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รวมข่าววันอาทิตย์ 
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วั
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ข่าวประจ าวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 INN ออนไลน ์

PPTV ออนไลน ์
มติชนออนไลน ์
แนวหน้าออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่  2 แทนต าแหน่งที่ว่าง กล่าวว่า 
ทุกข้ันตอนของการเลือกตั้งจนถึงการมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบรายงานว่ามีเหตุ
ผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งในวันนี้จะเป็นการออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง 
หีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ทั้ง 296 หน่วยใน 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอพรานกระต่าย 
อ าเภอลานกระบือ อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอไทรงาม (เฉพาะต าบล
มหาชัย ต าบลหนองคล้า ต าบลหนองทอง และต าบลพานทอง) 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (เฉพาะต าบลสระแก้ว) 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
กล่าวอีกว่า ได้ เน้นย้ าให้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องท างาน 
อย่างโปร่งใสและเข้มงวดในทุกขั้นตอน คาดว่าจะมีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คือ มากกว่าร้อยละ 71 

11 
12 
13 
14 
15 

2 INN ออนไลน ์
ThaiPBS ออนไลน ์

 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กล่าวถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมยื่นเรื่องให้ กกต. เร่งรัดด าเนินคดีอาญา 
ต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 
หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความผิดคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ในวัน
จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ว่า เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องด าเนินการ 
ให้ สนง.กกต. ศึกษาเสนอแนวทางการปฏิบัติต่อไปในการประชุม 
กกต. สัปดาห์ จึงอยากให้รอผลการพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งการด าเนินคดี
อาญาต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ชัดเจน และจะมีค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างต้องศึกษารายละเอียด 
 

16 
17 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
   ส่วนที่นายศรีสุวรรณ ต้องข้อสังเกตว่า กกต. ไม่ด าเนินการ  

เอาผิดกับอีก 16 พรรคการเมืองในคดีเงินกู้ นั้น ปธ.กกต. ระบุว่า 
ทุกอย่างมี ข้ันตอน ผู้ใดที่มายื่นเรื่องร้องเรียนกับ กกต.  ต้องให้ 
สนง.กกต. ตรวจสอบในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือหลักฐานเพียงพอหรือไม่ 
หากเห็นว่ามีมูลจึงส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กกต. ไม่ใช่ว่าจะน ามา
พิจารณาได้ในทันที ต้องให้ความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายที่
ชัดเจน ส่วนจะมีการเร่งรัดหรือไม่ ทุกอย่างท าตามข้ันตอน ข้ึนอยู่กับ
หลักฐาน และหากไม่ เพียงพอต้องมีการไต่สวนและหาหลักฐาน
เพิ่มเติม ทุกอย่างท าไปตามเนื้อผ้า คงไม่ต้องเร่งรัดอะไร แต่ต้องไม่
ล่าช้า 
 ปธ.กกต. ยังกล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร ประกาศจัดตั้งคณะ
อนาคตใหม่ขับเคลื่อนการเมืองนอกสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนไม่ขอ
ตอบเพราะเป็นเรื่องที่อยู่นอกอ านาจ 

 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
คมชัดลึกออนไลน ์
TNN ออนไลน์ 
NNT ออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน ์
News1 ออนไลน์ 

 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์ 
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดก าแพงเพชร 
เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง เพื่อเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่   23 ก.พ. 63 ตั้ งแต่ เวลา 08.00 น.- 17. 00 น. 
 นายฉัตรไชย กล่าวว่า จากที่สังเกตการณ์กรรมการประจ าหนว่ย 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปมีความตั้งใจ 
ให้การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประมาณ 70 % หรือหากน้อยกว่านั้น ก็ตัองเห็นใจประชาชนที่ไป
ท า ง าน ในต่ า ง จั ง ห วั ด ต้ อ ง เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ยกลั บ ม า เ ลื อ ก ตั้ ง  
 อย่างไรก็ตาม ถือว่าผู้มีสิทธิมีการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง ให้ความร่วมมือเรื่องการรณรงค์การเลือกตั้งและร่วมเป็น
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

18 
19 
20 
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4 ผู้จัดการออนไลน ์
ไทยรัฐออนไลน ์

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. กล่าวว่า การเตรียม 
การต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง กรรมการ
ประจ าหน่วยพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ 
โดยคาดหวังว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ อยู่ที่ร้อยละ 74 หรือร้อยละ 80 
ก็ต้องรอดูอีกครั้งเพราะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และคาดว่าในเวลา 
ไม่เกิน 20:00 น แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะประกาศผลคะแนนได้ 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
ส่วนการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ตามกฎหมายก็
ต้องมีเวลา 60 วัน แต่โดยปกติที่ ผ่านมา ในการเลือกตั้งซ่อมที่ 
จ.นครปฐมหรือ จ.ขอนแก่น ก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน โดยขอ
ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่
ไม่ชอบเกิดข้ึน 
 นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี กกต. กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ 
เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ที่ผ่านมาประชาชนออกมาใช้
สิทธิเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็พบว่ามีการร้องเรยีน 
2-3 เรื่อง ซึ่งการแข่งขันหาเสียงในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร ไม่มีความ
รุนแรง ส่วนการข่มขู่คุกคามต่างๆ ก็มีเรื่องร้องเรียน แต่เมื่อตรวจสอบ
แล้วก็ไม่พบแต่อย่างใด 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน ์ แพแตกแล้ว! 'ชัช' เผยมี ส.ส.ส้มหวานนับ 10 รายจ่อซบพลังท้องถ่ินไท 26 
2 เดลินิวส์ออนไลน ์ พลังท้องถ่ินไทฟุง้ ส.ส.อนค.ขอซบหวังต่อรองเก้าอี้ รมช.มท 27 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ "ชัช เตาปูน" ฟุ้ง ส.ส.อนาคตใหม่ ติดต่อมาเกิน 10 คน เข้า "พลัง

ท้องถ่ินไท" 
28 

4 คมชัดลึกออนไลน ์ ชัช แย้ม 10 ส.ส.อนค.จอ่ซบ พลังท้องถ่ินไทย 29 
5 สยามรฐัออนไลน ์ เผย ส.ส.อนาคตใหม่นับสิบรายสนใจร่วมพรรคพลงัท้องถ่ินไท 30 
6 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ 10 ส.ส.อนาคตใหม่ ขอซบพลังท้องถ่ินไท 31 
7 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ช านาญ"ช้ี อนค. เคลื่อนไหวคล้าย ทษช. หลังถูกยุบ 32 
8 มติชนออนไลน ์ ‘ช านาญ’ ฟันธง ยุบอนค. ตอกลิ่มลึก ท าสังคมแตกแยกหนกักว่ายุค 

‘เหลือง-แดง’ 
33 

9 มติชนออนไลน ์ "บิ๊กปอ้ม" เปิดช่องอ้าแขนรบั "ส.ส.อนค." แตกรัง ดักคอ "คณะอนาคต
ใหม่" ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย 

34 

10 ไทยรัฐออนไลน ์ "บิ๊กปอ้ม" พรอ้มอ้าแขนรบั ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ หากย้ายสังกัดมา 
พปชร. 

35 

11 คมชัดลึกออนไลน ์ บิ๊กป้อม สวน ปิยบุตร คิดไปเองมีผูก้ ากับยบุพรรค 36 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 สยามรฐัออนไลน ์ "บิ๊กปอ้ม" ลั่น "ศาลรธน." ยุบ "อนาคตใหม่" เป็นไปตามรธน.ไทย 37 
13 มติชนออนไลน ์ "วิษณุ" ปัดตอบ ปม "ธนาธร" ตั้งคณะอนาคตใหม่ บอก ไม่รูจ้ะตอบไป

ท าไม 
38 

14 คมชัดลึกออนไลน ์ วิษณุ ปัดตอบคณะอนาคตใหม่ เคลื่อนไหวเตือน อดีต กก.บห. จุ้นพรรค 39 
15 ไทยรัฐออนไลน ์ นิพิฏฐ์ ช้ี ยุบอนาคตใหม่ มีข้อโต้เเย้ง ระวังหมิ่นตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ 
40 

16 สยามรฐัออนไลน ์ ปชป. ห่วง "คณะอนาคตใหม่" ลงถนน แนะ ส.ส. ใช้เวทีสภาสานต่อ
อุดมการณ์ อดทนรอวันพ้นโทษ 

41 

17 มติชนออนไลน ์ ปชป. หว่ัน คณะอนาคตใหม่ลงถนน แนะ ส.ส.ในสภา สานตอ่
อุดมการณ์ อดทนรอวันพ้นโทษ 

42 

18 สยามรฐัออนไลน ์ 'เสร'ี เตือนระวังคุก หาก กม.บห.พรรคที่ถูกเว้นวรรคครอบง า ส.ส. 
ย้ายพรรคหลงัถูกยุบ 

43 

19 BrightToday ออนไลน ์ อนาคตใหม่ เรง่สง่เงิน 191 ล้านเข้าพรรค ฝ่าฝืนมีโทษใบแดง 5 ปี 45 
20 MCOT ออนไลน ์ แฟลชม็อบแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทวงคืนความยุติธรรม 46 
21 เนช่ันทีวีออนไลน ์ จัดกิจกรรม แฟลชม็อบ ใน มธ.ท่าพระจันทร์ ทวงคืนความยุติธรรม 

หลงัศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ 
47 

22 แนวหน้าออนไลน ์ ‘สมชัย’ ยกค าวินิจฉัยศาล รธน. เตือน กกต. ท าตัวเป็นหลักให้
บ้านเมือง 

48 

23 Bangkokinsight 
ออนไลน ์

"สมชัย" บอกค าวินิจฉัยศาล รธน. สร้างความล าบากให้ กกต. แล้ว 50 

24 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'หมอวรงค์' ได้ทีงัด 7 บทเรียนแสนเจ็บปวดของพรรคอนาคตใหม่! 51 
25 ไทยโพสต์ออนไลน ์ โห! สงคราม 2 ระบอบ 'แม่ทัพนคร' เปิดจุดอ่อนฝ่ายประชาธิปไตย 7 

พรรคฝ่ายค้าน 
52 

26 ผู้จัดการออนไลน ์ “สามารถ” ขอให้พรรคอนาคตใหม่นึกถึงประเทศชาติ อย่าปลุกระดม
มวลชนสร้างความขัดแย้ง 

53 

27 สยามรฐัออนไลน ์ 'อนุสรณ์' ถือฤกษ์ 'คสช.' ยึดอ านาจ ชงแก้ รธน. พรุ่งนี ้ 55 
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รวมข่าววันอาทิตย์ 
รู้

วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

บทความ 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ไม้ล้มเราไม่ข้าม 57 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ เสียงสะท้อนจากออนไลน์ ถึง 'อนาคตใหม่' ที่หายไป 59 
3 สยามรฐัออนไลน ์ มีสิทธิติดคุก18ปี! อดีตผู้พิพากษาช้ี'ธนาธร'เข้าข่ายผิด 3 มาตรา 60 
4 คมชัดลึกออนไลน ์ ยุบ 'อนาคตใหม'่ คดีกู้เงิน 32 พรรคการเมือง หนาว 61 
5 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ 16 ผู้บริหาร อนาคตใหม่ ลุ้น"คุก"คิวถัดไป 63 
6 Workpoint ออนไลน ์ ท าไมโต๊ะจีนพลังประชารัฐไมผ่ิด – พบ ศรีสุวรรณ เคยย่ืน ยุบพรรค

ตาม ม.72 
65 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.20 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง สังเกตการณ์ลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง หน่วยแรก ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย (ฝั่งตะวันตก) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร พร้อมด้วย 
นายเมธา ศิลาพันธ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายธนบูรณ์ สินมานะ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร โดยมี นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัด
ก าแพงเพชร พ.ต.อ.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา รองผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดก าแพงเพชร นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอ าเภอ
พรานกระต่าย รวมทั้ง หัวหน้าภาคส่วนราชการจังหวัดและท้องถิ่น และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  จากน้ันเดินทางไปสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งตามหน่วยต่างๆ ในเขตพื้นที่
อ าเภอพรานกระต่าย จ านวน 12 แห่ง และอ าเภอโกสัมพีนคร จ านวน 2 แห่ง กระทั่งถึงเวลา 12.00 น. 
 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 
จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งท่ี 2 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกต้ัง  พร้อมด้วย นายธัชสกล 
พรหมจมาศ ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม และนายบุญมา เตชะวณิช ผู้เชี่ยวชาญประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง   พล.ต.ต.ระวีพรรณ อมรมุนีพงศ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมด้วย 
นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจการประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง หน่วยแรก เป็นหน่วยเลือกตั้ง ที่  5 
เต้นท์ภายในเทศบาลบ้านพราน ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย และหน่วยเลือกตั้งที่ 2  และหน่วยอ่ืนๆ ของ
อ าเภอพรานกระต่าย และอ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง  

สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 
จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งท่ี 2 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 

 
 
 
  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย ์
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดและปิด
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) 
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ร่วมพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ประจ าปี 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร้อมแล้ว  :  นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจดูความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าหน้าที่
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 แทน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ถูกศาล
พิพากษาจ าคุก พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิกรรมการบริหาร  
ว่าไม่ได้กลั่นแกล้ง  

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. 
จ.ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งท่ี 2 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
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ข่าวอ้างอิง 
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ลต. เขต2ก าแพงเพชรคึก-ปธ.กกต.ลงตรวจรู้ผลใน2ทุ่ม 
23 กุมภาพันธ์ 2020 - 10:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต. เผยภาพรวมเลือกต้ังซ่อม ส.ส. เขต 2 ก าแพงเพชร สถานการณ์เรียบร้อยดี หวังประชาชนใช้สิทธิ 
74%-80% คาดประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ภายใน 20.00 น. วันน้ี 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตรวจความพร้อมการจัดเลือกตัง้
ซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.เขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร ที่หน่วยเลือกตั้งอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนพราน
กระต่าย (ฝั่งตะวันตก) โดยได้ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง พบว่ามีประชาชน
เดินทางมารอใช้สิทธิตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบเลือกตั้ง 
 นายอิทธิพล เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดเลือกตั้งซ่อมว่า จากการลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ และการ
ลงพื้นที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ ซึ่ง 
กกต. และเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยตั้งเป้าว่า
จะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิประมาณ 74% ถึง 80% และจะมีบัตรเสียในจ านวนไม่มาก 
 ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลา 20.00 น. ส่วนการการประกาศผล
อย่างเป็นทางการต้องรอการตรวจสอบเรื่องการร้องเรียนต่างๆ หากไม่พบการร้องเรียนคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็น
ทางการได้ไม่เกิน 3 วัน ในเบื้องต้นพบมีเรื่องร้องเรียนจ านวน 3 เรื่อง 1.เป็นการร้องเรียนโดยผู้สมัคร 2.เป็นการ
ร้องเรียนโดยผู้ตรวจการของ กกต. บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ 3.เป็นเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ ว่าพบการทุจริต 
แต่เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าไม่เป็นเช่นน้ัน ซึ่งขณะนี้ก็ไม่พบเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_605477/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_605477/
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กกต.ตรวจเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 ก าชับเจ้าหน้าท่ีท างานรัดกุม 
โดย PPTV Online 
เผยแพร่ 23 ก.พ. 2563,11:32น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ลุยตรวจหน่วยเลือกต้ังซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าชับเจ้าหน้าท่ีท างานรัดกุม หีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ปกติ 
 วันนี้ 23 ก.พ. 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทางไป
สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่
ว่าง หน่วยแรก หน่วยเลือกตั้ง ที่ 2 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย (ฝั่งตะวันตก) ต.พรานกระต่าย อ.
พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 
 ตามที่ กกต.ก าหนดจัดการเลือกตั้งซอ่ม สส.ก าแพงเพชร เขต 2 ในวันที่ 23 ก.พ. 2563 โดยที่คูหาเลือกตั้ง
ของทุกหน่วยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงกันตั้งแต่ 08.00 น. ปิดหีบในเวลา 17.00 น. มีผู้สมัครรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 2 ก าแพงเพชร จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเพชรภูมิ  อาภรรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ 
ผู้สมัครหมายเลข  2 นายอิทธิพล  แตงเล็ก  พรรคภาคีเครือข่ายไทย และผู้สมัครหมายเลข  3 นายกัมพล  ปัญกุล พรรค
เพื่อไทย 
 นายอิทธิพร กล่าวว่า ทุกข้ันตอนของการเลือกตั้งจนถึงการมอบหีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบรายงานว่ามีเหตุผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งในวันนี้จะเป็นการออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง หีบ
บัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 296 หน่วยใน 5 อ าเภอประกอบด้วย อ.พราน
กระต่าย อ.ลานกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงาม (เฉพาะต าบลมหาชัย ต าบลหนองคล้า ต าบลหนองทอง และต าบล
พานทอง) อ.เมืองก าแพงเพชร (เฉพาะต าบลสระแก้ว) 
 การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท างานอย่าง
โปร่งใสและเข้มงวดในทุกขั้นตอน คาดว่าจะมีจ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 
 ด้านประชาชนผู้มาใช้สิทธ์ิในการเลือกตั้ง เป็นคนแรก กล่าวว่า ตื่นตัวกับการเลือกตั้ง ใช้สิทธ์ิหนึ่งเสียง 
เลือกคนที่มีความสามารถเข้าไปบริหารประเทศ อยางให้ทุกคนผู้มีสิทธ์ิในการเลือกตั้ง หนึ่งเสียงของท่านมีโอกาสที่จะ
พัฒนาหมู่บ้านของเรา ซึ่งในวันน้ีมาใช้สิทธ์ิกันทั้งครอบครัว 
 ขณะที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต าบลวังควง อ.พรานกระต่าย ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเพชรภูมิ  อาภรรัตน์ 
พรรคพลังประชารัฐ ออกมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนเสียให้กบตนเองด้วย โดยมีมารดา และพี่สาว รวมถึงทีมงาน เดินทางมาให้
ก าลังใจอีกด้วย 
อ้างอิง  :   
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%99/120034 

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%99/120034
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%99/120034
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 เมื่อเวลา เวลา 07.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุม อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร นาย
ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลอืกตั้ง สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย (ฝั่งตะวันตก) ต.พรานกระต่าย อ.
พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร และ ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเต็นท์บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.พรานกระต่าย อ.พราน
กระต่าย จ.ก าแพงเพชร ตามที่ กกต.ก าหนดจัดการเลือกตั้งซ่อม สส.ก าแพงเพชร เขต 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยที่คูหาเลือกตั้งของทุกหน่วยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงกันต้ังแต่ 08.00 น. ปิดหีบในเวลา 17.00 น. มีผู้สมัครรับการ
เลือกตั้งซ่อม สส.เขต 2 ก าแพงเพชร จ านวน 3 ราย ประกอบด้วยนายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ เป็น
ผู้สมัครหมายเลข 1 ผู้สมัครหมายเลข 2 นายอิทธิพล แตงเล็ก พรรคภาคีเครือข่ายไทย และผู้สมัครหมายเลข 3 นาย
กัมพล ปัญกุล พรรคเพื่อไทย 
 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง กล่าวว่า ทุกข้ันตอนของการเลือกตั้ง
จนถึงการมอบหีบบตัรและวัสดุอุปกรณ์ส าหรบัเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบรายงานว่ามีเหตุผิดปกติแต่อย่าง
ใด ซึ่งในวันน้ีจะเป็นการออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง หีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลอืกตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตัง้ทัง้ 
296 หน่วยใน 5 อ าเภอประกอบด้วย อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอลานกระบือ อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอไทรงาม 
(เฉพาะต าบลมหาชัย ต าบลหนองคล้า ต าบลหนองทอง และต าบลพานทอง) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (เฉพาะต าบล
สระแก้ว) 
 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ ง สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง กล่าวอีกว่า การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้
จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท างานอย่างโปร่งใสและเข้มงวดในทุกข้ันตอน คาด
ว่าจะมีจ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คือมากกว่าร้อยละ 71 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1996507 
 
หมายเหตุ  :  เนื่องจากความผิดพลาดสื่อได้เผยแพร่ข่าวผู้ให้สัมภาษณ์เป็น นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์คือ 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ส านักประชาสัมพันธ์ได้ประสานสื่อมวลชนเพื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว   

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1996507
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กกต. ลุยตรวจหน่วยเลือกต้ังซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร คาดผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า 71% 
วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 09.23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุม อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) เดินทางมาสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย
หีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 
(ฝั่งตะวันตก) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร และที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเต็นท์บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร ตามที่ กกต.ก าหนดจัดการเลือกตั้งซ่อม สส.ก าแพงเพชร เขต 
2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
 ทั้งนี้ ที่คูหาเลือกตั้งของทุกหน่วยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงกันตั้งแต่ 08.00 น. ปิดหีบในเวลา 17.00 น. มี
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย นายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ พรรคพลัง
ประชารัฐ เป็นผู้สมัครหมายเลข 1 ผู้สมัครหมายเลข  2 นายอิทธิพล  แตงเล็ก  พรรคภาคีเครือข่ายไทย และผู้สมัคร
หมายเลข  3 นายกัมพล  ปัญกุล พรรคเพื่อไทย 
 นายอิทธิพร กล่าวว่า ทุกข้ันตอนของการเลือกตั้งจนถึงการมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบรายงานว่ามีเหตุผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งในวันน้ีจะเป็นการออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง หีบ
บัตร และวัสดุอุปกรณ์การเลอืกตั้งเจา้หน้าทีป่ระจ าหน่วยเลอืกตั้งทัง้ 296 หน่วยใน 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอพราน
กระต่าย อ าเภอลานกระบือ อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอไทรงาม (เฉพาะต าบลมหาชัย ต าบลหนองคล้า ต าบลหนองทอง 
และต าบลพานทอง) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (เฉพาะต าบลสระแก้ว) 
 “การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปน็ไปด้วยความเรียบรอ้ย เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท างานอยา่ง
โปร่งใสและเข้มงวดในทุกข้ันตอน คาดว่าจะมีจ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คือมากกว่าร้อยละ 
71” นายอิทธิพร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/474791 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/474791


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

15 

 

 

 
 
กกต.ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 คาดมีผู้ใช้สิทธิเกิน 71% 
เผยแพร่: 23 ก.พ. 2563 10:24   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้ง ส.ส.ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยได้ตรวจความเรียบร้อยหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย (ฝั่งตะวันตก) ต าบลพราน
กระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร และที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเต็นท์บา้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่2 ต าบล
พรานกระต่าย ตามที่ กกต.ก าหนดจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่คูหาเลือกตั้งของทุกหน่วยได้เปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบลงคะแนน
ในเวลา 17.00 น. 
 นายฉัตรไชย กล่าวว่า ทุกข้ันตอนของการเลือกตั้งจนถึงการมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบรายงานว่ามีเหตุผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยได้เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท างานอย่างโปร่งใสและเข้มงวดในทุกขั้นตอน คาดว่าจะมี
จ านวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 71 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000018108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  เนื่องจากความผิดพลาดสื่อได้เผยแพร่ข่าวผู้ให้สัมภาษณ์เป็น นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์คือ 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ส านักประชาสัมพันธ์ได้ประสานสื่อมวลชนเพื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว   

 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000018108


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
 
 
 
