยแล้ว และปัด
เศษจากมากไปหาน้อยให้ครบจ านวน สจ. 30 คน ตามกฎหมาย ปรากฎว่า อ.โคกสูง มีเศษมากกว่า อ.โคกสูง จึงได้
จ านวน สจ.เพิ่มอีก 1 คน และ อ.วังน้ าเย็น จึงเหลือ สจ.เพียง 3 คน ซึ่งชาวบ้านก็เข้าใจและยอมรับกับระเบียบดังกล่าว
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กันทั่วประเทศ 
 
อ้างอิง  :  https://www.77kaoded.com/content/1330185 
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21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:43 น 
โปรดทราบ 'เอ่ียม' ประกาศขณะน้ีพ่ีน้องประชาชนชาวก าแพงเพชร ได้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครซ่อมส.ส.จากพรรค
เพ่ือไทยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 21 ก.พ.63 - นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 
ก าแพงเพชร ว่า ขณะนี้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจแล้ว จะเลือกพรรคเพื่อไทย กาเปลี่ยนชีวิต หรือจะสยบยอมจ านนอยู่
กับระบอบประยุทธ์ รัฐบาลพรรคพลังประชารัฐต่อไปอีก 20 ปีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พี่น้องประชาชนชาว
ก าแพงเพชรได้ตัดสินใจแล้วว่าจะลุกขึ้นมาประกาศทวงคืนศักดิ์ศรีว่า  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ในการก าหนดอนาคต 
ทิศทางประเทศด้วยตัวเอง พี่น้องประชาชนสัมผัสและรับรู้ได้ถึงสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่วิกฤติย่ าแย่  ทั่วทุกหัวระแหง
แบบนี้ พี่น้องเห็นและประเมินผลงานรัฐบาลได้ว่า รัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา 
ลอยแพประชาชน ทั้งปัญหาวิกฤติภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ปัญหาสารพัดไวรัส กระทบ
หนัก ส่งออกทรุด ท่องเที่ยวพัง ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงเกิน 80% ของจีดีพี ปัญหาความเหลื่อมล้ า สินค้าเกษตรราคา
ตกต่ า ค่าครองชีพแพง ค่าแรงต่ า ธุรกิจปิดกิจการ คนตกงานหลายแสนคน  
 นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่ารัฐบาลท าได้แค่ให้ผู้ถูกเลิกจ้างไปเปิด Google หาสมัครงานเองตามยถากรรม 
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ไหนบอกว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ แต่เหตุกราดยิงเกิดข้ึนใน
หลายพื้นที่ สารพัดปัญหาที่รุมเร้า รัฐบาลคิดได้แค่ จะแก้ปัญหา โดยการออกมาตรการชิมช็อปใช้เฟส 4 เพิ่มวันหยุดให้
มากที่สุด เพื่อให้เหลือวันท างานน้อยที่สุด กดดันให้คนออกมาใช้เงิน ทั้งที่สภาพปัญหาจริง ไม่ใช่ประชาชนมีเงินแล้วไม่
ใช้ ประชาชนอยากใช้ แต่ไม่มีเงินให้ใช้ ก าลังซื้อหดหาย พี่น้องประชาชนชาวเขต 2 ก าแพงเพชร จะประกาศให้คนไทย
ทั้งประเทศรู้ว่า การจัดชายชุดเขียว ชายชุดด า ชายชุดนอกเครื่องแบบ ระดมอ านาจรัฐมาเต็มสรรพก าลัง ใช้วิธีการ
บริหารจัดการวิธีพิเศษ เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงในพื้นที่ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของพีน่้องประชาชน 
แม้จะมีความพยายามท าทุกวิถีทาง เพื่อต่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายของรัฐบาล หวังจะใช้ผลการเลือกตั้งซ่อม ชุบชีวิตและ
ต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลเชียงกง อิเหนาเมาหมัด ที่หมดสภาพไปแล้ว หรือไม่ ทุกข์ของพี่น้องประชาชนคือทุกข์ของ
พรรคเพื่อไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน กาเปลี่ยนชีวิต เลือกพรรคเพื่อไทย เปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า อย่ายอมจ านน 
กับการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57793 
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วิบากกรรมยังไม่หมด กกต.ไล่บ้ีต่อ เล็งเชือดอาญา "อนาคตใหม่" 
ไทยรัฐออนไลน์ 
22 ก.พ. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เล็งไล่บ้ี ตามเชือดอาญา "อนาคตใหม่" ต่อ งานน้ีเอาจริงต้องลากยาว 3 ศาล เผย อนค.เตรียมพรรคส ารองไว้
หลายชื่อ  
 จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 2 ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหาร 
10 ปี คดีกู้เงิน 191 ล้านบาท ตามท่ีเสนอข่าวไปแล้วนั้น  
 วันน้ี (22 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมจาก กกต.ว่า นอกจากโทษยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหาร 
10 ปีแล้ว ยังอาจถูก กกต.ด าเนินคดีอาญาตามหลังด้วย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 124 ที่ก าหนดเอาผิด 
ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี ประกอบ
มาตรา 125 ทั้งนี้หากเงินที่กู้มา 191 ล้านบาท ที่ผิดกฎหมายต้องเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หากไม่มีเงิน
เหลือต้องบังคับเอากับคณะกรรมการบรหิารพรรค ในลักษณะแบบลูกหนี้ร่วมของกองทุน และหัวหน้าพรรคต้องส่งบัญชี
ให้นายทะเบียนภายใน 30 วัน เพื่อช าระบัญชี ฝ่าฝืนมีโทษปรับและใบแดง 5 ป ี
 นอกจากนั้น กกต.อาจด าเนินคดีอาญากรณีที่มีการน าเงินรายได้ของพรรค ที่ได้จากการระดมทุน การรับ
บริจาค ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากการด าเนินงานของพรรคการเมืองตาม
มาตรา 87 ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยมาตรา 132 ก าหนดโทษไว้ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-
10 ปี ปรับตั้งแต่ 1-2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ตามหาก กกต.มีการเอาผิดทางอาญากับพรรคอนาคตใหม่
นั้น จะต้องต่อสู้กันในช้ันศาลถึง 3 ศาล อย่างไรก็ตามในเรื่องการด าเนินคดีอาญานั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในค า
วินิจฉัยด้วยว่า การด าเนินคดีอาญากับ นายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ ตามค าร้องของ นายศรีสุวรรณ จรรยา นั้น 
เสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่สวนฯของ กกต.แล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ส าหรับช่ือพรรคการเมืองที่คาดว่าจะเป็นพรรคส ารองนั้น อาทิ พรรคสามัญชน จด
ทะเบียนจัดต้ังเป็นพรรคการเมืองแล้ว ส่วนพรรคพลังอนาคต ยังอยู่ระหว่างรอเสนอ กกต.ให้ความเห็นชอบจดทะเบียน 
ขณะที่พรรควิช่ันใหม่ มีการยื่นจดทะเบียนแล้ว แต่ได้มีการขอน าเอกสารจดจัดต้ังกลับไปแก้ไข 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1777538 
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'ธนาธร-ปิยบุตร'ยังไม่หลุดบ่วงกกต.จ่อฟันซ้ าอาญายึดเงินเข้ากองทุน 
วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 20:32 น. 
 
 
 
 
 
อนาคตใหม่อ่วมยาว"ธนาธร- กก.บห."ถกตัดสิทธิ10ปียังไม่พอกกต.จ่อฟ้องอาญาซ้ าโทษท้ังจ าท้ังปรับ ยึดเงินเข้า
กองทุน 
 แหล่งข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เปิดเผยว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ 
และตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี จากคดีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาท ทาง กกต.จะมีการไปด าเนินคดีอาญากับ นายธนาธร ในความผิดบริจาค 
และพรรคอนาคตใหม่ในความผิดรับบริจาคเงินเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี 
 ทั้งนี้ตามมาตรา 124 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ใดบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5ปี หรือปรับไม่เกิน1 แสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี และมาตรา 125 ก าหนดไว้ว่า พรรคการเมืองใดรับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกนิกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 ส าหรับเงินที่กู้มา 191 ล้านบาท ซึ่งศาลช้ีว่าผิดกฎหมายและต้องตกเข้าเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง หากพบไม่มีเงินเหลือต้องบังคับเอากับคณะกรรมการบริหารพรรค ในลักษณะแบบลูกหนี้ร่วมของ
กองทุนฯ และหัวหน้าพรรคต้องส่งบัญชีให้นายทะเบียน ภายใน 30 วัน เพื่อช าระบัญชีเนื่องจากพรรคถูกยุบ หากมีการ 
ฝ่าฝืนมีโทษปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป ี
 อย่างไรก็ตามในการด าเนินคดีอาญาในความผิดดังกล่าว คณะกรรมการไต่สวนของกกต.ได้ด าเนินการเสรจ็
สิ้นแล้ว แต่ยังไม่ถึงข้ันตอนของการแจ้งข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม กกต.อาจจะมีการด าเนินคดีอาญาจากกรณีที่พรรค
อนาคตใหม่มีการน าเงินรายได้ของพรรคที่ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้าม
น าไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการด าเนินงานของพรรคการเมืองตามมาตรา 87 ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับธนาธร 
 ขณะเดียวกัน มาตรา 132ก าหนดโทษไว้หากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรคผู้ใด
น าเงินหรือยินยอมให้บุคคลน าเงิน ทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์ส่วนตัวหรอืบุคคลอืน่ หรือน าไปใช้เพื่อการ
อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-10ปี ปรับ ตั้งแต่ 1แสน-2 แสนบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ อย่างไรก็ตามหาก กกต.มีการเอาผิดทางอาญากับพรรคอนาคตใหม่จะต้องต่อสู้กันในช้ันศาลถึง 3 ศาล 
 ด้าน พรรคส ารอง ของพรรคอนาคตใหม่ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งมีทั้ง พรรคสามัญชน เป็นพรรคการเมือง
แล้ว ส่วน พรรคพลังอนาคต ยังอยู่ระหว่างรอเสนอ กกต.ให้ความเห็นชอบจดทะเบียน ขณะที่พรรควิช่ันใหม่ มีการยื่น
จดทะเบียนแล้ว แต่ได้มีการขอน าเอกสารจดจัดต้ังกลับไปแก้ไข 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/615523 

https://www.posttoday.com/politic/news/615523
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จับตา! กกต.ฟันอาญาซ้ า 'ธนาธร' พ่วง กก.บห. อนาคตใหม่ ส่อเจอคุก 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
จับตา! กกต.ฟันอาญาซ้ า "ธนาธร" พ่วงกก.บห.อนาคตใหม่ ส่อเจอคุก 5 ปี ในฐานะผู้บริจาค-รับบริจาค น าเงิน
พรรคไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือกฎหมายก าหนด ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้าน อาจถูกยึดเข้ากองทุนพัฒนาพรรค
การเมือง ลุ้นชื่อ 3 พรรคส ารอง 
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ
คณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ในคดีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาทแล้วนั้น กรรมการบริหารพรรคยังอาจถูก กกต. ด าเนินคดีอาญา ซ้ าตามหลังด้วย ตาม 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมอืง 2560 มาตรา 124 ที่ก าหนดเอาผิด ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
การเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี และมาตรา 125 ที่ก าหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่
เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ทั้งนี้หากเงินที่กู้มา 191.2 
ล้านบาท ที่ผิดกฎหมายต้องเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หากไม่มีเงินเหลือต้องบังคับเอากับคณะ
กรรมการบริหารพรรค ในลักษณะแบบลูกหนี้ร่วมของกองทุน และหัวหน้าพรรคต้องส่งบัญชีให้นายทะเบียน ภายใน 30 
วัน เพื่อช าระบัญชี ฝ่าฝืนมีโทษปรับและใบแดง 5 ป ี
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนั้น กกต. ยังอาจด าเนินคดีอาญาจากกรณีที่พรรคอนาคตใหมน่ าเงนิรายได้
ของพรรคที่ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจาก
การด าเนินงานของพรรคการเมืองตามมาตรา 87 ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับธนาธร โดยมาตรา 132 ก าหนดโทษไว้หากหัวหน้า
พรรค กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรคผู้ใดน าเงินหรือยินยอมให้บุคคลน าเงิน ทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นการฝ่าฝนืมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 5-10ปี ปรับ ตั้งแต่ 100,000 -200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ตามหาก กกต.มีการเอาผิดทางอาญา
กับพรรคอนาคตใหม่จะต้องต่อสูก้ันในช้ันศาลถึง 3 ศาล อย่างไรก็ตามในเรื่องการด าเนินคดีอาญาน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญได้
ระบุไว้ในค าวินิจฉัยด้วยว่าการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ ตามค าร้องของนายศรีสุวรรณ 
จรรยา นั้น เสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่สวนฯของ กกต.แล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ส าหรับพรรคการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะ
เป็นพรรคส ารอง เช่น พรรคสามัญชน เป็นพรรคการเมืองแล้ว ส่วนพรรคพลังอนาคต ยังอยู่ระหว่างรอเสนอ กกต.ให้
ความเห็นชอบจดทะเบียนจัดต้ังพรรค ขณะที่พรรควิช่ันใหม่ มีการยื่นจดทะเบียนแล้ว แต่ได้มีการขอน าเอกสารจดจัดต้ัง
พรรคกลับไปแก้ไข 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867415 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867415
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วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.15 น. 
วิบากกรรม'ทอน-กก.บห.'อนาคตใหม่ยังไม่หมด จ่อถูกฟันซ้ าคดีอาญา-ยึดเงินเข้ากองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิบากกรรม กก.บห.พรรคอนาคตใหม่ยังไม่หมด จ่อถูกด าเนินคดีอาญา ร่วมรับผิดชอบจ่ายเงินให้กองทุนพรรค
การเมือง เอาผิดผู้บริจาค-พรรคท่ีรับบริจาค มีโทษจ าคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือท้ังจ าท้ังปรับ พร้อมอาจถูกยึดเงิน
เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 
 เมื่อ วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่  และตัดสิทธิ
คณะกรรมการบริหารพรรค 10 ป ีจากคดีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาทแล้วนั้น 
 มีรายงานล่าสุดว่า นายธนาธร อาจจะถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ด าเนินคดีอาญาซ้ าตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560  มาตรา 124 ที่ก าหนดเอาผิด ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
การเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี  หรือปรับไม่เกิน1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี และมาตรา 125 ที่ก าหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่
เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 ทั้งนี้ หากเงินที่กู้มา 191 ล้านบาท ที่ผิดกฎหมายต้องเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หากไม่มี
เงินเหลือต้องบังคับเอากับคณะกรรมการบริหารพรรค ในลักษณะแบบลูกหนี้ร่วมของกองทุน และหัวหน้าพรรคต้องส่ง
บัญชีให้นายทะเบียนภายใน 30 วัน เพื่อช าระบัญชี ฝ่าฝืนมีโทษปรับและใบแดง 5 ป ี
 นอกจากนั้น กกต.อาจจะมีการด าเนินคดีอาญาจากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีการน าเงินรายได้ของพรรคที่
ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการ
ด าเนินงานของพรรคการเมืองตามมาตรา 87 ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับธนาธร โดยมาตรา132  ก าหนดโทษไว้หากหัวหน้า
พรรค  กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรคผู้ใดน าเงินหรือยินยอมให้บุคคลน าเงิน ทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นการฝ่าฝนืมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 5-10ปี ปรับ ตั้งแต่ 1แสน-2 แสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ หาก กกต.มีการเอาผิดทางอาญากับพรรคอนาคต
ใหม่จะต้องต่อสู้กันในช้ันศาลถึง 3 ศาล 
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 อย่างไรก็ตามในเรื่องการด าเนินคดีอาญานั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในค าวินิจฉัยด้วยว่าการด าเนินคดี
อาญากับนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ ตามค าร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา นั้น เสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่
สวนฯของ กกต.แล้ว  แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/474582 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/474571,  
https://www.naewna.com/politic/474544 
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ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.30 น.  
 วิบากกรรมยังไม่หมด! 'ธนาธร-อนค.'เสี่ยงโดน'อาญา'ซ้ า 
 
 
 
 
วิบากกรรม "อนาคตใหม่"ยังไม่หมด ยังเหลือคดีอาญา เอาผิดผู้บริจาค-พรรคท่ีรับบริจาค จ าคุก 5-10 ปี ปรับ 1-2 
แสน หรือท้ังจ าท้ังปรับ พร้อมอาจถูกยึดเงินเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง  
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ
คณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 
จ านวน 191.2 ล้านบาทแล้วนั้น ยังอาจถูก กกต.ด าเนินคดีอาญา ซ้ าตามหลังด้วย ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
2560  มาตรา 124 ที่ก าหนดเอาผิด ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 
ล้านบาทต่อปี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี  หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี และมาตรา 125 ที่ก าหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รับบรจิาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  
 ทั้งนี้หากเงินที่กู้มา 191 ล้านบาท ที่ผิดกฎหมายต้องเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หากไม่มีเงิน
เหลือต้องบังคับเอากับคณะกรรมการบรหิารพรรค ในลักษณะแบบลูกหนี้ร่วมของกองทุน และหัวหน้าพรรคต้องส่งบัญชี
ให้นายทะเบียน  ภายใน 30 วัน เพื่อช าระบัญชี ฝ่าฝืนมีโทษปรับและใบแดง 5  ปี...  
 นอกจากนั้น กกต.อาจจะมีการด าเนินคดีอาญา จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีการน าเงินรายได้ของพรรค 
ที่ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการ
ด าเนินงานของพรรคการเมอืงตามมาตรา 87 ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับนายธนาธร โดยมาตรา 132 ก าหนดโทษไว้หากหัวหน้า
พรรค  กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรคผู้ใดน าเงินหรือยินยอมให้บุคคลน าเงิน ทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นการฝ่าฝนืมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 5-10ปี ปรับ ตั้งแต่ 1แสน-2 แสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  อย่างไรก็ตามหาก กกต.มีการเอาผิดทางอาญากับพรรคอนาคตใหม่ จะต้องต่อสู้กันในช้ันศาลถึง 3 ศาล 
อย่างไรก็ตามในเรื่องการด าเนินคดีอาญานั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในค าวินิจฉัยด้วยว่าการด าเนินคดีอาญากับนาย
ธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ ตามค าร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา นั้น เสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่สวนฯของ กกต.
แล้ว  แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า พรรคที่ใกล้ชิดของพรรคอนาคตใหม่ที่ ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นพรรคส ารอง  
อย่างเช่น พรรคสามัญชน เป็นพรรคการเมืองแล้ว  ส่วนพรรคพลังอนาคต ยังอยู่ระหว่างรอเสนอ กกต.ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน  ขณะที่พรรควิช่ันใหม่ มีการยื่นจดทะเบียนแล้ว แต่ได้มีการขอน าเอกสารจดจัดต้ังกลับไปแก้ไข 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/758833 

https://www.dailynews.co.th/politics/758833
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หลายดาบรอซ้ า “ธนาธร-พรรค” อ่วม! กกต.จ่อฟันอาญาบริจาคเงินเกิน โทษจ าคุก-ปรับ ยึดเงินเข้ากองทุน 
เผยแพร่: 21 ก.พ. 2563 19:27   ปรับปรุง: 21 ก.พ. 2563 20:08   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิบากกรรม “อนาคตใหม่” ยังไม่หมด “ธนาธร” จ่อถูก กกต.ด าเนินคดีอาญาซ้ าฐานบริจาคเงินเกิน
กฎหมายก าหนด โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน ถอนสิทธิเลือกตั้งอีก 5 ปี ส่วนพรรคผิดฐานรับบริจาคเงิน
เกินก าหนด โทษปรับ 1 ล้านบาท เพิกถอนสิทธิ กก.บห.พรรค 5 ปี ยึดเงินที่เกิน 10 ล้านบาท เข้ากองทุน ถ้าไม่มีเงิน
เหลือต้องไล่เบี้ยเอากับ กก.บห.พรรค แถมจ่อโดนอีกคดี ฐานเอาเงินรายได้พรรคไปใช้หนี้เงินกู้หัวหน้า ผิด ม.87 พ.ร.ป.
พรรคการเมือง 
 วันนี้ (21 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ
คณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี จากคดีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่ งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาทแล้ว กกต.จะมีการไปด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร ในความผิดบริจาค และพรรค
อนาคตใหม่ในความผิดรับบริจาคเงินเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งตามมตรา 124 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองได้
ก าหนดไว้ว่า ผู้ใดบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ป ีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี 
 นอกจากนี้ มาตรา 125 ก าหนดไว้ว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด มี
มูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้า
พรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนด
ไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ทั้งนี้ เงินที่กู้มา 191 ล้านบาท ซึ่งศาลช้ีว่าผิดกฎหมาย
และต้องตกเข้าเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หากพบไม่มีเงินเหลือต้องบังคับเอากับคณะ
กรรมการบริหารพรรค ในลักษณะแบบลูกหนี้ร่วมของกองทุนฯ และหัวหน้าพรรคต้องส่งบัญชีให้นายทะเบียน ภายใน 
30 วัน เพื่อช าระบัญชีเนื่องจากพรรคถูกยุบ หากมีการฝ่าฝืนมีโทษปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป ี
 ทั้งนี้ ในการด าเนินคดีอาญาในความผิดดังกล่าว คณะกรรมการไต่สวนของ กกต.ได้ด าเนินการเสร็จสิน้แลว้ 
แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม กกต.อาจจะมีการด าเนินคดีอาญาจากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่
มีการน าเงินรายได้ของพรรคที่ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อ
การอื่นใดนอกจากการด าเนินงานของพรรคการเมอืงตามมาตรา 87 ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับธนาธร โดยมาตรา 132 ก าหนด
โทษไว้หากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรคผู้ใดน าเงินหรือยินยอมให้บุคคลน าเงิน ทรัพย์สิน
ของพรรคไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคหนึ่ง  
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ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-10 ปี ปรับ ตั้งแต่ 1แสน-2 แสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ตามหาก กกต.มีการเอา
ผิดทางอาญากับพรรคอนาคตใหม่จะต้องต่อสู้กันในช้ันศาลถึง 3 ศาล 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า พรรคที่ใกล้ชิดของพรรคอนาคตใหม่ที่ ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นพรรคส ารอง 
อย่างเช่น พรรคสามัญชน เป็นพรรคการเมืองแล้ว ส่วนพรรคพลังอนาคต ยังอยู่ระหว่างรอเสนอ กกต.ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขณะที่พรรควิช่ันใหม่ มีการยื่นจดทะเบียนแล้ว แต่ได้มีการขอน าเอกสารจดจัดต้ังกลับไปแก้ไข 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000017789 
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ศรีสุวรรณจ่อจี้ กกต.ฟันอาญาซ้ า “ธนาธร”-กก.บห.อนาคตใหม่ 
 22 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 9:28 
 
 
 
 
 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้มีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี และห้ามไปยุ่งเกี่ยวในการ
จัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาใหม่นั้น 
 แต่เนื่องจากตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่นั้น ระบุไว้
ชัดเจนว่าพรรคอนาคตใหม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นตาม ม.66 โดยรู้หรือควร
จะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม ม.72 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 โดยมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรค
อนาคตใหม่ท าการฝ่าฝืน ม.72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม ม.92 วรรคสอง ประกอบ ม.92 วรรคหนึ่ง (3) 
ดังนั้น จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่องให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม. 124 ที่ก าหนดให้เอาผิด ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
การเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี และมาตรา 125 ที่ก าหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่
เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองด้วย 
 นอกจากนั้น กรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีการน าเงินรายได้ของพรรคที่ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค 
ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการด าเนินงานของพรรคการเมืองตาม ม.87 ไป
ใช้หนี้เงินกู้ให้กับธนาธร โดย ม.132  ก าหนดโทษไว้ว่าหากหัวหน้าพรรค  กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรค
ผู้ใดน าเงินหรือยินยอมให้บคุคลน าเงิน ทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพื่อ
การอื่นอันเป็นการฝ่าฝืน ม. 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-10 ปี ปรับตั้งแต่ 1 แสน - 2 แสนบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับโดยที่การด าเนินคดีอาญาน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในค าวินิจฉัยด้วยว่าการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร
และพรรคอนาคตใหม่นั้น เสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่สวนฯของ กกต.แล้ว  แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา 
ด้วยเหตุดังกล่าว 
 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจ าต้องเดินทางไปจี้ให้ กกต. เร่งด าเนินคดีอาญาต่อนายธนาธร 
และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ตามที่กฎหมายบัญญตัิไว้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานต่อนักการเมอืงต่อไป โดย
จะเดินทางไปยื่นเรื่องในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการ อาคาร B หลักสี่ กทม. 
นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
อ้างอิง  :  https://www.nationweekend.com/content/image_news/6907#.XlCWf58669U.lineme 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/6907#.XlCWf58669U.lineme


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอบคุณศาลรัฐธร
มนูญที่ยึดหลักการนิติบุคคลมหาชน ว่า 
 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยยุพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ทั้งหมดเป็น
เวลา 10 ปี และห้ามไปยุ่งเกี่ยวในการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาใหม่นั้น 
 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในฐานะผู้ยื่นค าร้องเรียนต่อ กกต. ให้ด าเนินการไต่สวน สอบสวน 
และยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการกู้เงิน 191 ล้านบาทของพรรคอนาคตใหม่นั้น เห็นว่า ค าวินิจฉัยของศาลรัฐ
ธรมนูญทั้งหมดทั้ง 4 ประเด็นนั้น สอดรับกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่บัญญัติห้ามไว้ใน พรป.พรรคการเมือง 2560 
แล้ว และถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานที่เหมาะสมที่นักการเมืองและพรรคการเมืองพึงน้อมรับและน าไปปฏิบัติมิให้เป็นการ
ฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะการวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลมหาชน พึงกระท าการใด ๆ ได้ แต่
เฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น อย่าริอ่านแปลความหลักกฎหมายเพื่อตนเองหรือพรรคตน จนท าให้มองข้ามหลัก
กฎหมายนิติบุคคลมหาชนไป 
 นอกจากนั้น ยังมีพรรคการเมืองอีก 32 พรรคการเมืองที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นค า
ร้องไว้ต่อ กกต. ว่ามีการกระท าในลักษณะเทียบเคียงคล้ยกับพรรคอนาคดใหม่ คือ การกู้เงิน การยืมเงิน ฯลฯ มาใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมของพรรค ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องรีบไต่สวน สอบสวน และเสนอค าร้องต่อศาลฐธรมนูญ
วินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว เนื่องจากมีบรรทัดฐาน ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณียุบพรรคอนาคดใหม่ไว้แล้ว แต่หาก 
กกต. ยังคงชักช้ าในการด าเนินการก็อาจถูกครหาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติได้ 
 
แถลงมา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
นายศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1993929 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1993929
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ไม่ต้องไปเกิด!‘ศรีสุวรรณ’เร่งจี‘้กกต.’ฟันอาญาดาบสอง‘ธนาธร-กก.บห.’อนาคตใหม่ 
วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 09.25 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  
เปิดเผยว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็น
เวลา 10 ปี และห้ามไปยุ่งเกี่ยวในการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาใหม่นั้น 
 แต่เนื่องจากตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่นั้น ระบุไว้
ชัดเจนว่า พรรคอนาคตใหม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรบับรจิาคเงนิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นตาม ม.66 โดยรู้หรือควร
จะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม ม.72 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 โดยมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า พรรค
อนาคตใหม่ท าการฝ่าฝืน ม.72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม ม.92 วรรคสอง ประกอบ ม.92 วรรคหนึ่ง (3) 
 ดังนั้น จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม. 124 ที่ก าหนดให้เอาผิด ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี และมาตรา 125 ที่ก าหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองด้วย 
 นอกจากนั้น กรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีการน าเงินรายได้ของพรรคที่ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค 
ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการด าเนินงานของพรรคการเมืองตาม ม.87 ไป
ใช้หนี้เงินกู้ให้กับธนาธร โดย ม.132  ก าหนดโทษไว้ว่าหากหัวหน้าพรรค  กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรค
ผู้ใดน าเงินหรือยินยอมให้บคุคลน าเงิน ทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพื่อ
การอื่นอันเป็นการฝ่าฝืน ม. 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-10 ปี ปรับตั้งแต่ 1 แสน - 2 แสนบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับโดยที่การด าเนินคดีอาญาน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในค าวินิจฉัยด้วยว่าการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร
และพรรคอนาคตใหม่นั้น เสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่สวนฯของ กกต.แล้ว  แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจ าต้องเดินทางไปจี้ให้ กกต. เร่งด าเนิน
คดีอาญาต่อนายธนาธร และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดบรรทัดฐาน
ต่อนักการเมืองต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นเรื่องในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์
ราชการ อาคาร B หลักสี่ กทม. 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/474649 
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ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์กก.บห.พรรค10ปี 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญองคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออก
นั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พรรคอนาคตใหม่กู้ยืม
เงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191,200,000 บาท เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่า
ฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่ และขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญ พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ 
 ทั้งนี้ค าช้ีแจงของ กกต.ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
พรรคการเมือง 2560 มาตรา 62 ก าหนดที่มารายได้ของพรรคการเมืองไว้ 7 ประเภท ไม่มีประเภทรายได้อื่นที่เปิดช่อง
ให้พรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินมาด าเนินกิจการพรรคการเมืองได้ ดังนั้น หากไม่ใช่เงินรายได้ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
พรรคการเมือง 7 ประเภท แม้จะเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็อาจเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพรรคการเมือง 
 ขณะเดียวกันรายได้จากเงินบริจาคตามมาตรา 66 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง 2560 
ก าหนดว่า บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรค
การเมืองต่อปีมิได้ อันเป็นเงื่อนไขในเพื่อเป็นหลกัประกันถึงความโปร่งใสการได้มาซึ่งรายได้ และการป้องกันมิให้เกิดการ
กระท านิติกรรมอ าพรางการได้มาซึ่งรายได้ของพรรคการเมือง 
 ดังนั้น พรรคการเมืองที่หารายได้โดยไม่เป็นไปตามประเภทรายได้ หรือรับเงินโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการได้มาของรายได้ที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองก าหนด เงินที่ได้มาจึงไม่เป็นเงินจากแหล่งรายได้
ตามที่กฎหมายก าหนดเข้าลักษณะความผิดตามมาตรา 72 ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
 โดยมาตรา 72 ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสยัว่า มีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 92 (3) จึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค 
 ขณะที่ข้อต่อสู้ของพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับนิติบุคคลเอกชน 
สามารถกู้ยืมเงินได้ โดยมีการเมืองอีก 16 พรรค ที่มีการกู้เช่นกันแต่ กกต.กลับเลือกปฏิบัติไม่ด าเนินการเอาผิด รวมทั้ง
เงินกู้ไม่ใช่เงินรายได้ ไม่ใช่บริจาค รวมถึงไม่ใช่ผลประโยชน์อื่นใดหรือเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาไม่ชอบที่จะผิดมาตรา 72 อีกทั้งข้ันตอนการพิจารณาของ 
 กระบวนการ กกต.เร่งรัด ไม่ถูกต้องไม่ให้โอกาสพรรคในการยื่นเอกสารหลักฐานอย่างเต็มที่ซ้ าเป็นการมุง่ที่
จะเอาผิดกับพรรคอนาคตใหม่โดยเฉพาะ และคณะอนุกรรมการไต่สวนของ กกต.2 ชุดได้ยกค าร้องไปแล้ว แต่ กกต.ยัง
ด าเนินการกับพรรคอนาคตใหม่ 
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 อีกทั้ง ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากมาตรา 92(3) ขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (3) ที่บัญญัติถึงอ านาจศาลรัฐธรรมนูญว่า “หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ” ไม่มีตรงไหนที่ศาลมีอ านาจยุบพรรค ดังนั้น อ านาจการยุบพรรคเกิดใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
มาตรา 92 แสดงให้เห็นว่า มาตรา 92 ขัดกับรัฐธรรมนูญ 210 
 ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตีตกข้อโต้แย้งเรื่องอ านาจการยุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงวินิจฉัยว่า 
พรรคการเมืองเป็นนิติบคุคลมหาชน และวินิจฉัยว่าการที่นายธนาธรให้กู้เงิน 191.2 ล้านบาท มีการคิดดอกเบี้ยไม่เป็นไป
ตามปกติทางการค้า รวมถึงเงินบริจาค 8.5 ล้านบาท เท่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และจากข้อเท็จจริง นายธนาธรให้
เงินกู้เป็นทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้กู้เงินเป็นจ านวนมาก กรรมการบริหารพรรคควรจะรู้การเป็นหนี้จ านวนมาก 
ย่อมท าให้เกิดการครอบง าของเจ้าหนี้ หรือ งดเว้นอื่นใดตามสัญญาได้ ท าให้เกิดการได้เปรียบทางการเงิน เป็นส่งผลให้
พรรคการเมืองเป็นธุรกจิการเมอืง การยืมเงินเป็นการหลกีเลี่ยง มาตรา 66 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมอืง 2560 จึงมี
สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 (3) ประกอบมาตรา 72 เพิกถอนสิทธิคณะ
กรรมการบริหารพรรคที่ด ารงต าแหน่งวันที่ 2 ม.ค 2562 หรือ 11 เม.ย.2562 มีเหตุ 10 ปี นับแต่วันที่ศาลยุบพรรคผู้ถูก
ร้อง และห้ามไม่ให้ผู้เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคจัดต้ังพรรคการเมือง หรือ มีส่วนร่วมจัดต้ังพรรคการเมือง
ใหม่ 10 ป ี
 ส าหรับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ทั้งหมด 76 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบ่งเขต 26 คน และ ส.ส. บัญชีรายช่ือ 50 
คน โดย ในจ านวนนั้นมี 11 คน ที่  เป็นกรรมการบริหาร ณ วันที่มีการกู้ เงิน และตอนนี้ยังมีสมาชิกสภาพเป็น
ผู้แทนราษฎรอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563) ได้แก่ 
1. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
2. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
3. ช านาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
5. พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
6. ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
7. นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
8. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
9. สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
10. เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
11. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
ส่วนกรรมการบริหารอีก 5 คนที่ไม่ได้เป็น ส.ส. ปัจจุบัน ได้แก่ 
12. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 
13. ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 
14. สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 
15. รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 
16. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส. 
 