กกต.เตรียมประชุมเสนอแนวทางด าเนินคดี”ธนาธร”24ก.พ. 
 23 กุมภาพันธ์ 2020 - 10:17 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เตรียมประชุมเสนอแนวทางพิจารณาด าเนินคดีอาญา "ธนาธร" 24-25 ก.พ. น้ี 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กล่าวถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมยื่นเรื่องให้ กกต. เร่งรัดด าเนินคดีอาญา ต่อนายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความผิดคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ในวัน
จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ว่า  เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ กกต.ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งให้ส านักงานศึกษาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติต่อไปในการประชุมคณะกรรมการ กกต. สัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ จึง
อยากให้รอผลการพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องทางการที่ตนไม่อยากตอบในฐานะส่วนตัว ซึ่งการด าเนินคดีอาญาต้องมี
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ชัดเจน และจะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างต้องศึกษารายละเอียด 
ส่วนที่นายศรีสุวรรณ ต้องข้อสังเกตว่า กกต. ไม่ด าเนินการเอาผิดกับอีก 16 พรรคการเมืองในคดีเงินกู้ นั้น ประธาน 
กกต. ระบุว่า ทุกอย่างมีขั้นตอน ผู้ใดที่มายื่นเรื่องร้องเรียนกับ กกต.ต้องให้ส านักงานตรวจสอบในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือ
หลักฐานเพียงพอหรือไม่ หากเห็นว่ามีมูลจึงส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กกต. ไม่ใช่ว่าจะน ามาพิจารณาได้ในทันที ต้องให้
ความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจน ส่วนจะมีการเร่งรัดหรือไม่ ทุกอย่างท าตามขั้นตอน ข้ึนอยู่กับหลักฐาน 
และหากไม่เพียงพอต้องมีการไต่สวนและหาหลักฐานเพิ่มเติม ทุกอย่างท าไปตามเนื้อผ้า คงไม่ต้องเร่งรัดอะไร แต่ต้องไม่
ล่าช้า 
 ประธาน กกต. ยังกล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร ประกาศจัดต้ังคณะอนาคตใหม่ขับเคลื่อนการเมืองนอกสภา
ผู้แทนราษฎร ว่า ตนไม่ขอตอบเพราะเป็นเรื่องที่อยู่นอกอ านาจและไม่ขอตอบว่า กกต.เป็นจุดเปลี่ยนให้พรรคอนาคต
ใหม่ต้องลงถนนไปขับเคลื่อนการเมืองนอกสภาฯหรือไม่ เพราะไม่สามารถมองแบบนั้นได้ กกต.ท าหน้าที่และขอปฏิบัติ
หน้าที่เพียงอย่างเดียว 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_605485/ 
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กกต.เตรียมหารือด าเนินคดีอาญา กก.บห.พรรคอนาคตใหม่ 
 11:30 |  23 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมยื่นด าเนินคดีอาญากับผู้บริหารพรรคอนาคตใหม่ หลังศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรค พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ประธาน กกต. ระบุขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า 
 วันน้ี (23 ก.พ.2563) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุถึงกรณีที่ นายศรี
สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมยื่นหนังสือถึง กกต.เพื่อให้เร่งรัดการด าเนินคดี
อาญากับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกจิ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรค หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวิ
นิจัยยุบพรรค จากกรณีเงินกู้ 191 ล้านบาท โดยอ้างว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่า มีเจตนาในการเลี่ยง
การรับบริจาค จึงเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องเอาผิด 
 นายอิทธิพร ยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของ กกต.อยู่แล้วในการด าเนินการตามหน้าที่ ซึ่งขณะนี้ กกต.อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูล และศึกษาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะมีการหารือกันในที่ประชุม กกต.ภายในสัปดาห์หน้า 
 ส่วนประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการด าเนินคดีกับพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ถูกร้องเรียน ประธาน กกต. ระบุว่า
ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาจะถูกพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่ตามข้ันตอน หากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ ก็จะส่งเรื่องไปตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย พร้อมยืนยันว่า ไม่เร่งรัด ไม่ล่าช้า หากพยานหลักฐานไม่ครบก็ต้องสอบสวนต่อ 
 
 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/289198 
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กกต. ลงพ้ืนท่ีเกาะติดเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.สังเกตการณ์เลือกตั้งซ่อม ก าแพงเพชร เขต 2 มอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้กรรมการประจ าหน่วย คาดหวังปชช.
ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ 70% 
 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย นายธัชสกล พรหมจมรมาศ ที่
ปรึกษาประจ า กกต. พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผชช.ประจ า กกต. นายบุญมา เตชะวณิช ผชช.ประจ า กกต. พล.ต.ต.ระ
วีพรรณ อมรมนีพงศ์ ผบก.ภ.จว.ก าแพงเพชร นายเสน่ห์ ไชยมงคล ปลัดอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอ าเภอพราน
กระต่าย ร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 จากนั้นนายฉัตรไชยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจ าต าบลลานกระบือ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข่อเสนอแนะ และฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัตงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งใน
ต าบลลานกระบือโดยมี ก านันต าบลลานกระบือ น าผู้ใหญ่บ้านร่วมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและเข้าสังเกตการณ์การรบัสสัดุอุปกรณ์ของกรรมการแระจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อเตรียมพร้อมจัดการ
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17. 00 น. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867485 
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กกต.ลงพ้ืนท่ีเกาะติดเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร 
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.สังเกตการณ์เลือกตั้งซ่อม ก าแพงเพชร เขต 2 มอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้กรรมการประจ าหน่วย คาดหวังปชช.
ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ 70% 
 ก าแพงเพชร -22 ก.พ.2563 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 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 
 จากนั้นนายฉัตรไชยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจ าต าบลลานกระบือ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข่อเสนอแนะ และฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัตงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งใน
ต าบลลานกระบือโดยมี ก านันต าบลลานกระบือ น าผู้ใหญ่บ้านร่วมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและเข้าสังเกตการณ์การรบัสสัดุอุปกรณ์ของกรรมการแระจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อเตรียมพร้อมจัดการ
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 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 % 
 หรือหากน้อยกว่านั้นก็ตัองเห็นใจประชาชนที่ไปท างานในต่างจังหวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายกลับมาเลื อกตั้ง 
อย่างไรก็ตาม ถือว่าผู้ใช้สิทธิมีการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ความร่วมมือเรื่องการรณรงค์การเลือกตั้งและ
ร่วมเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/418420 
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กกต.ลงพ้ืนท่ีมอบวัสดุเตรียมเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร เขต2 
 22 กุมภาพันธ์ 2563 19:44 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการเลือกต้ังเดินทางลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ์ มอบวัสดุเตรียมการเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 
 วันน้ี (22ก.พ.63) นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบ
วัสดุอุปกรณ์/บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง   เพื่อเตรียมพร้อม
จัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  23 ก.พ.63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17. 00 น. 
 นายฉัตรไชย กล่าวว่า จากที่สังเกตุการณ์ กรรมการประจ าหน่วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประชาชนโดยทั่วไปมีความตั้งใจ เพื่อให้การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 70 
เปอร์เซ็น หรือหากน้อยกว่าน้ันก็ตัองเห็นใจประชาชนที่ไปท างานในต่างจังหวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายกลับมาเลือกตั้ง 
  อย่างไรก็ตามถือว่าผู้ใช้สิทธิมีการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ความร่วมมือเรื่องการรณรงค์การ
เลือกตั้งและร่วมเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้านที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 นายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ภาพรวมการหาเสียงช่วงที่ผ่านมา กระแสตอบรับไปในทิศทางที่ดี โดยทุกคน
คอยให้ก าลังใจตลอด ซึ่งส่วนตัวขอกราบขอบคุณประชาชน ส าหรับก าลังใจ และแรงสนับสนุน  ส่วนขณะนี้มีความมั่นใจ
หรือไม่ว่าจะสามารถชนะเลือกตั้งได้ เห็นว่า ตลอดการลงพื้นที่ กระแสตอบรับดี แต่สุดท้ายอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจ  
พร้อมระบุว่า หากได้รับเลือกเป็น ส.ส.สิ่งแรกที่อยากจะท าคืออะไร  เรื่องน้ าแก้จน คนหมดหนี้  แก้ไขระบบคลอง
ชลประทาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ า 
 ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แกนน าได้ลงพื้นที่หาเสียง ช่วยนายกัมพล ปัญกุล 
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอคะแนนจากประชาชน ชาวก าแพงเพชร 
 
อ้างอิง  :  https://www.tnnthailand.com/content/29714 
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กรรมการการเลือกตั้ง เข้าสังเกตการมอบหีบบัตรแก่กรรมการหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 
22 ก.พ. 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการการเลือกตั้ง เข้าสังเกตการมอบหีบบัตรแก่กรรมการหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 
         นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดก าแพงเพชร พล.ต.ต.วีระพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผบก.ภ.จ.ก าแพงเพชร เข้าร่วม
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์  และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
         นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ส าหรับกระบวนการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เจ้าหน้าที่มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ มีการส่งมอบอุปกรณ์ 
บัตรเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อยดี และมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้ว  แต่อยากให้ประชาชนผู้มี
สิทธ์ิ ออกมาใช้สิทธ์ิให้มากที่สุด ส่วนปัญหาอื่นๆ พบมีเรื่องร้องเรียน 2-3 เรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัคร แต่ไม่มี
ความรุนแรงในการหาเสียงแต่อย่างใด 
         ส าหรับหน่วยเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก าแพงเพชรเขต 2 มีหน่วยเลือกตั้งในเขตอ าเภอพราน
กระต่าย จ านวน 121 หน่วย อ าเภอลานกระบือ จ านวน 69 อ าเภอโกสัมพีนคร 48 หน่วย อ าเภอไทงาม 41 หน่วย และ
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 17 หน่วยรวมทั้งสิ้น 296 หน่วยเลือกตั้ง ทุกหน่วยพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งแล้ว ในวันอาทิตย์
ที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ 
 
อ้างอิง  :  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200222122333013  
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กกต.ส่งมอบหีบ-บัตรเลือกต้ัง พร้อมหย่อนบัตรเลือกซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชรเขต 2 พรุ่งน้ี 
เผยแพร่: 22 ก.พ. 2563 13:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าแพงเพชร – กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังเขต 2 ก าแพงเพชร รับมอบหีบ/บัตรเลือกต้ัง พร้อมหย่อนบัตรเลือก
ซ่อม ส.ส.พรุ่งน้ี 
 วันน้ี(22 ก.พ.) นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการกลางการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายธนบูรณ์ สินมานะ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดก าแพงเพชร  เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ได้ลงพื้นที่
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์/บัตรเลือกตั้งแก่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร ที่จะ
มีการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมในวันพรุ่งนี้(23 ก.พ.) 
 ซึ่งมีการส่งมอบอุปกรณ์วัสดุบัตรเลือกตั้งและกรรมการประจ าหน่วย รวมทั้งสิ้น 296 หน่วยเลือกตั้ง แยก
เป็นอ าเภอพรานกระต่าย 121 หน่วย และที่อ าเภอลานกระบือ 69 หน่วย ที่หอประชุมอ าเภอโกสัมพีนคร 48 หน่วย ที่
หอประชุมอ าเภอไทรงาม 41 หน่วย และอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 17 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกว่า 180,000 คน 
 ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างลงครั้งนี้ มีผู้สมัครด้วยกันทั้งหมด 3 คน 
จาก 3 พรรคการเมืองประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัคร
หมายเลข 2 นายอิทธิพล แตงเล็ก พรรคภาคีเครือข่ายไทย ผู้สมัครหมายเลข 3 นายกัมพล ปัญกุล พรรคเพื่อไทย 
 นายฉัตรชัย กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย การหาเสียงไม่มีความรุนแรง หรือข่มขู่คุกคามกัน แม้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาบ้าง แต่ตรวจสอบแล้วไม่
พบว่ามีมูลแต่อย่างใด ส่วนในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/local/detail/9630000017932  
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กกต.ส่งมอบหีบ-บัตรเลือกต้ัง พร้อมหย่อนบัตรเลือกซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชรเขต 2 พรุ่งน้ี 
เผยแพร่: 22 ก.พ. 2563 13:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าแพงเพชร – กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังเขต 2 ก าแพงเพชร รับมอบหีบ/บัตรเลือกต้ัง พร้อมหย่อนบัตรเลือก
ซ่อม ส.ส.พรุ่งน้ี 
 วันน้ี(22 ก.พ.) นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการกลางการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายธนบูรณ์ สินมานะ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดก าแพงเพชร  เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ได้ลงพื้นที่
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์/บัตรเลือกตั้งแก่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร ที่จะ
มีการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมในวันพรุ่งนี้(23 ก.พ.) 
 ซึ่งมีการส่งมอบอุปกรณ์วัสดุบัตรเลือกตั้งและกรรมการประจ าหน่วย รวมทั้งสิ้น 296 หน่วยเลือกตั้ง แยก
เป็นอ าเภอพรานกระต่าย 121 หน่วย และที่อ าเภอลานกระบือ 69 หน่วย ที่หอประชุมอ าเภอโกสัมพีนคร 48 หนว่ย ที่
หอประชุมอ าเภอไทรงาม 41 หน่วย และอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 17 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกว่า 180,000 คน 
 ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างลงครั้งนี้ มีผู้สมัครด้วยกันทั้งหมด 3 คน 
จาก 3 พรรคการเมืองประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัคร
หมายเลข 2 นายอิทธิพล แตงเล็ก พรรคภาคีเครือข่ายไทย ผู้สมัครหมายเลข 3 นายกัมพล ปัญกุล พรรคเพื่อไทย 
 นายฉัตรชัย กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย การหาเสียงไม่มีความรุนแรง หรือข่มขู่คุกคามกัน แม้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาบ้าง แต่ตรวจสอบแล้วไม่
พบว่ามีมูลแต่อย่างใด ส่วนในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ 
 
 
อ้างอิง  :  https://news1live.com/detail/9630000017932  
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เลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชรคึกคัก กกต.คาดใช้สิทธิ์ 74% ร้องเรียน 3 เรื่อง เชื่อ 2 ทุ่มรู้ผล 
เผยแพร่: 23 ก.พ. 2563 12:05   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร เริ่มแล้ว คึกคักแต่เช้าปชช.แห่เข้าคูหา กกต.คาดใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 74 ปธ.กกต.เผยมีเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง เชื่อภายใน2 ทุ่ม รู้ผลเลือกต้ังไม่เป็นทางการ 
 วันน้ี (23ก.พ.) คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งส.ส.เขต2ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่
ว่าง จากเหตุพ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.ต้องค าพิพากษาศาลฎีกาให้จ าคุก ท าให้ต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส 
โดยพื้นที่เลือกตั้งเขต2 ประกอบไปด้วย อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ โกสัมพีนคร บางส่วนของ อ.ไทรงาม และ 
อ.เมืองก าแพงเพชร รวม 296 หน่วยเลือกตั้งบรรยากาศการลงคะแนน ใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหีบเวลา 08.00 น 
หลายหน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาตรวจรายช่ือรอและเข้าคูหาเพื่อใช้สิทธ์ิลงคะแนนตั้งแต่ ก่อนเปิดหีบ 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.ได้ลงพื้นที สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ที่หน่วย
เลือกตั้ง ที่ 2 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย (ฝั่งตะวันตก)ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย 
 ขณะที่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กกต.ได้ลงพื้นที่ สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่ห น่วย
เลือกตั้ง ที่ 2 ณ เต็นท์บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย ซึ่งการใช้สิทธ์ิเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 นายอิทธิพร ประธานกกต .กล่าวว่า การเตรียมการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยฉะนั้นไม่มีประเด็น
อะไรที่น่าเป็นห่วง กรรมการประจ าหน่วยพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้สิทธ์ิ โดยจากการเลือกตั้ง
เมื่อ 24 มีนาคม 62 ตัวเลขการใช้สิทธ์ิ ของเขตเลือกตั้งนี้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 74 ครั้งนี้ก็คาดหวังว่าผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจะ
ออกมาใช้สิทธ์ิ อยู่ที่ร้อยละ 74 หรือร้อยละ 80 ก็ต้องรอดูอีกครั้งเพราะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้
สิทธ์ิเยอะและจ านวนบัตรเสีย ที่เดิมอยู่ร้อยละ 12 ลดลงและคาดว่าในเวลาไม่เกิน 20:00 น แต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
จะประกาศผลคะแนนได้ส่วนการประกาศผลคะแนนเลอืกตั้งอย่างเปน็ทางการ ตามกฎหมายก็ต้องมีเวลา 60 วัน แต่โดย
ปกติที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.นครปฐมหรือ จ.ขอนแก่นก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน โดยขอตรวจสอบให้มั่นใจ
ก่อนว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ไม่ชอบเกิดข้ึน 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนในขณะนี้ มีเพียง 3 เรื่องคือ 1 ผู้สมัครเป็นผู้ร้อง 2 เป็นการร้องเรียนจากผู้ตรวจการ
เลือกตั้งที่ไปพบเหตุและบันทึก รายงานเข้ามา และ 3 มีการโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุว่ามีการกระท าทุจริต แต่จากที่
ตรวจสอบบางเรื่องก็ไม่ใช่เช่นน้ัน 
 ส าหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีผู้สมัคร ลงชิงชัยจาก 3 พรรคการเมืองคือ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
หมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ นายอิทธิพล แตงเล็กหมายเลข 2 พรรคภาคีเครือข่ายไทย นายกัมพล ปันกุลหมายเลข 
3 พรรคเพื่อไทย 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000018136 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000018136
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เปิดหีบแล้ว เลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ปิดลงคะแนน 5 โมงเย็น 
ไทยรัฐออนไลน์ 23 ก.พ. 2563 09:59 น. 
 
 
 
 
 
 
เปิดหีบแล้ว เลือกต้ังซ่อมเขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร แทนต าแหน่งท่ีว่าง พบมีผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังในครั้งน้ีจ านวนกว่า 
180,000 คน 
 วันที่ 23 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ทุกคูหาเลือกตั้งของทุกหน่วยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงได้ต้ังแต่เวลา 08.00 น. และปิดหีบในเวลา 17.00 น. 
 นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ที่ผ่านมา
ประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็พบว่ามีการร้องเรียน 2-3 เรื่อง ซึ่งการแข่งขันหา
เสียงในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร ไม่มีความรุนแรงในการหาเสียง ส่วนการข่มขู่คุกคามต่างๆ ก็มีเรื่องร้องเรียน แต่เมื่อ
ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบแต่อย่างใด 
 อย่างไรก็ตาม วานนี้ (22 ก.พ.63) ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์วัสดุบัตรเลือกตั้งและกรรมการประจ าหน่วยที่
อ าเภอพรานกระต่าย จ านวน 121 หน่วย และที่อ าเภอลานกระบือ จ านวน 69 หน่วย ที่หอประชุมอ าเภอโกสัมพีนคร 
48 หน่วย ที่หอประชุมอ าเภอไทรงาม 41 หน่วย และอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 17 หน่วย รวมทั้งสิ้น 296 หน่วยเลือกตั้ง 
มีผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งในครั้งนี้จ านวนกว่า 180,000 คน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1778106 
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แพแตกแล้ว! 'ชัช' เผยมี ส.ส.ส้มหวานนับ 10 รายจ่อซบพลังท้องถิ่นไท 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 22 ก.พ.63 - ที่โรงแรมเวย์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถ่ินไท 
เปิดเผยว่า ตนได้รับการติดต่อจากอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่าจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังท้องถ่ินไท แต่ยัง
ไม่ได้คุยกันอย่างจริงจัง ซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้ติดต่อไปก่อน แต่มีบางคนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
 เมื่อถามว่าคนที่ติดต่อเข้ามามีจ านวนถึง 10 คนหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ก็มีถึงขนาดนั้น ซึ่งก็ยังไม่
แน่นอน เพราะยังมีอีกตั้งหลายพรรคอยู่ที่พวกเขา แต่ถ้าเขามาพรรคเราก็ยินดีต้อนรับ ซึ่งประกาศตัวชัดเจนเมื่อไหร่นั้น 
ตนยังไม่มั่นใจ เพราะเขาอาจจะต้องหาที่ที่สบายใจ ก็ขึ้นอยู่กับตัวส.ส. เราไปพูดอะไรมากไม่ได้ เขาจะเสียหาย 
เมื่อถามว่าหากมีส.ส.ย้ายเข้าเพิ่มกับพรรคจ านวนมาก จะท าให้ส.ส.พึงมี กับส.ส.ของพรรคไม่สอดคล้องกัน นายชัชวาลล์ 
กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาดังกล่าว เพราะทุกคนเข้ามาแล้วร่วมกันท างาน ก็น่าจะเป็นเรื่องดี ดีกว่าที่เราจะมีไม่มีคน 
 เมื่อถามว่า หากส.ส.พรรคอนค.มาร่วมงานกับพรรคมากขึ้น จะส่งผลท าให้ทางพรรคได้ต าแหน่งรัฐมนตรี
ด้วยหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า มันก็พูดยาก แต่ตนก็อยากเข้าไปบริหาร ถ้าผู้มีอ านาจเขาไม่แต่งตั้ง แล้วจะท าอย่างไร 
ต้องอยู่ที่เขาด้วย ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างไรก็ตาม แม้จะ
ไม่ได้ต าแหน่ง ตนก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่ เพราะอยากให้ประเทศชาติเดินหน้า ไม่ได้คิดอะไรมากมาย ถ้าสมัยหน้า พรรคเรา
เลือกเข้ามาได้ส.ส.เยอะ เราก็ต้องเอา เพราะหากเสียงมากข้ึน คนอยู่กับเรามากข้ึน และมองว่าเราสามารถท างานได้ เรา
ก็ท า และเราอยากท าสิ่งที่เราถนัด อย่างพรรคของตนท างานเกี่ยวกับท้องถ่ินได้อย่างสบาย รู้ปัญหาต่างๆ อะไรที่ผิด
ระเบียบ ถ้าสามารถแก้ไขก็เดินหน้าได้ ซึ่งเรื่องของท้องถ่ินน้ัน หากได้ท างานอย่างเต็มที่ก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้ 
ส่วนถึงข้ันต้องได้ต าแหน่งระดับรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยหรือไม่นั้น “คงไม่ต้องถึงขนาดน้ัน แค่รัฐมนตรีช่วยฯ ก็พอ”   
 นายชัชวาลล์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ทางพรรคพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ต้องดู
ว่าเมื่อฟังแล้ว ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ฝั่งไหนจะมีน้ าหนักดีกว่า แต่วันน้ียังตอบไม่ได้ เราต้องดูว่าหากฝ่ายค้าน
พูดมาแล้วมีเหตุผล มีน้ าหนักที่ชัดเจน ทางเราก็คงล าบากใจพอสมควรที่จะยกมือให้. 
 