อ้างอิง :  https://www.prachachat.net/politics/news-423519 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-423519


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาค ารอ้ง
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคอนาคต
ใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้ยืม
เงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน191.2 ล้านบาท  โดยฝ่ายผู้ร้อง คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ( กกต. ) มอบหมายให้นายสมพล พรผล ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง เป็นผู้แทนมาศาลฝ่ายผู้ถูก
ร้อง พรรคอนาคตใหม่ ทราบนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาล โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายวรวิทย์ 
กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้อ่านค าวินิจฉัย ว่า  คดีนี้กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมี
ค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค าร้อง ค าช้ีแจงข้อกล่าวหา  เอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคดีพอ
วินิจฉัยได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้พยานบุคคล รวม 17 ปาก 
 จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและให้เลขาธิการ
กกต.ในฐานะผู้เกี่ยวข้องจัดท าความเห็นเป็นหนังสือ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนดประเด็นที่ต้องวินิจฉัยรวม 4 ประเดน็ 
ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ร้องมีอ านาจยื่นค าร้องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 
หรือไม่ ประเด็นที่สอง มีเหตุยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560 มาตรา 92 หรือไม่ ประเด็นที่สาม 
กรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560  มาตรา 
92 วรรคสองหรือไม่เพียงไร ประเด็นที่สี่ ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ถูกยุบและถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองข้ึนใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วน
ร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหม่อีกไม่ได้ ภายในก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบตามพ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง 2560 มาตรา 94 วรรคสองหรือไม่ 
 ข้อเท็จจริงเบือ้งต้นตามที่ปรากฎในค าร้อง ค าช้ีแจงข้อกล่าวหา  ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้ถูกร้องได้น าส่งงบ
การเงินประจ าปี 2561 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม2561  &#8211; 31 ธันวาคม 2561  ต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง ระบุว่า ผู้ถูกร้องมีรายได้ รวมเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแแปดบาท และมี
ค่าใช้จ่ายรวมเจ็ดสิบสองล้านหกแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เป็นเงิน หนึ่งล้านสี่
แสนเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท 
 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ผู้ถูกร้องได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 
จ านวนเงิน 161 ล้าน 2 แสนบาท โดยข้อ 1 ระบุว่า ผู้กู้ได้รับต้นเงินกู้เรียบร้อยแล้วทั้งจ านวน ข้อ 2 ระบุว่า ผู้กู้ยอมเสีย
ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 75 ต่อปีของต้นเงินกู้ ก าหนดส่งดอกเบี้ยทุกเดือนจนกว่าสัญญาสิ้นสุดลง ทั้งนี้หากผู้กู้
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ผิดนัดไม่ช าระหนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้กู้ต้องรับผิดในเบีย้ปรบัวันละ 100 บาท จนกว่าผู้กู้จะช าระต้นเงินกู้คงค้าง 
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และเบี้ยที่ผิดนัดเสร็จสิ้น 
 
 ต่อมาผู้ถูกร้องได้มีการช าระเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่นายธนาธร จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2562 ช าระเงินสด จ านวน 14 ล้านบาทวันที่ 21 มกราคม 2562  ช าระเป็นเงินสด จ านวน 8 ล้านบาท และวันที่ 29 
มกราคม 2562 ได้ช าระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จ านวน 50 
ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 72 ล้านบาท 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ผู้ถูกร้องได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จ านวน 30 ล้านบาท โดย
ในสัญญา ข้อ 1 ระบุว่า ในวันท าสัญญานี้ผู้กู้ได้รับเงินกู้เป็นจ านวน  2 ล้าน 7 แสนบาท ส่วนจ านวนเงินกู้ที่เหลือตาม
สัญญาผู้ให้กู้จะให้แก่ผู้กู้ในภายหลัง ข้อ 2 ระบุว่า ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของต้นเงินกู้
เท่าที่ผู้กู้ยังคงค้างช าระ อีกทั้งผู้ถูกร้องกับนายธนาธร ได้ย่ืนค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหารับกันว่ามีการแก้ไขสัญญาเงินกู้ในข้อ 
2 จากเดิมให้ส่งดอกเบี้ยทุกเดือน เปลี่ยนเป็นให้ส่งดอกเบี้ยทุกปี นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม 2562 นายธนาธรได้
บริจาคเงินให้แก่ผู้ถูกร้อง จ านวน  8 ล้านห้าแสนบาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้ถูกร้องได้มีการช าระค่าดอกเบี้ย
และช าระเงินกู้ยืมบางส่วนให้นายธนาธร จ านวน  3 ครั้ง แบ่งออกเป็นครั้งที่ 1 ค่าดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมเบี้ยปรับ จ านวน 
5 ล้าน 8 แสน 9 หมื่น 5 พัน 2 ร้อยบาท  ครั้งที่ 2 ช าระเงินกู้ยืมบางส่วนของสัญญาลงฉบับวันที่ 2 มกราคม 2562 
จ านวน 5 ล้านบาท และครั้งที่ 3 ค่าดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมเบี้ยปรับ เป็นเงิน 1 ล้านสี่แสน สี่หมื่น 9 พัน 9 ร้อย 88 บาท สี่
สตางค์  
 ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ร้องมีอ านาจยื่นค าร้องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
มาตรา 92 หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 บัญญัติว่า เมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันควร
เช่ือได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) ให้ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคนั้น และมาตรา 93 บัญญัติว่าเมื่อปรากฎต่อเลขาธิการกกต.ที่เป็นนายทะเบียนพรรค
การเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท าการตามมาตรา 92 ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทัง้
เสนอความเห็นเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรค
การเมือง 2560 ข้อ 54 วรรคหนึ่ง และข้อ 55 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดรองรับหลักเกณฑ์ในลักษณะท านองเดียวกัน
กับพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 และมาตรา 93 ส่วนที่ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ข้อ 55 
วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้น าระเบียบกกต.ว่าด้วยการสบืสวนไต่สวนและการวินิจฉัยช้ีขาดมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้น มิได้
หมายความว่าต้องน าระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับทุกข้อ แต่เป็นกรณีที่น ามาใช้เมื่อระเบียบกกต. มิได้เก าหนดไว้ อีกทั้ง
ระเบียบกกตว่าด้วยการสืบสวนการไจส่วนและวินิจฉัย เป็นระเบียบที่ใช้ส าหรับการสืบสวนเพือ่ด าเนินคดีอาญากับบุคคล
เพราะเหตุกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ซึ่งมีกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาและส่งเรื่องให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ข้อที่ผู้ถูกร้องโต้แย้งว่า เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะ 13 เสนอรายงานต่อผู้ร้องว่าคดีไม่มีมูล
แล้วผู้ร้องมีหน้าที่สั่งยุติเรื่องตามมาตรา 41 ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. 2560 แต่เลขาธิการกกต. และนายทะเบียนพรรค
การเมืองได้อาศัยข้อเท็จจริงจากส านวนการสืบสวนดังกล่าวข้างต้นมาตั้งฐานความผิดตามมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง เสนอต่อผู้ร้องและได้ประชุมครั้งที่ 129/2562 ให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยุบพรรค โดยไม่ได้
ด าเนินการส่งเรื่องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองด าเนินการแก้ไขส านวนหรือไต่สวน และการแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้
ร้องจึงไม่ชอบด้วยมาตรา 41 พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. และระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนและไต่สวนฯข้อ 54 นั้น เห็นว่า 
ตามบทบัญญัติมาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฎต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด มีผู้
แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีมูลเพียงพอ สืบสวนต่อไปว่าการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
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กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือจะมีผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการสืบสวนหรอืไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจรงิและหลกัฐานโดยพลัน ถ้า
ผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลความผิดให้สั่งยุติเรื่องถ้ามีหลักฐานอันควรเช่ือว่ามีผู้กระท าการตามที่มีการสืบสวนหรือ
ไต่สวนให้คณะกรรมการสั่งให้ด าเนินคดีโดยเร็วหรือในกรณีจ าเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระท าการ
ดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวก็ได้ ย่อมหมายความว่าเมื่อผลการสืบสวนปรากฎไม่มีมูลความผิดและผู้ร้องเห็นชอบด้วยกับ
ผลการไต่สวนของคณะกรรมการดังกล่าว จึงสั่งให้ยุติเรื่อง โดยความเห็นผู้ร้องย่อมเป็นอิสระ ไม่ได้ผูกพันธ์ ให้เป็นไป
ตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน  
 นอกจากนี้ ยังปรากฎข้อเท็จจริงอีกว่า การด าเนินคดีอาญาตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยา และนายสุรวัฒน์ 
สังขฤกษ์ ร้องเรียนกล่าวโทษผู้ถูกร้องส านวนการสืบสวนขณะนี้เสร็จสิ้นจากการพิจารณาในข้ันตอนของคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว และอยู่ระ หว่างการพิจารณาของผู้ร้อง จึงยังไม่ถึงข้ันตอนการแจ้งข้อกล่าวหาตาม
ระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนฯ ประกอบกับประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นกระบวนการทางอาญา ส่วนกรณี
การยุบพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 นั้น ปรากฎว่าการประชุมของผู้ร้อง 129/2562 วันที่ 
26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ร้องมีมติว่าเพื่อให้การด าเนินการต่อกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมือง
เป็นไปโดยความเรียบร้อย จึงให้นายทะเบียนพรรคการเมือง ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้สในพ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมีค าสั่งลงวันที่ 27 พฤศจิกายน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยคณะกรรมการดังกล่าวประชุมศึกษารายละเอียดส านวนการสืบสวนกรณีกล่าวหาว่า
นายธนาธร ได้ให้พรรคผู้ถูกร้องกู้ยืมเงิน เป็นการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวก้ีบพรรคการเมืองด้วยความรอบคอบว่า
สมควรจะด าเนินการ 
 ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง หรือไม่ ต่อมาคณะกรรมการได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เสนอต่อผู้ร้องและผู้ร้องได้พิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ถูกร้องกระท าการฝา่ฝืนมาตรา 72 เป็นเหตุให้ยื่น
ค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 92 (3 ) ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และได้มีมติให้ยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นกระบวนการด าเนินคดีอาญาและการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ยุบพรรค จึงแยกเป็นอิสระ
ต่อกัน การยื่นค าร้องของผู้ร้องจึงชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้องแล้ว ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่จึงฟังไม่
ข้ึน 
 นายวรวิทย์ อ่านค าวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ร้องโต้แย้งว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจวินิจฉัยคดีน้ี ศาลเห็น
ว่า  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่
วินิจฉัยคดีได้  ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่ฟังไม่ขึ้น  และเป็นที่ยุติตามที่ กกต.ได้ย่ืนค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณา ตั้งแต่การรับค าร้องในวันที่25 ธันวาคม และมีการประชุมองค์
คณะตุลาการอย่างต่อเนื่องรวม 11 ครั้ง จนกระทั่งได้ข้อยุติและนัดฟังค าวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  ศาลได้ใช้เวลา
พิจารณาคดีอย่างละเอียดถ่ีถ้วนเป็นระยะเวลานานพอสมควร  โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ช้ีแจงแก้ข้อ
กล่าวหา รวมระยะเวลา 71 วัน จึงไม่ได้กระท าการเร่งรัดหรือรวบรัดแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัย ว่า ประเด็นที่สอง มีเหตุยุบพรรคผู้ถูก
ร้องตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560 มาตรา 92 หรือไม่ เห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 45 วรรคหนึ่งบัญญัติว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสรีภาพบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และวรรคสองบัญญัติว่า ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดย
เปิดเผยตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบาย ส่งผู้สมัคร ก าหนดมาตรการ 
ให้สามารถด าเนินการกิจการพรรคได้โดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือถูกบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช้ีน า ครอบง า และการให้
ก าหนดมาตรการให้สมาชิก ไม่กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
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 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประ
โยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติ
บุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้า
ล้านบาทต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว พรรคการเมืองจะรับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้ 
 มาตรา 72 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสยัว่า มีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 พิจารณาแล้วเห็นว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มีความมุ่งหมายเพื่อรับรองเสรีภาพในการจัดต้ัง
พรรคการเมืองโดยก าหนดกรอบของกฎหมายในการจัดต้ังและการบริหารพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองเป็นของ
ประชาชนอย่างกว้างขวางและการบริหารงานภายในของพรรคที่เป็นไปตามหลักความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค
การเมือง โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ ปราศจากการ
ครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรค
การเมืองตั้งแต่เริ่มแรกและก าหนดให้การส่งผู้สมัคร ก าหนดมาตรการ ให้สามารถด าเนินการกิจการพรรคได้โดยอิสระ 
ไม่ถูกครอบง าหรือถูกบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช้ีน า ครอบง า และการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการพรรคนั้น 
เพื่อป้องกันมิให้พรรคการเมือง เป็นธุรกิจการเมือง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นผู้บง
การพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ รัฐสภาจึงตราพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองข้ึน เป็นกฎหมายตามมาตรา 45 
บัญญัติไว้ 
 ส่วนมาตรา 66 ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ห้ามบุคคล บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้พรรค
การเมืองเกิน 10 ล้านบาทต่อปี  บทบัญญัติดังกล่าวต้องการควบคุมพรรคการเมืองรับบริจาคเงินจากบุคคล เป็น
มาตรการป้องกันไม่ให้พรรค บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นนายทุนพรรคการเมืองเพือ่
บงการหรือมีอิทธิพลครอบง าและช้ีน า การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามประสงค์ของตนแต่เพียงผู้
เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ ท าให้การบริหารกิจกาพรรคการเมืองไม่เป็นไปโดยอิสระ ท าให้การตรวจสอบถ่วงดุลกันภายใน
พรรคไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อันเป็นการท าลายหลักความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 และอาจส่งผลท าให้พรรคการเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายของผู้บงการ หรือผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคการเมือง จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมืองเพื่อสร้างเสริมให้พรรคการเมืองมีการบริหารกิจการพรรคการเมืองที่มีความ
เป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันพรรคการเมืองที่ประชาชนมีความน่าเช่ือถือ
และเป็นที่ยอมรับ 
 ประเด็นที่ต้องพิจารณาประการแรก การที่พรรคการเมืองรับบริจาคทรัพย์เงินทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะ
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีความหมายแค่ไหนเพียงไร เห็นว่า 
 บทบัญญัติมาตรา 72 มีข้อห้าม 2 กรณี 1.พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท าการฝ่า
ฝืน รับบริจาคเงิน พรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  อันเป็นทั้งการได้มา
และวิธีการได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เปิดเผย 2.พรรคการเมือง ผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมือง กระท าการฝ่าฝืนรับบริจาค เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
แหล่ง ที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการได้มาซึ่งเงินหรือทรีพย์สนิอื่นใด ที่มีแหล่งที่มาจากการกระท าผดิกฎหมาย 
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หรือเป็นเงินสกปรก การฟอกเงิน การค้าของเถ่ือน ค้ามนุษย์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการได้มาทั้ง 2 กรณี ไม่ว่าจะ
เป็นจ านวนเท่าใดก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการกระท ามิชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
มาตรา 72 จึงได้ก าหนดข้อห้ามเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่าน้ี อันจะท าให้พรรคการเมืองกลายเป็นผู้
มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมช่วยเหลือกระท าความผิดไปด้วยมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชน ที่มีต่อ
ระบบการเมืองของประเทศไทย เป็นมาตรการส าคัญในการเสริมสร้างระบบการเมืองของไทยให้มีความโปร่งใส เป็นที่
น่าเช่ือถือของประชาชน สอดคล้องมาตรา 77 วรรรคหนึ่งของกฎหมายเดียวกัน ที่ก าหนดมาตรการ วิธีการให้พรรค
การเมืองปฏิบัติ เพื่อให้ การบริจาคของพรรคการเมืองเป็นไปตามกฎหมายเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
 ปัญหาประการที่สองมีอยู่ว่า พรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้หรือไม่ เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายก าหนดแหลง่ที่มาไว้ ในตามมาตรา 62 ของพ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคการเมืองน ามาใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของทางการเมือง ที่ไม่มีแหล่งที่มา
ตามกฎหมายระบุไว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ด้วยมาตรา 62 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ถึงแม้ว่าไม่ได้ห้าม
การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองโดยชัดเจน แต่ไม่ได้รับรองว่าให้กระท าได้ ประกอบกับพรรคการเมือง เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน และเงินกู้ แม้มิได้เป็นรายได้ แต่เป็นรายรับและเงินทางการเมือง การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและ
การใช้จ่ายเงินเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงจะท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 
 เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อต้องการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ก ากับให้พรรคการเมอืง
ตรวจสอบได้และให้พรรคการเมืองด าเนินการโดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลหรือกลุม่บุคคลใด การกู้ยืมเงิน
ของพรรคการเมืองจึงต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปัญหาที่สามมีอยู่ว่าการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา 72 มีความหมายอย่างไร เห็นว่า เมื่อพิจารณานิยามค าว่าบริจาคตามมาตรา 4 ของกฎหมาย
เดียวกัน หมายรวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามที่ก าหนด ส่วนค าว่าประโยชน์อื่นใด หมายถึงการให้ทรัพย์สิน 
บริการ ส่วนลด โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการท าให้หนี้ที่พรรค
การเมืองเป็นหนี้สิ้นไปด้วย ซึ่งการที่กฎหมายใช้ค าว่าให้หมายความรวมถึงในการนิยามความหมาย ของค าในกฎหมาย 
ย่อมมีความหมายรวมถึงสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่จ ากัดความหรือให้ความหมายไว้ด้วย เพราะฉะนั้นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่
พรรคการเมือง ย่อมความหมายรวมถึงการกระท าที่มีลักษณะท านองเดียวกับการให้บรกิาร หรือการให้ส่วนลด หรือว่ามี
ค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทาง การค้า และท าให้หนี้ของพรรคการเมืองลดลงหรือสิ้นไป 
 หรือการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง ที่ไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้ ไม่ต้องการออกค่าใช้จ่าย ซึ่ง
ปกติต้องจ่าย อันมีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังนั้น การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยโดยไม่
ปกติทางกรค้า หรือการท าให้หนี้พรรคการเมืองลดลง หรือการได้เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายที่
ปกติต้องจ่าย ย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง ตามมาตรา 4 ต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์มาตรา 45 
วรรคสองและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริจาค ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 66 และมาตรา  72 ด้วย 
เหตุน้ีค าว่าบริจาค และประโยชน์อื่นใด ตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงมีความหมายเฉพาะตามกฎหมายน้ี เพื่อก าหนดสิ่ง
ที่อยู่ในขอบข่ายบังคับแห่งกฎหมายในเรื่องนี้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการควบคุมการ
สนับสนุนทางการเมืองให้เป็นไปโดยพอเหมาะ พอควร แก่การด าเนินการ โดยก าหนดให้พรรคมีระบบทางการเงิน บัญชี 
รวมทั้งรายได้ของพรรคที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มครองหลักความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค และป้องกันไม่ให้
บุคคลใดอาศัยพรรคเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ส่วนตน หรืออาศัยความได้เปรียบทางการเงิน มาเป็นผู้บงการ หรือมี
อิทธิพลครอบง า ช้ีน ากิจการของพรรคการเมืองแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้  
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 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฎว่างบการเงินประจ าปี 2561 ของพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่ 3 ตุลาคม -31 
ธันวาคม 61 ที่ยื่นต่อกกต.ที่ระบุว่ามีรายได้จากเงินทุนประเดิม 1,067,124 บาท รายได้รวม 7,173,168 บาท ส่วน
ค่าใช้จ่ายรวม 72,663,705 บาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 1,490,537บาท แต่พรรคกลับท าสัญญากู้เงินจากนายธนาธร 
รวม 2 ฉบับ รวม 191.2 ล้านบาท แต่การคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็นการให้
ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ แม้พรรคอนาคตใหม่ จะช าระหนี้เงินกู้บางส่วน
ให้แก่นายธนาธรหลายครั้ง แต่การช าระคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นเงินสดจ านวนเงิน 14 ล้านบาท 
ภายหลังที่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินเพียง 2 วัน ถือเป็นการผิดปกติวิสัย  
 นอกจากนี้สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2552 ซึ่งมีวงเงินกู้จ านวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2 ปี แต่วันท าสัญญา พรรคอนาคตใหม่กลับรับเงินกู้เพียง 2.7ล้านบาท การท าสัญญากู้เงินฉบับเพิ่มเติมโดยที่ยัง
มีหนี้เงินกู้ค้างช าระอยู่ ไม่เป็นไปตามปกติวิสัย การท าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจึงลักษณะที่มีข้อกตกลงในสัญญา และ
พฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือพรรคอนาคตใหม่เป็นกรณีพิศษไม่เป็นปกติในทางการค้าและไม่เป็นไป
ตามปกติวิสัยในการให้กู้เงิน และการช าระหนี้เงินกู้ยืมและการคิดดอกเบี้ย ก็ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าส าหรับการ
กู้ยืมเงินที่ไม่มีหลักประกัน ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคอนาคตใหม่ บรรดาที่สามารถค านวนเป็นเงินได้ และ
เมื่อรวมประโยชน์อื่นใดที่พรรครับบริจาค กู้ยืมจ านวน 191.2ล้านบาท กับเงินที่นายธนาธรบริจาคให้กับพรรคเมื่อปี 62 
จ านวน 8.5ล้านบาท ย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท
ต่อปี  ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 วรรคสอง 
 จากข้อเท็จจริงพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นว่าการที่นายธนาธรให้เงินกู้พรรคอนาคตใหม่ เป็นการบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และการที่นายธนาธร ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค ให้พรรคกู้ยืมเงินจ านวนมาก กรรมการบรหิาร
พรรคอนาคตใหม่ ควรที่จะรู้ว่าการเป็นหนี้จ านวนมากต่อบุคคลใด ย่อมก่อให้เกิดการครอบง า ช้ีน าโดยบุคคลที่เป็น
เจ้าหนี้สามารถอาศัยอ านาจแห่งมูลหนี้ ที่จะเรียกให้พรรคช าระหนี้ หรืองดเว้นการอันใดตามสัญญาก็ได้ ทั้งยังก่อให้เกิด
ความได้เปรียบทางการเงิน มาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว อันส่งผลให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจ
การเมือง ดังนั้น การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ จึงมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นตามมาตรา 66 เมื่อการรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 72 กรณีจึงมีหลักฐานอันควร
เช่ือได้ว่าพรรคอนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรค ตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองตามตรา 92 
วรรคสอง ประกอบวรรคหนึ่ง (3) 
 ต่อมานายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัยในประเด็นที่สาม ว่า 
กรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560  มาตรา 
92 วรรคสองหรือไม่เพียงไร พิจารณาแล้วเห็นว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคสอง บัญญัติในลักษณะ
เป็นบทบังคับว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้ด าเนินการไต่สวนมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมอืงกระท าการตามวรรค
หนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น เมื่อผู้ถูก
ร้องได้กระท าการอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรค จึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบพรรคแลว้ จึง
ชอบที่จะมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคที่ด ารงต าแหน่งดั งกล่าวอยู่ในวันที่ 2 
มกราคม 2562 และวันที่ 11 เมษายน 62 ซึ่งเป็นวันที่ท าสัญญากู้เงินอันเป็นการกระท าความผิดจนเป็นเหตุให้ถูกยุบ
พรรค โดยก าหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่อเหมาะพอควรแก่
กรณี ดังนั้น จึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่กระท าอันเป็นเหตุ
ให้สั่งยุบพรรค มีก าหนด 10  ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค ตามมาตรา 92 วรรคสอง 
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 ประเด็นที่สี่ ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง จะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองข้ึนใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองข้ึนใหม่อีกไม่ได้ ภายในก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
2560 มาตรา 94 วรรคสองหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเห็นว่า มาตรา  94 วรรคสอง ห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคของพรรคที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตั้ง จดทะเบยีนจัดต้ังพรรคการเมอืง
ข้ึนใหม่ หรือมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรค ทั้งนี้ ภายในก าหนด 10 ปี นับตั้งแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ บทบัญญัต
แห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งมิได้ให้อ านาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเป็น
อย่างอื่น เมื่อสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคแล้ว จึงต้องสั่งห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในวันที่ 2 มกราคมหรือวันที่ 11 เมษายน ไปจดทะเบียน
พรรคการเมืองใหม่อีก หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืงอข้ึนใหม่อีก
ภายในก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นที่ 1 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ประเด็นที่ 2 มีมติเสียงข้าง
มาก 7 ต่อ 2 ประเด็นที่ 3 มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2  และประเด็นที่ 4 มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2   
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1992370 
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ยึดเงินกู้ 191 ล้านเข้ากองทุนพรรคการเมือง กก.บริหารอนาคตใหม่ยังต้องลุ้นโทษจ าคุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ในกรณีกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 191.2 ล้านบาท 
 ในค าวินิจฉัยระบุว่า การกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ รวม 191.2 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่
ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็นการให้ผลประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ เมื่อรวมกับเงินบริจาคที่นาย
ธนาธร บริจาคไปแล้ว 8.5 ล้านบาท 
 ย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อปีซึ่ง
ต้องห้ามตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 66 วรรคสอง 
 การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงิน ตาม มาตรา 66 จึงเป็นการรับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
มาตรา 72 อันเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรคด้วย 
 ส าหรับ ความผิด ตาม มาตรา 66 ระบุโทษไว้ใน มาตรา 125 
– พรรคถูกปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
– ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคห้าปี 
– ให้เงินส่วนที่เกินสิบล้านบาทตกเป็นของกองทุนพรรคการเมือง (นายธนาธร บริจาคไปแล้ว 8.5 ล้านบาท เท่ากับต้อง
ส่งเงิน 189.7 ล้านบาทเข้ากองทุน) 
 ส่วนผู้ให้กู้คือ นายธนาธร มีความผิดตาม มาตรา 124 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้าปี 
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ขณะที่ความผิดตามมาตรา 72 ระบุไว้ในมาตรา 126 
– ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
– ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ซึ่งศาลตัดสิน 10 ปี) 
 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า กรรมการบริหารพรรค อาจจะถูกด าเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
มาตรา 87 ที่ก าหนดว่า เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมอืงต้องน าไปใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง แต่การน าเงินที่ได้ไปใช้หนี้บางส่วนให้นายธนาธรแล้ว  ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรา 132 หัวหน้าพรรคการเมอืง 
กรรมการบริหารพรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรคการเมืองผู้ใดน าหรือยินยอมให้บุคคลอื่นน าเงินหรือทรัพย์สินของ
พรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 
วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
อ้างอิง  :  https://workpointnews.com/2020/02/21/ffp-36/ 
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มติ ศาลรธน. 7 ต่อ 2 ยุบ "อนาคตใหม่" พบพิรุธจ่ายเงินคืนใน 2 วัน ชี้ ท าสัญญากู้ผิดปกติวิสัย 
สยามรัฐออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 18:18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลรธน.มีมติ 7 ต่อ 2 ยุบอนาคตใหม่ ตัดสิทธิกก.บห.10 ปี ชี้ท าสัญญาเงินกู้เลี่ยงบริจาคให้พรรคการเมือง จับพิรุธ
จ่ายเงินคืนภายใน 2 วัน ผิดปกติวิสัย 
 เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งเพื่ออ่านค า
วินิจฉัย ค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง 
(3) ประกอบมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรค
อนาคตใหม่กู้ยืมเงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาท โดยกกต.ส่งนายสมพล 
พรผล ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมอืง เป็นผู้แทนเข้ารับฟังค าวินิจฉัย ส่วนพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้า
รับฟังค าวินิจฉัย 
 โดยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการรัฐธรรมนูญ เริ่มต้นอ่านค าวินิจฉัยว่า คดีน้ีกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยเพื่อให้มีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยศาลเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องไต่สวนพยานบุคคล แต่เพื่อ
ประโยชน์ แห่งการพิจารณาให้พยานบุคคลทั้ง 17 ปาก จัดท าบันทึกถ้อยค าหรือความเห็นยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดย
ศาลก าหนดประเด็นวินิจฉัยไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1 ผู้ร้องมีอ านาจยื่นค าร้องตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 
หรือไม่ 2.มีเหตุให้ยุบพรรคตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ 3.คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) 
จะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่ และ 4.ผู้ที่เคยเป็นกก.บห.ที่ถูกสั่งยุบพรรค จะจดทะเบียนก่อตั้งพรรคใหม่
ภายในเวลา 10 ปีหรือไม่  
 โดยข้อเท็จจริงเบื้องต้นตลอดจนความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานต่างๆ พบว่า พรรคอนาคต
ใหม่ น าส่งงบการเงินประจ าปีพ.ศ.2561 และน าส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 2 ครั้ง ในวันที่ 3 ต.ค.61 
และ 31 ธ.ค.61 โดยระบุว่ามีรายได้ 71 ล้าน ค่าใช้จ่าย 72.6 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 1.4 ล้านบาท ต่อมาจึง
ท าสัญญากู้เงิน 161.2 ล้านบาท โดยรับเงินต้นเรียบร้อยและยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ7.5 ต่อปี ก าหนดส่งดอกเบี้ยทุก
เดือน และต่อมามีการช าระเงินกู้บางส่วนรวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ม.ค.62 จ านวน 14.2 ล้านบาท ครั้งที่ 2 วันที่ 21 
ม.ค.62 โดยช าระคืนเป็นเงินสดจ านวน 8 ล้านบาท และครั้งที่ 3 วันที่ 29 ม.ค. 62 ช าระคืนโดยโอนเงินเข้าบัญชีออม
ทรัพย์ สาขาไทยซัมมิท จ านวน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 72 ล้านบาท ต่อมาพรรคอนาคตใหม่ท าสัญญากู้เงินจากนาย
ธนาธรอีก 30 ล้านบาท โดยในวันท าสัญญาได้รับเงินต้นไปจ านวน 2.7 ลา้น ท าสัญญาช าระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีของ
ต้นเงินกู้  ซึ่ งนายธนาธรยอมรับว่ามีการแก้สัญญาที่ก าหนดให้ส่งดอกเบี้ยทุกเดือนมาเป็นส่งดอกเบี้ยทุกปี 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200221/8550bcd51b2c4841476f658985b057ce554afb4d9789a81683e86ed368ecd22e.jpg?itok=nIXub9YE
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นอกจากนี้นายธนาธรยังบริจาคเงินจ านวน 8.5 ล้านบาทให้กับพรรคอนาคตใหม่ ในส่วนของการช าระคืนเงินกู้พบว่า มี
การจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเบี้ยปรับ 5.8 ล้าน และการช าระดอกเบี้ยพร้อมเบี้ยปรับ 1.4 ล้านบาท 
 นายวรวิทย์ กล่าวด้วยว่า ประเด็นที่ 1 กกต.มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ยุบพรรคการเมือง
ตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 หรือไม่ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ก าหนดว่า
เมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเ ช่ือว่าพรรคการเมืองกระท าความผิด สามารถยื่นศาลสั่ งยุบพรรคการเมือง  
หรือเมื่อความปรากฏต่อนายทะเบยีนพรรคการเมืองหรอืเลขาธิการกกต. ให้รวบรวมขอเท็จจรงิ โดยระเบียบกกต.ข้อ 54 
วรรคหนึ่ง และ ข้อ 55 วรรคหนึ่งก าหนดหลักเกณฑ์รองรับไว้ ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่ที่ว่า คณะกรรมการ
สืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยช้ีขาดไปแล้วว่าการกู้ยืมเงินของพรรคไม่มีมูลความผิด การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตั้ง
ฐานความผิดเสนอต่อกรรมการกกต.ใหม้ีมติย่ืนค าร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนูญยุบพรรคจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ัน ศาลเห็น
ว่า ความเห็นของกรรมการ กกต.มีอิสระไม่ผูกพันกับคณะกรรมการไต่สวน สืบสวน และวินิจฉัย  ขณะที่การด าเนินคดี
ตามค าร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา ก็เสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่สวนฯแล้ว จึงยังไม่ถึงข้ันตอนการแจ้งข้อกล่าวหา 
ประกอบกับการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นกระบวนการด าเนินคดีอาญา ซึ่งแยกเป็นอิสระต่อกันจากกระบวนการยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่จึงฟังไม่ขึ้น  
 นายวรวิทย์ อ่านค าวินิจฉัยต่อไปว่า การที่พรรคอนาคตใหม่โต้แย้งว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจวินิจฉัยคดี
นี้ ศาลเห็นว่า พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
หน้าที่วินิจฉัยคดีได้ ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่จึงฟังไม่ขึ้น และเป็นที่ยุติตามที่ กกต.ได้ย่ืนค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนญู 
และศาลรัฐธรรมนูญได้ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณา ตั้งแต่การรับค าร้องในวันที่  25 ธ.ค.62 และมีการประชุม
องค์คณะตุลาการอย่างต่อเนื่องรวม 11 ครั้ง จนกระทั่งนัดฟังค าวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.62 ศาลได้ใช้เวลาพิจารณาคดี
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน นานพอสมควร โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา รวมระยะเวลา 71 วัน จึง
ไม่ได้เร่งรัดหรือรวบรัด 
 นายวรวิทย์ กล่าวว่า มีเหตุยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา 92 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า รัฐธรรมนูญ
มาตรา 45 บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ให้เป็นไปโดยเปิดเผย
ตรวจสอบได้ ให้สมาชิกมีส่วนร่วม ก าหนดนโยบาย ส่งผู้สมัคร ก าหนดมาตรการ ให้สามารถด าเนินการกิจการพรรคได้
โดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือถูกบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช้ีน า ครอบง า และการให้ก าหนดมาตรการให้สมาชิก ไม่กระท า
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดหมายก าหนด กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง บทบัญญัติดังกล่าว รัฐธรรมนูญมุ่งหมาย
เพื่อให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง มีการบริหารกิจการภายในของพรรคเป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตย ภายในพรรคการเมืองโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ด าเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการพรรคนั้น เพื่อป้องกันมิให้พรรคการเมือง เป็นธุรกิจการเมือง หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ รัฐสภาจึง
ตราพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองข้ึน เป็นกฎหมายตามมาตรา 45 บัญญัติไว้ 
 ส่วนมาตรา 66 ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ห้ามบุคคล บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้พรรค
การเมืองเกิน 10 ล้านบาทต่อปี บทบัญญัติดังกล่าวต้องการควบคุมพรรคการเมืองรับบริจาคเงินจากบุคคล เป็น
มาตรการป้องกันไม่ให้พรรค บุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นนายทนุพรรคการเมือง เพื่อ 
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บงการหรือมีอิทธิพลครอบง าและช้ีน า การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามประสงค์ของตนแต่เพียงผู้
เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ ท าให้การบริหารกิจการบ้านเมืองไม่เป็นไปโดยอิสระ ท าให้การตรวจสอบถ่วงดุลกันภายในพรรค
ไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อันเป็นการท าลายหลกัความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 45 และส่งผลท าให้พรรคการเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้บงการ หรือผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคการเมือง จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการรับบริจาคของ
พรรคการเมืองเพื่อสร้างเสริมให้พรรคการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนมีความ
น่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ 
 ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่าการที่พรรคการเมืองรับบริจาคทรัพย์เงินทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้
หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง มีความหมายแค่ไหนเพียงไร เห็นว่า มาตรา 72 มีข้อห้าม 2 กรณี 1.พรรค
การเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกระท าการฝ่าฝืน รับบริจาคเงิน พรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรรู้ว่า
ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นทั้งการได้มาและวิธีการได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่เปิดเผย 2.พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง กระท าการฝ่าฝืนรับบริจาค เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่ง ที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการได้มา ที่มีแหล่งที่มาจาก
การกระท าผิดกฎหมายหรือเป็นเงินสกปรก การฟอกเงิน การค้าของเถ่ือน ค้ามนุษย์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการ
ได้มาทั้ง 2 กรณี ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใด ย่อมถือว่าเป็นการกระท ามิชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ด้วยเหตุน้ี พ.ร.ป.มาตรา
72 เพื่อไม่ให้พรรคการเมืองไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ อันจะท าให้พรรคการเมืองกลายเป็นผู้สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือกระท าความผิดไปด้วยมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชน ที่มีต่อระบบการเมืองของประเทศไทย เป็น
มาตรการส าคัญในการเสริมสร้างระบบการเมืองของไทยให้มีความโปร่งใส น่าเช่ือถือของประชาชน สอดคล้องมาตรา 
77 วรรรค 1 ของกฎหมายเดียวกัน ที่ก าหนดมาตรการ วิธีการให้พรรคการเมืองปฏิบัติ เพื่อให้ การบริจาคของพรรค
การเมืองเป็นไปตามกฎหมายเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
 ส่วนพรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้หรือไม่เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัย
รายได้ โดยก าหนดแหล่งที่มาไว้ ในมาตรา 62 ของพ.ร.ป.พรรคการเมือง ดังนั้นเงินส่วนใดที่พรรคการเมืองน ามาใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ที่ไม่มีแหล่งที่มาตามกฎหมายระบุไว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ด้วย
มาตรา 62 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ถึงแม้ว่าไม่ได้ห้ามการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองโดยชัดเจน แต่ไม่ได้รับรองว่าให้
กระท าได้ ประกอบกับพรรคการเมือง เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เงินกู้ แม้มิได้เป็นรายได้ แต่เป็นรายรับและ
เงินทางการเมือง การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงจะท าได้ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 
 เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อต้องการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ก ากับให้พรรคการเมอืง
ตรวจสอบได้และให้พรรคการเมืองด าเนินการโดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลหรือกลุม่บุคคลใด การกู้ยืมเงิน
ของพรรคการเมืองจึงต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปัญหามีว่าการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ประโยชน์
อื่นใดตามมาตรา 72 มีความหมายอย่างไร เห็นว่า เมื่อพิจารณานิยามค าว่าบริจาคตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน 
หมายรวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกหนด ส่วนค าว่าประโยชน์อื่นใด หมายถึงการให้ทรัพย์สิน 
บริการ ส่วนลด โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการท าให้หนี้ที่พรรค
การเมืองเป็นหนี้สิ้นไปด้วย ซึ่งการที่กฎหมายใช้ค าว่าให้หมายความรวมถึงในการนิยามความหมาย ของค าในกฎหมาย 
ย่อมมีความหมายรวมถึงสิ่งอื่น นอกจากสิ่งที่จ ากัดความหรอืให้ความหมายไว้ด้วย เพราะฉะนั้นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่ 
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พรรคการเมือง ย่อมความหมายรวมถึงการกระท าที่มีลักษณะท านองเดียวกับการให้บรกิาร หรือการให้ส่วนลด หรือว่ามี
ค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทาง การค้า และท าให้หนี้ของพรรคการเมืองลดลงหรือสิ้นไป หรือ
การให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง ที่ไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้ ไม่ต้องการออกค่าใช้จ่าย ซึ่งปกติต้องจ่าย อันมี
ลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังนั้น การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยโดยไม่ปกติทางกรค้า หรือ
การท าให้หนี้พรรคการเมืองลดลง หรือการได้เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายที่ปกติต้องจ่าย ย่อมถือ
ว่าเป็นประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง ตามมาตรา 4 ต้องอยู่ภายใต้เจตนารมร์มาตรา 45 วรรค 2และอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริจาค ตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 66 และมาตรา 72 ด้วยเหตุน้ีค าว่าบริจาค ตามพ.ร.ป.
พรรคการเมืองและประโยชน์อื่นใดของพ.ร.ป.พรรรค จึงมีความหมายเฉพาะตามกฎหมายน้ี 
 เพื่อก าหนดสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายบังคับแห่งกฎหมายนเรื่องยี้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ที่ต้องการควบคุมการสนับสนุนทางการเมืองให้เป็นไปโดยพอ เหมาะ พอควร แก่การด าเนินการ โดย
ก าหนดให้พรรคมีระบบทางการเงิน บัญชี รวมทั้งรายได้ของพรรคที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มครองหลักประชาธิปไตย
ภายในพรรค และป้องกันไม่ให้บุคคลใดอาศัยพรรคเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ส่วนตน หรืออาศัยความได้เปรียบ
ทางการเงิน มาเป็นผู้บงการ หรือมีอิทธิพลครอบง า ช้ีน ากิจการของพรรคการเมืองแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ 
ข้อเท็จจริงในคดีน้ีปรากฎหมายงบการเงินประจ าปี 2561 ของพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่ 3.ต.ค.-31 ธ.ค.61 ที่ยื่นต่อกกต.
ที่ระบุว่ามีรายได้ จากเงินทุนประเดิม 1067124 บาท รายได้รวม 7173168 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวม 72663705 บาท 
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 1490537บาท แต่พรรคกลับท าสัญญากู้เงินจากนายธนาธร รวม 2 ฉบับ รวม 191.2 ล้านบาท 
แต่การคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง
บรรดาที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ แม้พรรคอนาคตใหม่จะช าระหนี้เงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรหลายครั้ง แต่การ
ช าระคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562 เป็นเงินสดจ านวนเงิน14 ล้านบาท ภายหลังที่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินเพียง 2 วัน 
ถือเป็นการผิดปกติวิสัย นอกจากนี้สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 11 เม.ย.2552 ซึ่งมีวงเงินกู้จ านวน 30 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ปี แต่วันท าสัญญา พรรคอนาคตใหม่กลับรับเงินกู้เพียง 2.7ล้านบาท การท าสัญญากู้เงินฉบับเพิ่มเตมิ
โดยที่ยังมีหนี้เงินกู้ค้างช าระอยุ่ ไม่เป็นไปตามปกติวิสัย การท าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจึงลักษณะที่มีข้อต าลงในสัญญา และ
พฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือพรรคอนาคตใหม่เป็นกรณีพิศษไม่เป็นปกติในทางการค้าและไม่เป็นไป
ตามปกติวิสัยในการให้กู้เงิน และการช าระหนี้เงินกู้ยืมและการคิดดอกเบี้ย ก็ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าส าหรับการ
กู้ยืมเงินที่ไม่มีหลักประกัน ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคอนาคตใหม่ บรรดาที่สามารถค านวนเป็นเงินได้ และ
เมื่อรวมประโยชน์อื่นใดที่พรรครับบริจาค กู้ยืมจ านวน 191.2ล้านบาท กับเงินที่นายธนาธรบริจาคให้กับพรรคเมื่อปี 62 
จ านวน 8.5ล้านบาท ย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท
ต่อปี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 วรรคสอง 
 จากข้อเท็จจริงพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นว่าการที่นายธนาธรให้เงินกู้พรรคอนาคตใหม่ เป็นการบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และการที่นายธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค ให้พรรคกู้ยืมเงินจ านวนมาก กก.บห.พรรค
อนาคตใหม่ ควรที่จะรู้ว่าการเป็นหนี้จ านวนมากต่อบุคคลใด ย่อมก่อให้เกิดการครอบง า ช้ีน าโดยบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ 
อาศัยอ านาจแห่งมูลหนี้ ที่จะเรียกให้พรรคช าระหนี้ หรืองดเว้นการอันใดตามสัญญาก็ได้ ทั้งยังก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการเเงิน มาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว อันส่งผลให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง ดังนั้น
การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ จึงมีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นตามมาตรา 66 เมื่อ
การรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็นการรับบริจาคเงินทรพัย์สินหรอืประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้
ว่าได้มิชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 72 กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ 
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กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองตามตรา 92 วรรสอง 
ประกอบวรรคหนึ่ง (3) 
 ต่อมานายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัยในประเด็นที่ 3 ว่า เมื่อศาล
ตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว ต้องเพิกถอนสิทธิสมัครของกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันที่ 2 ม.ค. 62 และวันที่ 11 เม.ย.62 ซึ่งเป็นวันที่ท าสัญญากู้เงินอันเป็นการกระท าความผิดจนเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรค 
โดยก าหนดระเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ป ีซึ่งเหมาะควรกับความผิดที่ได้ ฝ่าฝืนพรป.ว่าด้วยพรรคการเมอืง 
มาตรา 72 เรื่องห้ามบรจิาคเงินให้พรรคการเมืองเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี และห้ามพรรคการเมอืงรบับริจาคโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยกรรมการบริหารของพรรคที่ถูกยุบ จะจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่อีกไม่ได้ภายในเวลา 10 ปี 
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค 
ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/134393 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news1live.com/detail/9630000017701 
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(ฉบับเต็ม)7:2 ยุบอนาคตใหม่พบพิรุธสัญญาเงินกู้เลี่ยง ก.ม. 
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:57 น.  
 