อ้างอิง  :   
https://www.thaipost.net/main/detail/57870 ?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_ca
mpaign=2020-02-22 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57870?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2020-02-22
https://www.thaipost.net/main/detail/57870?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2020-02-22
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พลังท้องถิ่นไทฟุ้งส.ส.อนค.ขอซบหวังต่อรองเก้าอ้ี รมช.มท 
เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ชัช เตาปูน” เผย “10 อดีตส.ส.อนค.” เล็งซบ “พลังท้องถิ่นไท” หวังตุนเสียงขอเก้าอ้ีรัฐมนตรี รับท าใจล าบากยก
มือหนุนรัฐบาล หากฝ่ายค้านข้อมูลป้ึก  
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.เวลา 15.10 น.ที่โรงแรมเวย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายชัชวาลล์ คงอุดมหัวหน้าพรรค
พลังท้องถ่ินไท เปิดเผยว่า ตนได้รับการติดต่อจากอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่าจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลัง
ท้องถ่ินไท แต่ยังไม่ได้คุยกันอย่างจริงจัง ซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้ติดต่อไปก่อน แต่มีบางคนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  
 เมื่อถามว่า  คนที่ติดตอ่เข้ามามีจ านวนถึง 10 คนหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ก็มีถึงขนาดน้ัน ซึ่งก็ยังไม่
แน่นอน เพราะยังมีอีกตั้งหลายพรรคอยู่ที่พวกเขา แต่ถ้าเขามาพรรคเราก็ยินดีต้อนรับ ซึ่งประกาศตัวชัดเจนเมื่อไหร่
นั้น ตนยังไม่มั่นใจ เพราะเขาอาจจะต้องหาที่ที่สบายใจ ก็ขึ้นอยู่กับตัวส.ส. เราไปพูดอะไรมากไม่ได้ เขาจะเสียหาย เมื่อ
ถามว่าหากมีส.ส.ย้ายเข้าเพิ่มกับพรรคจ านวนมาก  จะท าให้ส.ส.พึงมี กับส.ส.ของพรรคไม่สอดคล้องกัน  นาย
ชัชวาลล์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาดังกล่าว เพราะทุกคนเข้ามาแล้วร่วมกันท างาน ก็น่าจะเป็นเรื่องดี ดีกว่าที่เราจะมีไม่
มีคน  
 เมื่อถามว่า หาก ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ มาร่วมงานกับพรรคมากข้ึน จะส่งผลท าให้ทางพรรคได้ต าแหน่ง
รัฐมนตรีด้วยหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า มันก็พูดยาก แต่ตนก็อยากเข้าไปบริหาร ถ้าผู้มีอ านาจเขาไม่แต่งตั้ง แล้วจะ
ท าอย่างไร ต้องอยู่ที่เขาด้วย ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างไรก็
ตาม แม้จะไม่ได้ต าแหน่ง ตนก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่ เพราะอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้คิดอะไรมากมาย ถ้าสมัยหน้า
พรรคเราเลือกเข้ามาได้ส.ส.เยอะ เราก็ต้องเอาเพราะหากเสียงมากข้ึน คนอยู่กับเรามากข้ึน และมองว่าเราสามารถ
ท างานได้ เราก็ท าและเราอยากท าสิ่งที่เราถนัด อย่างพรรคของตนท างานเกี่ยวกับท้องถ่ินได้อย่างสบาย รู้ปัญหา
ต่างๆ อะไรที่ผิดระเบียบ ถ้าสามารถแก้ไขก็เดินหน้าได้ ซึ่งเรื่องของท้องถ่ินนั้นหากได้ท างานอย่างเต็มที่ก็จะช่วย
ขับเคลื่อนประเทศได้ ส่วนถึงข้ันต้องได้ต าแหน่งระดับรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยหรือไม่นั้น “คงไม่ต้องถึงขนาดน้ัน แค่
รัฐมนตรีช่วยฯ ก็พอ”  
 นอกจากนี้ นายชัชวาลล์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ทางพรรคพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ว่า ต้องดูว่าเมื่อฟังแล้ว ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ฝั่งไหนจะมีน้ าหนักดีกว่า แต่วันน้ียังตอบไม่ได้ เราต้อง
ดูว่าหากฝ่ายค้านพูดมาแล้วมีเหตุผล มีน้ าหนักที่ชัดเจน ทางเราก็คงล าบากใจพอสมควรที่จะยกมือให้. 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/758958 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/758958
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"ชัช เตาปูน" ฟุ้ง ส.ส.อนาคตใหม่ ติดต่อมาเกิน 10 คน เข้า "พลังท้องถิ่นไท" 
ไทยรัฐออนไลน์  22 ก.พ. 2563 20:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘ชัช เตาปูน’ ฟุ้ง ส.ส. อนาคตใหม่ ติดต่อเข้ามาเกิน 10 คน ขอเข้าพรรคพลังท้องถิ่นไท หวังรวมเสียง ส.ส. ต่อรอง
เก้าอ้ี รมช.มหาดไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ ขอฟังก่อน หากฝ่ายค้านพูดมีน้ าหนัก ก็ยากยกมือให้  
 วันที่ 22 ก.พ. นายชัชวาลย์ คงอุดม ส.ส. บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถ่ินไท ให้สัมภาษณ์ก่อน
เข้าร่วมการสัมมนาพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยยอมรับว่ามี ส.ส. ที่เคยสังกัดพรรค
อนาคตใหม่ติดต่อเข้ามาเองเกิน 10 คน ซึ่งตนและทางพรรคก็ไม่ได้ติดต่อไปก่อน รวมทั้ง นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส. 
ชลบุรี ที่ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ และสังกัดพรรคตนในปัจจุบันก็ไม่ได้ช่วยประสาน ซึ่งนายชัชวาลย์ กล่าวว่า ส.ส. 
ที่เคยสังกัดพรรคอนาคตใหม่ มีเวลา 60 วัน ในการหาสังกัดพรรคใหม่ มีทางเลือกหลายพรรค ก็ต้องหาที่ที่สบายใจ แต่
ส าหรับพรรคพลังท้องถ่ินไท หากเขามา ตนก็ยินดีต้อนรับ ทั้งนี้ยังไม่แน่นอนว่า จะมี ส.ส.ย้ายมาสังกัดพรรคตนเพิ่ม
เท่าไร เพราะอยู่ที่เจ้าตัวด้วย ส่วนปัญหาที่ว่า หากมี ส.ส. ย้ายพรรคมาเพิ่มจะท าให้จ านวน ส.ส. ในปัจจุบันเกินจ านวน 
ส.ส. พึงมีหรือไม่ นายชัชวาลย์ มองว่า ไม่น่ามีปัญหาอย่างนั้น ถ้าเข้ามาช่วยกันท างานก็น่าจะดีกว่า เพราะตอนน้ีพรรคมี
คนท างานกันไม่กี่คน 
 เมื่อถามว่า ต้องการรวมส.ส.เข้าพรรคให้มาก เพราะจะต่อรองเก้าอี้ใน ครม.ส าหรับการปรับครม.ครั้งหน้า
หรือไม่ นายชัชวาลย์ ยอมรับว่า ตนก็อยากเข้าไปท างานในฝ่ายบริหาร แต่ถ้าผู้มีอ านาจไม่แต่งตั้ง ก็จะท ายังไงได้ ถึงไม่ได้
ต าแหน่งก็ต้องท างานร่วมรัฐบาลกันต่อไปเพื่อให้ประเทศเดินหน้า แต่ถ้าคนอยู่กับเรามากข้ึน และเราสามารถท างานได้ 
เราก็ต้องเอาต าแหน่ง เพราะเราท างานเรื่องท้องถ่ินได้สบายๆ บุคลากรของพรรครู้ปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถ่ินเป็นอย่างดี 
เมื่อถามว่าต าแหน่งใดจะช่วยให้ท างานตามเป้าหมายของพรรคได้ดีที่สุด นายชัชวาลย์ ตอบว่า ไม่ถึงขั้นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แต่อาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พอ 
 ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เราก็ต้องฟังว่าฝ่ายไหนจะน้ าหนักดีกว่า ถ้าฝ่ายค้าน
พูดแล้วมีเหตุผลน้ าหนักชัดเจน ส.ส.ในพรรคเองก็ล าบากใจที่จะยกมือให้รัฐบาล พร้อมกับย้ า ว่า ตนไม่ได้เป็นห่วง
รัฐมนตรีคนไหนเป็นพิเศษ แต่เปิดใจรับฟังทุกฝ่าย 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1777948 
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ชัช แย้ม 10 ส.ส.อนค.จ่อซบ พลังท้องถิ่นไทย 
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"ชัช" เผย "เด็กอนค." ติดต่อขอย้ายซบ "พลังท้องถิ่นไท" แย้ม มีถึง 10 คน ชี้ พูดยาก หาก ส.ส.เพ่ิม "โควต้ารมต." 
เพ่ิมตามหรือไม่ แต่ตัวเองอยากเข้าไปบริหาร แต่ไม่ถึงขั้นน่ัง "มท.1" แค่ "มท.2" ก็พอ 
 22 ก.พ.2563-ที่โรงแรม Way hotel ที่พัทยา จ.ชลบุรี นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายช่ือ และ
หัวหน้าพรรคพลังท้องถ่ินไท กล่าวว่า ตนได้รับการติดต่อจากอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่าจะย้ายมาร่วมงานกับ
พรรคพลังท้องถ่ินไท แต่ยังไม่ได้คุยกันอย่างจริงจัง ซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้ติดต่อไปก่อน แต่มีบางคนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
 เมื่อถามว่าคนที่ติดต่อเข้ามามีจ านวนถึง 10 คนหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ก็มีถึงขนาดนั้น ก็ยังไม่
แน่นอน เพราะยังมีอีกตั้งหลายพรรคอยู่ที่พวกเขา แต่ถ้าเขามาพรรคเราก็ยินดีต้อนรับ ประกาศตัวชัดเจนเมื่อไหร่นั้น ตน
ยังไม่มั่นใจ เพราะเขาอาจจะต้องหาที่ที่สบายใจ ก็ขึ้นอยู่กับตัวส.ส. เราไปพูดอะไรมากไม่ได้ เขาจะเสียหาย 
 เมื่อถามว่า หากมีส.ส.ย้ายเข้าเพิ่มกับพรรคจ านวนมาก จะท าให้ส.ส.พึงมี กับส.ส.ของพรรคไม่สอดคล้อง
กัน นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาดังกลา่ว เพราะทุกคนเข้ามาแล้วร่วมกันท างาน ก็น่าจะเป็นเรื่องดี ดีกว่าที่เรา
จะมีไม่มีคน 
 เมื่อถามอีกว่า หากส.ส.พรรคอนค.มาร่วมงานกับพรรคมากข้ึน จะส่งผลท าให้ทางพรรคได้ต าแหน่ง
รัฐมนตรีด้วยหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า มันก็พูดยาก แต่ตนก็อยากเข้าไปบริหาร ถ้าผู้มีอ านาจเขาไม่แต่งตั้ง แล้วจะ
ท าอย่างไร ต้องอยู่ที่เขาด้วย ขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
            อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้ต าแหน่ง ตนก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่ เพราะอยากให้ประเทศชาติเดินหน้า ไม่ได้คิด
อะไรมากมาย ถ้าสมัยหน้า พรรคเราเลือกเข้ามาได้ส.ส.เยอะ เราก็ต้องเอา เพราะหากเสียงมากข้ึน คนอยู่กับเรามากข้ึน 
และมองว่าเราสามารถท างานได้ เราก็ท า และเราอยากท าสิ่งที่เราถนัด อย่างพรรคของตนท างานเกี่ยวกับท้องถ่ินได้
อย่างสบาย รู้ปัญหาต่างๆ อะไรที่ผิดระเบียบ ถ้าสามารถแก้ไขก็เดินหน้าได้ เรื่องของท้องถ่ินนั้น หากได้ท างานอย่าง
เต็มที่ก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้ ส่วนถึงข้ันต้องได้ต าแหน่งระดับรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยหรือไม่นั้น “คงไม่ต้องถึง
ขนาดน้ัน แค่รัฐมนตรีช่วยฯ ก็พอ”   
               นอกจากนี้ นายชัชวาลล์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ทางพรรคพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ว่า ต้องดูว่าเมื่อฟังแล้ว ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ฝั่งไหนจะมีน้ าหนักดีกว่า แต่วันน้ียังตอบไม่ได้ เราต้องดูว่าหาก
ฝ่ายค้านพูดมาแล้วมีเหตุผล มีน้ าหนักที่ชัดเจน ทางเราก็คงล าบากใจพอสมควรที่จะยกมือให้ 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/418402?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 

https://www.komchadluek.net/news/politic/418402?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/418402?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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เผย ส.ส.อนาคตใหม่นับสิบรายสนใจร่วมพรรคพลังท้องถิ่นไท 
สยามรัฐออนไลน์  22 กุมภาพันธ์ 2563 16:56 
 
 
 
 
 
 
 