 
 
 
 
 
ศาล รธน.ลงมติ 7 ต่อ 2 สั่งยุบอนาคตใหม่ ตัดสิทธิกก.บห.10 ปี งัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญป้องกันธุรกิจการเมือง
ครอบง าพรรค ชี้ท าสัญญาเงินกู้เพ่ือเลี่ยงกฎหมายห้ามบริจาคเกิน 10 ล้านบาท  
         ศาลรัฐธรรมนูญ -21 ก.พ.63 เวลา 15.00 น.องค์คณะตุลาการออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย ค าร้องของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา  92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบ
มาตรา 72 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาท โดยกกต.ส่งนายสมพล พรผล ผอ.ส านักกิจการพรรคการเมอืง เป็นผู้แทนเข้า
รับฟังค าวินิจฉัย ส่วนพรรคอนาคตใหม่รับทราบนัดแล้ว แต่ไม่ส่งตัวแทนเข้ารับฟังค าวินิจฉัย 
          นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการรัฐธรรมนูญ เริ่มต้นอ่านค าวินิจฉัยว่า   คดีนี้กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยเพื่อให้มีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยศาลเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องไต่สวนพยานบุคคลแต่เพื่อประโชน์
แห่งการพิจารณาให้พยานบุคคลทั้ง  17 ปาก จัดท าบันทึกถ้อยค าหรือความเห็นย่ืนต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
         โดยศาลก าหนดประเด็นวินิจฉัยไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1. ผู้ร้องมีอ านาจยื่นค าร้องตามพรป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง มาตรา 92 หรือไม่  2. มีเหตุให้ยุบพรรคตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ 3.คณะกรรมการ
บริหารพรรคจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ และ  4 ผู้ที่เคยเป็นกก.บห.พรรคที่ถูกสั่งยุบพรรค จะจด
ทะเบียนก่อตั้งพรรคใหม่ภายในเวลา 10 ปีหรือไม่  
    โดยข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตลอดจนความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และพยานหลักฐานต่างๆ   รับฟังได้ว่า พรรค
อนาคตใหม่ น าส่งงบการเงินประจ าปีพ.ศ.2561 และน าส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง  2 ครั้ง ใน
วันที่ 3 ต.ค.61 และ 31 ธ.ค. โดยระบุว่ามีรายได้  71 ล้าน ค่าใช้จ่าย 72.6 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 1.4 ล้าน
บาท   
          ต่อมาจึงท าสัญญากู้เงิน 161.2 ล้านบาท โดยรับเงินต้นเรียบร้อยและยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ7.5 ต่อปี 
ก าหนดส่งดอกเบี้ยทุกเดือน และต่อมามีการช าระเงินกู้บางส่วนรวม 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ม.ค.62 จ านวน 14.2 ล้าน
บาท ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ม.ค.62  โดยช าระคืนเป็นเงินสดจ านวน 8 ล้านบาท และครั้งที่ 3 วันที่ 29 ม.ค. 62 ช าระคืนโดย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ สาขาไทยซัมมิท จ านวน  50 ล้านบาท  รวมเป็นเงิน 72 ล้านบาท  
        ต่อมาพรรคอนาคตใหม่ท าสัญญากู้เงินจากนายธนาธรอีก 30 ล้านบาท  โดยในวันท าสัญญาได้รับเงินต้นไป
จ านวน  2.7 ล้าน ท าสัญญาช าระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีของต้นเงินกู้  ซึ่งนายธนาธรยอมรับว่ามีการแก้สัญญาที่
ก าหนดให้ส่งดอกเบี้ยทุกเดือนมาเป็นส่งดอกเบี้ยทุกปี  นอกจากนี้นายธนาธรยังบริจาคเงินจ านวน  8.5 ล้านบาทให้กับ
พรรคอนาคตใหม่ ในส่วนของการช าระคืนเงินกู้พบว่า มีการจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเบีย้ปรับ 5.8 ล้าน และการช าระดอกเบีย้
พร้อมเบี้ยปรับ 1.4 ล้านบาท 
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     นายวรวิทย์ อ่านค าวินิจฉัยต่อว่า ประเด็นที่ 1 กกต.มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ยุบพรรค
การเมืองตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 หรือไม่ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
ก าหนดว่าเมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเช่ือว่าพรรคการเมืองกระท าความ สามารถยื่นศาลสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น  หรือ
เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือเลขาธิการกกต. ให้รวบรวมข้อเท็จจริง   โดยระเบียบกกต.
ข้อ 54 วรรคหนึ่ง  และ ข้อ  55 วรรคหนึ่งก าหนดหลักเกณฑ์รองรับไว้ ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่ที่ ว่า 
คณะกรรมการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยช้ีขาดไปแล้วว่าการกู้ยืมเงินของพรรคไม่มีมูลความผิด การที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองตั้งฐานความผิดเสนอต่อกรรมการกกต.ให้มีมติยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมายน้ัน 
         ศาลเห็นว่า ความเห็นของกรรมการ กกต.มีอิสระไม่ผูกพันกับคณะกรรมการไต่สวน สืบสวน และ
วินิจฉัย  ขณะที่การด าเนินคดีตามค าร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา ก็เสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่สวนฯแล้ว  จึงยังไม่
ถึงข้ันตอนการแจ้งข้อกล่าวหา ประกอบกับการแจ้งข้อกล่าวหาเปน็กระบวนการด าเนินคดีอาญา ซึ่งแยกเป็นอิสระต่อกนั
จากกระบวนการยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค  ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่จึงฟังไม่ขึ้น 
          นายวรวิทย์ อ่านค าวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกร้องโต้แย้งว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจวินิจฉัยคดีนี้ ศาล
เห็นว่า  พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
หน้าที่วินิจฉัยคดีได้  ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่ฟังไม่ขึ้น  และเป็นที่ยุติตามที่ กกต.ได้ย่ืนค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
และศาลรัฐธรรมนูญได้ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณา ตั้งแต่การรับค าร้องในวันที่ 25 ธ.ค.62  และมีการประชุม
องค์คณะตุลาการอย่างต่อเนื่องรวม 11 ครั้ง จนกระทั่งนัดฟังค าวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.62  ศาลได้ใช้เวลาพิจารณาคดี
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน นานพอสมควร  โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา รวมระยะเวลา 71 วัน 
จึงไม่ได้เร่งรัดหรือรวบรัด 
       ต่อมานายปัญญา อุชชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัยในประเด็นที่ 2 กรณีมีเหตุยุบพรรคผู้
ถูกร้องตามมาตรา 92 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 45 บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพบุคคลในการ
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก าหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ให้เป็นไปโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ ให้สมาชิกมีส่วนร่วม ก าหนดนโยบาย ส่งผู้สมัคร 
ก าหนดมาตรการ ให้สามารถด าเนินการกิจการพรรคได้โดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือถูกบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช้ีน า 
ครอบง า และการให้ก าหนดมาตรการให้สมาชิก ไม่กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดหมายก าหนด 
           กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง บทบัญญัติดังกล่าว รัฐธรรมนูญมุ่งหมายเพื่อให้พรรคการเมืองเป็นของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง มีการบริหารกิจการภายในของพรรคเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย  ภายในพรรคการเมือง
โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจาก
การครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนนิ
กิจการพรรคนั้น เพื่อป้องกันมิให้พรรคการเมือง เป็นธุรกิจการเมือง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาศัยความได้เปรียบ
ทางการเงินมาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ รัฐสภาจึง ตราพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองข้ึน เป็น
กฎหมายตามมาตรา 45 บัญญัติไว้ 
         นายปัญญา อ่านค าวินิจฉัยต่ออีกว่า ส่วนมาตรา 66 ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ห้ามบุคคล บริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้พรรคการเมืองเกิน 10 ล้านบาทต่อปี บทบัญญัติดังกล่าวต้องการควบคุมพรรค
การเมืองรับบริจาคเงินจากบุคคล เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้พรรค บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอาศัยความได้เปรียบ
ทางการเงินมาเป็นนายทุนพรรคการเมือง เพื่อบงการหรือมีอิทธิพลครอบง าและช้ีน า การด าเนินกิจกรรม ของพรรค 
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การเมืองให้เป็นไปตามประสงค์ของตนแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ ท าให้การบริหารกิจการบ้านเมืองไม่เป็นไปโดย
อิสระ ท าให้การตรวจสอบถ่วงดุลกันภายในพรรคไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อันเป็นการท าลายหลักความเป็น
ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 และส่งผลท าให้พรรคการเมืองถูกใช้เปน็
เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายของผู้บงการ หรือผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคการเมือง 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมืองเพื่อสร้างเสริมให้พรรคการเมืองมีความเป็น
ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนมีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ 
      นายปัญญา อ่านค าวินิจฉัยด้วยว่า ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่าการที่พรรคการเมืองรับบริจาคทรัพย์เงิน
ทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง มีความหมายแค่ไหนเพียงไร เห็นว่า มาตรา 
72 มีข้อห้าม 2 กรณี     1.พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกระท าการฝ่าฝืน รับบริจาคเงิน พรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  อันเป็นทั้งการได้มาและวิธีการได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เปิดเผย 
      2.พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง กระท าการฝ่าฝืนรับบริจาค เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่ง ที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการได้มา ที่มีแหล่งที่มาจากการ
กระท าผิดกฎหมายหรือเป็นเงินสกปรก การฟอกเงิน การค้าของเถ่ือน ค้ามนุษย์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการได้มา
ทั้ง 2 กรณี ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใด ย่อมถือว่าเป็นการกระท ามิชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ พ.ร.ป.มาตรา72 
เพื่อไม่ให้พรรคการเมืองไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ อันจะท าให้พรรคการเมืองกลายเป็นผู้สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือกระท าความผิดไปด้วยมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชน ที่มีต่อระบบการเมืองของประเทศไทย เป็น
มาตรการส าคัญในการเสริมสร้างระบบการเมืองของไทยให้มีความโปร่งใส น่าเช่ือถือของประชาชน สอดคล้องมาตรา 
77 วรรรค 1 ของกฎหมายเดียวกัน ที่ก าหนดมาตรการ วิธีการให้พรรคการเมืองปฏิบัติ เพื่อให้ การบริจาคของพรรค
การเมืองเป็นไปตามกฎหมายเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
       ค าวินิจฉัยระบุด้วยว่า ส่วนพรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้หรือไม่เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองต้องอาศัยรายได้ โดยก าหนดแหล่งที่มาไว้ ในมาตรา 62 ของพ.ร.ป.พรรคการเมือง ดังนั้นเงินส่วนใดที่พรรค
การเมืองน ามาใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ที่ไม่มีแหล่งที่มาตามกฎหมายระบไุว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินที่
ได้มาโดยมิชอบ ด้วยมาตรา 62พ.ร.ป.พรรคการเมือง ถึงแม้ว่าไม่ได้ห้ามการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองโดยชัดเจน แต่
ไม่ได้รับรองว่าให้กระท าได้ ประกอบกับพรรคการเมือง เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เงินกู้ แม้มิได้เป็นรายได้ แต่
เป็นรายรับและเงินทางการเมือง การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงจะ
ท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 
        เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อต้องการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ก ากับให้พรรคการเมอืง
ตรวจสอบได้และให้พรรคการเมืองด าเนินการโดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลหรือกลุม่บุคคลใด การกู้ยืมเงิน
ของพรรคการเมืองจึงต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปัญหามีว่าการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ประโยชน์
อื่นใดตามมาตรา 72 มีความหมายอย่างไร เห็นว่า เมื่อพิจารณานิยามค าว่าบริจาคตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน 
หมายรวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนค าว่าประโยชน์อื่นใด หมายถึงการให้ทรัพย์สิน 
บริการ ส่วนลด โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการท าให้หนี้ที่พรรค
การเมืองเป็นหนี้สิ้นไปด้วย ซึ่งการที่กฎหมายใช้ค าว่าให้หมายความรวมถึงในการนิยามความหมาย ของค าในกฎหมาย 
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ย่อมมีความหมายรวมถึงสิ่งอื่น นอกจากสิ่งที่จ ากัดความหรอืให้ความหมายไว้ด้วย เพราะฉะนั้นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่
พรรคการเมือง ย่อมความหมายรวมถึงการกระท าที่มีลักษณะท านองเดียวกับการให้บรกิาร หรือการให้ส่วนลด หรือว่ามี
ค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทาง การค้า และท าให้หนี้ของพรรคการเมืองลดลงหรือสิ้นไป หรือ
การให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง ที่ไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้ ไม่ต้องการออกค่าใช้จ่าย ซึ่งปกติต้องจ่าย อันมี
ลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
       ดังนั้น การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยโดยไม่ปกติทางกรค้า หรือการท าให้หนี้พรรคการเมือง
ลดลง หรือการได้เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายที่ปกติต้องจ่าย ย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดของ
พรรคการเมือง ตามมาตรา 4 ต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ มาตรา 45 วรรค 2และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริจาค 
ตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 66 และมาตรา  72 ด้วยเหตุนี้ค าว่าบริจาค ตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองและประโยชน์
อื่นใดของพ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงมีความหมายเฉพาะตามกฎหมายน้ีเพื่อก าหนดสิง่ทีอ่ยู่ในขอบข่ายบังคับแหง่กฎหมาย
เรื่องนี้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการควบคุมการสนับสนุนทางการเมืองให้เป็นไปโดย
พอเหมาะ พอควร แก่การด าเนินการ โดยก าหนดให้พรรคมีระบบทางการเงิน บัญชี รวมทั้งรายได้ของพรรคที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ คุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรค และป้องกันไม่ให้บุคคลใดอาศัยพรรคเป็นเครื่องมือหา
ผลประโยชน์ส่วนตน หรืออาศัยความได้เปรียบทางการเงิน มาเป็นผู้บงการ หรือมีอิทธิพลครอบง า ช้ีน ากิจการของพรรค
การเมืองแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏตาม งบการเงินประจ าปี 2561 ของพรรคอนาคต
ใหม่ ตั้งแต่ 3.ต.ค.-31 ธ.ค.61 ที่ยื่นต่อกกต.ที่ระบุว่ามีรายได้ จากเงินทุนประเดิม 1,067,124 บาท รายได้รวม 
7,173,168 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวม 7,266,370.50 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ 1,490,537บาท แต่พรรคกลับท า
สัญญากู้เงินจากนายธนาธร รวม 2 ฉบับ รวม 191.2 ล้านบาท ขณะที่การคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ที่ไม่เป็นไป
ตามปกติทางการค้า ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ 
        "แม้พรรคอนาคตใหม่จะช าระหนี้เงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรหลายครั้ง แต่การช าระคืนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 4 ม.ค. 2562 เป็นเงินสดจ านวนเงิน14 ล้านบาท ภายหลังที่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินเพียง 2 วัน ถือเป็นการผิดปกติ
วิสัย นอกจากนี้สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 11 เม.ย.2552 ซึ่งมีวงเงินกู้จ านวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ปี 
แต่วันท าสัญญา พรรคอนาคตใหม่กลับรับเงินกู้เพียง 2.7ล้านบาท การท าสัญญากู้เงินฉบับเพิ่มเติมโดยที่ยังมีหนี้เงินกู้
ค้างช าระอยู่ ไม่เป็นไปตามปกติวิสัย การท าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจึงลักษณะที่มีข้อต าลงในสัญญา และพฤติการณ์ในการ
เอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือพรรคอนาคตใหม่เป็นกรณีพิเศษไม่เป็นปกติในทางการค้าและไม่เป็นไปตามปกติวิสัยในการใหกู้้
เงิน และการช าระหนี้เงินกู้ยืมและการคิดดอกเบี้ย ก็ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าส าหรับการกู้ยืมเงินที่ไม่มีหลักประกัน 
ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคอนาคตใหม่ บรรดาที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ และเมื่อรวมประโยชน์อื่นใดที่
พรรครับบริจาค กู้ยืมจ านวน 191.2ล้านบาท กับเงินที่นายธนาธรบริจาคให้กับพรรคเมื่อปี 62 จ านวน 8.5ล้านบาท 
ย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งต้องห้ามตาม
มาตรา 66 วรรคสอง" 
      จากข้อเท็จจริงพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นว่าการที่นายธนาธรให้เงินกู้พรรคอนาคตใหม่ เป็นการบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และการที่นายธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค ให้พรรคกู้ยืมเงินจ านวนมาก กก.บห.พรรค
อนาคตใหม่ ควรที่จะรู้ว่าการเป็นหนี้จ านวนมากต่อบุคคลใด ย่อมก่อให้เกิดการครอบง า ช้ีน าโดยบุ คคลที่เป็นเจ้าหนี้ 
อาศัยอ านาจแห่งมูลหนี้ ที่จะเรียกให้พรรคช าระหนี้ หรืองดเว้นการอันใดตามสัญญาก็ได้ ทั้งยังก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการเเงิน มาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว อันส่งผลให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง ดังนั้น
การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ จึงมีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงนิทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นตามมาตรา 66 เมื่อ 
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การรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็นการรับบริจาคเงินทรพัย์สินหรอืประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้
ว่าได้มาชอบมิด้วยกฎหมายตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 72 กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคอนาคตใหม่
กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองตามตรา 92 วรรสอง 
ประกอบวรรคหนึ่ง (3) 
  ต่อมานายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัยในประเด็นที่ 3ว่า เมื่อศาลตัดสิน
ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว ต้องเพิกถอนสิทธิสมัครของกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันที่  2 ม.ค. 62 และวันที่ 11 เม.ย.62 ซึ่งเป็นวันที่ท าสัญญากู้เงินอันเป็นการกระท าความผิดจนเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรค 
โดยก าหนดระเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี  ซึ่งเหมาะควรกับความผิดที่ได้ ฝ่าฝืนพรป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง มาตรา 72 เรื่องห้ามบริจาคเงินให้พรรคการเมอืงเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี และห้ามพรรคการเมืองรบับริจาค
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยกรรมการบริหารของพรรคที่ถูกยุบ จะจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่อีกไม่ได้ภายใน
เวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยมติ 7 ต่อ 2   
    ฟันคดีอาญาซ้ า 
 ส าหรับกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ จ านวน  16 คน ที่ถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและห้ามจด
ทะเบียนขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ภายในระยะเวลา 10 ปี  ในจ านวนดังกล่าว มี 11 คน ที่มีสถานะเป็นส.ส.บัญชี
รายช่ือ ที่ถูกตัดสิทธิการเมืองจะพ้นสภาพส.ส.  ขณะที่กกต.จะไม่ค านวณสัดส่วนส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่   นอกจากนี้ กกต.
จะต้องด าเนินคดีอาญากับกก.บห.ทั้ง 16 คน ที่ร่วมกันท าสัญญาเงินกู้ทั้ง 2 ครั้ง อีกด้วย 
 
 
  
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/418271?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e4fae4ee3f8e40af54222c4 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/418162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/418271?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/418271?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.mcot.net/viewtna/5e4fae4ee3f8e40af54222c4
https://www.komchadluek.net/news/politic/418162


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

50 

 

 

 
เพจอนาคตใหม่แจ้งข่าวยุบพรรคขึ้นปกสีขาวด า 
สยามรัฐออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 16:41 การเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เพจเฟซบุ๊ก พรรคอนาคตใหม่ - Future Forward Party” โพสต์ข้อความแรกในทันทีหลังศาลรัฐธรรมนญู 
ได้วินจิฉัยว่าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยรายงานข่าวผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยภาพปกสีข่าวด า พร้อมระบุ
ว่า... [ ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค #อนาคตใหม่ - ตัดสิทธ์ิ 10 ปี 16 กรรมการบริหาร ] 
 วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.00-16.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาล
รัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระท าของ
พรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจ านวนมาก ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าเจ้าหนี้จะมีความได้เปรียบ
ทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 
โดยศาลสั่งตัดสิทธ์ิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่  รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี ได้แก ่
-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 
-ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค  
-ช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายช่ือ  
-เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200221/c09068d5cef40e84cf84ad64e90bf433265929d5b3283734c442b4c59e110a09.jpg?itok=oJg0MkRK
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-จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
-นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 
-ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 
-สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรคและที่ส าคัญที่สุด “ยุบพรรคอนาคตใหม่”  
 ( พรป.พรรคการเมือง มาตรา 66 บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
การเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาทต้องแจ้งให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว 
 พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่ งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิ ได้ 
พรป.พรรคการเมือง มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมเีหตุอันควรสงสยัว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ) 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/134353 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news1live.com/detail/9630000017765 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news1live.com/detail/9630000017764 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/134353
https://news1live.com/detail/9630000017765
https://news1live.com/detail/9630000017764
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สรุปชัดๆ 4 ประเด็น ศาลสั่งยุบ อนค.-ตัดสิทธิกรรการบริหารพรรค 
เผยแพร่: 21 ก.พ. 2563 19:15   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 เผย 4 ประเด็นส าคัญ คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ปมกู้เงินหัวหน้าพรรค 191 ล้าน ศาล รธน.มีมติ 8 ต่อ 1 
กกต.ยื่นค าร้องโดยถูกต้อง มติ 7 ต่อ 2 เห็นควรสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคพร้อมห้ามไป
จัดต้ังหรือร่วมจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่นเป็นเวลา 10 ปี 
 วันน้ี(21 ก.พ.63) ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ออกสารข่าวที่ 7/2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ผลการวินิจฉัย  
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ร้องมีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (8 ต่อ 1) วินิจฉัยว่า การด าเนินการกรณียุบพรรคการเมือง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ของผู้ร้องนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้
ร้องมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ว่า ให้นายทะเบียน พรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน กรณีมีการร้องเรียนว่ามีเหตุแห่งการยุบ พรรคการเมืองตามมาตรา 92 ซึ่งนายทะเบียน ฯ ได้มีค าสั่งตั้ง
คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเสนอต่อนายทะเบียน ๆ แล้ว และนายทะเบียน ฯ ได้น าเสนอต่อ
ผู้ร้องเพื่อพิจารณา ผู้ร้องเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้ยื่นค าร้อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) จึงมีมติให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เป็นคดีน้ี ซึ่งเป็นคนละ
กรณีกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาที่แยกเป็นอิสระต่างหากจากคดีน้ี การยื่นค าร้องของผู้ร้องจึงชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ร้องจึงมีอ านาจยื่นค าร้องนี้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 
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ประเด็นท่ีสอง มีเหตุสังยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา 72 ประกอบมาตรา 92 หรือไม่ 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า การที่พรรคการเมืองและผู้ด ารง ต าแหน่งในพรรค
การเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะเป็นการ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 72 นั้น เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 72 ได้ก าหนดข้อห้ามไว้เพื่อป้องกันมิให้พรรคการเมือง
ไปเกี่ยวข้องกับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเหล่านั้น อันจะท าให้พรรคการเมืองกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือ
สนับสนุน หรือช่วยเหลือในการกระท าความผิดไปด้วย และมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบัน 
พรรคการเมืองของประเทศไทย อันเป็นมาตรการที่ส าคัญเพื่อเสริมสร้างสถาบันพรรคการเมือง ของประเทศไทยให้เป็น
สถาบันที่มีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเช่ือถือของประชาชน 
 การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมืองซึ่งกฎหมายก าหนด แหล่งที่มา
ไว้ตามมาตรา 62 ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคการเมืองน ามาใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทาง การเมืองซึ่งมิได้มีแหล่งที่มา
และวิธีการได้มาตามที่กฎหมายระบุไว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบ แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มิได้บัญญัติห้ามการกู้ยืม ส าหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้ รับรองว่าให้
กระท าได้ ประกอบกับพรรคการเมือง มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน และเงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรายได้แต่ก็
เป็นรายรับ และเป็นเงินทางการเมือง การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองจึงต้อง 
กระท าภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้ว การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองจึงต้องสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 ค าว่า “บริจาค” และ “ประโยชน์อื่นใด” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 เป็นค าที่มีความหมายเฉพาะในกฎหมายนี้เพื่อก าหนดสิ่งที่อยู่ในขอบข่าย บังคับแห่งกฎหมายในเรื่องนี้ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการควบคุมการสนับสนุนทางการเงินที่ให้แก่
พรรคการเมือง ให้เป็นอิสระจากการถูกครอบง าของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า งบการเงินประจ าปี 2561 ของผู้ถูกร้อง มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า รายได้อยู่เพียง 
1,490,537 บาท แต่ผู้ถูกร้องกลับท าสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้อง รวม 2 ฉบับ 
รวมเป็นจ านวนเงินสูงถึง 191,200,000 บาท โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็น
การให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคผู้ถูกร้อง ที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ เป็นการท าสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่เป็นตามปกติทาง 
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การค้าและไม่เป็นไปตามปกติ วิสัยของการให้กู้ยืมเงินและการช าระหนี้เงินกู้ยืม ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถูก
ร้องที่สามารถ ค านวณเป็นเงินได้ และเมื่อรวมประโยชน์อื่นใดที่ผู้ถูกร้องได้รับจากเงินกู้ยืมดังกล่าวกับเงินที่นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ได้บริจาคให้แก่ผู้ถูกร้องในปี 2562 จ านวน 8,500,000 บาท แล้ว ย่อมชัดแจ้งว่า เป็นกรณีการรับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อปีซึ่งต้องห้าม ตามมาตรา 66 วรรคสอง 
จากข้อเท็จจริง พฤติการณ์และพยานหลักฐานดังกล่าว เห็นว่า การกู้ยืมเงินของผู้ถูกร้อง มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นตามมาตรา 66 เมื่อการรับบริจาค ดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็นการ
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นโดยรู้ หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 กรณีมี
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ถูกร้อง กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้สังยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา 92 วรรค
สอง ประกอบ มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) 
ประเด็นท่ีสาม คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 92 
วรรคสอง หรือไม่ อย่างไร 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกร้องได้กระท าการอันเป็น เหตุให้สั่งยุบ
พรรคผู้ถูกร้อง จึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค ผู้ถูกร้องแล้ว จึงชอบที่จะมีค าสั่งให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้ถูกร้องที่ด ารงต าแหน่งดั งกล่าวอยู่ในวันที่ 2 มกราคม 
2562 หรือวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยก าหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลัก
ความได้สัดส่วนพอเหมาะ พอควรแก่กรณี ดังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ดังนั้น 
จึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่มี การกระท าอัน
เป็นเหตุให้สั่ งยุบพรรคผู้ ถูกร้องมีก าหนดเวลาสิบปีนับแต่ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่ ง  ยุบพรรคผู้ ถูกร้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 ประเด็นที่สี่ ผู้ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองข้ึนใหม่ หรือเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหม่อีกไม่ได้ ภายในก าหนดสิบปีนับแต่
วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบตามมาตรา 94 วรรคสอง หรือไม่ 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า เมื่อสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและ เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบรหิารพรรคผู้ถูกรอ้งแลว้ จึงต้องสั่งห้ามมิให้ผูซ้ึ่งเคย ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารพรรค
ของผู้ถูกร้องที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ 5 มกราคม 2562 หรือวันที่ 11 เมษายน 2562 ไปจดทะเบียนพรรค
การเมืองข้ึนใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหาร พรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหม่อีกภายใน
ก าหนดสิบปีนับแต่วันที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000017786 
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มวลชนพรึบ หน้าพรรคอนาคตใหม่ เปิดเวทีปราศรัย ด้าน ผบช.น.มาคุมเอง หว่ันลงถนน 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:54 น.  
 
 
 
 
 
 
อนาคตใหม่เปิดเวทีปราศรัยหน้าตึกไทยซัมมิท มวลชนแห่ร่วมพรึบ ด้าน ผบช.น.มาคุมเอง หว่ันลงถนน 
 จากกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ท าให้
กรรมการบริหารพรรค 16 คน อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรค และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค เป็นต้น ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ป ี
 วันน้ี (21 กุมภาพันธ์) ที่ลานด้านหน้าพรรคอนาคตใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการตั้งเวทีบนรถขยายเสียง
เตรียมเปิดการปราศรัยของแกนน าพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินยุบพรรค โดยมีประชาชนทยอย
เดินทางมาร่วมอย่างต่อเนื่องจนเต็มบริเวณ หลังนายธนาธรและแกนน าพรรคประกาศให้สมาชิกและผู้สนับสนุนพรรค
อนาคตใหม่เดินทางมารวมตัวกัน เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ได้มี 
พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล เดินทางมายังบริเวณด้านหน้าพรรคอนาคตใหม่เพื่ อ
สังเกตการณ์การชุมนุมของมวลชนอนาคตใหม่ ที่บริเวณหน้าตึกไทยซัมมิทด้วย โดยทางพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าเป็น
การชุมนุมในพื้นที่ที่ท าการพรรค ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะและไม่ได้มีการลงถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993838 
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‘บ๊ิกตู่’ ขอ ปชช.เคารพค าตัดสินศาล เชื่อคนเลือกอนาคตใหม่จะหากลไกอ่ืนๆ ตรวจสอบ รบ.ได้ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:41 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า 
 “ในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองเป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อการบริหารปกครองประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน พรรคการเมืองมีหน้าที่เช่ือมโยงความต้องการระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ ผม
ขอให้พี่น้องประชาชนเคารพในค าตัดสินของศาล ผมเช่ือว่าพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่จะสามารถหากลไก
อื่นๆ ในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ การมีฝ่ายค้านที่ดีและมีความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ต่อประชาชน และต่อการสร้างสรรค์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของประเทศไทยครับ” 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993638 
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บ๊ิกตู่ ลั่น!! ขอให้ประชาชนเคารพค าตัดสินของศาล 
21 ก.พ. 2563 - 18:45 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
บ๊ิกตู่ ลั่น!! ขอให้ประชาชนเคารพค าตัดสินของศาล 
 วันที่ 21 ก.พ. หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่  และตัดสิทธิทางการเมือง
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์เฟซบุ๊ก "ประยุทธ์ จันทร์
โอชา Prayut Chan-o-cha" ขอให้ประชาชนเคารพค าตัดสินของศาล 
 "ในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองเป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อการบริหารปกครองประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน พรรคการเมืองมีหน้าที่เช่ือมโยงความต้องการระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ  ผม
ขอให้พี่น้องประชาชนเคารพในค าตัดสินของศาล ผมเช่ือว่าพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่จะสามารถหากลไก
อื่นๆ ในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้  การมีฝ่ายค้านที่ดีและมีความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ต่อประชาชน และต่อการสร้างสรรค์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของประเทศไทยครับ" 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3620359 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3620359
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ศาลรธน. สั่ง "ยุบอนาคตใหม่" ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10ปี  
โดย PPTV Online 
เผยแพร่ 21 ก.พ. 2563,15:50น. 
ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.พ. 2563,20:18น. 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวินิจฉัยสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงิน "ธนาธร" 191ล้านบาท เพิกถอนสิทธิทางการเมือง
แก่กรรมการบริหารพรรค 10 ปี 
 วันนี้ 21 ก.พ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้อง
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่  ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง  (3) ประกอบมาตรา 72 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้เงิน นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จ านวน  191 ล้านบาท 
 
เปิด 3 แนวทางวินิจฉัย “ยุบ-ไม่ยุบ” อนาคตใหม่  
 โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีวินิจฉัยว่า กลับท าสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จ านวน 191,200,000 บาท แต่
มีการคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าถือเป็นประโยชน์อื่นใด และยังมีหนี้เงินกู้ เดิมค้างอยู่ไม่
เป็นไปตามปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงิน จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 เป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 
วรรคสอง พร้อมเพิกถอนสิทธิทางการเมือง แก่คณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี และห้ามจัดต้ังพรรคการเมือง ภายใน
ก าหนด 10 ป ี
แร็ป “ประเทศกูมี” สุดเดือด ประกาศเล่นฟรีทุกเวทีประท้วง 
“ช่อ พรรณิการ์”ช้ี ศาล รธน.ไม่มีอ านาจสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ 
ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้องยุบอนาคตใหม่ ปมเงินกู้  
 
อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/
119939?utm_campaign=%E0%B8%8D%E0%B8%8D&utm_source=LINE&utm_medium=oa 
 
 

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/119939?utm_campaign=%E0%B8%8D%E0%B8%8D&utm_source=LINE&utm_medium=oa
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/119939?utm_campaign=%E0%B8%8D%E0%B8%8D&utm_source=LINE&utm_medium=oa
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องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก  นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ โดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ยุบพรรคอนาคตใหม่ และสั่งเพิกถอนสิทธ์ิกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 
10 ปี นับจากวันที่พรรคถูกยุบ 
 ส าหรับคดีน้ี เกิดจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งเป็น
การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
หรือไม่ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
ปัจจุบัน ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ มีทั้งหมด 76 คน คือ แบ่งเขต 26 คน บัญชีรายช่ือ 50 คน 
มี 11 คน ที่ เป็น กรรมการบริหาร ณ วันที่ มีการกู้เงิน และตอนน้ียังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ 
1.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
3.ช านาญ จันทรเ์รือง ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
6.ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
7.นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
9.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
10.เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
และอีก 4คน ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

60 

 

 
 
 
12.นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 
13 ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 
14.สุนทร บุญยอด กรรมการบรหิารพรรค 
15.รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 
16. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส. 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
สปริงนิวส์  
 
 
อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/breaking-news/621123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.springnews.co.th/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b9%8c
https://www.springnews.co.th/breaking-news/621123
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พิษยุบอนาคตใหม่ส.ส.ท้ังสภาเหลือแค่487ไม่ต้องหาเพ่ิม  
21 Feb 2020 อ่าน 4145 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
ผลพวงยุบอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ 16 กก.บห. ท า 11 ส.ส.สิ้นสมาชิกภาพ จ านวส.ส.ท้ังสภาหดเหลือแค่ 487คน ท า
หน้าท่ีต่อ โดยไม่ต้องหาเพ่ิมตามรธน.มาตรา 83  
 วันนี้ (21 ก.พ.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.) พรรค เป็นเวลา 10 ปีนั้น มีรายงานว่า กรรมการบริหารพรรค ณ 
วันกระท าผิดคือวันที่ท าสัญญาเงินกู้คือ 2 ม.ค. และ 11 เม.ย. 62 มีทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย  
 1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค  2. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค และส.ส.บัญชี
รายช่ือ  3. นายช านาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายช่ือ 4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค และส.ส.บัญชี
รายช่ือ  5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค   
 6. นายนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และส.ส.บัญชีรายช่ือ 7.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ 
เหรัญญิกพรรค 8.นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 9.น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค และส.ส.บัญชี
รายช่ือ  10.นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ  
 11.น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ  12. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหาร  13.นาย
เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ  14. นายสุนทร บุญยอด  15 น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 16.นาย
นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายช่ือ  
 โดยในจ านวนน้ีมีผู้เป็นส.ส.บัญชีรายช่ือ 11 คน ซึ่งก็จะมีผลท าให้สมาชิกภาพการเป็นส.ส.สิ้นสุดลง ส่งผล
ให้จ านวน ส.ส.ทั้งสภาผู้แทนราษฎรจากที่กฎหมายก าหนดให้มี 500 คน  เหลือเพียง 487 ราย โดยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 83 วรรคสอง ระบุว่า ในกรณีมีเหตุใดๆ ที่ท าให้ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือมีจ านวนไม่ถึง 150 คน ให้ส.ส.แบบบัญชี
รายช่ือประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการไปด าเนินการใดเพื่อให้มีส.ส.ครบ 500 คน 
 ส่วน ส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายช่ือของพรรคคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น จะยังมี
สถานภาพ ส.ส.อยู่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีข้ึนได้ และมีเวลาหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วัน ตามมาตรา 
101 ก าหนดว่า สถานภาพ ส.ส. จะสิ้นสุดลงเมื่อ (10) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจาก
การเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองที่ส.ส.ผู้นั้นเป็นสมาชิก และ ส.ส.ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีค าสั่งยุบพรรค ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับ
แต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนด 60 วันน้ัน 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/422376?ad= 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/422376?ad
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ด่วน!!มติศาลรธน.สั่ง ยุบอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ"ธนาธร- กก.บห." 10 ปี 
วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15:49 น. 
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย ในคดีที่
คณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม ่ตาม
มาตรา 92 วรรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาท 
 โดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า การที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ จ านวนดังกล่าว ถือเป็นการรับเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใด ฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
ส่วนพรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่นั้น พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 62 ได้ก าหนดแหล่งที่มาไว้ชัดเจน เงินที่ได้มา
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ แม้เงินกู้ไม่เป็นรายได้ แต่เป็นรายรับและเปน็เงินทางการเมอืง 
และการให้กู้ของนายธนาธร เป็นการให้เงินกู้โดยเงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามปกติวิสัยส าหรับการกู้เงิน มี
พฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ไม่เป็นไปตามปกติวิสัยทางการค้า เมื่อรวมเงินที่ได้จากนายธนาธรจึงถือว่าเกิน 10 ล้าน
บาทต่อปี เป็นการกระท าผิดมาตรา 66 และมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า ผู้ถูกร้อง
กระท าความผิดและถูกยุบพรรคตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ไม่มีสิทธ์ิให้ตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือมีกิจกรรมทางการเมืองเป็นเวลา 10 ป ี
ส าหรับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ทั้งหมด76 คน 
แบ่งเขต26 บัญชีรายช่ือ 50 คน  
มี 11 คน ที่ เป็น กรรมการบริหาร ณ วันที่ มีการกู้เงิน และตอนน้ียังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ 
1.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
3.ช านาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
6.ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
7.นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
9.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
10.เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
และอีก 4คนที่ไม่ได้เป็น ส.ส. คือ 
12.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 
13.นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 
14.นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 
15.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 
16.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส. 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/615497 

https://www.posttoday.com/politic/news/615497
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"อนาคตใหม่" ไม่รอด! ศาลฯตัดสิน "ยุบพรรค" 
21 ก.พ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถึงนาทีน้ีมีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ท่ีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค า
วินิจฉัยในวันน้ี โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า "ยุบ" มากกว่า "ไม่ยุบ" ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่ายุบพรรค
อนาคตใหม่  
           แต่จากการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่าผลวินิจฉัยของคดีนี้ยังมีโอกาสออกได้ 3 แนวทาง แต่
ก่อนจะลงลึกถึง 3 แนวทางนั้น ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ข้อหาที่ กกต.ชงให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ 
เป็นความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 ที่ก าหนดห้ามพรรคการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ฉะนั้นการวิเคราะห์แนวโน้มค าวินิจฉัย จะต้องตั้งอยู่บนข้อหาตามมาตรา 72 เป็นหลัก 
 แนวทางแรก ยุบพรรค-ตัดสิทธ์ิกรรมการบริหารพรรค ซึ่งหากค าวินิจฉัยออกมาแนวนี้ แสดงว่าศาลมองว่า
พรรคการเมืองไม่สามารถกู้เงนิได้ โดยอ้างอิงตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 62 ที่เขียน
ไว้ชัดว่า พรรคการเมืองอาจมีรายได้จาก 7 ช่องทาง แต่ไม่มีเรื่องการกู้เงิน 
 ฉะนั้นเมื่อพรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้ การที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินกู้มา จึงถือเป็นการรับ "เงินหรือ
ประโยชน์อื่นใด" โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือศาลไม่ได้มองว่าเงินน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เป็น
เงินค้ายา แต่มองว่าวิธีการได้มาไม่ชอบตามกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้กู้ แต่พรรคอนาคตใหม่ดันไปกู้มา 
ถ้าศาลเช่ือแบบนี้ ผลก็คือ พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและตัดสิทธ์ิกรรมการบริหารพรรค ตามมาตรา 92 และ กกต.ต้อง
เดินหน้าฟ้องคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคด้วย เพราะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี แนวทางนี้ถือว่า "จัดหนัก" 
 แนวทางที่ 2 วินิจฉัยว่าการกู้เงินเป็นเรื่องผิด แต่ไม่ยุบพรรค หมายความว่าการกู้เงินเป็นเรื่องไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ท าได้ และมองว่าการท าสัญญากู้ในระยะยาว ไม่มีหลักประกัน แถมดอกเบี้ย
ต่ า ยอดกู้เกือบ 200 ล้านบาท อาจถือได้ว่าเป็นการท า"นิติกรรมอ าพราง"เพื่อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การรับบริจาค ซึ่ง
กฎหมายก าหนดให้บุคคลสามารถบริจาคได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อพรรคต่อปี 
 เมื่อตีความว่าเป็นการบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ก็จะเข้าข่ายผิดมาตรา 66 คือบริจาคเกินเกณฑ์ มี
ความผิดทั้งผู้บริจาคและพรรคที่รับบริจาค 
 โดยผู้บริจาค ในกรณีนี้ก็คือนายธนาธร หัวหน้าพรรค ผิดตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก 5 ปี 
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 ส่วนพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้รับบริจาค จะผิดตามมาตรา 125 ระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีก าหนด 5 ปี และให้ริบเงินส่วนที่
เกิน 1 ล้านบาทเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง (ริบ 190.2 ล้านบาท) 
ขณะที่โทษยุบพรรคตามมาตรา 72 ศาลอาจตีความเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าน่าจะหมายถึง  "ที่มาของเงิน" ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมากกว่า ซึ่งหากตีความแบบนี้ พรรคอนาคตใหม่ก็จะรอดจากการถูกยุบพรรค 
 แนวทางที่ 3 ศาลยกค าร้องโดยอาจวินิจฉัยว่าการกู้เงินเป็นเรื่องผิด แต่กฎหมายไม่ได้ก าหนดโทษเอาไว้ จึง
สั่งให้คืนเงิน หรือวินิจฉัยว่าการกู้เงินไม่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม ตามที่พรรคอนาคตใหม่อ้างมาตลอดก็
เป็นได้ 
 แต่แนวทางนี้ หากศาลวินิจฉัยออกมาจริง ก็ต้องตอบค าถามว่าจะวางบรรทัดฐานให้พรรคการเมืองกู้เงนิมา
ใช้ท ากิจกรรมทางการได้เมืองอย่างเสรี จนท าให้เกิดการครอบง าพรรค หรือประมูลซื้อเก้าอี้รัฐมนตรีกันล่วงหน้าตามที่
หลายฝ่ายกังวลหรือไม่นี่คือ 3 แนวค าวินิจฉัยคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ที่พอจะประเมินได้ในช่วงนับถอยหลัง 
4 ประเด็นวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
1.ผู้ร้องมีอ านาจร้องหรือไม่ 
2.มีเหตุยุบพรรคหรือไม่ 
3. กก.บห.พรรคของผู้ถูกร้องถูกเพิกถอนสิทธ์ิหรือไม่ 
4.ผู้เคยด ารงต าแหน่ง กก.บห.ของพรรคผู้ถูกรอ้ง จะมีส่วนจดทะเบียนตังพรรคข้ึนใหม่ มีก าหนด 10 ปีนับตั้งแต่ยุบพรรค
หรือไม่ 
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ศาลรธน.จึงมีค าวินิจฉัยดังน้ี 
 15.09 น. ประเด็นวินิจฉัยที่ 1 ผู้ร้องมีอ านาจร้องหรือไม่ ศาลเห็นว่า พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 
ประกอบมาตรา 93 ให้อ านาจ กกต.ยื่นค าร้องต่อศาลได้ 
 15.16 น. ที่ผู้ถูกร้อง (อนค.) โต้แย้งว่า อนุ กกต.เสนอ กกต.ว่าคดีไม่มีมูล กกต.ต้องสั่งยุติเรื่อง แต่
เลขาธิการ กกต. (นายทะเบียน) กลับยื่นค าร้องให้ศาลยุบพรรคตาม มาตรา 72 ถือว่าผิดข้ันตอนกฎหมายน้ัน ศาลเห็น
ว่ากฎหมายและระเบียบ กกต. เปิดช่องให้ กกต.สั่งแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตลอดเวลาเมื่อมีหลักฐานอันควรเช่ือ ไม่ว่าจะ
มาจากทางใด ความเห็นของ กกต.เป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับคณะกรรมการไต่สวน สืบสวน 
 15.18 น. กระบวนการด าเนินคดีอาญา กับการยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค เป็นอิสระจากกัน และ กกต.
ยื่นค าร้องต่อศาลถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
 15.19 น. อนค.โต้แย้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจตามกฎหมายในเรื่องยุบพรรค ศาลเห็นว่าข้อโต้แย้งนี้
ฟังไม่ขึ้น 
 15.21 น. ค าร้องนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย เพราะข้อเท็จจริงยุติแล้ว ศาลรธน.ด าเนินการตามกระบวน
พิจารณาของศาล ตั้งแต่รับค าร้องเมื่อเดือน ธ.ค. มีการนั่งประชุม 11 ครั้ง ถือว่าใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีโดย
ละเอียดถ่ีถ้วน นานพอสมควร และได้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ใช้เวลา 71 วัน ไม่ได้เร่งรัดรวบรัด 
 15.22 น. ประเด็นวินิจฉัยที่ 2 มีเหตุยุบพรรคตามมาตรา 92 หรือไม่ อ้างถึงมาตรา 66 เรื่องบริจาคให้
พรรคการเมืองเกิน 10 ล้านบาทมิได้ พรรคการเมืองก็รับบริจาคเกิน 10 ล้านไม่ได้ อ้างถึงมาตรา 72 อ้างถึง รธน.มาตรา 
45 ให้เสรีภาพในการรวมตัวกันตั้งพรรคการเมือง โดยการด าเนินการของพรรคมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง า ป้องกัน
ไม่ให้เกิดธุรกิจการเมือง ป้องกันไม่ให้ใครใช้เงินมาครอบง า ช้ีน าพรรคการเมืองได้ จึงมีการออกกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญมารองรับ 
 15.26 น. บทบัญญัติ พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 66 ป้องกันบุคคลไม่ให้อาศัยความได้เปรียบทางการ
เงินมาครอบง า ช้ีน าพรรคการเมือง จนท าให้พรรคการเมืองไม่เป็นอิสระ ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันภายในอ ย่าง
แท้จริง พรรคการเมืองอาจกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพล 
 15.30 น. พรรคการเมืองสามารถกู้เงินได้หรือไม่ ศาลเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้อง
อาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งมาตรา 62 ก าหนดไว้ หากพรรคการเมืองน าเงินมาจากส่วนอื่น ก็ถือว่าเป็นเงินที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย แม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนห้ามไว้ชัดเจน แต่ก็ไม่ได้เขียนรับรองให้ท าได้ เงินกู้ถือเป็นรายรับ พรรค
การเมืองถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
 15.32 น. ศาลอธิบายนิยามของค าว่า "บริจาค" ซึ่งหมายรวมถึงประโยชน์อื่นใดด้วย ไม่เฉพาะเงิน นิยาม
ค าว่า "ประโยชน์อื่นใด" หมายถึงการให้บรกิาร การให้ส่วนลด มีค่าตอบแทน หรือท าให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นหนีล้ดลง 
หรือหมดสิ้นไป ฉะนั้นการให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยต่ ากว่าที่คิดตามปกติทางการค้า จึงเข้าข่าย "ประโยชน์
อื่นใด" 
 15.33 น. มวลชน เริ่มโห่ ในขณะที่ศาลอ่านค าพิพากษา เงินที่พรรคการเมืองจะน ามาท ากิจกรรมทางการ
เมืองจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมตะโกนด่าทอไม่พอใจ 
 15.35 น. ค าว่าบริจาค และประโยชน์อื่นใด จึงมีความหมายเฉพาะตามกฎหมายนี้ และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ ที่ต้องการให้พรรคการเมืองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกัน
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลป้องกันการใช้พรรคกาเรมืองเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ความได้เปรียบทางการเงินครอบง า
พรรคการเมือง 
 15.36 น. งบการเงินของ อนค.ปี 61 มีรายได้จากทุนประเดิม 1.06 ล้านบาท รายได้เงินบ ารุงสมาชิก 8.6 
ล้านบาท รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 2.7 ล้านบาท รายได้จากเงินบริจาค 58.7 ล้านบาท รายได้อื่น 3 หมื่นบาท รวม
รายได้ 70 กว่าล้าน ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุกการจ าหน่ายสินค้า 2 ล้านกว่าบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 61 ล้าน  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

66 

 

 
 
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 8 ล้าน รวมค่าใช้จ่าย 70 กว่าล้าน ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 1 ล้านบาทเศษ แต่ อนค.กลับท า
สัญญากู้เงินถึง 191.2 ล้านบาท (สัญญากู้ 2 ฉบับ) แต่คิดอัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ ไม่เป็นปกติทางการค้า ถือว่าเข้า
ข่ายประโยชน์อื่นใด 
 15.39 น. การคืนเงินในเดือนเดียวกับที่กู้ ถือว่าผิดปกติวิสัย สัญญากู้ฉบับที่ 2 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 และ
รับเงินในวันท าสัญญาเพียง 2 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ยังมีหนี้เก่าอยู่ และยังไม่มีหลักประกันเงินกู้ ถือว่าผิดปกติวิสัย รวมเงินกู้ 
191.2 ล้านบาท เงินบริจาคของนายธนาธรอีก 8 ล้านในปี 62 ถือว่าพรรครับบริจาคเกิน 10 ล้านบาท ตาม พ.ร.ป.พรรค
การเมือง มาตรา 66 วรรค 2 
 15.43 น. อนค.กระท าผิดมาตรา 72 สั่งยุบพรรค ตามมาตรา 92 พร้อมสั่งถอนสิทธ์ิสมัครของสมาชิก
พรรค  
 15.44 น. มวลชนอนาคตใหม่ ตะโกนไม่พอใจ หลังศาลมีค าพิพากษายุบพรรคอนาคตใหม่ 
 15.48 น. ห้ามกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบ ไปมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา 10 ปี 
นับจากวันที่พรรคถูกยุบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378762846/?qline= 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378762917/?qline= 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378762846/?qline
https://www.nationtv.tv/main/content/378762917/?qline
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ไทยรัฐออนไลน์21 ก.พ. 2563 15:59 น. 
ส่องชื่อกรรมการบริหารอนาคตใหม่ สิ้นสภาพ ส.ส. ถูกเพิกถอนสิทธิ์ 10 ปี 
 
 
 
 
 
ส่องรายชื่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกเพิกถอนสิทธิ์ เลือกตั้ง 10 ปี สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. หลังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค 
 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยในวันนี้  (21 ก.พ. 2563) ซึ่งผลการพิจารณามีมติให้ยุบพรรค
อนาคตใหม่ ท าให้ส่งผลต่อกรรมการบรหิารพรรคอนาคตใหม่ในทนัที โดยทั้งหมดถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี 
และผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ส.ส. ก็ต้องพ้นสมาชิกภาพไปด้วย อีกทั้งกรรมการบรหิารพรรคไม่สามารถไปรว่มตั้งพรรคการเมอืง
ใหม่ได้ ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่มีการเปดิเผยข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2563 ว่า ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทัง้หมด 76 คน เป็น 
ส.ส.แบบแบ่งเขต 26 คน และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 50 คน โดยมี 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค ณ วันที่มีการกู้เงิน 
และตอนน้ียังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ ดังนี้ 
1. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
2. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
3. นายช านาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
5. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
6. นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
7. นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายช่ือ  
8. น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
9. นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
10. นายเจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
11. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
ส่วนอีก 4 คน ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. คือ 
12. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 
13. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 
14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 
15. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค  
16. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส. 
อย่างไรก็ตาม นายนิรามาน ได้มีการลาออกจากกรรมการบริหารพรรคไปเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา.อ้างอิง: 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1775988 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1775988
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21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น.  
เปิดโฉม16กก.บห.'อนาคตใหม่' ถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปี 
 
 
เปิด 16 รายชื่อกรรมการบริหารพรรค”อนาคตใหม่”หลังถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ศุกร์ท่ี  
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาย หลังจากที่ ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ท าให้กรรมการบริหารพรรค ณ วันที่มีการกู้เงิน จ านวน 16 คน ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองเป็นระเวลา 10 ปี ตามค าสั่ง
ศาลฯ เหมือนกับ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกยุบพรรคไปก่อนหน้านี้ ส าหรับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ มี
ทั้งหมด 76 คน โดยแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต 26 คน บัญชีรายช่ือ 50 คน และมี 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค ณ 
วันที่มีการกู้เงิน และตอนน้ียังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ ประกอบด้วย 
1.ปยิบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
3.ช านาญ จันทร์เรือง (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
6.ไกลก้อง ไวทยการ (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
7.นิรามาน สุไลมาน (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
9.สุรชัย ศรีสารคาม (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
10.เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ (ส.ส.บัญชีรายช่ือ) 
ส่วนอีก 5 คนที่ไม่ได้เป็น ส.ส. ได้แก่ 
12.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 
13 นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 
14.นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 
15.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 
16. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค (สิ้นสุดการเป็น ส.ส.) 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/758830 
ส านักข่าว : https://www.tpolitic.com/contents/la/6030 
อ้างอิง :  
https://news.thaipbs.or.th/content/289173?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent289173 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://news.thaipbs.or.th/content/289174?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent289174 
https://api.bot.thaipbs.or.th/thaipbs/news/289174?source_id=U645ffcd87e4a4a794e2ee46ac183ef47
&source=line 

https://www.dailynews.co.th/politics/758830
https://www.tpolitic.com/contents/la/6030
https://news.thaipbs.or.th/content/289173?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289173
https://news.thaipbs.or.th/content/289173?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289173
https://news.thaipbs.or.th/content/289174?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289174
https://news.thaipbs.or.th/content/289174?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289174
https://api.bot.thaipbs.or.th/thaipbs/news/289174?source_id=U645ffcd87e4a4a794e2ee46ac183ef47&source=line
https://api.bot.thaipbs.or.th/thaipbs/news/289174?source_id=U645ffcd87e4a4a794e2ee46ac183ef47&source=line
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ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  
 เปิดค าวินิจฉัย'ศาลรธน.' มต7ิ:2ยุบพรรค'อนาคตใหม่' 
 “ศาลรธน.”มติเสียงข้างมาก 7:2 ยุบอนค. ช้ีรายจ่ายมากกว่ารายได้แค่ 1.4 ล้าน แต่กู้เงินหัวหน้าพรรค
กว่า 191.2 ล้าน แถมพบพิรุธคืนเงินกู้ภายใน 2 วัน-ให้กู้สัญญาที่ 2 ทั้งที่สัญญาแรกยังช าระไม่หมด ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 18.07 น. 
 เมื่อ วันที่   21 ก.พ. เวลา 15.00 น.องค์คณะตุลาการออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย ค าร้องของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 
72 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินนาย
ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาท โดยกกต.ส่งนายสมพล พรผล ผอ.ส านักกิจการ
พรรคการเมือง เป็นผู้แทนเข้ารับฟังค าวินิจ ส่วนพรรคอนาคตใหม่ไม่ส่งตัวแทนเข้ารับฟังค าวินิจฉัย 
 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายให้ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม นายปัญญา อุดชาชน และนาย
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นผู้อ่านค าวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญ ก าหนดประเด็นวินิจฉัยไว้ 4 
ประเด็น คือ 1. กกต.มีอ านาจยื่นค าร้องตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่  2. มีเหตุให้ยุบพรรคตาม 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ 3 คณะกรรมการบริหารพรรคจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือไม่ และ 4 ผู้ที่เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ถูกสั่งยุบพรรค จะจดทะเบียนก่อตั้งพรรคใหม่ภายในเวลา 10 ปี
หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมองว่าในประเด็นที่ 1 
 โดยประเด็นที่ 1 กกต.มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ยุบพรรค  ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง มาตรา 92 ส่วนข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่ที่ว่า คณะกรรมการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยช้ีขาดคณะที่ 
13 ได้มีความเห็นไปแล้วว่าการกู้ยืมเงินของพรรคไม่มีมูลความผิด การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตั้งฐานความผิด
เสนอต่อ กกต.ให้มีมติยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลเห็นว่าความเห็นของ 
กกต.มีอิสระไม่ผูกพันกับคณะกรรมการไต่สวน สืบสวน และวินิจฉัย  ขณะที่การด าเนินคดีอาญาตามที่มีการร้องเรยีนนัน้ 
ก็จึงยังไม่ถึงข้ันตอนการแจ้งข้อกล่าวหา ประกอบกับการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นกระบวนการด าเนินคดีอาญา ซึ่งแยกเป็น
อิสระต่อกันจากกระบวนการยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค  ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่จึงฟังไม่
ข้ึน  
 ส่วนการที่พรรคอนาคตใหม่โต้แย้งว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจวินิจฉัยคดีนี้น้ัน ศาลเห็นว่าตาม  พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมือง และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยคดี
ได้  ข้อโต้แย้งของพรรคอนาคตใหม่ฟังไม่ขึ้น  นอกจากนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณา 
ตั้งแต่การรับค าร้องในวันที่ 25 ธ.ค.2562  และมีการประชุมองค์คณะตุลาการอย่างต่อเนื่องรวม 11 ครั้ง จนกระทั่งนัด
ฟังค าวินิจฉัยในวันน้ี(21 ก.พ.) ศาลได้ใช้เวลาพิจารณาคดีอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และใช้เวลานานพอสมควร  โดยให้ความ
เป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา รวมระยะเวลา 71 วัน จึงไม่ได้เร่งรัดหรือรวบรัด 
 ประเด็นที่ 2 มีเหตยุุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การด าเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ โดยก าหนดแหล่งที่มาไว้ ในมาตรา 62 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้นเงิน
ส่วนใดที่พรรคการเมืองน ามาใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมอืง ที่ไม่มีแหล่งที่มาตามกฎหมายระบุไว้ ย่อม
ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ด้วยมาตรา 62 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ถึงแม้ว่าไม่ได้ห้ามการกู้ยืมเงินของพรรค
การเมืองโดยชัดเจน แต่ไม่ได้รับรองว่าให้กระท าได้ ประกอบกับพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เงินกู้  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