“ชัช เตาปูน”เผย อดีตส.ส.อนค.กว่า 10 คน สนใจร่วม“พลังท้องถิ่นไท”รับท าใจล าบากยกมือหนุนรบ. หากฝ่าย
ค้านข้อมูลป้ึก 
 เมื่อเวลา 15.10 น.วันที่ 22 ก.พ.63 ที่โรงแรมเวย์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.
บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถ่ินไท ให้สัมภาษณ์ ว่า ตนได้รับการติดต่อจากอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ว่าจะ
ย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังท้องถ่ินไท แต่ยังไม่ได้คุยกันอย่างจริงจัง ซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้ติดต่อไปก่อน แต่มีบางคนที่รู้จัก
กันเป็นการส่วนตัว 
 เมื่อถามว่าคนที่ติดต่อเข้ามามีจ านวนถึง 10 คนหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ก็มีถึงขนาดนั้น ซึ่งก็ยังไม่
แน่นอน เพราะยังมีอีกตั้งหลายพรรค อยู่ที่พวกเขา แต่ถ้าเขามา พรรคเราก็ยินดีต้อนรับ ซึ่งจะประกาศตัวชัดเจนเมื่อไหร่
นั้น ตนยังไม่มั่นใจ เพราะเขาอาจจะต้องหาที่ที่สบายใจ ก็ขึ้นอยู่กับตัวส.ส. เราไปพูดอะไรมากไม่ได้ เขาจะเสียหาย เมื่อ
ถามว่าหากมี ส.ส.ย้ายเข้ามาเพิ่มกับพรรคจ านวนมาก จะท าให้ส.ส.พึงมี กับ ส.ส.ของพรรคไม่สอดคลอ้งกนั นายชัชวาลล์ 
กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาดังกล่าว เพราะทุกคนเข้ามาแล้วร่วมกันท างาน ก็น่าจะเป็นเรื่องดี ดีกว่าที่เราจะไม่มีคน 
 เมื่อถามว่า หากส.ส.พรรคอนาคตใหม่มาร่วมงานกับพรรคมากข้ึน จะส่งผลท าให้ทางพรรคได้ต าแหน่ง
รัฐมนตรีด้วยหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า มันก็พูดยาก แต่ตนก็อยากเข้าไปบริหาร ถ้าผู้มีอ านาจเขาไม่แต่งตั้ง แล้วจะ
ท าอย่างไร ต้องอยู่ที่เขาด้วย ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างไรก็
ตาม แม้จะไม่ได้ต าแหน่ง ตนก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่ เพราะอยากให้ประเทศชาติเดินหน้า ไม่ได้คิดอะไรมากมาย ถ้าสมัยหน้า 
พรรคเราเลือกเข้ามาได้ส.ส.เยอะ เราก็ต้องเอา เพราะหากเสียงมากข้ึน คนอยู่กับเรามากข้ึน และมองว่าเราสามารถ
ท างานได้ เราก็ท า และเราอยากท าสิ่งที่เราถนัด อย่างพรรคของตนท างานเกี่ยวกับท้องถ่ินได้อย่างสบาย รู้ปัญหาต่าง ๆ 
อะไรที่ผิดระเบียบ ถ้าสามารถแก้ไขก็เดินหน้าได้ ซึ่งเรื่องของท้องถ่ินนั้น หากได้ท างานอย่างเต็มที่ก็จะช่วยขับเคลื่อน
ประเทศได้ ส่วนถึงข้ันต้องได้ต าแหน่งระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้น คงไม่ต้องถึงขนาดนั้น แค่
รัฐมนตรีช่วยก็พอ 
 นอกจากนี้ นายชัชวาลล์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ทางพรรคพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ว่า ต้องดูว่าเมื่อฟังแล้ว ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ฝั่งไหนจะมีน้ าหนักดีกว่า แต่วันน้ียังตอบไม่ได้ เราต้องดูว่าหาก
ฝ่ายค้านพูดมาแล้วมีเหตุผล มีน้ าหนักที่ชัดเจน ทางเราก็คงล าบากใจพอสมควรที่จะยกมือให้ 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/134537 
 

https://siamrath.co.th/n/134537
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10 ส.ส.อนาคตใหม่ ขอซบพลังท้องถิ่นไท 
22 Feb 2020 
 
 
 
 
 
“ชัชวาลล์”แย้มมีส.ส.อนาคตใหม่นับ 10 คน ติดต่อย้ายร่วมพรรคพลังท้องถิ่นไท ถ้ามาจริงยินดีต้อนรับ  
 วันนี้ (22ก.พ.63) ที่โรงแรมเวย์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลัง
ท้องถ่ินไท เปิดเผยว่า ตนได้รับการติดต่อจากอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ว่า จะย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังท้องถ่ินไท 
แต่ยังไม่ได้คุยกันอย่างจริงจัง ซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้ติดต่อไปก่อน แต่มีบางคนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
 เมื่อถามว่าคนที่ติดต่อเข้ามามีจ านวนถึง 10 คนหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ก็มีถึงขนาดนั้น ซึ่งก็ยังไม่
แน่นอน เพราะยังมีอีกตั้งหลายพรรคอยู่ที่พวกเขา แต่ถ้าเขามาพรรคเราก็ยินดีต้อนรับ ซึ่งประกาศตัวชัดเจนเมื่อไหร่นั้น 
ตนยังไม่มั่นใจ เพราะเขาอาจจะต้องหาที่ที่สบายใจ ก็ขึ้นอยู่กับตัวส.ส. เราไปพูดอะไรมากไม่ได้ เขาจะเสียหาย 
 เมื่อถามว่าหากมีส.ส.ย้ายเข้าเพิ่มกับพรรคจ านวนมาก จะท าให้ส.ส.พึงมี กับส.ส.ของพรรคไม่สอดคล้องกนั 
นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาดังกล่าว เพราะทุกคนเข้ามาแล้วร่วมกันท างาน ก็น่าจะเป็นเรื่องดี ดีกว่าที่เราจะ
ไม่มีคน 
 ส่วนเมื่อส.ส.มาร่วมงานกับพรรคมากข้ึน จะส่งผลท าให้ทางพรรคได้ต าแหน่งรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ นาย
ชัชวาลล์ กล่าวว่า มันก็พูดยาก แต่ตนก็อยากเข้าไปบริหาร ถ้าผู้มีอ านาจเขาไม่แต่งตั้ง แล้วจะท าอย่างไร ต้องอยู่ที่เขา
ด้วย ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงการปรับครม. 
 “แม้จะไม่ได้ต าแหน่ง ผมก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่ เพราะอยากให้ประเทศชาติเดินหน้า ไม่ได้คิดอะไรมากมาย 
ถ้าสมัยหน้า พรรคเราเลือกเข้ามาได้ส.ส.เยอะ เราก็ต้องเอา เพราะหากเสียงมากข้ึน คนอยู่กับเรามากข้ึน และมองว่าเรา
สามารถท างานได้ เราก็ท า และเราอยากท าสิ่งที่เราถนัด อย่างพรรคของผมท างานเกี่ยวกับท้องถ่ินได้อย่างสบาย รู้
ปัญหาต่างๆ อะไรที่ผิดระเบียบ ถ้าสามารถแก้ไขก็เดินหน้าได้ ซึ่งเรื่องของท้องถ่ินน้ัน หากได้ท างานอย่างเต็มที่ก็จะช่วย
ขับเคลื่อนประเทศได้” 
 ส่วนต้องได้ต าแหน่งระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ นายชัชวาลย์ กล่าวว่า คงไม่ต้องถึง
ขนาดน้ัน แค่รัฐมนตรีช่วย ก็พอ”  
 
อ้างอิง  : https://www.thansettakij.com/content/politics/422447?ad 
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"ช านาญ"ชี้ อนค. เคลื่อนไหวคล้าย ทษช. หลังถูกยุบ 
เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ช านาญ”ชี้หลังยุบ อนค. สังคมแตกแยกกว่ายุคม็อบเหลือง-แดง 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายช านาญ จันทร์เรือง อดีตส.ส.บัญชีรายช่ือ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่ ให้สัมภาษณ์ภายหลังถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ปี ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้
ประกาศแล้วว่าจะมีคณะอนาคตใหม่ ที่เป็นการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะตั้งพรรคการเมือง ที่มีเจตนารมณ์ที่จะ
เคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง เป็นการเคลื่อนไหวคล้ายกับอดีตพรรคไทยรักษาชาติ 
(ทษช.) ภายหลังพรรคถูกยุบ ที่มีกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อถามว่า นายธนาธร และกก.บห.คนอื่นที่ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองจะยังมีบทบาทหรือส่วนร่วมกับการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่หรือไม่ นายช านาญ กล่าวว่า เราก็ช่วยเตรียมข้อมูลอยู่แล้ว เพราะตอนน้ี ส.ส.ที่จะข้ึนอภิปรายยัง
ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด จึงไม่ถือเป็นการครอบง า 
 ส่วนการอภิปรายนอกสภาของคณะอนาคตใหม่ ที่จะท างานควบคู่กับส.ส.ในสภา จะสามารถท าลาย
ความชอบธรรมของรัฐบาลได้มากน้อยเพียงใด นายช านาญ กล่าวว่า แน่นอนว่าข้อมูลการอภิปรายนอกสภาจะช่วยเป็น
ข้อมูลเสริมแก่ส.ส.ในสภาได้ ซึ่งจะแตกต่างตรงที่คนที่อภิปรายนอกสภาจะไม่มีเอกสิทธ์ิคุ้มครองเหมือน ส.ส.ในสภา 
ดังนั้นข้อมูลที่จะน ามาอภิปรายจะต้องมีเป็นความจริง 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะหากเป็นเท็จอาจจะถูกด าเนินคดีฟ้องร้องได้ 
 ส่วนกรณีที่จะมีการด าเนินคดีอาญากับกก.บห. นายช านาญ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) จะต้องเป็นผู้ด าเนินการน าคดีไปสู่ศาลอาญา ซึ่ งจะอ้างค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่พรรค
อนาคตใหม่จะต้องส่งเงินกู้จ านวน 191 ล้านบาทเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมืองภายในเวลา 30 วันน้ัน ตอนนี้กก.บห.
ยังไม่ได้หารือกัน แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร หากเงินเหลือน้อยกว่าจ านวนที่กู้มา กก.บห.ก็จะเป็นลูกหนี้ร่วมในการใช้คืน 
 “ความจริงแล้วผมไม่เคยคิดว่าจะมาเล่นการเมือง ผมเป็นเพียงนักสิทธิมนุษยชน เป็นอาจารย์ จนวันหนึ่ง
นายธนาธร ก็มาชักชวนให้มาท าเรื่องการกระจายอ านาจ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะกลับไปรณรงค์เรื่องการกระจายอ านาจและ
สิทธิมนุษยชนเหมือนเดิม และร่วมเคลื่อนไหวกับคณะอนาคตใหมด่้วย ส่วนจะกลับมาเปน็ ส.ส. อีกหรือไม่ก็ไม่แน่ เพราะ 
ระยะเวลา 10 ปีอะไรก็เกิดข้ึนได้หมด และผมเช่ือว่าเมื่อเหตุการณ์ด าเนินมาถึงขนาดน้ีก็คงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งขนาน
ใหญ่ไม่ได้แน่นอน เพราะมันได้ตอกลิ่มเข้าลึกจนท าให้สังคมแตกแยก ซึ่งอาจจะแตกแยกมากกว่าสมัยเหลืองแดงด้วย
ซ้ า” นายช านาญ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/758971 
 

https://www.dailynews.co.th/article/758971
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 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายช านาญ จันทร์เรือง อดีตส.ส.บัญชีรายช่ือ และอดีตกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่ (กก.บห.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ปี ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ได้ประกาศแล้วว่า จะมีคณะอนาคตใหม่ ที่เป็นการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะตั้งพรรคการเมือง 
ที่มีเจตนารมณ์ที่จะเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง เป็นการเคลื่อนไหวคล้ายกับอดีตพรรค
ไทยรักษาชาติ (ทษช.) ภายหลังพรรคถูกยุบ ที่มีกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อถามว่า นายธนาธร และกก.บห.คนอื่นที่ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองจะยังมีบทบาทหรือส่วนร่วมกับการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่หรือไม่ นายช านาญ กล่าวว่า เราก็ช่วยเตรียมข้อมูลอยู่แล้ว เพราะตอนน้ี ส.ส.ที่จะข้ึนอภิปรายยัง
ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด จึงไม่ถือเป็นการครอบง า 
 ส่วนการอภิปรายนอกสภาของคณะอนาคตใหม่ ที่จะท างานควบคู่กับส.ส.ในสภา จะสามารถท าลาย
ความชอบธรรมของรัฐบาลได้มากน้อยเพียงใด นายช านาญ กล่าวว่า แน่นอนว่าข้อมูลการอภิปรายนอกสภาจะช่วยเป็น
ข้อมูลเสริมแก่ส.ส.ในสภาได้ ซึ่งจะแตกต่างตรงที่คนที่อภิปรายนอกสภาจะไม่มีเอกสิทธ์ิคุ้มครองเหมือน ส.ส.ในสภา 
ดังนั้นข้อมูลที่จะน ามาอภิปรายจะต้องมีเป็นความจริง 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะหากเป็นเท็จอาจจะถูกด าเนินคดีฟ้องร้องได้ 
 ส่วนกรณีที่จะมีการด าเนินคดีอาญากับกก.บห. นายช านาญ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) จะต้องเป็นผู้ด าเนินการน าคดีไปสู่ศาลอาญา ซึ่งจะอ้างค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่พรรค
อนาคตใหม่จะต้องส่งเงินกู้จ านวน 191 ล้านบาทเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมืองภายในเวลา 30 วันน้ัน ตอนนี้กก.บห.
ยังไม่ได้หารือกัน แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร หากเงินเหลือน้อยกว่าจ านวนที่กู้มา กก.บห.ก็จะเป็นลูกหนี้ร่วมในการใช้คืน 
 “ความจริงแล้วผมไม่เคยคิดว่าจะมาเล่นการเมือง ผมเป็นเพียงนักสิทธิมนุษยชน เป็นอาจารย์ จนวันหนึ่ง
นายธนาธร ก็มาชักชวนให้มาท าเรื่องการกระจายอ านาจ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะกลับไปรณรงค์เรื่องการกระจายอ านาจและ
สิทธิมนุษยชนเหมือนเดิม และร่วมเคลื่อนไหวกับคณะอนาคตใหมด่้วย ส่วนจะกลับมาเปน็ ส.ส. อีกหรือไม่ก็ไม่แน่ เพราะ 
ระยะเวลา 10 ปีอะไรก็เกิดข้ึนได้หมด และผมเช่ือว่าเมื่อเหตุการณ์ด าเนินมาถึงขนาดน้ีก็คงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งขนาน
ใหญ่ไม่ได้แน่นอน เพราะมันได้ตอกลิ่มเข้าลึกจนท าให้สังคมแตกแยก ซึ่งอาจจะแตกแยกมากกว่าสมัยเหลืองแดงด้วย
ซ้ า” อดีต กก.บห. พรรคอนาคตใหม่ กล่าว 
 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_1995667 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1995667