70 

 

 
แม้ไม่ได้เป็นรายได้ แต่เป็นรายรับและเงินทางการเมือง การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเพื่อด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองจึงจะท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อ
ต้องการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ก ากับให้พรรคการเมืองตรวจสอบได้และให้พรรคการเมืองด าเนินการโดยอิสระ 
ไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองจึงต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย โดยการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 72 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า เมื่อพิจารณา
นิยามค าว่าบริจาคตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน หมายรวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
ส่วนค าว่าประโยชน์อื่นใด หมายถึงการให้ทรัพย์สิน บริการ ส่วนลด โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไป
ตามปกติทางการค้า และการท าให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นหนี้สิน้ไปด้วย ซึ่งการที่กฎหมายใช้ค าว่าให้หมายความรวมถึง
ในการนิยามความหมายของค าในกฎหมาย ย่อมมีความหมายรวมถึงสิ่งอื่น นอกจากสิ่งที่จ ากัดความหรือให้ความหมาย
ไว้ด้วย โดยรวมถึงการกระท าที่มีลักษณะท านองเดียวกัน อันมีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังนั้น การให้ยืม
โดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยโดยไม่ปกติทางการค้า หรือการท าให้หนี้พรรคการเมืองลดลง หรือการได้เงิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายที่ปกติต้องจ่าย ย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง ตามมาตรา 
4 ต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์มาตรา 45 วรรค 2 และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริจาค ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง มาตรา 66 และมาตรา  72 
 โดยข้อเท็จจริงพบว่า พรรคอนาคตใหม่ น าส่งงบการเงินประจ าปีพ.ศ.2561 ต่อนายทะเบียนพรรค
การเมือง  โดยระบุว่ามีรายได้ 71 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย 72.6 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 1.4 ล้านบาท   
 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2562 ได้มีการท าสัญญากู้เงินจากนายธนาธรจ านวน 161.2 ล้านบาท โดยรับเงินต้น
เรียบร้อยและยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ7.5 ต่อปี ก าหนดส่งดอกเบี้ยทุกเดือน หลังจากนั้นมีการช าระเงินกู้บางส่วนรวม 3 
ครั้ง รวมเป็นเงิน 72 ล้านบาท  แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562 พรรคอนาคตใหม่ได้ท าสัญญากู้เงินจากนายธนาธรอีก
ฉบับ จ านวน 30 ล้านบาท โดยท าสัญญาช าระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีของต้นเงินกู้  ซึ่งนายธนาธรยอมรับว่ามีการแก้
สัญญาที่ก าหนดให้ส่งดอกเบี้ยทุกเดือนมาเปน็ส่งดอกเบี้ยทุกปี  นอกจากนั้นยังพบว่าหลังจากนั้นนายธนาธรยังได้บริจาค
เงินจ านวน  8.5 ล้านบาทให้กับพรรคอนาคตใหม่ ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ก็มีการช าระคืนเงินกู้ จ่ายดอกเบี้ยพร้อมเบี้ย
ปรับ เงินทั้ง 2 สัญญา โดยการที่พรรคอนาคตใหม่มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เพียง 1.4 ล้านบาท   แต่พรรคกลับท าสัญญากู้
เงินจากนายธนาธร 2 ฉบับ รวม 191.2 ล้านบาท และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ที่ไม่เป็นไปตามปกติทาง
การค้า ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ แม้พรรคอนาคตใหม่จะช าระ
หนี้เงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรหลายครั้ง แต่การช าระคืนครั้งแรกเมื่อวันที่  4 ม.ค. 2562 เป็นเงินสดจ านวนเงิน 14 
ล้านบาท ภายหลังที่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินเพียงแค่ 2 วัน ซึ่งถือเป็นการผิดปกติวิสัย นอกจากนั้นการท าสัญญากู้เงินฉบบัที่
สอง เพิ่มเติมโดยที่ยังมีหนี้เงินกู้ค้างช าระจากสัญญากู้เงินฉบับแรกอยู่น้ัน ไม่เป็นไปตามปกติวิสัย 
 “การท าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจึงลักษณะที่มีข้อตกลงในสัญญา และพฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ 
ช่วยเหลือพรรคอนาคตใหม่เป็นกรณีพิเศษไม่เป็นปกติในทางการค้าและไม่เป็นไปตามปกติวิสัยในการให้กู้เงิน และการ
ช าระหนี้เงินกู้ยืมและการคิดดอกเบี้ย ก็ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าส าหรับการกู้ยืมเงินที่ไม่มีหลักประกัน ถือเป็นการ
ให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคอนาคตใหม่ บรรดาที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ และเมื่อรวมประโยชน์อื่นใดที่พรรครับ
บริจาค กู้ยืมจ านวน 191.2 ล้านบาท กับเงินที่นายธนาธรบริจาคให้กับพรรคเมื่อปี 2562 จ านวน 8.5 ล้านบาทนั้น ย่อม
ชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งต้องห้ามตาม
มาตรา 66 วรรคสอง” 
 จากข้อเท็จจริงพฤติการณ์ดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเสียงข้างมาก 7 : 2 เสียง เห็นว่าการที่นายธนา
ธรให้เงินกู้พรรคอนาคตใหม่ เป็นการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และการที่นายธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้า
พรรค ให้พรรคกู้ยืมเงินจ านวนมาก กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ควรที่จะรู้ว่าการเป็นหนี้จ านวนมากต่อบุคคลใด  
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ย่อมก่อให้เกิดการครอบง า ช้ีน าโดยบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ อาศัยอ านาจแห่งมูลหนี้ที่จะเรียกให้พรรคช าระหนี้ หรืองดเว้น
การอันใดตามสัญญาก็ได้ ทั้งยังก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการเงิน มาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว 
อันส่งผลให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง ดังนั้นการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ จึงมีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับ
บริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นตามมาตรา 66 เมื่อการรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็นการรับ
บริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมืองมาตรา 72 กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคอนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้สั่ง
ยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองตามตรา 92 วรรคสอง ประกอบวรรคหนึ่ง (3) 
 ส่วนประเด็นที่ 3 เมื่อศาลตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว ต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
กรรมการบริหารพรรค ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่  2 ม.ค. 2562 และวันที่ 11 เม.ย.2562 ซึ่งเป็นวันที่ท าสัญญากู้เงินอนั
เป็นการกระท าความผิดจนเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรค โดยก าหนดระเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี  ซึ่งเหมาะ
ควรกับความผิดที่ได้ ฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 เรื่องห้ามบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเกินกว่า 10 
ล้านบาทต่อปี และห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และประเด็นที่ 4. กรรมการบริหารของพรรคที่
ถูกยุบ จะจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่อีกไม่ได้ภายในเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/758826 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/615510 
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ไทยรัฐออนไลน์21 ก.พ. 2563 17:41 น. 
ค าวินิจฉัยฉบับเต็ม ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดค าวินิจฉัยฉบับเต็ม ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 2 ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของ
คณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ห้ามร่วมตั้งพรรคใหม่ 
 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ก.พ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่น
ค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยผลการวินิจฉัย ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ร้องมี
อ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่  
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (8 ต่อ 1) วินิจฉัยว่า การด าเนินการกรณียุบพรรคการเมือง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ของผู้ร้องนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้
ร้องมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ว่า ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน กรณีมีการร้องเรียนว่ามีเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92 ซึ่งนายทะเบียนฯ ได้มีค าสั่งตั้ง
คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเสนอต่อนายทะเบียนฯ แล้ว และนายทะเบียนฯ ได้น าเสนอต่อผู้
ร้องเพื่อพิจารณา ผู้ร้องเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้ยื่นค าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) จึงมีมติให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นคดีนี้ ซึ่งเป็นคนละ
กรณีกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาที่แยกเป็นอิสระต่างหากจากคดีน้ี การยื่นค าร้องของผู้ร้องจึงชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ร้องจึงมีอ านาจยื่นค าร้องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้  
ประเด็นท่ีสอง มีเหตุสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา 72 ประกอบมาตรา 92 หรือไม่  
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า การที่พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 72 นั้น เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 72 ได้ก าหนดข้อห้ามไว้เพื่อป้องกันมิให้พรรคการเมือง
ไปเกี่ยวข้องกับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเหล่านั้น อันจะท าให้พรรคการเมืองกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือ
สนับสนุน หรือช่วยเหลือในการกระท าความผิดไปด้วย และมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบัน
พรรคการเมืองของประเทศไทย อันเป็นมาตรการที่ส าคัญเพื่อเสริมสร้างสถาบันพรรคการเมืองของประเทศไทยให้เป็น
สถาบันที่มีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเช่ือถือของประชาชน 
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การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมืองซึ่งกฎหมายก าหนด แหล่งที่มาไว้ตามมาตรา 
62 ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคการเมืองน ามาใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทาง  การเมืองซึ่งมิได้มีแหล่งที่มาและวิธีการ
ได้มาตามที่กฎหมายระบุไว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบ แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 มิได้บัญญัติห้ามการกู้ยืมส าหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน  แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าให้กระท าได้ 
ประกอบกับพรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน และเงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับ 
และเป็นเงินทางการเมือง การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองจึงต้องกระท าภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว การกู้ยืมเงิน
ของพรรคการเมืองจึงต้องสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ค าว่า “บริจาค” และ “ประโยชน์อื่นใด” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 เป็นค าที่มีความหมายเฉพาะในกฎหมายนี้เพื่อก าหนดสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายบังคับแห่งกฎหมายในเรื่องนี้ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องการควบคุมการสนับสนุนทางการเงินที่ให้แก่
พรรคการเมืองให้เป็นอิสระจากการถูกครอบง าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า งบการเงินประจ าปี 2561 ของผู้ถูกร้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้อยู่เพียง 
1,490,537 บาท แต่ผู้ถูกร้องกลับท าสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้อง รวม 2 ฉบับ 
รวมเป็นจ านวนเงินสูงถึง 191,200,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็น
การให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคผู้ถูกร้องที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ เป็นการท าสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่เป็นตามปกติทาง
การค้าและไม่เป็นไปตามปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงินและการช าระหนี้เงินกู้ยืม ถือเป็นการใหป้ระโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถูกรอ้ง
ที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ และเมื่อรวมประโยชน์อื่นใดที่ผู้ถูกร้องได้รับจากเงินกู้ยืมดังกล่าวกับเงินที่ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ได้บริจาคให้แก่ผู้ถูกร้องในปี 2562 จ านวน 8,500,000 บาทแล้ว ย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อปีซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 วรรคสอง  
 จากข้อเท็จจริงพฤติการณ์และพยานหลักฐานดังกล่าวเห็นว่า การกู้ยืมเงินของผู้ถูกร้องมีเจตนาหลีกเลี่ยง
การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นตามมาตรา 66 เมื่อการรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็น
การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นโดยรู้ หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 กรณีมี
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา 42 วรรค
สอง ประกอบมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) 
ประเด็นท่ีสาม คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 92 
วรรคสองหรือไม่ อย่างไร  
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกร้องได้กระท าการอันเป็นเหตุให้สั่งยุบ
พรรคผู้ถูกร้อง จึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องแล้วจึงชอบที่จะมีค าสั่งให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่  5 มกราคม 
2562 หรือวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยก าหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลัก
ความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณีดังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ดังนั้น 
จึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่มีการกระท าอัน
เป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องมีก าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง  
 ประเด็นที่สี่ ผู้ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองข้ึนใหม่  หรือเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหม่อีกไม่ได้  ภายในก าหนดสิบปีนับแต่
วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบตามมาตรา 44 วรรคสอง หรือไม่  
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ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า เมื่อสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องแล้ว จึงต้องสั่งห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ 6 มกราคม 2562 หรือวันที่ 11 เมษายน 2562 ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองข้ึนใหม่ 
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหม่อีกภายในก าหนดสิบปีนับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1777235 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/422355?ad= 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1777235
https://www.thansettakij.com/content/politics/422355?ad
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867173
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ช่อ โพสต์เดือดหลัง ยุบพรรค เรียกรวมพลัง ลั่นไม่มีอะไรท าลายอนาคตใหม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่อ โพสต์เดือดหลัง ยุบพรรค เรียกรวมพลัง ลั่นไม่มีอะไรท าลายอนาคตใหม่ได้ 
 จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิน หัวหน้า
พรรค จ านวน 191 ล้านบาท ท าให้กรรมการบริหารพรรค 16 คน อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิย
บุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และน.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ปี 
 ล่าสุด น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารพรรค และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ว่า 
" #ค่ าคืนน้ีอีกยาวนานนัก #สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ มาพบกัน ณ ที่ท าการใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ตึกไทยซัมมิท ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ 18.00 น. เป็นต้นไป ร่วมกันแสดงพลังว่าไม่มีอะไรท าลายอนาคตใหม่ของเราได้" 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3619731 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3619731
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'ปิยบุตร'วิจารณ์ศาลรธน.เรียกร้องมวลชนออกมาหลอกหลอนพวกโลกเก่า 
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 18.09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร"ขอวิจารณ์ศาลยังตะแบงถ้าห้ามกู้เงิน ให้ระบุไว้ในกม. ตีป๊ีบรณรงค์นอกสภาท่ัวประเทศ ลั่นไม่ใช่จุดจบ 
แต่จุดเริ่มต้น ขอเป็นปีศาจหลอกหลอนคนโลกเก่า 
 เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่พรรคอนาคตใหม่ กรรมการบริหารพรรค และส.ส.ที่ไม่ได้
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง น าโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ  ได้ร่วมกัน
แถลงข่าวเพื่อแสดงจุดยืนและแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญยืนยันไว้ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ตนในฐานะผู้ทรงอ านาจ
อธิปไตย ขอใช้อ านาจนี้ในการวิจารณ์และไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็น
โดยบริสุทธ์ิใจไม่ใช่การละเมิดอ านาจศาล แต่เป็นการวิจารณ์เพื่อประโยชน์ของประชาธิปไตย  ทั้งนี้ ในทางกฎหมายค า
วินิจฉัยของศาลได้มีผล 1.พรรคการเมืองที่เปน็การรวมตัวของบุคคลและจดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ไม่ได้
ถือครองอ านาจรัฐและไม่ได้ใช้อ านาจมหาชน แต่ ณ วันนี้ศาลวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลมหาชน 2.เงินกู้ 
อาจกลายเป็นเงินบริจาคและประโยชน์อื่นใดได้ทันที ดังนั้น พรรคการเมืองทุกพรรคด้วยความปรารถนาดีที่กู้เงิน อาจ
ถูกตีความว่าเป็นเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใด 3.การใช้มาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองพ.ศ.2560 เพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ ไม่ตรงกับเจตนารมณ์กับกฎหมาย ผล คือ ทุกๆความผิดเกี่ยวกับ
การเงินในกฎหมายพรรคการเมือง จะส่งผลให้ถูกยุบพรรคทันที ต่อไปนี้ใครรับเงินบริจาคเกินมาหนึ่งบาทอาจถูกยุบ
พรรค ใครรับเงินและแจ้งบัญชีไม่ครบทุกอย่างจะถูกยุบพรรคได้ทันที เป็นการขยายความเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 4.หากกฎหมายไทยต้องการห้ามไม่ให้พรรคการเมืองไม่ให้กู้เงินจริง ก็ควรตรากฎหมายเพื่อก าหนดให้
ชัดเจน พรรคการเมืองจะได้รู้ล่วงหน้าและด าเนินการได้ถูกต้อง ไม่ใช่ปล่อยให้คลุมเครือและปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโทษรุนแรงถึงข้ันยุบพรรคและประหารชีวิตทางการเมือง การใช้ควรเคร่งครัดอย่างนิ่ง 
5.ค าวินิจฉัยในวันนี้ได้พูดถึงการไม่ให้นายทุนมาครอบง าพรรคและต้องการความโปร่งใส แต่สิ่งที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจะ
กลายเป็นเรื่องยอกย้อนที่สุด เพราะพรรคอนาคตใหม่ต้องการท างานการเมืองอย่างโปร่งใส เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ารายได้
มาจากที่ใด ทุกอย่างเอาข้ึนบนโต๊ะแต่เรากลับถูกยุบพรรค ในขณะที่ พรรคการเมืองในไทยทั้งหลายทุกวันน้ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ตั้งข้ึนมาใหม่พร้อมกับพรรคอนาคตใหม่ แต่กลับส่งผู้สมัครได้ครบหมด ขอถามจริงๆว่าเอาเงินมาจากไหน ผล
สืบเนื่องจากค าวินิจฉัย คือ ต่อไปนี้พรรคการเมืองจงอย่าโปร่งใสและอย่าเปิดเผย แต่ต้องปิดให้มิดเพื่อให้อยู่รอด ยิ่ง
โปร่งใสยิ่งถูกยุบพรรค ประเทศไทยจะยอกย้อนแบบนี้เหรอ 
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 6.สืบเนื่องจากค าวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อเนื่องมายังพรรคอนาคตใหม่ ก่อนหน้านี้เราใช้
รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เพิกถอนสิทธิ 5 ปีก็เยอะแล้ว แต่วันนี้กลับบอกว่านี่คือความพอสมควรแก่เหตุ จึงเพิก
ถอนสิทธิ 10 ปี ดังนั้น กลายเป็นว่าการเพิกถอน 10 ปีเป็นการบอกว่าปราณีเอ็งแล้ว รัฐธรรมนูญก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ข้ึนมาก าหนดหน้าที่กระบวนการและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แม้รัฐธรรมนูญจะก าหนดให้ค าวินิจฉัยเป็น
เด็ดขาดและที่สุดและผูกพันทุกองค์กร แต่ค าวินิจฉัยจะมีผลผุกพันในใจคนไทยทั้งประเทศไทยต้องตั้งอยู่บนความชอบ
ธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบผู้อื่น ใครจะตรวจสอบกกต.และศาลรัฐธรรมนูญ ค าถามนี้ 
ค าตอบชัดเจนที่สุด คือ ประชาชนผู้ทรงอ านาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศ ดังนั้น ประชาชนจึงเป็นผู้มีอ านาจและ
ตรวจสอบกกต.และศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันน้ีถูกต้องหรือไม่ พวกท่านประชาชนเป็นคน
ตัดสิน 
 "ผลสืบเนื่องทางการเมืองไทยจากค าวินิจฉัยวันนี้ คือ ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีพรรคการเมืองที่ท างาน
สร้างสรรค์ที่มีความคิดก้าวหน้าปฏิรูปประเทศถึงระดับโครงสร้าง ประเทศไทยเลือกใช้นิติสงครามเลือกจ ากัดศัตรูทาง
การเมืองแบบเดิม และนิติสงครามเช่นนี้ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ตรงกันข้ามกลับตอกลิ่มความขัดแย้งมาก
กว่าเดิม  พวกเขาเจ็บช้ าน้ าใจ พวกเขาต้ังค าถามดังๆว่ายุบพรรคที่เขาสนับสนุนได้อย่างไร ณ วันน้ีมีคนอีกจ านวนมากที่
สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่รู้เหตุการณ์ 10 ปีที่ผ่านมา แต่วันน้ีเขาเห็นแล้วว่านิติสงครามเป็นอย่างไร ของเดิมยังไม่
แก้ ความวัวยังไม่หาย ความควายเข้ามาอีก"นายปิยบุตร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า หากการยุบพรรคครั้งนี้ เพียงเพราะว่าผู้มีอ านาจต้องการผลักไสตยและธนาธร
ออกไป ผมยืนยันว่าพวกเขาคิดผิดครับ เพราะความคิดแบบอนาคตใหม่จะเจริญงอกงามเติบโตกว้างยิ่งกว่า เพราะผม
และธนาธรจะออกโลดแล่นทางการเมืองยิ่งกว่าเดิม หากคิดว่าน่ีเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม พวกเขาคิดผิดครับ เพราะน่ีคือ
ไฟลามทุ่ง พวกเขาคิดผิดน่ีเป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าอ านาจที่เขาถืออยู่น้ันปราศจากความชอบธรรม จีงต้องหาทามา
ก าจัดพวกเรา 
 "นี่คือจุดเริ่มต้นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย เราจะร่วมกันต่อสู้ต่อไป ความคิดแบบอนาคต
ใหม่จะเติบโตย่ิงกว่าเดิม ผมและธนาธรจะรณรงค์ทางการเมอืงทั่วประเทศอย่างไม่รูเ้หนื่อย นี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มตน้ 
เพราะพวกเราเป็นปีศาจที่กาลเวลาได่สร้างข้ึนเพื่อหลอกหลอนคนในโลกเก่า ผมขอเชิญประชาชนที่ฟังการแถลงข่าวที่
บ้านขอออกมารวมตัวที่พรรคอนาคตใหม่ เพื่อให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และแสดงให้เห็นพลังของพวกเราและสง่สญัญาณ
ไปยังผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเขาจะไม่ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการครับ" นายปิยบุตร กล่าว   
 
 
อ้างอิง  :   https://www.naewna.com/politic/474554 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/474554
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พิธา รับไม้ต่อ อนค.ในสภา ลั่น แม้ไม่ใช่ดาวฤกษ์ แต่พร้อมเป็นดาวกระจายในสังคมท่ีมืดมน 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:42 น.  
 
 
 
 
 
 
ธนาธร ส่ง พิธา ตัวแทนส.ส.ท าหน้าท่ีต่อ ลั่น แม้ไม่ใช่ดาวฤกษ์เหมือนกก.บห.แต่จะเป็นดาวกระจายในช่วงท่ีสังคม
มืดมน ไม่สัญญากับปชช.ว่าจะไม่เจอความล้มเหลว แต่จะมุ่งมั่นท าหน้าท่ีต่อ 
 จากกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ท าให้
กรรมการบริหารพรรค 16 คน อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรค และน.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค เป็นต้น ถูกเพิกถอนสิทธ์ิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ป ี
 วันนี้ (21 ก.พ.) ที่พรรคอนาคตใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรักษ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินยุบพรรค ซึ่งเป็นพรรคแรกของตนและอีกหลายๆคน 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ทั้งสมหวัง ผิดหวัง ดีใจ เหน็ดเหนื่อย อย่าง
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และจะไม่มีวันลืม ขอบคุณนายธนาธรฃในภาวะผู้น า ท าให้กระดิ่งในใจของพวกตนดังข้ึน ขอบคุณ
นายปิยะบุตร ในการบริหารจัดการในการท างานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และคอยปักธงความคิด ขอบคุณกรรมการบริหาร
ให้การตัดสินใจต่างๆ จุดประกายความหวังให้ทุกสาขา กรรมการบริหารเปรียบเสมือนดาวฤกษ์ในสังคมไทยที่มืดมน 
พวกเราจะคิดถึงพวกเขา แต่เวลาน้ีไม่ใช่เวลาที่จะอ่อนแอ ซึมเศร้าหรือร้องไห้ แม้พวกเราจะไม่ใช่ดาวฤกษ์ แม้แต่หิ่งห้อย
ที่รวมกันยังสว่างได้ ถ้าพวกเราถือเทียนคนละเล่มก็คงจะสว่างเช่นกัน 
 นายพิธา กล่าวอีกว่า ในภาวะผู้น าแม้เราไม่ใช่ดาวฤกษ์แต่พวกเราจะเป็นดาวกระจายในช่วงเวลาสังคม
ต้องการ พวกเราคือกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวเดียวกัน แม้ไม่ใช่สายเลือกเดียวกัน แต่พวกเรามีอุดมการณ์ร่วมกัน ความฝัน
ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็คงไม่ส าเร็จหากไม่มุ่งมั่น ในวันน้ีเราจะไม่ละทิ้งเสารหลักของบ้าน เราจะถอดบทเรียนก้าวในพาหนะใหม่
ที่พวกเราจะไปด้วยกัน 
 “ผมคงสัญญากับพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าพวกเราจะไม่ล้มเหลว แต่สัญญาได้ว่า เส้นทางที่จะก้าวไปไม่เป็น
เส้นตรง และไม่โด้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีบางครั้งที่ไม่รู้จะไปยังไงต่อ แต่เราไม่มีวันล้มเลิก แม้จะล้มก็ล้มไปข้างหน้า 
ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า พวกเราต้องก้าวต่อไป ถ้าลูกหลานของท่านยังต้องท าการบ้านในถ่ินทุรกันดาน ไม่มี
แสงไฟ นั่นจะเป็นหน้าที่ของเรา หากพ่อแม่ของคุณยังต้องเข้าคิวรักษาตัวที่โรงพยาบาล นั่นจะเป็นหน้าที่ของเรา และ
หากพี่น้องประชาชนยังโดนกดทับด้วยความยากจน นั่นเป็นหน้าที่ของพวกเรา เราจะต้องก้าวต่อไป ประเทศไทยจะเดิน
วนเหมือนนาฬิกาไม่ได้ แตค่ต้องก้าวต่อไปให้เหมือนปฏิทิน จะกลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจ” 
 เมื่อถามว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใด นายพิธา กล่าวว่า ขอเวลาอีก 1 สัปดาห์ โดยจะให้
ความส าคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอันดับแรก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993791. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993666 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993631 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1993791
https://www.matichon.co.th/politics/news_1993666
https://www.matichon.co.th/politics/news_1993631
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/33621.jpg
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"ธนาธร"ส่งไม้ต่อ"พิธา" เจ้าตัวลั่นขอเป็นดาวกระจาย จ่อแถลงสังกัดพรรคใหม่อีก1สัปดาห์ 
สยามรัฐออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 19:09  
 
 
 
 
 
 
 "ธนาธร" ส่งไม้ต่อ "พิธา" ตัวแทนส.ส.ท าหน้าที่ต่อ ลั่นแม้ไม่ใช่ดาวฤกษ์แต่จะเป็นดาวกระจายในช่วงที่
สังคมมืดมน ไม่สัญญากับปชช.ว่าจะไม่เจอความล้มเหลว แต่จะมุ่งมั่นท าหน้าที่ต่อ ระบุขอจบศึกซักฟอกก่อน เปิดแถลง
สังกัดพรรคใหม่ 
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่อาคารไทยซัมมิท นายพิธา ลิ้มเจริญรักษ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินยุบพรรค ซึ่งเป็นพรรคแรกของตนและอีกหลายๆคน 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ทั้งสมหวัง ผิดหวัง ดีใจ เหน็ดเหนื่อย อย่าง
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และจะไม่มีวันลืม ขอบคุณนายธนาธร ในภาวะผู้น า ท าให้กระดิ่งในใจของพวกตนดังข้ึน ขอบคุณ
นายปิยะบุตร ในการบริหารจัดการในการท างานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และคอยปักธงความคิด ขอบคุณกรรมการบริหาร
ให้การตัดสินใจต่างๆ จุดประกายความหวังให้ทุกสาขา กรรมการบริหารเปรียบเสมือนดาวฤกษ์ในสังคมไทยที่มืดมน 
พวกเราจะคิดถึงพวกเขา แต่เวลาน้ีไม่ใช่เวลาที่จะอ่อนแอ ซึมเศร้าหรือร้องไห้ แม้พวกเราจะไม่ใช่ดาวฤกษ์ แม้แต่หิ่งห้อย
ที่รวมกันยังสว่างได้ ถ้าพวกเราถือเทียนคนละเล่มก็คงจะสว่างเช่นกัน  
 นายพิธา กล่าวอีกว่า ในภาวะผู้น าแม้เราไม่ใช่ดาวฤกษ์แต่พวกเราจะเป็นดาวกระจายในช่วงเวลาสังคม
ต้องการ พวกเราคือกลุ่มคนที่เป็นครอบครวัเดียวกัน แม้ไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน แต่พวกเรามีอุดมการณ์ร่วมกัน ความฝัน
ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็คงไม่ส าเร็จหากไม่มุ่งมั่น ในวันน้ีเราจะไม่ละทิ้งเสาหลักของบ้าน เราจะถอดบทเรียนก้าวในพาหนะใหม่
ที่พวกเราจะไปด้วยกัน  
 “ผมคงสัญญากับพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าพวเราจะไม่ล้มเหลว แต่สัญญาได้ว่า เส้นทางที่จะก้าวไปไม่เป็น
เส้นตรง และไม่โด้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีบางครั้งที่ไม่รู้จะไปยังไงต่อ แต่เราไม่มีวันล้มเลิก แม้จะล้มก็ล้ มไปข้างหน้า 
ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า พวกเราต้องก้าวต่อไป ถ้าลูกหลานของท่านยังต้องท าการบ้านในถ่ินทุรกันดาน ไม่มี
แสงไฟ นั่นจะเป็นหน้าที่ของเรา หากพ่อแม่ของคุณยังต้องเข้าคิวรักษาตัวที่โรงพยาบาล นั่นจะเป็นหน้าที่ของเรา และ
หากพี่น้องประชาชนยังโดนกดทับด้วยความยากจน นั่นเป็นหน้าที่ของพวกเรา เราจะต้องก้าวต่อไป ประเทศไทยจะเดิน
วนเหมือนนาฬิกาไม่ได้ แต่ต้องก้าวต่อไปให้เหมือนปฏิทิน จะกลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจ”นายพิธา กล่าว 
 เมื่อถามว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใด นายพิธา กล่าวว่า ขอเวลาอีก 1 สัปดาห์ โดยจะให้
ความส าคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอันดับแรก 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/134412 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/134420 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/134423 
 

https://siamrath.co.th/n/134412
https://siamrath.co.th/n/134420
https://siamrath.co.th/n/134423
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200221/5cd27f8a127cbdcbe2ab3a7f59acdf9ae2eb73e3d21aec471cd249bbebb690eb.jpg?itok=1IE73kXl
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'ธนาธร' ส่งไม้ต่อ 'พิธา' น าทัพสู้ในสภา คาดอีกไม่เกิน 7 วันเปิดโฉมหน้าพรรคใหม่ 
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 21 ก.พ.63 - นายพิธา ลิ้มเจริญรักษ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค ซึ่งเป็น
พรรคแรกของตนและอีกหลายๆคน 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ทั้งสมหวัง ผิดหวัง ดีใจ เหน็ดเหนื่อย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 
และจะไม่มีวันลืม ขอบคุณนายธนาธร ในภาวะผู้น า ท าให้กระดิ่งในใจของพวกตนดังข้ึน ขอบคุณนายปิยะบุตร ในการ
บริหารจัดการในการท างานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และคอยปักธงความคิด ขอบคุณกรรมการบริหารให้การตัดสินใจต่างๆ 
จุดประกายความหวังให้ทุกสาขา กรรมการบริหารเปรียบเสมือนดาวฤกษ์ในสังคมไทยที่มืดมน พวกเราจะคิดถึงพวกเขา 
แต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะอ่อนแอ ซึมเศร้าหรือร้องไห้ แม้พวกเราจะไม่ใช่ดาวฤกษ์ แม้แต่หิ่งห้อยที่รวมกันยังสว่างได้ ถ้า
พวกเราถือเทียนคนละเล่มก็คงจะสว่างเช่นกัน  
 นายพิธา กล่าวอีกว่า ในภาวะผู้น าแม้เราไม่ใช่ดาวฤกษ์แต่พวกเราจะเป็นดาวกระจายในช่วงเวลาสังคม
ต้องการ พวกเราคือกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวเดียวกัน แม้ไม่ใช่สายเลือกเดียวกัน แต่พวกเรามีอุดมการณ์ร่วมกัน ความฝัน
ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็คงไม่ส าเร็จหากไม่มุ่งมั่น ในวันน้ีเราจะไม่ละทิ้งเสารหลักของบ้าน เราจะถอดบทเรียนก้าวในพาหนะใหม่
ที่พวกเราจะไปด้วยกัน  
 “ผมคงสัญญากับพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าพวเราจะไม่ล้มเหลว แต่สัญญาได้ว่า เส้นทางที่จะก้าวไปไม่เป็น
เส้นตรง และไม่โด้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีบางครั้งที่ไม่รู้จะไปยังไงต่อ แต่เราไม่มีวันล้มเลิก แม้จะล้มก็ล้มไปข้างหน้า 
ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า พวกเราต้องก้าวต่อไป ถ้าลูกหลานของท่านยังต้องท าการบ้านในถ่ินทุรกันดาน ไม่มี
แสงไฟ นั่นจะเป็นหน้าที่ของเรา หากพ่อแม่ของคุณยังต้องเข้าคิวรักษาตัวที่โรงพยาบาล นั่นจะเป็นหน้าที่ของเรา และ
หากพี่น้องประชาชนยังโดนกดทับด้วยความยากจน นั่นเป็นหน้าที่ของพวกเรา เราจะต้องก้าวต่อไป ประเทศไทยจะเดิน
วนเหมือนนาฬิกาไม่ได้ แตค่ต้องก้าวต่อไปให้เหมือนปฏิทิน จะกลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจ” 
 เมื่อถามว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใด นายพิธา กล่าวว่า ขอเวลาอีก 1 สัปดาห์ โดยจะให้
ความส าคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอันดับแรก. 
 