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

34 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 16.50 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมเวย์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้
ยุบพรรคว่า เป็นเรื่องของศาลเราไม่ไปก้าวล่วง เป็นไปตามรูปคดี เราไม่ได้ไปคิดไปท าอะไร ตนไม่ได้ดูเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าว
ถามว่า มีความเป็นห่วงเรื่องการปลุกระดมลงถนนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า ต้องว่าไปตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายมี
อย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ถ้าเขาท าได้ก็ท า ถ้าท าไม่ได้ก็ท าไม่ได้ ถ้าขออนุญาตก็ท าได้ เมื่อถามว่า ต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษ
หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษ เขาก็ขออนุญาตและด าเนินการได้ถ้าไม่ไปกีดขวาง
การจราจร เมื่อถามว่าพรรคอนาคตใหม่ประกาศจะเคลื่อนไหวทั่วประเทศ เกรงจะท าให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า จะไปวุ่นวายอย่างไร ถ้าเขาขออนุญาตก็ไม่วุ่นวาย เรามีคนที่ดูแลให้ความปลอดภัยทุกฝ่าย 
 ถามว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่าผู้ก ากับเรื่องนี้จะไม่ได้เห็นจุดจบ
ที่เขาอยากเห็น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เขาคิดไปเอง เมื่อถามต่อว่า คิดว่าผู้ก ากับหมายถึงใคร พล.อ.ประวิตร ตอบว่า 
ตนจะไปรู้เหรอ ต้องไปถามเขา มาถามตนได้อย่างไร ซึ่งเขาคิดไปเองว่ามีผู้ก ากับ เมื่อถามว่า คิดเรื่องนี้จะกระทบต่อ
ความเช่ือมั่นต่อประชาธิปไตยในประเทศในสายตาต่างประเทศหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ของใครก็ของมัน 
รัฐธรรมนูญใครก็รัฐธรรมนูญมัน เราก็ท าตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง เราไม่ได้ไปเอารัฐธรรมนูญคนน้ันคนน้ีมาใช้ เราก็ว่าไป
ตามรัฐธรรมนูญของไทย ทุกอย่างที่รัฐบาลท าไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญเลยซักอย่าง ท าตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง" 
 เมื่อถามว่า ขณะนี้มีส.ส.พรรคอนาคตใหม่มาขออยู่พรรคพลังประชารัฐหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
ตอนนี้ไม่มี แต่เราก็เปิดกว้าง ใครอยากจะมาอยู่ก็อยู่ ใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา ยืนยันยังไม่มีใครต่อสายมา เมื่อถามว่า 
หากมีคนเข้ามาจะเป็นคนพิจารณาเองหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่หรอก มีคนรับผิดชอบอยู่แล้ว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1996069 
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"บ๊ิกป้อม" พร้อมอ้าแขนรับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ หากย้ายสังกัดมา พปชร. 
ไทยรัฐออนไลน์  22 ก.พ. 2563 17:57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"บ๊ิกป้อม" พร้อมอ้าแขนรับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ หากย้ายสังกัดมา พปชร. แต่ยังไม่มีใครติดต่อมา ส่วนท่ีอนาคต
ใหม่ ประกาศเคลื่อนไหวท่ัวประเทศ หากขออนุญาตก็ท าได้ ไม่ห่วงวุ่นวาย   
 วันที่ 22 ก.พ. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค
อนาคตใหม่ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาล ซึ่งตัวเองไม่ขอก้าวล่วง ทุกอย่างเป็นไปตามรูปคดี  
 ส่วนที่คณะอนาคตใหม่เตรียมเคลื่อนไหวในหลายจังหวัด จะท าให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่ พลเอกประวิตร 
กล่าวว่า หากขออนุญาตก็ไม่ต้องกลัวว่าจะวุ่นวาย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 
 ขณะที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ออกมาพูดว่า “ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง
นี้จะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ” พลเอกประวิตร ระบุ เขาคิดไปเองว่า มีผู้ก ากับ ส่วนจะหมายถึงใครตัวเองไม่รู้ ให้ไปถามคนที่
พูด 
 ส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาธิปไตยในสายตาต่างชาติหรือไม่ พลเอกประวิตร กล่าวว่า 
รัฐธรรมนูญใครก็รัฐธรรมนูญมัน ยืนยัน ว่า ท าตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง ทุกอย่างที่รัฐบาลท า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อถามว่า มี ส.ส.อนาคตใหม่ ติดต่อจะย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ พลเอกประวิตร กล่าวว่า 
ขณะนี้ยังไม่มีติดต่อเข้ามา แต่ทางพรรคเปิดกว้าง ใครจะมาอยู่ ก็มาอยู่ ใครไม่อยากมา ก็ไม่ต้องมา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1777875 
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บ๊ิกป้อม สวน ปิยบุตร คิดไปเองมีผู้ก ากับยุบพรรค 
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:46 น. 
 
 
 
 
 
 
"บ๊ิกป้อม" เผย ยุบอนาคตใหม่ เป็นไปตามรูปคดี แจง ไม่ได้ไปคิดท าอะไร สวน "ปิยบุตร" คิดไปเอง มีผู้ก ากับ ปัด
ตอบ ความเชื่อมั่นจากต่างชาติ ชี้ รัฐธรรมนูญใครรัฐธรรมนูญมัน รัฐบาลท าไม่ขัดรัฐธรรมนูญสักอย่าง 
  ก.พ.2563-เวลา 16.50 น.ที่โรงแรม Way hotel พัทยา จ.ชลบุรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคว่า 
เป็นเรื่องของศาลเราไม่ไปก้าวล่วง เป็นไปตามรูปคดี เราไม่ได้ไปคิดไปท าอะไร ตนไม่ได้ดูเรื่องนี้ 
 ถามว่า มีความเป็นห่วงเรื่องการปลุกระดมลงถนนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ต้องว่าไปตามกฎหมาย 
เมื่อกฎหมายมีอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ถ้าเขาท าได้ก็ท า ถ้าท าไม่ได้ก็ท าไม่ได้ ถ้าขออนุญาตก็ท าได้ เมื่อถามว่า ต้องจับตา
อะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษ เขาก็ขออนุญาตและด าเนินการได้ถ้าไม่ไป
กีดขวางการจราจร 
 เมื่อถามว่า พรรคอนาคตใหม่ประกาศจะเคลื่อนไหวทั่วประเทศ เกรงจะท าให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่ 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จะไปวุ่นวายอย่างไร ถ้าเขาขออนุญาตก็ไม่วุ่นวาย เรามีคนที่ดูแลให้ความปลอดภัยทุกฝ่าย 
 เมื่อถามว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่าผู้ก ากับเรื่องนี้จะไม่ได้เห็นจดุ
จบที่เขาอยากเห็น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เขาคิดไปเอง เมื่อถามต่อว่า คิดว่าผู้ก ากับหมายถึงใคร พล.อ.ประวิตร กล่าว
ว่า ตนจะไปรู้เหรอ ต้องไปถามเขา มาถามตนได้อย่างไร เขาคิดไปเองว่ามีผู้ก ากับ 
 เมื่อถามว่า คิดว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อความเช่ือมั่นต่อประชาธิปไตยในประเทศในสายตาต่างประเทศ
หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ของใครก็ของมัน รัฐธรรมนูญใครก็รัฐธรรมนูญมนั เราก็ท าตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง เรา
ไม่ได้ไปเอารัฐธรรมนูญคนน้ันคนน้ีมาใช้ เราก็ว่าไปตามรัฐธรรมนูญของไทย ทุกอย่างที่รัฐบาลท าไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญเลย
ซักอย่าง ท าตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง" 
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/418422?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/418422?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/418422?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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"บ๊ิกป้อม" ลั่น "ศาลรธน." ยุบ "อนาคตใหม่" เป็นไปตามรธน.ไทย 
สยามรัฐออนไลน์  22 กุมภาพันธ์ 2563 17:40 
 
 
 
 
 
 
 