 
อ้างอิง : 
https://www.thaipost.net/main/detail/57818  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง     :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1777188  
              : https://www.thairath.co.th/news/politic/1777223 
                    :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1777146 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57818
https://www.thairath.co.th/news/politic/1777188
https://www.thairath.co.th/news/politic/1777223
https://www.thairath.co.th/news/politic/1777146
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‘ปิยบุตร’ ประกาศปรากฏการณ์ฟลามทุ่ง ลั่นน่ีไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้น 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:26 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ อาคารไทยซัมมิท นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า รัฐธรรมนูญเป็นของ
ปวงชนชาวไทยขอใช้สิทธิในการวิจารณ์และไม่เห็นด้วยต่อค าวินิจฉัย เพราะศาลรัฐธรรมนูญจึงมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์และ
แสดงออก ไม่ใช่การละเมิดหรือดูหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ประชาธิปไตย การวินิจฉัยส่งผลคือ 1.พรรค
การเมืองที่ก่อตั้งไม่ได้ถือครองอ านาจรัฐ สถานะการเมืองมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ศาลวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองเป็นนิติ
บุคคล 2.เงินกู้อาจเป็นเงินบริจาค หากศาลตีความเป็นเช่นนั้น ดังนั้น พรรคการเมืองทุกพรรคที่กู้เงินโปรดระมัดระวัง
ตีความเป็นเงินบริจาคเกิน 10 ล้านบาท 3.การใช้ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่มี
บทลงโทษจะส่งผลให้ถูกยุบพรรคทันที ในมาตรา 6 และส่งผลต่อเนื่องให้ยุบพรรคทันที ใครรับเงินบริจาคเกิน 1 บาทมี
โอกาสยุบพรรคทันที 4.หากระบบกฎหมายต้องการห้ามกู้เงินจริงๆ หรือวางเงื่อนไข จ าเป็นต้องตรากฎหมายข้อห้ามให้
ชัดเจน พรรคการเมืองจะได้รู้ล่วงหน้า มิใช่ปล่อยให้คลุมเครือจนศาลรัฐธรรมนูญตีความในโทษรุนแรงถึงยุบ พรรค 
เหมือนประหารชีวิต ดังนั้น การใช้ต้องตีความครอบคลุม 5.ต้องการมิให้ใครครอบง าพรรค สิ่งที่ต่อเนื่องจากการวินิจฉัย
วันน้ี แต่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ที่ท างานต้องการแสดงเงินมาจากไหนบ้างแต่เรากลับถูกยุบ พรรคอื่นถึงเวลาแป๊บเดียวตั้ง
สาขาส่งผู้แทนครบหมด ถามๆ จริงน าเงินมาจากไหน ดังนั้น ต่อไปนี้พรรคการเมืองจงอย่าโปร่งใส่ จงปกปิดให้มิดถึงอยู่
ได้ โปร่งใสถึงยุบพรรค 6.จากการยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อเนื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิการเมือง 10 ปี ก่อน
หน้านี้เราใช้รัฐธรรมนูญ 40 และ 50 ตัดสิทธิ 5 ปีก็สูงสุดแล้ว แต่วันน้ีตัดสิทธิ 10 ปี ดังนั้น การวินิจฉัยต้องมีเหตุมีผลถึง
คณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบผู้อื่น ศาลตรวจสอบผู้อื่น ค าถามใครตรวจสอบศาล กกต. นั่นคือประชาชน 
“การตอกลิ่มแบบนี้จะเพิ่มความขัดแย้งมากกว่าเดิม ดังนั้น นายธนาธรและผมจะออกไปรณรงค์การเมืองทั่วประเทศ
มากกว่าเดิม หากคนมีอ านาจคิดว่าจะตัดไฟเขาคิดผิดนี่คือไฟลามทุ่ง นี่ คือจุดเริ่มต้นของประชาชนที่ได้มาซึ่ง
ประชาธิปไตย นี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้น พวกเราเป็นปีศาจกาลเวลาที่ถูกสร้างข้ึนมา ผมเชิญชวนประชาชนออกมา
รวมตัวกันที่พรรคและให้ก าลังใจกัน” นายปิยบุตรกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1993593 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993528 
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"ปิยบุตร"ลั่นขอเป็นปีศาจตามหลอกหลอน ชี้ถูกยุบพรรคเพราะ"ผู้มีอ านาจ"ผลักไส 
สยามรัฐออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 18:54 
 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร" ประกาศรณรงค์นอกสภาท่ัวประเทศ ขอเป็นปีศาจตามหลอกหลอนไปตลอด ชี้ ศาลรธน.ท าลายความ
โปร่งใสพรรคการเมือง 
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เวลา 17.45 น. ที่อาคารไทยซัมมิท กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และส.ส.พรรคที่
ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง น าโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ น.ส.ศิ ริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ ได้
ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อแสดงจุดยืนและแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญยืนยันไว้ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ผมในฐานะผู้ทรงอ านาจ
อธิปไตย ขอใช้อ านาจนี้ในการวิจารณ์และไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็น
โดยบริสุทธ์ิใจไม่ใช่การละเมิดอ านาจศาล แต่เป็นการวิจารณ์เพื่อประโยชน์ของประชาธิปไตย  ทั้งนี้ ในทางกฎหมายค า
วินิจฉัยของศาลได้มีผล 1.พรรคการเมืองที่เปน็การรวมตัวของบุคคลและจดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ไม่ได้
ถือครองอ านาจรัฐและไม่ได้ใช้อ านาจมหาชน แต่ ณ วันนี้ศาลวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลมหาชน 2.เงินกู้ 
อาจกลายเป็นเงินบริจาคและประโยชน์อื่นใดได้ทันที ดังนั้น พรรคการเมืองทุกพรรคด้วยความปรารถนาดีที่กู้เงิน อาจ
ถูกตีความว่าเป็นเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใด 3.การใช้มาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองพ.ศ.2560 เพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ ไม่ตรงกับเจตนารมณ์กับกฎหมาย ผล คือ ทุกๆความผิดเกี่ยวกับ
การเงินในกฎหมายพรรคการเมือง จะส่งผลให้ถูกยุบพรรคทันที ต่อไปนี้ใครรับเงินบริจาคเกินมาหนึ่งบาทอาจถูกยุบ
พรรค ใครรับเงินและแจ้งบัญชีไม่ครบทุกอย่างจะถูกยุบพรรคได้ทันที เป็นการขยายความเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 4.หากกฎหมายไทยต้องการห้ามไม่ให้พรรคการเมืองไม่ให้กู้เงินจริง ก็ควรตรากฎหมายเพื่อก าหนดให้
ชัดเจน พรรคการเมืองจะได้รู้ล่วงหน้าและด าเนินการได้ถูกต้อง ไม่ใช่ปล่อยให้คลุมเครือและปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโทษรุนแรงถึงข้ันยุบพรรคและประหารชีวิตทางการเมือง การใช้ควรเคร่งครัดอย่างนิ่ง 
5.ค าวินิจฉัยในวันนี้ได้พูดถึงการไม่ให้นายทุนมาครอบง าพรรคและต้องการความโปร่งใส แต่สิ่งที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจะ
กลายเป็นเรื่องยอกย้อนที่สุด เพราะพรรคอนาคตใหม่ต้องการท างานการเมืองอย่างโปร่งใส เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ารายได้
มาจากที่ใด ทุกอย่างเอาข้ึนบนโต๊ะแต่เรากลับถูกยุบพรรค ในขณะที่ พรรคการเมืองในไทยทั้งหลายทุกวันน้ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ตั้งข้ึนมาใหม่พร้อมกับพรรคอนาคตใหม่ แต่กลับส่งผู้สมัครได้ครบหมด ขอถามจริงๆว่าเอาเงินมาจากไหน ผล
สืบเนื่องจากค าวินิจฉัย คือ ต่อไปนี้พรรคการเมืองจงอย่าโปร่งใสและอย่าเปิดเผย แต่ต้องปิดให้มิดเพื่อให้อยู่รอด ยิ่ง
โปร่งใสยิ่งถูกยุบพรรค ประเทศไทยจะยอกย้อนแบบนี้เหรอ  
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200221/999de30c4079422015a5aec088a6a0e4dfe685d542af97493520104df62f9743.jpg?itok=snw7-zRl
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 6.สืบเนื่องจากค าวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อเนื่องมายังพรรคอนาคตใหม่ ก่อนหน้านี้เราใช้
รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เพิกถอนสิทธิ 5 ปีก็เยอะแล้ว แต่วันนี้กลับบอกว่านี่คือความพอสมควรแก่เหตุ จึงเพิก
ถอนสิทธิ 10 ปี ดังนั้น กลายเป็นว่าการเพิกถอน 10 ปีเป็นการบอกว่าปราณีเอ็งแล้ว รัฐธรรมนูญก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ข้ึนมาก าหนดหน้าที่กระบวนการและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แม้รัฐธรรมนูญจะก าหนดให้ค าวินิจฉัยเป็น
เด็ดขาดและที่สุดและผูกพันทุกองค์กร แต่ค าวินิจฉัยจะมีผลผุกพันในใจคนไทยทั้งประเทศไทยต้องตั้งอยู่บนความชอบ
ธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบผู้อื่น ใครจะตรวจสอบกกต.และศาลรัฐธรรมนูญ ค าถามนี้ 
ค าตอบชัดเจนที่สุด คือ ประชาชนผู้ทรงอ านาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศ ดังนั้น ประชาชนจึงเป็นผู้มีอ านาจและ
ตรวจสอบกกต.และศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันน้ีถูกต้องหรือไม่ พวกท่านประชาชนเป็นคน
ตัดสินครับ 

"ผลสืบเนื่องทางการเมืองไทยจากค าวินิจฉัยวันนี้ คือ ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีพรรคการเมืองที่ท างาน
สร้างสรรค์ที่มีความคิดก้าวหน้าปฏิรูปประเทศถึงระดับโครงสร้าง ประเทศไทยเลือกใช้นิติสงครามเลือกจ ากัดศัตรูทาง
การเมืองแบบเดิม และนิติสงครามเช่นนี้ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ตรงกันข้ามกลับตอกลิ่มความขัดแย้งมาก
กว่าเดิม พวกเขาเจ็บช้ าน้ าใจ พวกเขาต้ังค าถามดังๆว่ายุบพรรคที่เขาสนับสนุนได้อย่างไร ณ วันน้ีมีคนอีกจ านวนมากที่
สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่รู้เหตุการณ์ 10 ปีที่ผ่านมา แต่วันน้ีเขาเห็นแล้วว่านิติสงครามเป็นอย่างไร ของเดิมยังไม่
แก้ ความวัวยังไม่หาย ความควายเข้ามาอีก"นายปิยบุตร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า หากการยุบพรรคครั้งนี้ เพียงเพราะว่าผู้มีอ านาจต้องการผลักไสผมและธนาธร
ออกไป ผมยืนยันว่าพวกเขาคิดผิดครับ เพราะความคิดแบบอนาคตใหม่จะเจริญงอกงามเติบโตกว้างยิ่งกว่า เพราะผม
และธนาธรจะออกโลดแล่นทางการเมืองยิ่งกว่าเดิม หากคิดว่าน่ีเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม พวกเขาคิดผิดครับ เพราะน่ีคือ
ไฟลามทุ่ง พวกเขาคิดผิดน่ีเป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าอ านาจที่เขาถืออยู่น้ันปราศจากความชอบธรรม จีงต้องหาทามา
ก าจัดพวกเรา  
 "นี่คือจุดเริ่มต้นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย เราจะร่วมกันต่อสู้ต่อไป ความคิดแบบอนาคต
ใหม่จะเติบโตย่ิงกว่าเดิม ผมและธนาธรจะรณรงค์ทางการเมอืงทั่วประเทศอย่างไม่รูเ้หนื่อย นี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มตน้ 
เพราะพวกเราเป็นปีศาจที่กาลเวลาได้สร้างข้ึนเพื่อหลอกหลอนคนในโลกเก่า ผมขอเชิญประชาชนที่ ฟังการแถลงข่าวที่
บ้านขอออกมารวมตัวที่พรรคอนาคตใหม่ เพื่อให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และแสดงให้เห็นพลังของพวกเราและสง่สญัญาณ
ไปยังผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเขาจะไม่ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการครับ"นายปิยบุตร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/134406 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/134408 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/134424 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/134406
https://siamrath.co.th/n/134408
https://siamrath.co.th/n/134424
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'รังสิมันต์' ลั่น 'อนาคตใหม่' จะกลายเป็นต านาน และจะเป็นผีหลอกหลอนคนเก่าแก่ท่ีก้าวไม่ทัน 
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20:54 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 ก.พ.63 - เมื่อเวลา 20.00 น. ที่พรรคอนาคตใหม่  นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ กล่าวปราศรัย
ช่วงหนึ่งว่า ค าว่าอนาคตใหม่จะกลายเป็นต านานและจะเป็นผีหลอกหลอนคนเก่าแก่ที่ก้าวไม่ทัน ตนเดินหน้าต้าน
ระบบคสช.มาโดยตลอด และจะไม่หยุดเคลื่อนไหว ตนเริ่มตั้งแต่เป็นนักกิจกรรมทางการเมือง ไม่ได้ประสงค์อยากจะเปน็
ส.ส. แค่อยากให้ประเทศชาติเห็นหวัประชาชนเท่านั้น ตนแค่เริ่มพูดความจริงในสังคม และพูดต่อๆกัน จนกลายเป็นกลุม่
ต่อต้านคสช. และเรามองว่ามันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เพราะยังมีการรัฐประหารอยู่ วิกฤติมักสร้างวีรบุรุษ
และวีรสตรีเสมอ และไม่ว่าต่อไปจะเป็นพรรรคใด แต่พรรคอนาคตใหม่จะเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงประเทศ
นี้ต่อไป  
 “ขอให้พวกเราผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปก่อน ให้ดูส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่พูดเสียก่อน ว่ารัฐบาล
นี้จะอยู่ได้หรือไม่ ขอให้ประชาชนสัญญาว่าไม่ทอดทิ้งกัน แล้วเราสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีกว่าเดิม”นาย
รังสิมันต์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57820
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วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.20 น. 
แง้มโผพรรคส ารอง'อนาคตใหม่' คาดอีกไม่เกิน 7 วันเปิดโฉมหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค 10 ป ีจากคดี
ที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาทแล้ว ตาม
ข่าวทีเสนอไปแล้วนั้น 
 ล่าสุดมีรายงานจากกกต.เผยว่า ส าหรับพรรคที่ใกล้ชิดของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกคาดการณ์ว่า จะเป็น
พรรคส ารอง เช่น พรรคสามัญชน เป็นพรรคการเมืองแล้ว ส่วนพรรคพลังอนาคต ยังอยู่ระหว่างรอเสนอ กกต.ให้ความ
เห็นชอบจดทะเบียน ขณะที่พรรควิช่ันใหม่ มีการยื่นจดทะเบียนแล้ว แต่ได้มีการขอน าเอกสารจดจัดต้ังกลับไปแก้ไข 
 ก่อนหน้านี้ ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้มอบหมายให้นาย
พิธา ลิ้มเจริญรักษ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้น าทัพส.ส.ที่ยังเหลืออยู่ท าหน้าที่ในสภา โดยนายพิธา ได้
กล่าวถึงทิศทางการย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ว่า ขอเวลาอีก 1 สัปดาห์ โดยจะให้ความส าคัญกับการอภิปรายไม่
ไว้วางใจเป็นอันดับแรก 
 
 
 อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/474585 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/474554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/474585
https://www.naewna.com/politic/474554
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วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.07 น. 
'ปารีณา'ขยี้ซ้ า! โพสต์ชวนฉลอง'เดินหน้าประเทศไทย'หลังยุบอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ผิดมาตรา 72 ตามพ.ร.ป.
พรรคการเมืองกรณีกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรค  จ านวน 191.2 ล้านบาท พร้อมตัดสิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรค และห้ามจัดต้ังพรรคใหม่ เป็นเวลา 10 ป ีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งนั้น 
ล่าสุดน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ปารีณา ไกรคุปต์ โดยมี
ข้อความระบุว่า "หลังจาก #ยุบอนาคตใหม่ ขอเชิญทุกท่านรวมตัวกันไป #ฉลอง #เดินหน้าประเทศไทย" 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/474542 
ส านักข่าว :  
https://www.tnews.co.th/politic/la/522043/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0
%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%A2-
%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8
%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0
%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95
%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/474542
https://www.tnews.co.th/politic/la/522043/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/522043/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/522043/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/522043/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/522043/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/522043/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

87 

 

 

 
ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
'ธนาธร'ประกาศตั้ง'คณะอนาคตใหม่' ต่อสู้ทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร"ประกาศตั้ง"คณะอนาคตใหม่"ต่อสู้ทางการเมือง "ปิยบุตร"ปลุกระดมปีศาจกาลเวลาหลอกหลอนคน
ความคิดเก่า ซัดผู้ก ากับภาพยนตร์จะไม่ได้สิ่งท่ีเขาต้องการ  
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่อาคารไทยซัมมิท  นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตส.ส.และกรรมการบริหาร พรรค
อนาคตใหม่ พร้อมด้วยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบ
พรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิกรรมการบริหาร 10 ปี ว่า ตนขอวิจารณ์และไม่เห็นด้วยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธ์ิใจ ไม่ใช่การดูหมิ่นศาล แต่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน  ดังนี้ 1.พรรคการเมือง
กลายเป็นนิติบุคคล 2.เงินกู้อาจเป็นประโยชน์อื่นใดหากศาลรัฐธรรมนูญประสงค์ตีความให้เป็นเช่นนั้น ดังนั้นพรรค
การเมือง ที่กู้เงินกันอยู่ในเวลานี้โปรดระมัดระวังอาจจะถูกตีความเป็นเงินบริจาคเกินกว่า 10 ล้านบาท 3. มาตรา72 
ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองไม่ตรงเจตนามของกฎหมาย ทุกความผิดเกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพรรค
การเมือง จะส่งผลให้ถูกยุบพรรคทันที รับเงินเกินมา 1 บาท อาจถูกยุบพรรค 
 4.หากกฎหมายไทยห้ามพรรคกู้เงินหรือวางเงื่อนไขของการกู้เงิน จ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายต่างๆเกี่ยวกับ
การกู้เงินให้ชัดเจน เพราะพรรคการจะได้รู้ล่วงหน้าจะได้ตัดสินใจในการใช้เสรีภาพตามกฎหมาย มิใช่ปล่อยให้คลุมเครือ 
จนสุดท้าย ศาลตีความว่ากู้เงินมิได้   5.ค าวินิจฉัยคือมิต้องการให้นายทุนครอบง าพรรค แต่สิ่งที่เกิดข้ึนต่อเนื่องกลายเปน็
ยอกย้อน เพราะอนาคตใหม่ก่อตั้งข้ึนมาต้องการท างานการเมืองอย่างโปร่งใส พิสูจน์ว่า รายได้ต่างๆ มาจากที่ไหนบ้าง 
รายจ่ายไปที่ไหนบ้าง ทุกอย่างเอาข้ึนบัญชี เอาข้ึนบนโต๊ะแต่เรากลับถูกยุบพรรค  และ6. สืบเนื่องจากยุบพรรคไทย
รักษาชาติ ต่อเนื่อง ยุบอนาคตใหม่  
 "ทุกวันน้ีพรรคการเมืองมีการรณรงค์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ตั้งมาพร้อมๆกัน ถึงเวลาแป๊ป
เดียวตั้งสาขาครบหมด ส่งผู้สมัครครบ ถามจริงๆเอาเงินมาจากไหน ผลสืบเนื่องค าวินิจฉัยคือพรรคการเมืองจงอย่า
โปร่งใส จงอย่าเปิดเผย แต่พรรคการเมืองจงปกปิดให้มิดและอยู่รอดได้ ยิ่งโปร่งใสยิ่งซวย ยิ่งเดือดร้อย ยิ่งถูกยุบพรรค 
พรรคใดซ่อนเก่งซุกเก่งกลายเป็นพรรคถูกกฎหมาย พรรคใดโปร่งใสกลับถูกยุบพรรค ประเทศไทย กลับตาลปัตร
ยอกย้อนแบบนี้หรือ"  
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 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า รัฐธรรมนูญจะอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานเหตุผลชอบ
ธรรม อยากถามว่า ใครจะตรวจสอบกกต ใครตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญ ค าตอบคือพี่น้องประชาชนผู้ทรงอ านาจ
อธิปไตยอ านาจสูงสุดของประเทศ ค าวินิจฉัยศาลวันนี้เป็นเช่นไรมีคุณภาพหรือไม่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ ประชาชน 
เป็นคนตัดสิน นิติสงครามไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ตรงกันข้าม จะต่อความขัดแย้งมากกว่าเดิม 10 กว่าปี คนไทย
ตั้งค าถามการตรวจสอบการใช้อ านาจต่างๆ ผู้มีอ านาจต้องการก าจัดความคิดพรรคอนาคตใหม่ ต้องการผลักไสนายธนา
ธร นายปิยุบตร ออกจากการเมืองไทย ยืนยันว่าพวกเขาคิดผิด เพราะความคิดจะเจริญไปยิ่งกว่าเดิม หากผู้มีอ านาจคิด
ว่าประชาชนเดี๋ยวก็ลืม คิดผิด นี่คือจุดเริ่มต้นการต่อสู้ของประชาชนเพื่อได้มาซึ่งประชาธิปไตย ร่วมกันต่อสู้ต่อไป  จะ
รณรงค์ต่อเนื่องต่อไปอย่างไรู้จักเหน็ดเหนื่อย  เป็นปีศาจกาลเวลา เพื่อหลอกหลอนคนอยู่ในโลกใหม่ ความคิดเก่า ให้
ละเมอหวาดกลัว ขอเชิญชวนพี่น้องประชานออกมารวมตัวกันที่พรรคอนาคตใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นพลังของพวกเรา ส่ง
สัญญาณไปยังผู้กับกับภาพยนตร์ ว่า เขาจะไม่ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ 
 นายธนาธร กล่าวว่า ตนขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่ เป็นที่รวมตัวกันของคนที่สืบสานอุดมการณ์ของ
พรรคอนาคตใหม่  เพื่อท างานการเมืองต่อ และเช่ือว่า ส.ส. ที่ยืนกับพวกเราในวันน้ีจะยังหนักแน่นและยังไปด้วยกัน เช่ือ
ว่าพวกเขาจะสานต่ออุดมการณ์ของพรรค พวกเขาจะไม่เปลี่ยนใจ ไม่หมดไฟ ไม่หยุดฝัน ดังนั้นขอให้สมาชิกพรรค
ติดตาม พวกเขาไปอยู่พรรคไหนขอให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่กว่า 60,000 คนเดินตามพวกเขา ขอให้ทุกท่านเช่ือใจ
พวกเขาอย่างที่เช่ือใจตน ขอให้ทุกท่านให้ความสนับสนุนพวกเขาแบบที่เคยสนับสนุนพวกเรามา ดังนั้น ก้าวต่อไป
ข้างหน้า แม้จะไม่มีพรรคอนาคตใหม่ แต่จะมีคณะอนาคตใหม่รณรงค์วาระก้าวหน้าทางการเมืองกับสังคม ยังมี ส.ส. 
ของพรรคอนาคตใหม่ที่จะเดินหน้าตามอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ต่อไปในสภาผู้แทนราษฎร 
 “ผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย และผมหวังว่าทุกท่าน
จะภูมิใจเช่นเดียวกับผม ขอให้พวกเราเดินต่อไป”นายธนาธรกล่าว ก่อนจะปลดเข็มกลัดสัญลักษณ์พรรคอนาคตใหม่ 
ก่อนส่งต่อให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ ต่อไป 
 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/758824 
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"ธนาธร" ประกาศตั้ง "คณะอนาคตใหม่" เดินการเมืองนอกสภาฯ 
 21 ก.พ. 2020 19:40:32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประกาศก่อตั้ง “คณะอนาคตใหม่” ซึ่งเป็นคณะที่
เคลื่อนไหวทางสังคมและสืบสานอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่  เพื่อท างานการเมืองนอกสภาฯ ต่อไป โดยคณะ
อนาคตใหม่จะรณรงค์สิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ และจะเดินหน้าท าการเมืองท้องถ่ินด้วย พร้อมมอบหมาย 
“พิธา ลิ้มเจริญรักษ์” ส.ส.บัญชีรายช่ือ เป็นผู้น า ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ในการท าหน้าที่ทางการเมืองต่อ  
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e4fcfc0e3f8e40af5422387 
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'ธนาธร'ตั้งคณะอนาคตใหม่สู้ต่อ'ปิยบุตร'ปลุกลุยนอกสภา 
วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 18:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" ประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่เคลื่อนไหวทางการเมืองต่อ"ปิยบุตร"แถลงไม่ยอมรับมติศาลปลุกชุมนุมสู้ลั่น
จะออกไปโลดแล่นรณรงค์การเมืองท่ัวประเทศยิ่งกว่าเดิม  
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 ที่พรรคอนาคตใหม่ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัด
สิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ในคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค และแกนน า
พรรคได้ร่วมกันแถลงข่าว โดย นายธนาธร กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงแล้ว ขอโทษพี่น้องประชาชนที่ท าตาม
สัญญาไม่ได้ เราสัญญาจะหยุดยั้งอ านาจ คสช. แต่เราท าไม่ได้ 
 "ผมขอกล่าวขอโทษทุกคน ผมและกรรมการบริหารพรรคทุกคนท าอย่างเต็มความสามารถ วันนี้พรรค
อนาคตใหม่ถูกยุบ กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธ์ิแล้ว แต่การเดินทางจะจบลง นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเสียใจ มันเร็วไป ที่จะ
ร้องไห้ เราต้องเข้มแข็งกว่าเดิม นี่เป็นการลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคง อย่าเปลี่ยนใจ อย่าหมดไฟ อย่าหยุดฝัน พรรคอนาคต
ใหม่เป็นมากกว่าพรรคการเมือง"นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อการนี้ ผมขอประกาศจัดตั้งคณะอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ
กลุ่มคน เพื่อท างานการมืองต่อ โดยมีวัตถุประสงค์กลับไปเมื่อครั้งเราต้ังอนาคตใหม่ครั้งแรก คือปักธงความคิด 
"ก้าวต่อไปของผมและกรรมการบริหารพรรคที่ถูกติดสิทธ์ิ เราจะท างานต่อ เราจะก้าวเดินต่อไปในรูปแบบใหม่ ขอพลัง
จากทุกคนก้าวเดินต่อไปด้วยกัน ก้าวต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะไม่มีพรรคอนาคตใหม่ แต่จะมีคณะอนาคตใหม่ ที่ท างานเพื่อ
สังคม" นายธนาธร กล่าว 
 ด้าน นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในประการต่างๆ ดังนี้ 
 ประการที่ 1 พรรคการเมือง ไม่ได้ถือครองอ านาจรัฐ ไม่ได้ครองสถานะมหาชนจากนิติบุคคลเอกชน ศาล
พิจารณาเป็นนิติบุคคลมหาชน 
 ประการที่ 2 เงินกู้อาจกลายเป็นเงินบริจาค ถ้าศาลรัฐธรรมนูญประสงค์ให้เป็นเช่นน้ัน 
 ประการที่ 3 การใช้มาตรา 72 เพื่อมายบพรรคอนาคตใหม่ในวันน้ี ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

https://static.posttoday.com/media/content/2020/02/22/07DD7031379B30DEBA597BFB338799E1.jpg
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 ประการที่4 หากกม.ไทย ต้องการไม่ให้พรรคการเมืองกู้เงิน จ าเป็นต้องมีการก าหนดกฎหมายไม้ให้มีการกู้
เงินให้ชัดเจน มิใช่ปล่อยให้คลุมเครือ จนสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญตีความเอาเอง 
 ประการที่ 5 ค าวินิจฉัยศาลรัฐนูญ มิต้องการให้นายทุนครอบครองพรรค แต่สิ่งที่เกิดข้ึนในวันนี้กับ
กลายเป็นสิ่งที่ยอกย้อนที่สุด เพราะ อนค. ต้องการท างานอย่าโปร่งใส ทุกๆอย่างเราเอาข้ึนโต๊ะ แต่ถูกยุบพรรค ยิ่ง
โปร่งใสมากเท่าไร ยิ่งซวย ยิ่งถูกยุบพรรค พรรคใด ซ่อนเก่ง ซุกเก่ง ดันถูกกฎหมาย ประการที่ 6 สืบเนื่อจากการยุบไทย
รักษาชาติ ต่อเนื่องมาถึงพรรคอนาคตใหม่ ก่อนหน้านี้ใช้ รธน. 40,50 เพิกถอน 5 ปีก็ว่ามากแล้ว แต่น่ีเพิกถอน 10 ป ี
 "หลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินยุบพรรคในครั้งนี้ จะออกไปโลดแล่นรณรงค์การเมืองทั่วประเทศยิ่ง
กว่าเดิม หากคิดว่านี่คือการตัดไฟแต่ต้นลม แต่นี่คือไฟลามทุ่งเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมารวมกันที่พรรคอนาคต
ใหม่ เพื่อให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และเพื่อแสดงให้เห็นพลังของพวกเรา และส่งสัญญาณไปถึงผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องนี้
ว่า เขาจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ" นายปิยบุตร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/615514 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3619144 
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ธนาธร' หลั่งน้ าตา!ประกาศตั้ง 'คณะอนาคตใหม่' สานต่อภารกิจอุดมการณ์ 'พรรคอนาคตใหม่' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 ก.พ. 63 - เมื่อเวลา 18.10 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า บ่ายวันนี้
ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัย ซึ่งผลคือการยุบพรรค อนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้พรรค
อนาคตใหม่จดจัดตั้งกับกกต. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ก่อนวันที่ 21 พฤษภาคม เรามีการประชุมพรรคครั้งแรก 
พรรคอนาคตใหม่ได้รับการรับรองจาก กกต. ให้มีสถานะเป็นนิติบุคลเมื่อวันที่ 3 ต.ค  61 นับจากวันที่พรรคได้รับการ
รับรอง โดยพรรคอนาคตใหม่มีชีวิตทั้งสิ้น 507 วัน หรือ 1 ป ี4 เดือน 18 วัน 
 วัตถุประสงค์ของการตั้งพรรค คือการรวมตัวของผู้ที่อยากสร้างพรรคการเมืองแบบใหม่ ไม่ซื้อเสียง เป็น
เสาหลักของประชาธิปไตยของประชาชนในระยะยาว เรากล้าพูดเรื่องการเมืองก้าวหน้า เรื่องปฏิรูปกองทัพ อยากเห็น
สังคมไทยที่ก้าวหน้า ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ต้องการสร้างสังคมที่ทุกคนมีความเท่าทียมในชีวิตผ่านกลไกรัฐสวัสดิการ 
คือการหยุดยั้งการสือบทอดอ านาจ คสช. และแก้รธน.60 ซึ่งเป็นสิ่งที่ร้อยรัดพวกเราให้มาตั้งพรรคการเมืองนี้ 
 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคอนาคตใหม่ การเดินทางที่ผ่านมาเป็นการเดินทางที่สวยงาม 
ตนมีเรื่องประทับใจมากมาย ตนได้รับผ้าขาวม้าจากพี่น้องในภาคอีกสาน ได้เสื้อทีเป็นเอกลักษณ์จากพี่น้องภาคเหนือ 
และผลไม้จากภาคใต้ รวมถึงรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่ท าให้มีก าลังวใจในการสู้ต่อ แม้เราจะโดนท าลายจากข่าว
ปลอมหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรามาไกลอย่างทุกวันน้ี 
 “พรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงแล้ว ผมในฐานะหัวหน้าพรรค ผมขอขอโทษพี่น้องประชาชนที่พวกเราท าตาม
สัญญาไม่ได้ เราสัญญากับทุกท่านว่า เราจะหยุดยั้งการสืบทอดอ านาจ คสช.  ร่วมกันแก้ รธน. 2560 ปฏิรูปกองทัพ สิ่ง
เหล่าน้ี เราท าไม่ได้ตามสัญญา ในฐานะหัวหน้าพรรค ขอกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคน  แต่ผมเรียนว่า ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา ผมและกรรมการบริหารพรรคทุกคนได้ท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สุดพละก าลัง เพื่อผลักดันให้ได้สิ่ง
เหล่านั้นมา แต่วันนี้อย่างน้อยที่สุด ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่า ในวันที่สังคมไทยมืดมนที่สุด ผมไม่นั่งเฉยๆ เพื่อรอวันที่
สังคมลุกเป็นไฟ แต่ผมลุกขึ้นมาเพื่อหวังจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันสังคมไปข้างหน้า อย่างน้อยที่สุด เราบอกลูกหลาน
ได้เต็มปากในเรื่องนี้” นายธนาธร กล่าวทั้งน้ าตา 
 นายธนาธร กล่าวว่า วันนี้พรรคถูกยุบ กรรมการบริหารถูกตัดสิทธิ แต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดลง นี่ไม่ใช่
เวลาเสียใจ นี่ไม่ใช่เวลาที่จะร้องไห้ เพราะพรรคอนาคตใหม่เป็นมากกว่าพรรคการเมือง พวกเขาต้องการท าลายเรา  
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นี่เป็นเวลาที่จะพิสูจน์ว่าเขาท าลายเราไม่ได้ เราต้องเข้มแข็งกว่าเดิม นี่เป็นเวลาการลุกข้ึนยืนให้มั่นคง เราไม่มีเวลา
ส าหรับเสียใจ หรือร้องไห้ อย่าเปลี่ยนใจ อย่าหมดไฟ หรือหยุดฝัน พรรคอนาคตใหม่ คือจิตวิญญาณ คือผู้คน คือการ
เดินทาง วันนี้ยานพาหนะที่ช่ือพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลง แต่ผู้คนยังเดินทางต่อ   ดังนั้นประชาชนที่เคารพ ผมขอ
ประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่ เป็นคณะรณรงค์เพื่อผลักดันวาระที่ก้าวหน้า 
 “ผมขอประกาศจัดตั้งคณะอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการสืบสานอุดมการณ์ของ
พรรคอนาคตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ กลับไปเมื่อตอนที่เราตั้งพรรคอนาคตใหม่ครั้งแรก นั่นคือการปักธงความคิด ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะเราท าให้ประชาชนเช่ือว่าประชาธิปไตยคือระบบที่ดีที่สดุของสังคมไทย เช่ือว่าทางออกทางเดียว
คือการแก้รัฐธรรมนูญ 60 เช่ือว่า มีแต่การสร้างรัฐสวัสดิการเท่านั้นที่จะท าให้ประชาชนมั่นคง ท าให้เช่ือว่าเราต้องปฏิรูป
กองทัพก่อนเท่านั้นถึงจะปลดล็อคทางการเมืองได้ ถ้าเราท าได้เมื่อไร เสียงมาเอง ไม่ต้องรณรงค์ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคที่
มีอุดมการณ์แบบนี้จะชนะการเลือกตั้งเอง นั่นคือ สิ่งที่คณะอนาคตใหม่จะท า คือการไปรณรงค์วาระทางการเมืองที่เคย
เป็นนโยบายของพรรคอนาคตใหม่อย่างเข็มแข็ง มุ่งมั่น หนักแน่น ไม่ย่อท้อ แม้พวกเขาจะเหยีบเรากี่ครั้งก็ตาม” 
 นายธนาธร กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น เราจะท ามากกว่าน้ันคือเรื่องการเมืองท้องถ่ิน ที่เราปลุกเมล็ดพันธี์ไว้ 
ดังนั้นคณะอนาคตใหม่จะท าในส่วนน้ีด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่ตนท าในนามปัจเจก คือ จะตั้งมูลนิธิใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
และจะท าให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม เราจะท างานกับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง วันนี้ไม่ใช่วันที่เรา
หยุดก้าวเดิน แต่เป็นวันที่เราจะก้าวเดินในรูปแบบใหม่ ตนขอพลังจากทุกคนเพื่อก้าวเดินต่อไปด้วยกัน 
 นอกจากนี้ ตนเช่ือว่า ส.ส. ที่ยืนกับพวกเราในวันน้ีจะยังหนักแน่นและยังไปด้วยกัน เช่ือว่าพวกเขาจะสาน
ต่ออุดมการณ์ของพรรค พวกเขาจะไม่เปลี่ยนใจ ไม่หมดไฟ ไม่หยุดฝัน ดั้งนั้นขอให้สมาชิกพรรคติดตาม พวกเขาไปอยู่
พรรคไหนขอให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่กว่า 60,000 คนเดินตามพวกเขา ขอให้ทุกท่านเช่ือใจพวกเขาอย่างที่เช่ือใจผม 
ขอให้ทุกท่านให้ความสนับสนุนพวกเขาแบบที่เคยสนัสนุนพวกเรามา ดังนั้น ก้าวต่อไปข้างหน้า แม้จะไม่มีพรรคอนาคต
ใหม่ แต่จะมีคณะอนาคตใหม่รณรงค์วาระก้าวหน้าทางการเมืองกับสังคม ยังมี สส ของพรรคอนาคตใหม่ที่จะเดินหน้า
ตามอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ต่อไปในสภาผู้แทนราษฎร 
 “ผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย และผมหวังว่าทุกท่าน
จะภูมิใจเช่นเดียวกับผม ขอให้พวกเราเดินต่อไป”นายธนาธรกล่าว ก่อนจะปลดเข็มกลัดสัญลักษณ์พรรคอนาคตใหม่ ส่ง
ต่อให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57816 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0% 
B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/11998 
3?utm_campaign=QUOTE&utm_source=LINE&utm_medium=oa 
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อนค.ประกาศรวมมวลชน 18.00 น. เตรียมแถลงแนวทางหลังถูกยุบพรรค ท่ีสนง.ใหญ่ เพชรบุรี 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนค. ประกาศระดมพลมวลชนให้ก าลังใจ-ร่วมฟังแถลงข่าว ท่ีส านักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรี 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง ศาลรัฐธรรมนญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิทางการเมืองของ 
กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี ล่าสุด เพจเฟซบุ๊คของพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า ค่ าคืนนี้อีก
ยาวนานนัก เชิญทุกคนมารวมพลัง #สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ ร่วมกุมมือให้ก าลังใจและรับฟังการแถลงแนวทางใน
อนาคตของอนาคตใหม่ 
พบกันที่ส านักงานใหญ่ #อนาคตใหม่ 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 
 นอกจากนี้ เหล่ากรรมการบริหารพรรค และแกนน าพรรคอนาคตใหม่ ได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย ทวิต
เชิญชวนประชาชนให้ไปพบกันที่ ที่ท าการใหญ่พรรคอนาคตใหม่ โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้โพสต์ข้อความและ
รูปภาพผ่านอินสตราแกรม ซึ่งในรูปวันปราศรัยใหญ่เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62 และระบุข้อความว่า “เกี่ยวแขนที่แค้นคับทับ
ถมใจ กุมมือเติมไฟให้ความหวัง” และมาให้ก าลังกันและกันที่ส านักงานใหญ่อนาคตใหม่ และศูนย์ประสานงานทั่ว
ประเทศ พร้อมระบุใต้ภาพว่า “The Journey continus” 
 ขณะที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ได้ทวิตว่า ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยสั่งยุบพรรค #
อนาคตใหม่ และตัดสิทธ์ิทางการเมือง 16 กรรมการบริหาร รวมทั้ง @Thanathorn_FWP @Piyabutr_FWP เป็นเวลา 
10 ปี รอติดตามการแถลงข่าวที่ส านักงานพรรคอนาคตใหม่เร็วๆ นี้ 
 เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 933,464 และมีคนกดไลก์มากกว่า 
796,228 ราย ได้ออกมาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ โดยใช้เส้นสีด า ขีดทับค าว่า “พรรค” ในค าว่า พรรคอนาคตใหม่ 
เช่นเดียวกับทวิตเตอร์ของ พรรคอนาคตใหม่ @FWPthailand ที่ออกมาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วเช่นกัน 
 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?src=hashtag_click
https://twitter.com/Thanathorn_FWP
https://twitter.com/Piyabutr_FWP
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ยุบอนค.jpg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993136 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993054 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993057 
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‘ช่อ’แจงตั้ง“คณะอนาคตใหม่” สานต่ออุดมการณ์เดิม เปิดพ้ืนท่ีพรรคให้ประชาชนระบายความรู้สึก  
21 ก.พ. 2563 - 20:04 น.  
 
 
 
 
 
 
 
‘ช่อ’แจงตั้ง“คณะอนาคตใหม่” สานต่ออุดมการณ์เดิม เปิดพ้ืนท่ีพรรคให้ประชาชนระบายความรู้สึก 
 เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 21 ก.พ. น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยกรณีการ
จัดตั้งคณะอนาคตใหม่ ว่าส าหรับการจัดตั้งคณะอนาคตใหม่ (Future Forward Movement) ไม่ใช่การรวมตัวเป็น
องค์กรอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการรวมกลุ่มของคนที่ต้องการสานต่อภารกิจของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไป  การ
ปฏิรูปกองทัพ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ สร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า  ซึ่งเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในฐานะ
ประชาชน 
 " ในส่วนเรื่องของความรู้สึกนั้นอาจารย์ปิยบุตรได้พูดไปหมดแล้ว ส าหรับกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่ที่
ได้มีก าหนดการออกมาก่อนหน้านี้ เมื่อพรรคถูกยุบก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยน และเร็ผๆนี้จะมีการหารือเรื่องการท า
กิจกรรมกันต่อไป " 
 เมื่อถามว่า คืนนี้กิจกรรมบริเวณด้านหน้าพรรคจะเสร็จสิ้นในเวลาใด น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า แล้วแต่
ประชาชน เพราะขณะนี้ยังมีประชาชนเดินทางมาต่อเนื่อง แต่คาดว่าใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตาม  สถานที่จัด
กิจกรรมไม่ได้เป็นการรบกวนใคร หรือกีดขวางการจราจร ในส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยน้ันมีต ารวจอยู่แลว้ คาดว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
 “เราไม่เคยคิดจะควบคุมมวลชน เรารู้ว่าประชาชนมีความรู้สึกและอยากแสดงออก ก็อยากเปิดพื้นที่และที่
ส าคัญที่สุดเราเช่ือในประชาชนว่าพวกเขารู้ว่าอะไรคือการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ โดยไม่ละเมิดผู้อื่น” น.ส.พรรณิการ์ 
กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3620679 
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ไทม์ไลน์ คดี อนค. กู้เงิน 191 ล้าน สู่วันปิดฉาก ศาลรธน. สั่งยุบพรรค 
สยามรัฐออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 16:57 การเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากจุดเริ่มต้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 
10 ป ีสยามรัฐได้รวบรวม ไทม์ไลน์ จากจุดเริ่มต้น จนถึงวันตัดสิน “คดีพรรคอนาคตใหม่”โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
15 พ.ค.2562 : “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ รับเชิญจากสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ แห่งประเทศ
ไทย ( FCCT) บรรยาย ในหัวข้อ “อะไรคืออนาคตของพรรคอนาคตใหม่” ระบุตอนหนึ่งว่า พรรคเป็นหนี้ตนเอง 
เนื่องจากได้ให้เงินพรรคยืมระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะพรรคระดมทุนไม่ทัน 
20 ก.ย.2562 : คณะกรรมการป.ป.ช. เผยแพร่รายการบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินของธนาธร กรณีเข้ารับต าแหน่ง ส.ส. 
พบว่าธนาธรได้ให้เงินพรรคอนาคตใหม่กู้ยืม รวมทั้งสิ้น 191 ล้านบาท โดยให้กู้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จ านวน 161.2 ล้านบาท 
ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี , ครั้งที่ 2 จ านวน 30 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2 % ต่อปี 
23 ก.ย.2562 : ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน 
ระหว่างธนาธร กับ พรรคอนาคตใหม่ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
19 พ.ย.2562 : คณะกรรมการกกต. มีมติสั่งให้พรรคอนาคตใหม่ ส่งหลักฐานหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 
11 ธ.ค.2562 : คณะกรรมการกกต. มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่
โดยมีเหตุอันเช่ือได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดย แหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา มาตรา 72 ตามกฎหมาย
พรรคการเมือง 2560 ให้ยุบพรรค ตามมาตรา 92 ตามกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
25 ธ.ค. 2562 : ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับค าร้องของกกต.ไว้พิจารณา 
10 ม.ค. 2563 : “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาฯพรรคอนาคตใหม่ โชว์ “เอกสารลับ” อ้างว่าในช้ันอนุกรรมการและช้ัน
สอบสวนของ กกต. ที่มียกค าร้องในคดีการกู้ยืมเงินไปแล้ว ทางด้าน กกต. ออกเอกสารช้ีแจง 
5 ก.พ. 2563 : ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารผลการพิจารณา โดยนัดอ่านค าวินิจฉัยคดี ในวันที่  21 ก.พ. 
6 ก.พ. 2563 : ปิยบุตร เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวคัดค้านกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้มีการไต่สวนพยาน
บุคคล พร้อมยืนยัน “กรรมการบริหารพรรค”ไม่ลาออกจาก ก่อนศาลตัดสิน 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200221/f09a819f5ecb021d40d705ccdd5ea81ee060d39cd24b271b6cc4369dc71a1e16.jpg?itok=2VC1cyIB
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18ก.พ.2563 : กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 วางก าลังต ารวจดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบศาลรัฐธรรมนูญ
จ านวน 1 กองร้อย :ปิยบุตร เลขาธิการพรรค แถลงข่าวปิดคดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191ล้าน ยันศาลรัฐธรรมนูญไม่มี
อ านาจยุบพรรค 
21 ก.พ.2563 :ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/134359 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/134365 
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https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200221/d5c5e0c246222d105afc4673bf83da55a83e80fa5ba4a82a52c4f6b70ca2c4f4.jpg?itok=ynn7zpox


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

99 

 

 

 
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:47 น.  
ส.ส.อนาคตใหม่มีเวลา 60 วันหาสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
11 กก.บห.อนาคตใหม่  ต้องพ้นสภาพ ส.ส.บัญชีรายชื่อ สภาฯเหลือ ส.ส. 487 คน  ส่วน ส.ส.อนาคตใหม่ท่ีเหลือ มี
เวลา 60 วัน หาพรรคสังกัดใหม่  
               21 ก.พ.2563-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่  และตัดสิทธิ
คณะกรรมการบริหารพรรค จากคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง( 3) ประกอบ มาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191.2 ล้านบาท ซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือรวมอยู่ด้วย 11 ราย
นั้น ส่งผลให้จ านวน ส.ส.ในสภาฯ เหลือเพียง 487 ราย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 วรรคสอง ระบุว่า ในกรณีมีเหตุ
ใดๆ ที่ท าให้ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือมีจ านวนไม่ถึง 150 คน ให้ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
            ส่วน ส.ส.รายอื่นของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น จะยังมีสถานภาพ ส.ส.
อยู่ โดยมีเวลาหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วัน ตามมาตรา 101 ก าหนดว่า สถานภาพ ส.ส. จะสิ้นสุดลงเมื่อ (10) ขาด
จากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของ พรรคการเมืองเพราะมีค าสั่งยุบพรรค
การเมืองที่ส.ส.ผู้นั้นเป็นสมาชิก และ ส.ส.ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
ค าสั่งยุบพรรค ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนด 60 วันน้ัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/418264?adz 
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มธ.ขึ้นป้าย "ประเทศน้ีไม่มีความยุติธรรม" ผงาดกลาง ลานปรีดี 
21 ก.พ. 2563 18:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาศตร์ ติดป้าย "ประเทศน้ีไม่มีความยุติธรรม" ผงาดกลาง ลานปรีดี หลังอนาคตใหม่ถูกตัดสิน
ยุบพรรค 
 ลานปรีดี - วันที่ 21 ก.พ. จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้ ท าให้
กรรมการบริหารพรรค 16 คน อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรค และน.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ปีนั้น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีการติดป้ายระบุ
ข้อความว่า "ประเทศน้ี ไม่มีความยุติธรรม" ติดไว้ที่ลานอนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่
ป้ายเขียนด้วยว่า "สนท." และสัญลักษณ์คล้ายคนไม่เท่ากัน 
 อย่างไรก็ตาม ป้ายดังกล่าวก่อนหน้านี้ได้ถูกติดไว้ที่หน้าคณะศิลปศาสตร์ ก่อนจะย้ายมากลางลาน สร้าง
ความสนใจให้แก่นักศึกษาและประชาชนที่เดินผ่านไปมา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3620249 
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อียู,กลุ่มส.ส.อาเซียนผิดหวังศาลตัดสินยุบ'อนาคตใหม่' นักวิเคราะห์เชื่อผลักคนลงถนน 
เผยแพร่: 21 ก.พ. 2563 22:00   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รอยเตอร์/เอเอฟพี - สื่อต่างประเทศรายงานในวันศุกร์(21ก.พ.) ระบุอียูเผยแพร่ถ้อยแถลงแสดงความ
ผิดหวังกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และสั่งแบนกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปีในคดีที่ "ธนา
ธร" ให้พรรคกู้ยืมเงิน พร้อมอ้างนักวิเคราะห์เช่ือว่าค าตัดสินจะผลักผู้คนลงสู่ท้องถนน แต่ค าถามก็คือจะเพียงพอที่ จะ
บ่อนท าลายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์หรือไม่ 
 รอยเตอร์รายงานว่าค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดข้ึนไม่ถึงปีหลังจากไทยจัดการเลือกตั้ง สิ้นสุดการ
ปกครองโดยทหารโดยตรง และเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งในรัฐสภาแก่รัฐบาลผสมที่น าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นากรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารซึ่งก้าวสู่อ านาจครั้งแรกในปี 2014 จากการยึดอ านาจ 
 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวนิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหาร
พรรคเป็นเวลา 10 ปี หลังพบว่าพรรคละเมิดกฎหมายด้วยการรับเงินกู้จากนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรร ค 
จ านวน 191 ล้านบาท 
 สหภาพยุโรป(อีกยู) เรียกค าตัดสินของศาลว่าเป็นการก้าวถอยหลังของแนวคิดพหุนิยมทางการเมืองของ
ประเทศ "การยุบพรรคการเมืองหรือแบนสาชิกรัฐสภาสวนทางกับกระบวนการฟื้นฟูพหุนิยมทางการเมืองที่ริเริ่มเมื่อปทีี่
แล้ว พื้นที่ทางการเมืองในไทยควรเปิดกว้างต่อไป" อียูระบุในถ้อยแถลง 
 "เป็นเรื่องที่ส าคัญที่เจ้าหน้าที่และผู้มีอ านาจะต้องท าให้แน่ใจและรับรองว่า สมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการ
เลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาต่อไปได้ โดยไม่เผชิญอุปสรรคใดๆ ก็ตามจาก
พรรคที่พวกเขาสังกัดในช่วงที่ถูกเลือก" 
 “สหภาพยุโรปยังคงแสดงจุดยืนของเราในการขยายความร่วมมือกับประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพข้ันพื้นฐาน และพหุนิยมประชาธิปไตย ตามที่สภาการต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้ให้
ความส าคัญในข้อสรุปของพวกเขาไว้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา” โฆษกประจ ากระทรวงการต่างประเทศ
สหภาพยุโรป กล่าวผ่านถ้อยแถลง 
 ด้านกลุ่มสมาชิกรัฐสภากลุ่มหนึ่งจากสมาชิกอาเซียน เผยแพร่ถ้อยแถลงเช่นกัน โดยบอกว่ากองทัพยังคง
เชิดหุ่นทั้งด้านการเมืองและตุลาการ" 
 "การเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว ถูกทึกทักว่าจะน ามาซึ่งจุดจบของระบอบทหารในไทย แต่หลังจากวันนี้คงไม่มี
ใครโง่พอที่จะเช่ือแบบนั้น" ฟรานซิสโดก คราสโตร ส.ส.จากฟิลิปปินส์และสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ด้านสิทธิมนุษยชน
กล่าว 
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 ไทยเคยเกิดการประท้วงนองเลือดบนท้องถนนหลายต่อหลายครั้ง ทั้งจากกลุ่มที่อ้างตนเองว่าเป็นฝ่าย
สนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มคนที่สนับสนุนกองทัพที่ภักดีต่อสถาบันฯ 
 พอล แชมเบอร์ส นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร "การตัดสินในของศาลจะผลักให้ผู้ประท้วงลงสู่
ท้องถนนหรือไม่? ใช่แน่นอน ค าถามมีเพียงอย่างเดียวก็คือการประท้วงจะก่อความยุ่งเหยิงเพียงพอทีจ่ะท าให้รัฐบาลของ
ประยุทธ์อ่อนแอลงกว่าเดิมหรือไม่" 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/around/detail/9630000017816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/around/detail/9630000017816
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สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ยุบพรรคอนาคตใหม่ลิดรอนสิทธิ์ 6 ล้านคะแนนเสียง 
22 ก.พ. 2563  10:21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ลิดรอนสิทธิ์ 6 ล้านคะแนนเสียง ถามพวกเขาจะยังคงมีสิทธิ์มีเสียง
ในระบบการเลือกต้ังของไทยหรือไม่ 
 สหรัฐออกแถลงการณ์ / เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ า
ประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ในประเทศไทย ระบุว่า เรารับทราบเกี่ยวกับค าพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญไทยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ สหรัฐอเมริกาส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ในทุกประเทศทั่วโลก และช่ืนชมประเทศไทยที่มีรัฐบาลซึ่ งมาจากการเลือกตั้ง โดยวิถีแห่ง
ประชาธิปไตยเมื่อไม่นานมานี้ 
 แม้ว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ถือข้างหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดในประเทศไทยเป็นพิเศษ แต่ประชาชนกว่า 6 
ล้านคนได้ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ค าพิพากษาให้ยุบพรรค
อนาคตใหม่ อาจน าไปสู่การลิดรอนสิทธ์ิของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่าน้ัน และท าให้เกิดค าถามว่า พวกเขาจะยังคงมีสิทธ์ิมี
เสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3622901 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3622901
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สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ปมยุบพรรคอนาคตใหม่ หว่ันลิดรอนสิทธิ์คน 6 ล้านเสียง 
ไทยรัฐออนไลน์  22 ก.พ. 2563 10:46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ กรณียุบพรรคอนาคตใหม่ หว่ันลิดรอนสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียง 6 ล้านคน  
 สืบเนื่องจากการตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191 ล้านบาท เมื่อวานนี้ (21 ก.พ.) ต่อมา เฟ
ซบุ๊กเพจ "U.S. Embassy Bangkok" ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า เรารับทราบเกี่ยวกับค าพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญไทยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 สหรัฐอเมริกา ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ในทุกประเทศทั่วโลก และช่ืนชม
ประเทศไทยที่มีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยวิถีแห่งประชาธิปไตยเมื่อไม่นานมาน้ี แม้ว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ถือข้างหรือ
สนับสนุนพรรคการเมืองใดในประเทศไทยเป็นพิเศษ แต่ประชาชนกว่า 6 ล้านคน ได้ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคอนาคต
ใหม่ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ค าพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ อาจน าไปสู่การลิดรอนสิทธ์ิของผู้
ลงคะแนนเสียงเหล่าน้ัน และท าให้เกิดค าถามว่าพวกเขาจะยังคงมีสิทธ์ิมีเสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1777606 
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เรารับทราบเกี่ยวกับค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญไทยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ สหรัฐอเมริกา
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ในทุกประเทศทั่วโลก และช่ืนชมประเทศไทยที่มีรัฐบาลซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยวิถีแห่งประชาธิปไตยเมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่าสหรัฐไม่ได้ถือข้างหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดในประเทศ
ไทยเป็นพิเศษ แต่ประชาชนกว่า 6 ล้านคนได้ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
ที่ผ่านมา ค าพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่อาจน าไปสู่การลิดรอนสิทธิของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้น และท าให้เกิด
ค าถามว่าพวกเขาจะยังคงมีสิทธิมีเสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1994388 
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"พรรคเพ่ือไทย" ออกแถลงการณ์เสียใจ"อนค."ถูกยุบ ลั่นขอเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมอุดมการณ์ต่อสู้อ านาจไม่เป็น
ธรรม 
สยามรัฐออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 18:32 การเมือง  
 

 
  
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้ 191 ล้าน
บาทนั้น ต่อมาพรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ยุบพรรคอนาคตใหม่” มีเนื้อหา ระบุว่า 
 "จากเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี 
ทางพรรคเพื่อไทยรู้สึกเสียใจกับค าตัดสินดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับสมาชิกพรรค อนาคตใหม่ และประชาชน
ผู้สนับสนุนอีกกว่า 6 ล้านคน 
 ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทย ยืนยันหลักการเดียวกันคือ “ต่อต้านการ
สืบทอดอ านาจ คสช.” ระหว่างทาง ทั้งสองพรรคได้ยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการณ์   ดังกล่าว แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ 
เป็นอย่างมากก็ตาม 
 ทั้งระบบกลไกการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม การแทรกแซงด้วยอ านาจรัฐ ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคต
ใหม่ต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมาโดยตลอด 
 พรรคเพื่อไทยขอเป็นก าลังใจให้ผู้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านและมั่นใจว่าสมาชิกผู้ร่วม
เดินทางในเส้นทางประชาธิปไตยทุกท่านจะยังคงไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ และมีก าลังใจในการเดินหน้าท าหน้าที่เพื่อ
รักษาประชาธิปไตยต่อไป 
 โดยพรรคเพื่อไทยจะคงยึดมั่นอุดมการณ์ ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างมั่นคง และจะร่วมเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่าน เพื่อต่อสู้กับการใช้
อ านาจไม่เป็นธรรม ที่จ้องท าลายระบอบประชาธิปไตยของเราต่อไป" 
  
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/134398 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/134400 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/134403 
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วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.50 น. 
 ‘พท.’แถลงการณ์พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่‘อนค.’ ผู้ร่วมอุดมการณ์ปชต.สู้อ านาจไม่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ในคดีเงินกู้ 191 ล้านบาทนั้น ต่อมาพรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ยุบพรรคอนาคตใหม่” มีเนื้อหา ระบุว่า 
 จากเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ทาง
พรรคเพื่อไทยรู้สึกเสียใจกับค าตัดสินดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับสมาชิกพรรค อนาคตใหม่ และประชาชนผู้สนับสนุน
อีกกว่า 6 ล้านคน 
 ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทย ยืนยันหลักการเดียวกันคือ “ต่อต้านการ
สืบทอดอ านาจ คสช.” ระหว่างทาง ทั้งสองพรรคได้ยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการณ์   ดังกล่าว แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ 
เป็นอย่างมากก็ตาม 
 ทั้งระบบกลไกการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม การแทรกแซงด้วยอ านาจรัฐ ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคต
ใหม่ต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมาโดยตลอด 
 พรรคเพื่อไทยขอเป็นก าลังใจให้ผู้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านและมั่นใจว่าสมาชิกผู้ร่วม
เดินทางในเส้นทางประชาธิปไตยทุกท่านจะยังคงไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ และมีก าลังใจในการเดินหน้าท าหน้าที่เพื่อ
รักษาประชาธิปไตยต่อไป 
 โดยพรรคเพื่อไทยจะคงยึดมั่นอุดมการณ์ ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างมั่นคง และจะร่วมเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่าน เพื่อต่อสู้กับการใช้
อ านาจไม่เป็นธรรม ที่จ้องท าลายระบอบประชาธิปไตยของเราต่อไป 
พรรคเพื่อไทย 
21 กุมภาพันธ์ 2563 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/474546 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/758817 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/474546
https://www.dailynews.co.th/politics/758817
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17:43 | 21 กุมภาพันธ์ 2563  
"เพ่ือไทย" ออกแถลงการณ์ให้ก าลังใจพรรคอนาคตใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ แสดงความเสียใจและให้ก าลังใจพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10 ปี ช้ีส่งผลกระทบสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนกว่า 6 
ล้านคน 
 วันน้ี (21 ก.พ.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า จากเหตุการณ์ที่ศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ทางพรรคเพื่อไทยรู้สึกเสียใจกับค า
ตัดสินดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับสมาชิกพรรค อนาคตใหม่ และประชาชนผู้สนับสนุนอีกกว่า 6 ล้านคน 
 ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทย ยืนยันหลักการเดียวกันคือ “ต่อต้านการ
สืบทอดอ านาจ คสช.” ระหว่างทาง ทั้ง 2 พรรคได้ยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการณ์ ดังกล่าว แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ  
เป็นอย่างมากก็ตาม ทั้งระบบกลไกการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม การแทรกแซงด้วยอ านาจรัฐ ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรค
อนาคตใหม่ต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมาโดยตลอด 
 พรรคเพื่อไทย ขอเป็นก าลังใจให้ผู้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกท่าน และมั่นใจว่าสมาชิกผู้ร่วม
เดินทางในเส้นทางประชาธิปไตยทุกท่านจะยังคงไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ และ มีก าลังใจในการเดินหน้าท าหน้าที่
เพื่อรักษาประชาธิปไตยต่อไป โดยพรรคเพื่อไทยจะคงยึดมั่นอุดมการณ์ ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมั่นคง และจะร่วมเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วม อุดมการณ์ประชาธิปไตยทุก
ท่าน เพื่อต่อสู้กับการใช้อ านาจไม่เป็นธรรม ที่จ้องท าลายระบอบ ประชาธิปไตยของเราต่อไป 
 
 อ้างอิง :  
https://news.thaipbs.or.th/content/289177?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent289177 
ส านักข่าว :  
‘https://api.bot.thaipbs.or.th/thaipbs/news/289177?source_id=U645ffcd87e4a4a794e2ee46ac183ef47
&source=line 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/289177?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289177
https://news.thaipbs.or.th/content/289177?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289177
https://api.bot.thaipbs.or.th/thaipbs/news/289177?source_id=U645ffcd87e4a4a794e2ee46ac183ef47&source=line
https://api.bot.thaipbs.or.th/thaipbs/news/289177?source_id=U645ffcd87e4a4a794e2ee46ac183ef47&source=line
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เพ่ือไทยให้ก าลังใจอนาคตใหม่ขอเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ปชต.สู้อ านาจไม่เป็นธรรม 
วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 18:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือไทยให้ก าลังใจอนาคตใหม่หลังถูกยุบพรรค พร้อมประกาศเคียงบ่าเคียงไหล่ ในฐานะผู้ร่วมอุดมการณ์
ประชาธิปไตยสู้อ านาจไม่เป็นธรรม  
 พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ยุบพรรคอนาคตใหม่” มีเนื้อหา ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่ศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ทางพรรคเพื่อไทยรู้สึกเสียใจกับค า
ตัดสินดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกบัสมาชิกพรรค อนาคตใหม่ และประชาชนผู้สนับสนุนอีกกว่า 6 ล้านคน ในการเลือกตัง้
ครั้งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทย ยืนยันหลักการเดียวกันคือ “ต่อต้านการสืบทอดอ านาจ คสช.” 
ระหว่างทาง ทั้งสองพรรคได้ยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการณ์ ดังกล่าว แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างมากก็ตาม ทั้ง
ระบบกลไกการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม การแทรกแซงด้วยอ านาจรัฐ ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ต่างก็ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกันมาโดยตลอด พรรคเพื่อไทยขอเป็นก าลังใจใหผู้้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกทา่นและมั่นใจ
ว่าสมาชิกผู้ร่วมเดินทางในเส้นทางประชาธิปไตยทุกท่านจะยังคงไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ และมีก าลังใจในการ
เดินหน้าท าหน้าที่เพื่อรักษาประชาธิปไตยต่อไป 
 โดยพรรคเพื่อไทยจะคงยึดมั่นอุดมการณ์ ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างมั่นคง และจะร่วมเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่าน เพื่อต่อสู้กับการใช้
อ านาจไม่เป็นธรรม ที่จ้องท าลายระบอบประชาธิปไตยของเราต่อไป 
พรรคเพื่อไทย 
21 กุมภาพันธ์ 2563 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/615513 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/615513
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ส.ส.เพ่ือไทย ทวิตส่งก าลังใจอนาคตใหม่ พร้อมเดินหน้า ชี้ประชาธิปไตยต้องไปต่อ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:22 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยเห็นว่า การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ 
เป็นการรับบริจาคเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า ผู้ถูกร้องกระท าผิด ยุบพรรค
การเมือง และตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคไปจดข้ึนใหม่ หรือมีส่วนร่วมตั้งพรรคใหม่ 
10 ป ี
 เหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายค้าน ต่างออกมาโพสต์ให้ก าลังใจพรรคอนาคตใหม่ อาทิ ธีรรัตน์ ส าเร็จ
วาณิชย์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ออกมาทวิต ในทวิตเตอร์ Theerarat S. @aim_theerarat ว่า 
“ส่งก าลังใจถึงพี่น้องอนาคตใหม่ ยุบพรรคได้ แต่ยุบจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของเราไม่ได้ ประชาธิปไตยต้องไปต่อ สู้ๆ 
นะคะ” 
 ส่งก าลังใจถึงพี่น้องอนาคตใหม่ ยุบพรรคได้ แต่ยุบจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของเราไม่ได้ ประชาธิปไตย
ต้องไปต่อ สู้ๆ นะคะ #อนาคตใหม่ #ประชาธิปไตยและการต่อสู้  #ไม่ท้อไม่ถอย #ประชาธิปไตยต้องไปต่อ 
pic.twitter.com/lioGIzV4FC 
 ขณะที่ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ทวิตเตอร์ “ส.ส.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 
@jamornvivat ว่า 
“ขอส่งก าลังใจให้พี่น้องพรรคอนาคตใหม่ทุกคน ขอให้เข้มแข็ง ฟันฝ่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา หากมีจิตใจที่ยึดมั่นในปชต. 
ประชาชนจะอยู่เคียงข้างพวกเราตลอดไป 
#ยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่ปิดกั้นหัวใจประชาชนไม่ได้ 
ประชาธิปไตยได้หยั่งรากลึกมากข้ึนทุกที” 
ขอส่งก าลังใจให้พี่น้องพรรคอนาคตใหม่ทุกคน ขอให้เข้มแข็ง ฟันฝ่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา หากมีจิตใจที่ยึดมั่ นในปชต. 
ประชาชนจะอยู่เคียงข้างพวกเราตลอดไป#ยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่ปิดกั้นหัวใจประชาชนไม่ได้ 
ประชาธิปไตยได้หยั่งรากลึกมากข้ึนทุกที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1993275 
 

https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/lioGIzV4FC
https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.matichon.co.th/politics/news_1993275
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/33319.jpg
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เพ่ือไทย แถลงการณ์เสียใจ อนาคตใหม่ โดนยุบพรรค ลั่นพร้อมต่อสู้อ านาจไม่เป็นธรรม 
21 ก.พ. 2563 - 17:38 น.  
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือไทย แถลงการณ์เสียใจ อนาคตใหม่ โดนยุบพรรค ลั่นพร้อมต่อสู้อ านาจไม่เป็นธรรม 
 วันที่ 21 ก.พ. พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง ยุบพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า พรรคเพื่อไทยเสียใจกับ
ค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลกระทบกับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และประชาชนผู้สนับสนุนอีกกว่า 6 ล้านคน 
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่และเพื่อไทย ยืนยันหลักการเดียวกันคือ ต่อต้านการสืบทอดอ านาจ คสช. 
 ระหว่างทางทั้งสองพรรคได้ยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการณ์แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างมากทั้ง
ระบบกลไกการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม การแทรกแซงด้วยอ านาจรัฐ ซึ่งเราก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมาตลอด 
 พรรคขอเป็นก าลังใจให้ผู้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกคนและมั่นใจว่าสมาชิกผู้ร่วมเดินทางใน
เส้นทางประชาธิปไตยจะยังคงไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ และมีก าลังใจท าหน้าที่เพื่อรักษาประชาธิปไตยต่อไป 
โดยพรรคเพื่อไทยจะคงยึดมั่นอุดมการณ์ รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมั่นคง 
และจะร่วมเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่าน เพื่อต่อสู้กับการใช้อ านาจไม่เป็นธรรม ที่
จ้องท าลายระบอบประชาธิปไตยของเราต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3619837 
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วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 18.39 น. 
หน่วยมั่นคงเกาะติดกองเชียร์‘อนค.’ หว่ันอารมณ์ค้างชวนลงถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคง  ประเมินสถานการณ์ภายหลังหลังศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่า เบื้องต้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม มอบหมายให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รับผิดชอบดูแลสถานการณ์
เป็นหลัก โดยใช้กฎหมายปกติด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ หากมีการปลุก
ระดมประชาชนลงถนน ซึ่งยอมรับว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ยังคงมีอารมณ์ค้าง 
และมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการชุมนุม อีกทั้งสังคมไทยซึมซับเรื่องความรุนแรงมา 10 กว่าปี ทั้งการกระท า และผ่าน
ทางโซเชียลมีเดีย เป็นเรื่องที่น่ากังวล และต้องจับตาสถานการณ์ต่อจากนี้ รวมถึงท่าทีแกนน าพรรคอนาคตใหม่ด้วย 
 แหล่งข่าวรายเดิม กล่าวต่อว่า การชุมนุมถือว่าท าได้ตามระบอบประชาธิปไตย แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจต้อง
ดูแลให้อยู่ในกรอบกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดสิทธิคนอื่น ในส่วนของกองทัพก็ติดตามงานด้านการข่าว พร้อมประสานและ
บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
 ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ เป็นที่ปรึกษาสภากลาโหมนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อ
ประสานท างานกับเหล่าทัพ และเสริมทัพงานความมั่นคงให้เข็มแข็ง อีกทั้งยังมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รอง
นายกรัฐมนตรี ช่วยก ากับดูแลอีกทาง เช่ือมั่นว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/474565 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/474534 
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ตร.เตือนกองเชียร์’อนาคตใหม่’ อย่าท าอะไรสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:14 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ(ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง
โฆษก ตร. เปิดเผยภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินัจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ว่า ในระดับ ตร. ไมได้สั่งจับตาเป็นพิเศษ แต่ถ้า
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ทาง ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นคนด าเนินการ 
และก าชับให้เกิดความเป็นธรรม บังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ต้องเคารพค าตัดสินของศาล เจ้าหน้าที่
ต ารวจก็ปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายให้อ านาจอยู่แล้ว ฝากเตือนและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มกองเชียร์ให้ดูให้ดีว่าอะไรที่ท า
แล้วสุ่มเสี่ยง การแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนน หรือโซเชียลมีเดีย การแสดงความ
คิดเห็นหรือการท ากิจกรรมต้องไม่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่น เพราะมันผิดกฎหมาย ซึ่งพนักงานสอบสวน ฝ่ายสืบสวนแต่
ละท้องที่จะมีการชุมนุมได้เก็บหลักฐานเอาไว้อยู่แล้ว เมื่อการด าเนินการทางกฎหมายเริ่มต้นข้ึนแล้วไม่มีถอยหลัง เพราะ
เป็นคดีอาญาต่อแผ่นดิน 
 ด้าน พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น. กล่าวว่า ส าหรับการวางก าลังเจา้หน้าที่ต ารวจรักษาความ
ปลอดภัยที่พรรคอนาคตใหม่ ยังคงใช้ก าลัง 1 กองร้อย หรือ 150 นาย คอยอ านวยความสะดวกดูแลรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่งการท ากิจกรรมภายในพรรคยังไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ต้องดูเรื่องการใช้เครื่องเสียงอีกครั้ง ส่วนจะ
กลายเป็นชุมนุมบานปลายหรือไม่ตรงนี้ยังไม่มีข้อมูล แต่สถานการณ์ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วง  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1993525 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1993525
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/พ.ต.อ.กฤษณะ-พัฒนเจริญ-1.jpg
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ห่วงกองเชียร์‘อนค.’อารมณ์ค้างชวนลงถนน! หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด 
21 ก.พ. 2563 - 19:41 น.  
 
 
 
 
 
 
 
ห่วงกองเชียร์‘อนค.’อารมณ์ค้างชวนลงถนน! หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด 
 วันที่ 21 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ประเมินสถานการณ์
ภายหลังหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.)  ว่าเบื้องต้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มอบหมายให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 
รับผิดชอบดูแลสถานการณ์เป็นหลัก โดยใช้กฎหมายปกติด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ 
 โดยเฉพาะพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ หากมีการปลุกระดมประชาชนลงถนน  ซึ่งยอมรับว่าจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ยังคงมีอารมณ์ค้างและมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการชุมนุม 
อีกทั้งสังคมไทยซึมซับเรื่องความรุนแรงมา 10 กว่าปี ทั้งการกระท าและผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็นเรื่องที่น่ากังวล และ
ต้องจับตาสถานการณ์ต่อจากนี้ รวมถึงท่าทีแกนน าพรรคอนาคตใหม่ด้วย 
 รายงานข่าวระบุด้วยว่า การชุมนุมถือว่าท าได้ตามระบอบประชาธิปไตย แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องดูแลใหอ้ยู่
ในกรอบกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดสิทธิคนอื่น ในส่วนของกองทัพก็ติดตามงานด้านการข่าว พร้อมประสานและบูรณาการ
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  
 ส่วนกรณีพล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ เป็นที่ปรึกษาสภากลาโหมนั้น  เป็นส่วนหนึ่งเพื่อ
ประสานท างานกับเหล่าทัพ และเสริมทัพงานความมั่นคงให้เข็มแข็ง อีกทั้งยังมี พล.อ .ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ช่วยก ากับดูแลอีกทาง เช่ือมั่นว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3620616 
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ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. ... 
นักกฎหมายฟันธง”อนาคตใหม่”ไร้เงินชดใช้หน้ี”ธนาธร”เหตุไม่มีทรัพย์สินเพียงพอและไม่มีกิจกรรมท ารายได้เข้า
มาเพ่ิมหลังถูกยุบพรรค  
   
 จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ท าให้กรรมการบริหาร
พรรค 16 คน อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และ
น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ป ี
 ในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายอัษฎางค์ ปาณิบุตร อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กล่าวกับ "เดลินิวส์ออนไลน์" ว่า ส าหรับเงินกู้ทีทาง นายธนาธร ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมไปนั้น ทางพรรคก็ต้องคืนให้กับ 
นายธนาธร เนื่องจากมีสัญญาชัดเจน และคดีน้ีเป็นเรื่องของคดีแพ่ง เป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ 
 ขณะที่ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา นักกฎหมาย และ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการ
พัฒนาพรรค พรรคเพื่อไทย กล่าวกับ "เดลินิวส์ออนไลน์" ว่า การด าเนินการเรื่องหนี้สนิต่างๆก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย 
และถ้าพรรคอนาคตใหม่มีทรัพย์สินเหลือก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง แต่ว่าเท่าที่ฟังดูพรรคอนาคตใหม่
คงไม่มีทรัพย์สินอะไรเพียงพอที่จะช าระหนี้ต่างๆได้  รวมทั้งหนี้ของ นายธนาธรด้วย และขณะเดียวกันพรรคอนาคตใหม่
ก็ไม่มีโอกาสที่จะท ากิจกรรมอะไรที่จะได้ทรัพย์สินอะไรเข้ามาเพิ่ม เพราะฉะนั้นในส่วนของ นายธนาธร ที่ให้พรรค
อนาคตใหม่ยืมเงินไป และพรรคยังช าระไม่หมด โอกาสที่จะได้ช าระคืนก็แทบจะไม่มี. 
 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/758819 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/758819
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ไทยรัฐออนไลน์21 ก.พ. 2563 18:00 น. 
'วันนอร์ ' ขอคนรัก พรรคอนาคตใหม่ ช่วยฟ้ืนฟู ผ่านสถานการณ์เลวร้ายโดยเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนอร์' หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้ก าลังใจ พรรคอนาคตใหม่ ขอให้ยึดมั่นถือมั่นในหลักประชาธิปไตย ขอให้
ประชาชนท่ีรักพรรคอนาคตใหม่ ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายวันน้ีหมดไปโดยเร็ว  
 วันที่  21 ก.พ.  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ  แสดงความเสียใจกับคณะ
กรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ที่มีความช่ืนชอบพรรค
อนาคตใหม่ ต่อการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธ์ิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค
เป็นเวลา 10 ปี เพราะ ตั้งแต่รัฐสภาได้เปิดท าการพรรคอนาคตใหม่ เป็น 1 ใน 7 พรรคฝ่ายค้านที่กรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความตั้งใจที่จะพัฒนาประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง มีการน าวิธีคิดใหม่ๆ มาใช้กับ
การเมืองซึ่งเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยจ านวนไม่น้อยที่จะเสริมสร้างประเทศของเราให้มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและปราศจากการควบคุมของเผด็จการ พร้อมทั้งมีการ
เสนอให้มีการพัฒนากฎหมาย มีการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการท างานการเมืองมาโดยตลอด 
 "การยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นการท าลายความหวังของประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ต้องการเห็น
ประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าในประเทศไทยและถึงแม้ว่ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ต้องสะดุดหยุดลง 
แต่มั่นใจว่า พรรคอนาคตใหม่คงยังไม่หมดก าลังใจเพราะหน้าที่ในการท างานให้กับประชาชนในระบบประชาธิปไตยนั้น
สามารถท างานได้ทั้งในและนอกสภา พรรคอนาคตใหม่ ต้องเดินหน้าและขอเป็นให้ก าลังใจให้พรรคอนาคตใหม่หาทาง
ออกในการบริหารจัดการพรรค และสมาชิกพรรคซึ่งมีอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คนที่เคย
สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่คงจะให้การสนับสนุนและฟืน้ฟูพรรคอนาคตใหม่ หรือร่วมกันแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายใน
วันน้ีให้หมดไปโดยเร็ว" นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1777233 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/134370 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1777233
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“ชัชชาติ” ให้ก าลังใจบ๊ิก อนค. “จอห์น วิญญู” ชี้ผลพวงเผด็จการ รอวันประชาชนเอาคืน 
เผยแพร่: 21 ก.พ. 2563 20:11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ชัชชาติ” ให้ก าลังใจแกนน าอนาคตใหม่ ขอพลังศรัทธาความหวังเพิ่มทวีคูณข้ึน ด้าน “จอห์น วิญญู” ช้ี
ผลพวงเผด็จการรัฐประหาร รอวันประชาชนเอาคืน ประเทศไม่ใช่ของประชาชน ด่า ”ประยุทธ์” อ้างประชาธิปไตยไอ้
หน้าด้าน 
 วันน้ี (21 ก.พ.) เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ว่าที่ผู้สมัคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า  ขอเป็นก าลังใจให้กับ
ผู้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกท่าน ขอให้พลัง ศรัทธา ความหวัง ยังคงอยู่และเพิ่มทวีคูณข้ึน ทุกอุปสรรคจะ
ท าให้เราเข้มแข็งข้ึนด้าน นายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรรายการออนไลน์ ระบุผ่านทวิตเตอร์ John Winyu ว่าเนี่ยแหละ
คือผลพวงของอ านาจเผด็จการที่ครอบง าสังคมไทย เผด็จการจากการรัฐประหาร เอื้อประโยชน์กันเองและก าจัดคนเห็น
ต่าง ประเทศไทยเป็นของเผด็จการ รอวันประชาชนเอาคืน ไม่แปลกที่คนจ านวนมากไม่อยากอยู่ประเทศน้ีแล้ว ประเทศ
ไทย ไม่ใช่ของประชาชน 
 นอกจากนี้ทวิตเตอร์ของนายวิญญู ยังรีทวีตข้อความของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่กล่าวถึงพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พร้อมระบุว่า อ้างประชาธิปไตยแต่
ตัวเองยึดอ านาจเข้ามาว่ะ ไอ้หน้าด้าน ศอกหมา 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000017797 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000017797
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ชัชชาติมาแล้ว! โพสต์ให้ก าลังใจอนาคตใหม่ ขอจงมีศรัทธา-ความหวัง 
21 ก.พ. 2563 - 18:45 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชัชชาติ มาแล้ว! โพสต์ให้ก าลังใจอนาคตใหม่ ขอจงมีศรัทธา-ความหวัง 
 ชัชชาติ / ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่  และตัดสิทธ์ิทางการเมือง
กรรมการบริหารพรรค 10 ป ีทางแกนน าพรรคต่างเข้าไปหารือถึงท่าทีหลังจากนี้ภายในที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ ถนน
เพชรบุรี กทม. 
 ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อดีตรมว.คมนาคม โพสต์เฟซบุ๊กให้ก าลังใจแกนน า
พรรคอนาคตใหม่ว่า 
 “ขอเป็นก าลังใจให้กับผู้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านนะครับ ขอให้พลัง ศรัทธา ความหวัง 
ยังคงอยู่และเพิ่มทวีคูณข้ึน ทุกอุปสรรคจะท าให้เราเข้มแข็งข้ึน” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3620373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3620373
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อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาสรุปความผิด'ทอน'3กรรม รวมโทษจ าคุกไม่เกิน 18 ปี 
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 22:41 น.      
 
 
 
 
 
 
 
21  ก.พ.63-  นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า 
.....พรป.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
.....มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ีงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท าหนังสอืยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชี่อ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
.....กกต.ก าลังสอบสวนเพื่อด าเนินคดีแก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีที่ถือครองหุ้นบริษัท วี -ลัค มีเดีย จ ากัด ในวัน
สมัครรับเลือกตั้ง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
.....พรป. พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
.....๑. มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
.....๒.มาตรา ๑๒๖ ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผ้ีนั้น 
.....วันน้ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน ๑๙๑ ล้าน ๒ แสน
บาท เป็ นการฝ่ าฝื น มาตรา  ๖๖ และการที่ พ รรคอนาคตใหม่ รับ เ งินกู้ ยื ม เป็นการฝ่ าฝื นมาตรา  ๗๒ 
.....นายธนาธรโดยส่วนตัวเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๔ ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 
.....นายธนาธรในฐานหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย 
.....ส่วนกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คนอื่นๆ เช่นนายปิยบุตร แสงกนกกุล นางสาวพรรณิการ์ วานิช เป็นต้น เข้า
ข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย 
.....สรุปนายธนาธรเข้ามีความผิดรวม ๓ กรรม คือตาม พรป.การเลือกตั้ง มาตรา ๑๕๑ และพรป.พรรคการเมือง มาตรา 
๑๒๔ กับมาตรา ๑๒๖ รวมโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๘ ปี. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57832 

https://www.thaipost.net/main/detail/57832
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รัฐบาลลุงตู่พ้นปริ่มน้ า!!!หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ 
วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 16:46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์ทางการเมือง นายธนาธร จึ่งรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คนละ 10 ปี ย่อมท าให้ จ านวนเสียงส.ส.ของรัฐบาลท่ีปริ่มน้ าอยู่ พ้น
จากการปริ่มน้ าทันที 
 ทั้งนี้เบื้องต้นจ านวนส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ มีทั้งหมด76 คน และส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค 11 
คน ซึ่งจะต้องถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองในครั้งนี้ จึงท าให้พรรคอนาคตใหม่เหลือส.ส.เพียง 65 คน โดยที่จะไม่มีการเลื่อน
ส.ส.บัญชีรายช่ือข้ึนมาแต่อย่างใดเพราะพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว ฉะนั้นในเบื้องต้นจ านวนเสียงของรัฐบาล จะมี
ทั้งสิ้นพรรคร่วมรัฐบาล 263 เสียง ส่วนฝ่ายค้านจะเหลือเพียง 224 เสียง จากเดิม 235 เสียง จึงท าให้มีจ านวนเสียงห่าง
กันถึง 39 เสียง จากเดิมในช่วงที่เพิ่งเริ่มจัดต้ังรัฐบาลใหม่ที่ห่างกันไม่ถึง10 เสียง 
 ส าหรับ 263 เสียงของรัฐบาล ประกอบด้วย พลังประชารัฐ 117 ประชาธิปัตย์ 52 ภูมิใจไทย 52 ชาติไทย
พัฒนา 11 รวมพลังประชาชาติไทย 5 พลังท้องถ่ินไท 5 ชาติพัฒนา 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 ส่วนพรรคเล็ก 
ประกอบด้วย พลังชาติไทย ประชาภิวัฒน์ ไทยศรีวิไลย์ พลังไทยรักไทย ครูไทยเพื่อประชาชน ประชานิยม ประชาธรรม
ไทย พลังพลเมืองไทย ประชาธิปไตยใหม่ พลังธรรมใหม่ ไทรักธรรม พรรคละ 1 คน และ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 ที่เพิ่ง
ประกาศแยกตัวจากพรรคฝ่ายค้าน 
 ส าหรับเสียงฝ่ายค้าน 224 ที่นั่งซึ่งประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 135 อนาคตใหม่ 65 เสรีรวมไทย 10 
ประชาชาติ 7 เพื่อชาติ 5 พลังปวงชนไทย 1 และนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจ ที่ยังประกาศอยู่กับทาง
พรรคฝ่ายค้าน 
ทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมส.ส.งูเหา่อีกหลายคนที่พร้อมจะแปรพักตรไ์ปอยู่ฟากรัฐบาล รวมถึงอาจจะมีส.ส.พรรคอนาคตใหม่
บางคนบางส่วนถือโอกาสย้ายไปอยู่พรรคฝ่ายรัฐบาลก็เป็นได้ จึงท าให้รัฐบาลลุงตู่พ้นสภาพรัฐบาลเสียงปริ่มน้ าไปโดย
ปริยาย ส่วนจะมีเสถียรภาพมากข้ึนหรือไม่ต้องติดตามกันอย่ากระพริบ เนื่องจากรัฐบาลต้องเจอมรสุมทั้งจากเรื่อง
การเมือง เรื่องเศรษฐกิจ อย่างหนักหน่วง 
 
อ้งอิง : https://www.posttoday.com/politic/analysis/615501 
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กมธ.แก้รัฐธรรมนูญเห็นพ้องกลับไปใช้บัตรเลือกต้ังส.ส. 2 ใบ 
21 ก.พ. 2563 - 15:27 น.  
 
 
 
 
 
 
 
กมธ.แก้รัฐธรรมนูญเห็นพ้องกลับไปใช้บัตรเลือกต้ังส.ส. 2 ใบ 
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะรองประธานกมธ. เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หมวด 7 
ส่วนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในที่ประชุมได้สะท้อนความเห็นอย่างหลายหลาก และต้องการให้กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งส.ส.ด้วยบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ คือ แบบเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายช่ือ เพื่อตอบสนองและสะท้อนเจตจ านงของประชาชนที่แท้จริง 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังลงมติเพื่อจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ 
 นายวัฒนา เมืองสุข ในฐานะประธานอนุกมธ.ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เปิดเผยว่า กมธ.จะจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ในภูมิภาคต่างๆ รวม 6 เวที เริ่มจากเวทีจ.อยุธยา ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา วันที่  7 มี.ค. , เวทีจ.ชลบุรี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่  8 มี.ค. , เวที จ.ขอนแก่น ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 มี.ค. , เวที จ.สงขลา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15 มี.ค. , เวที จ.เชียงใหม่ ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มี.ค. และเวที กทม. ที่อาคารรัฐสภา โดยยังไม่ก าหนดวันที่ที่ชัดเจน 
 ส่วนกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมจะเป็นกลุ่มนิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปโดยเวทีต่างๆ จะเน้นการรับฟัง
เสียงของประชาชน ต่อปัญหาที่เผชิญ และประเด็นที่ต้องการแก้ไข โดยไม่เน้นเรื่องกฎหมาย หลังจากรับฟังความเห็น
แล้ว กมธ.จะน าประมวลความเห็นเพื่อน าเสนอเป็นรายงานส่งให้สภาต่อไป 
 นายวัฒนา ยังกล่าวถึงผลการหารือกมธ.ต่อปัญหาของส่วนการได้มาซึ่งส.ส.ว่า กมธ.จากทุกพรรคการเมือง
เห็นร่วมกันต่อปัญหาของระบบเลือกตั้ง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนมีข้อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ?(กกต.) 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพระปกเกล้า ด าเนินการหาระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ก่อนจะน าเสนอ
ให้กมธ.พิจารณาต่อไป ยอมรับว่าการหารือของกมธ.นั้น พิจารณาในสาระของรัฐธรรมนูญที่มีปัญหา ส่วนการเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้นอาจเป็นข้อเสนอในข้ันตอนต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการประชุมกมธ.ที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคอนาคต
ใหม่ ในฐานะกมธ.เข้าร่วมประชุมด้วย โดยภายหลังการประชุม นายไพบูลย์ ได้เข้าไปพูดคุย ซึ่งนายปิยบุตร กล่าวด้วย
รอยยิ้มว่า “หากพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิน ผมยังมาประชุม เป็นกมธ.ได้ใช่หรือไม่” นายไพบูลย์ กล่าวว่า “ได้แน่นอน
อยู่แล้ว” ขณะที่นายปิยบุตร กล่าวกับสื่อมวลชนที่รอท าข่าว และสอบถามถึงความเห็นต่อการลงมติของศาลรัฐธรรมนญู
ช่วงบ่ายว่า “ในกระเป๋าผมมีค าแถลงที่แบ่งเป็น 2 เวอร์ช่ันไว้แล้ว” 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_3619144 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3619144
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กมธ.แก้รธน.เห็นร่วมแก้ระบบเลือกต้ัง  
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:39 น.  
 
 
 
 
 
 
"กมธ.แก้รธน." เห็นร่วมแก้ระบบเลือกต้ัง กลับไปใช้บัตรเลือกต้ัง2 ใบ-เคาะจัด6เวทีจว.ฟังความเห็น "วัฒนา" แจง
สาระฟังความเห็น ไม่เน้นกม. แต่ฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมชง 3 สถาบัน หาระบบเลือกต้ังท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศ   
             รัฐสภา - 21 กุมภาพันธ์ 2563 -"กมธ.แก้รธน." เห็นร่วมแก้ระบบเลือกตั้ง กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2 ใบ-
เคาะจัด6เวทีจว.ฟังความเห็น "วัฒนา" แจงสาระฟังความเห็น ไม่เน้นกม. แต่ฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมชง 3 
สถาบัน หาระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับประเทศ ด้าน "ปยิบุตร"  อาจได้สิทธินั้ีงกมธ. ต่อ พร้อมเผย เตรียมค าแถลงยุบ
พรรค ไว้ 2 เวอร์ช่ัน 
  ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)  วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีราย พรรคพลังประชารัฐ  ฐานะ
รองประธานกมธ.ฯ คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หมวด 7 ส่วน
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งนี้ในที่ประชุมดังกล่าวได้สะท้อนความเห็นอย่างหลายหลาก และต้องการ
ให้กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งส.ส.ด้วยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ แบบเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ เพื่อตอบสนองและ
สะท้อนเจตจ านงค์ของประชาชนที่แท้จริง นอกจากนั้นที่ประชุมยังลงมติเพื่อจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนใน
ภูมิภาคต่างๆ   
                 โดยนายวัฒนา เมืองสุข  รองประธานกมธ.ฯ คนที่สอง ฐานะประธานอนุกมธ.ฯ ประชาสัมพันธ์ และรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชน  เปิดเผยว่า กมธ.ฯ จะจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ในภูมิภาคต่างๆ รวม6 เวที โดยเริ่ม
จาก เวทีจ.อยุธยา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 มีนาคม, เวทีจ.ชลบุรี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 8 
มีนาคม, เวทีจ.ขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 มีนาคม, เวที จ.สงขลา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 
15 มีนาคม, เวที จ.เชียงใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มีนาคม และเวที กทม.ที่อาคารรัฐสภา โดยยังไม่ก าหนด
วันที่ที่ชัดเจน ทั้งนี้กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมจะเปน็กลุ่มนิสติ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปโดยเวทีต่างๆ จะเน้นการรับฟงั
เสียงของประชาชน ต่อปัญหาที่เผชิญ และประเด็นที่ต้องการแก้ไข โดยไม่เน้นเรื่องของกฎหมาย ทั้งนี้หลังจากรับฟัง
ความเห็นแล้ว กมธ. จะน าประมวลความเห็นเพื่อน าเสนอเป็นรายงานส่งให้สภาฯต่อไป   
                 นายวัฒนา ยังกล่าวถึงผลการหารือกมธ.ฯต่อปัญหาของส่วนการได้มาซึ่ง ส.ส. ว่า กมธ.ฯ จากทุกพรรค
การเมืองเห็นร่วมกันต่อปัญหาของระบบเลือกตั้ง ซึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนมีข้อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.), มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพระปกเกล้า ด าเนินการหาระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ก่อนจะ
น าเสนอให้กมธ.ฯพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ยอมรับว่าการหารือของกมธ.ฯนั้นพิจารณาในสาระของรัฐธรรมนูญทีม่ีปัญหา ส่วน
การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นอาจเป็นข้อเสนอในข้ันตอนต่อไป  
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                 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการประชุมกมธ.ฯ ที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.และเลขาธิการพรรค
อนาคตใหม่ ฐานะกมธ.ฯ เข้าร่วมประชุมนัดดังกล่าวด้วย โดยภายหลังการประชุม นายไพบูลย์ ได้เข้าไปพูดคุย ซึ่งนาย
ปิยบุตร กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า "หากพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิน ผมยังมาประชุม เป็นกมธ. ได้ใช่หรือไม่" ซึ่งนายไพบูลย์ 
กล่าวข้ึนได ้"ได้แน่นอนอยู่แล้ว"  ทั้งนี้นายปิยบุตร กล่าวกับสื่อมวลชนที่รอท าข่าวและสอบถามถึงความเหน็ต่อการลงมติ
ของศาลรัฐธรรมนูญช่วงบ่ายว่า "ในกระเป๋าผมมีค าแถลงที่แบ่งเป็น 2 เวอร์ช่ันไว้แล้ว".  
  
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/418207?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/418237 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/418242 
                    :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867253 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/418207?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/418207?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/418237
https://www.komchadluek.net/news/politic/418242
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867253


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

124 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อาจให้
ความสนใจต่อ “ปฏิกิริยา” ในทางสังคมต่อค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 
1. จากการชุมนุมมวลชนบริเวณหน้าตึกไทยซัมมิท อันเป็นพื้นที่ที่ท าการของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็น”อดีต”ไปแล้ว 
1. จากแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย จากพรรคประชาชาติ 
ขณะเดียวกัน ๑ จากแถลงการณ์ของอียูประสานเข้ากับปฏิกิริยาจากสื่อต่างประเทศ 
แต่ “ปม” หนึ่งซึ่งไม่สมควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด 
นั่นก็คือ การโพสต์ข้อความลงในพื้นที่เฟซบุ๊คส่วนตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเวลา 18.25 น. 
และในอีก 2 ช่ัวโมงต่อมาก็ได้มีการลบ "ข้อความ" ทิ้ง 
ความน่าสนใจ 1 ก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์ข้อความอย่าง ไรเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว 
และ 1 เหตุปัจจัยอันใดท าให้ต้อง "ลบ" ข้อความทิ้ง 
ข้อความนั้นมีว่า “ในระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อการบริหารปกครองประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน 
พรรคการเมืองมีหน้าที่เช่ือมโยงความต้องการระหว่างภาคประ ชาชนกับภาครัฐ 
 ผมขอให้ประชาชนเคารพค าตัดสินของศาล ผมเช่ือว่าพี่น้องประ ชาชนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่จะสามารถ
หากลไกอื่นๆในการตรวจ สอบการท างานของรัฐบาลได้ 
 การมีฝ่ายค้านที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน และต่อการสร้างสรรค์ทางการเมือง” 
เด่นชัดอย่างยิ่งว่า การโพสต์ข้อความนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สัมพันธ์ กับค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม
ค าร้องอันมาจากคณะ กรรมการการเลือกตั้ง 
ค าถามก็คือ เหตุใดข้อความนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ า เป็นต้องมีการลบออกไป 
หลังจากเผยแพร่สู่”สาธารณะ”เพียง 2 ช่ัวโมงเท่านั้น 
นี่คือปฏิกิริยาอันเนื่องแต่การยุบพรรคอนาคตใหม่ ไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือจากภาคส่วนอื่นๆ
ของสังคม 
ปฏิกิริยานี้เป็น "คุณ" หรือว่าเป็น "โทษ" 
ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ ไม่ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จ าเป็นต้องตรวจสอบ 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1994407 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1994407
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เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 
แผนสอง..พลพรรคสีส้ม 'ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์' รุกรับจับศึก? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ว่าศึกคดีกู้เงิน 191 ล้าน ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยบ่ายวันน้ี ช้ีชะตา "พรรคอนาคตใหม่" จะอยู่หรือไปก็ตาม 
สถานการณ์ภายในพลพรรคสีส้มย่อมมีการตระเตรียม "แผน" รองรับไว้แล้ว 
 "เสี่ยเอก" ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร่ าพูดกับสื่อและกองเชียร์มาโดยตลอดอยู่แล้ว
ว่า ไม่วิตก เพราะพรรคอนาคตใหม่ คือการเดินทางและผู้คน คือจิตวิญญาณที่แน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย และท าให้สังคมไทยมีความเสมอภาค ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ 
 "ยุบพรรคยุบได้ แต่จะยุบอุดมการณ์ หรือยุบความตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่ได้ ยุบก็สร้างใหม่ ยุบก็สู้ต่อ ซึ่ง
หากโดนยุบพรรคเราก็ยังมี ส.ส.ในสภาอยู่ ยุบพรรคไม่ได้หมายความว่า ส.ส.ของเราจะหายไป" 
 "อาจารย์ป๊อก" ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เคยพูดมาก่อนหน้าน้ีเช่นกันว่า ถ้าศาล
สั่งยุบพรรค ส.ส.ทุกคนย้ายไปอยู่พรรคการเมืองที่มีแนวทางเดียวกับอนาคตใหม่พร้อมเพียงกัน  สมาชิกพรรค
กว่า 6 หมื่นคน ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใหม่ ต่อแถวให้ยาวทุกอ าเภอทุกจังหวัดไปอยู่ที่ใหม่เป็นแสนเป็นล้าน 
 "ยุบพรรคเพื่อหวังให้นายธนาธรและนายปิยบุตรหายไปจากการเมืองไทย แต่เราคุยกันเรียบร้อยแล้ว นาย
ธนาธรจะรณรงค์การเมืองต่อเนื่อง จะไม่กลับไปท าธุรกิจ ส่วนตนจะเดินสายอภิปรายทั่วประเทศ" 
 "ช่อ" พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เคยพูดอีหรอบคล้ายกันว่า ไม่ว่าค าตัดสินจะออกมาใน
ทิศทางใด พรรคอนาคตใหม่ก็ได้เตรียมการรับมือไว้หมดแล้ว แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในเวลาน้ี 
 นี่เอง ท าให้เห็นว่าทั้ง 3 แกนน าพลพรรคส้มหวาน มีความแน่วแน่ว่า ค าตัดสินไม่สามารถจบเส้นทาง
การเมืองได้ หากดูอายุอานาม เสี่ยเอก ธนาธร วัย 41 , อาจารย์ป๊อก ปิยบุตร วัย 40 และ ช่อ พรรณิการ์ วัย 32 ยังถือ
อายุยังน้อยบนเส้นทางสายการเมือง 
 บทเรียนอุปสรรคตั้งแต่คดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าการล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 49 แห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือที่รู้จัก "คดีอิลลูมินาติ" ก็รอดมาแล้ว และมาถึงคดีเงินกู้ 191 ล้าน ซึ่งเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ มองพรรคโดน
ข้อหาฝ่าฝืนมาตรา 62, 66 และ 72 ซึ่งมีมติเอกฉันท์ว่าผิดและฟ้องร้องให้ยุบพรรคฯ ขอตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการ
ตั้งแต่การฟ้องร้องที่ผ่านไปเพียงสองสัปดาห ์มาตรา 72 โผล่ข้ึนมาได้อย่างไร และยืนยันว่าตามกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่มีอ านาจในการยุบพรรคการเมือง 
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 อีกทั้ง ยังพูดชัดไม่ได้ขู่ว่า "หากมีการตัดสินยุบพรรค ผมและนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จะท า
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล นอกสภา.." (6 ก.พ.) 
 ขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมว่า พรรคอนาคตใหม่ถูกฟ้องร้องรวม 20 คดี แต่น่าวิบากเสี่ยงยุบพรรคถึง 8-10 
คด ีเท่ากับว่ายังมีเรื่องให้ลุ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น การเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่เตรียม "พรรคส ารอง" แต่การ "เตรียมมวลชน" ปลุกปลอบรองรับ
สถานการณ์ยิ่งส าคัญกว่า อย่างที่ทราบอยู่แล้ว "เกมในสภา" แบ่งออกเป็น 3 ข้ัวใหญ่ คือกลุ่มธนาธร กลุ่มทักษิณ และ
กลุ่มประยุทธ์ 
 หากประเมินเดินเกมของ "กลุ่มธนาธร" ในช่วงที่ผ่านมา ได้ผลตอบรับในแง่ "แนวร่วมเพิ่ม" มากกว่ากลุ่ม
ทักษิณและกลุ่มประยุทธ์ แม้ว่าจะต้องพบอุปสรรควิบากเรื่องเก่าอยู่ก็ตาม แต่การ "เล่นกับกระแส" กับคนรุ่นใหม่ ที่เบื่อ
กับนักการเมืองเข้ียวลากดิน และกลุ่มอ านาจอุปถัมภ์ ย่อมได้ผลยิ่งนัก 
 อย่าลืมว่า คนไทยจ านวนไม่น้อย ชอบเชียร์ "มวยรอง" ยิ่งถูกกระท าก็ยิ่งสงสาร และนี่เป็นเรื่องที่ "คนมี
อ านาจ" รู้และอ่านทางออก จึงไม่มีใครกล้าลงดาบแรง อาจเพลี้ยงพล้ าได้ ท าให้เกมรุกและรับของ "อนค." คือเดินหน้า 
"ฟ้องประชาชน" อย่างต่อเนื่อง เก็บแต้มสร้างราคา รอเวลา.. 
 เพราะยังไง "กลุ่มธนาธร" โดยอายุอานามยังรอได้ แต่ส าหรับ "กลุ่มทักษิณ" และ "กลุ่มประยุทธ์" มีแต่สูง
วัย ก็เหมือนพระอาทิตย์ใกล้อัสดง!! 
 
 
 อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649539 
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867352 
                    :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867344 
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