"บ๊ิกป้อม" ลั่น "ศาลรธน." ยุบ "อนาคตใหม่" เป็นไปตามรธน.ไทย บอก รธน.ใคร รธน.มัน ชี้เป็นไปตามรูปคดี เรื่อง
ศาลไม่ก้าวล่วง เตือนอนค.ประกาศลงถนนต้องอยู่ภายใต้กม. 
 เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 22 ก.พ. ที่โรงแรมเวย์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรค
ว่า เป็นเรื่องของศาลเราไม่ไปก้าวล่วง เป็นไปตามรูปคดี เราไม่ได้ไปคิดไปท าอะไร ตนไม่ได้ดูเรื่องนี้ 
 เมื่อถามว่า มีความเป็นห่วงเรื่องการปลุกระดมลงถนนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า ต้องว่าไปตาม
กฎหมาย เมื่อกฎหมายมีอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ถ้าเขาท าได้ก็ท า ถ้าท าไม่ได้ก็ท าไม่ได้ ถ้าขออนุญาตก็ท าได้ เมื่อถามว่า 
ต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษ เขาก็ขออนุญาตและด าเนินการได้
ถ้าไม่ไปกีดขวางการจราจร เมื่อถามว่า พรรคอนาคตใหม่ประกาศจะเคลื่อนไหวทั่วประเทศ เกรงว่าจะท าให้เกิดความ
วุ่นวายหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จะไปวุ่นวายอย่างไร ถ้าเขาขออนุญาตก็ไม่วุ่นวาย เรามีคนที่ดูแลให้ความ
ปลอดภัยทุกฝ่าย 
 เมื่อถามว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่าผู้ก ากับเรื่องนี้จะไม่ได้เห็นจดุ
จบที่เขาอยากเห็น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เขาคิดไปเอง เมื่อถามต่อว่า คิดว่าผู้ก ากับหมายถึงใคร พล.อ.ประวิตร ตอบ
ว่า ตนจะไปรู้เหรอ ต้องไปถามเขา มาถามตนได้อย่างไร ซึ่งเขาคิดไปเองว่ามีผู้ก ากับ เมื่อถามว่า คิดว่าเรื่องนี้จะกระทบ
ต่อความเช่ือมั่นต่อประชาธิปไตยในประเทศในสายตาต่างประเทศหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ของใครก็ของมัน 
รัฐธรรมนูญใครก็รัฐธรรมนูญมัน เราก็ท าตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง เราไม่ได้ไปเอารัฐธรรมนูญคนน้ันคนน้ีมาใช้ เราก็ว่าไป
ตามรัฐธรรมนูญของไทย ทุกอย่างที่รัฐบาลท าไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญเลยซักอย่าง ท าตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง" 
 เมื่อถามว่า ขณะนี้มีส.ส.พรรคอนาคตใหม่มาขออยู่พรรคพลังประชารัฐหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
ตอนนี้ไม่มี แต่เราก็เปิดกว้าง ใครอยากจะมาอยู่ก็อยู่ ใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา ยืนยันว่ายังไม่มีใครต่อสายมา เมื่อถาม
ว่า หากมีคนเข้ามาจะเป็นคนพิจารณาเองหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่หรอก มีคนรับผิดชอบอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/134543 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/134543
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 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมเวย์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ประกาศจะเคลื่อนไหวในนาม 
“คณะอนาคตใหม่“ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ว่า ไม่ตอบ ไม่รู้จะตอบไปท าไม เพราะยังไม่ทราบว่าเขาจะ
ด าเนินการอย่างไร ทราบเท่าที่สื่อรู้ว่าจะเกิดคณะอะไรข้ึน แต่เขาจะท าอะไรตนไม่รู้ หลังจากนี้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่
สามารถหาพรรคใหม่ภายใน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี ้
 ผู้สื่อข่าวถามว่าอดีตกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ที่ถูกสิทธิต้องระมัดระวังการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรค
การเมืองหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เขาจะกลายเป็นคนนอก คนนอกจะยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้แค่ไหนก็ใช้
มาตรฐานคนนอกเหมือนกัน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1995713 
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วิษณุ ปัดตอบคณะอนาคตใหม่ เคลื่อนไหวเตือน อดีต กก.บห. จุ้นพรรค 
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"วิษณุ" ปัดตอบ "คณะอนาคตใหม่" เคลื่อนไหว เตือน "อดีต กก.บห." ยุ่ง กิจกรรมพรรค จะปลายเป็นคนนอกจุ้น 
  ก.พ.2563-โรงแรมเวย์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่จะเคลื่อนไหวในนามคณะอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ว่า ไม่ตอบ ไม่รู้จะ
ตอบไปท าไม เพราะยังไม่ทราบว่าเขาจะด าเนินการอย่างไร ทราบเท่าที่สื่อรู้ว่าจะเกิดคณะอะไรข้ึน แต่เขาจะท าอะไรตน
ไม่รู้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่สามารถหาพรรคใหม่ภายใน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า อดีตกรรมการบริหารพรรคที่ถูกสิทธ์ิต้องระมัดระวังการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมือง
หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เขาจะกลายเป็นคนนอก คนนอกจะยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้แค่ไหนก็ใช้มาตรฐานคน
นอกเหมือนกัน 
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/418400?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/418400?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/418400?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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นิพิฏฐ์ ชี้ ยุบอนาคตใหม่ มีข้อโต้เเย้ง ระวังหมิ่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ไทยรัฐออนไลน์  22 ก.พ. 2563 16:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า ปชป. ชี้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ มีข้อโต้แย้งมาก เตือนนักวิชาการ แต่ระวังหมิ่น
ตุลาการศาล รธน.เชื่อ นัดรวมตัว "แฟลชม็อบ" ม.ธรรมศาสตร์ ไม่ท าป่วน 
 วันที่ 22 ก.พ. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีสถานทูตสหรัฐอเมรกิา 
ประจ าประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ระบุ ค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการลิดรอนสิทธิผู้ออกเสียง 
6 ล้านคน ว่า คงเพราะระบบการเมืองของประเทศสหรัฐฯ ของเขาไม่เหมือนกัน โดยไม่ได้มีกฎหมายรวมถึงโทษลักษณะ
นี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนตนเห็นว่า ครั้งนี้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในด้านความเห็นทางกฎหมาย มีข้อโต้แย้งได้หลาย
ประเด็น เหมือนที่มีนักวิชาการด้านกฎหมายหลายคน ออกมาโต้เเย้งอยู่ขณะนี้ แต่การโต้เเย้งนั้น ต้องเป็นไปในลักษณะ
ทางด้านวิชาการ ไม่เป็นไปในลักษณะหมิ่นประมาท ไม่ท าให้ตุลาการได้รับความเสียหาย ตนอยากให้ นักวิชาการที่มี
ช่ือเสียง มีความรู้ด้านกฎหมาย ออกมาพูดให้ความรู้กับชาวบ้านกันมากๆ เสียอยู่อย่างหนึ่ง คือ นักวิชาการที่มีช่ือเสียง
ด้านกฎหมายออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนในกรณีนี้น้อยไปหน่อย 
 นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ส่วนกรณีเพจสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย โพสต์เชิญชวน
ประชาชนให้ ออกมาร่วมกิ จกรรม  FLASH MOB “ร่ วมกั นจุ ด เที ยนทวง คืนความยุ ติ ธร รม ” ที่ ล านโพ ธ์ิ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ช่วงเย็นวันน้ีนั้น ถ้าการรวมตัวกัน หรือชุมนุม ดังกล่าวไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย สังคม
ประชาธิปไตยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้แสดงออกได้ เขาคงไม่ท าอะไรให้เกิดความขัดแย้งหรอก ที่จริงควรเปิดโอกาสให้เขา
แสดงออกและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกยุบพรรคโดยตรง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1777826 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1777826
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ปชป. ห่วง "คณะอนาคตใหม่" ลงถนน แนะ ส.ส. ใช้เวทีสภาสานต่ออุดมการณ์ อดทนรอวันพ้นโทษ 
สยามรัฐออนไลน์  22 กุมภาพันธ์ 2563 19:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.ราชบุรี ปชป.ห่วง "คณะอนาคตใหม่"ลงถนนสร้างความวุ่นวาย ปล่อยให้ส.ส.ใช้เวทีสภาสานต่ออุดมการณ์
พรรค แนะอดทนรอกลับมาเหมือนยุบพรรคในอดีต 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า ส่วนตัวต้องขอเป็นก าลังใจให้กับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ รวมไปถึง
กรรมการบริหารทุกคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิเป็นเวลา 10 ปีด้วย แม้ล่าสุดกรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิจะ
ประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่ขึ้นมาเพื่อรณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมอืงนอกสภาต่อ แต่โดยส่วนตัว แม้จะเห็นว่า เป็นสิทธิ
ที่สามารถท าได้ แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เพราะไม่อยากให้สถานการณ์บานปลายไปสู่การชุมนุมทางการเมือง ลงถนนจน
สร้างความวุ่นวายจนมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน จึงอยากให้แกนน าพรรคอนาคตใหม่ เคารพค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญด้วย เพราะต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาได้บริหารงานทางการเมืองผิดพลาดจนน าไปสู่การยุบพรรคเอง 
 "อยากให้แกนน าพรรคอนาคตใหม่ ใช้กรณีนี้เป็นบทเรียน แล้วอดทนรอเพื่อกลับมาท างานทางการเมือง
ร่วมกันอีกครั้ง เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดข้ึนกับกรรมการบริหารพรรคอื่นๆ ที่ถูกค าสั่งยุบพรรคก่อนหน้านี้ ไม่ว่า จะเป็น
พรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย เป็นต้น โดยในระหว่างนี้ก็ปล่อยให้สมาชิกพรรคที่ยังมีสถานะ
เป็นส.ส.อยู่ใช้ช่องทางในสภาสานต่ออุดมการณ์ และนโยบายส าคัญๆที่พรรคอนาคตใหม่ได้หาเสียงไว้ โดยไม่จ าเป็นที่
จะต้องไปเคลื่อนไหวนอกสภาฯอย่างที่ประกาศไว้"นายอัครเดช กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/134552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/134552
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 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า ส่วนตัวต้องขอเป็นก าลังใจให้กับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ รวมไปถึง
กรรมการบริหารทุกคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิเป็นเวลา 10 ปีด้วย แม้ล่าสุดกรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิจะ
ประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่ขึ้นมาเพื่อรณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมอืงนอกสภาต่อ แต่โดยส่วนตัว แม้จะเห็นว่า เป็นสิทธิ
ที่สามารถท าได้ แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เพราะไม่อยากให้สถานการณ์บานปลายไปสู่การชุมนุมทางการเมือง ลงถนนจน
สร้างความวุ่นวายจนมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน จึงอยากให้แกนน าพรรคอนาคตใหม่ เคารพค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญด้วย เพราะต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาได้บริหารงานทางการเมืองผิดพลาดจนน าไปสู่การยุบพรรคเอง ดังนั้นจงึ
อยากให้แกนน าพรรคอนาคตใหม่ ใช้กรณีนี้เป็นบทเรียน แล้วอดทนรอเพื่อกลับมาท างานทางการเมืองร่วมกันอีกครั้ง 
เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดข้ึนกับกรรมการบริหารพรรคอื่นๆที่ถูกค าสั่งยุบพรรคก่อนหน้านี้ ไม่ว่า จะเป็นพรรคไทยรักไทย 
หรือพรรคพลังประชาชน เป็นต้น โดยในระหว่างนี้ก็ปล่อยให้สมาชิกพรรคที่ยังมีสถานะเปน็ส.ส.อยู่ใช้ช่องทางในสภาเพือ่
สานต่ออุดมการณ์และนโยบายส าคัญๆที่พรรคอนาคตใหม่ได้หาเสียงไว้ โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องไปเคลื่อนไหวนอกสภาฯ
อย่างที่ประกาศไว้ 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1995684 
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'เสรี' เตือนระวังคุก หาก กม.บห.พรรคท่ีถูกเว้นวรรคครอบง า ส.ส. ย้ายพรรคหลังถูกยุบ 
สยามรัฐออนไลน์  22 กุมภาพันธ์ 2563 18:10 
 
 
 
 
 

 
 
 

 เสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีตประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง (สปท.) โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก เสรี สุวรรณภานนท์ ระบุว่า... 
ขอเตือนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปครอบง าพรรคการเมืองที่จะรับสมาชิก ส.ส.ของพรรคที่ถูกยุบ 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่จะมีค าสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ได้สั่งด้วยว่าห้ามผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารพรรคไปจดทะเบยีนพรรค
การเมืองข้ึนใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่อีกภายใน
ก าหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคดังกล่าว 
 นั่นหมายความว่า กฎหมายเขาห้ามผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลอืกตั้ง ไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองอืน่ๆ 
ซึ่งต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองจริงๆ 
 หากผู้ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองดังกล่าว ไปพูด ไปกล่าวโครมคราม หรือแสดงออก แอ็คช่ันว่าต่อไปจะไป
ด าเนินการกิจกรรมทางการเมืองต่อไป ก็ต้องไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือไปบ่งการ หรือไปครอบง าพรรคการเมือง 
 การที่แถลงว่า “จะรณรงค์ทางการเมืองต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย” หรือ “การเดินทางยังไม่
สิ้นสุดลง” หรือจะไปตั้ง “คณะอนาคตใหม่คณะรณรงค์การเคลื่อนไหวสังคม เพื่อผลักดันวาระที่ก้าวหน้าทางการเมือง” 
และยังประกาศจะท างาน ” 
 การเลือกตั้งท้องถ่ิน” หรือจะไปตั้ง “มูลนิธิ” ก็ว่ากันไป แต่อย่าปลุกระดม อย่าสร้างความวุ่นวายใน
บ้านเมือง หรือหากเข่้าไปย่่งเกี่ยวทางการเมือง ก็ต้องระมัดระวัง ซึ่งจะกลายเป็นผิดกฎหมายกันข้ึนมาอีก 
แต่การที่ไปแสดงออกว่า ได้ด าเนินการตั้งพรรคใหม่รอรับ ส.ส.ไว้แล้ว หรือไปแสดงออกด้วยการบ่งการหรือครอบง า 
 พรรคการเมืองใหม่ที่จะเข้ารับ ส.ส.ที่จะต้องหาพรรคใหม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากเป็นการ
แสดงออกว่าพรรคการเมือนั้นยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการควบคุม ครอบง า 
หรือช้ีน า กิจกรรมของพรรคการเมอืงในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรอืสมาชิกขาดอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม ตาม พรป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 ซึ่งพรรคการเมืองนั้นที่ฝ่าฝืน มาตรา 28 อาจถูกยุบพรรคได้
ตาม พรป.มาตรา 92 (3) 
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 ส่วนใครก็ตามเมื่อมิใช่สมาชิกพรรค ได้กระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือช้ีน ากิจกรรมของ
พรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม ตาม พรป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 29 ซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ตาม พรป.พรรคการเมือง 
มาตรา 108 
 จึงขอเตือนว่า ผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้ว และมิได้เป็นสมาชิกการเมืองนั้น หากไปแสดงออกหรือไป
ด าเนินการใดอันเป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้บงการ ไม่ว่าเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง ไปในทางควบคุม ครอบง า หรือช้ีน า
กิจกรรมของพรรคการเมืองใดก็ตาม ในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม มีสิทธิติดตะรางยาวแน่ ส่วนพรรคการเมืองใหม่นั้น ก็มีสิทธิถูกยุบพรรคอีก 
 
เสรี สุวรรณภานนท์ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1995684 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1995684
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อนาคตใหม่ เร่งส่งเงิน 191 ล้านเข้าพรรค ฝ่าฝืนมีโทษใบแดง 5 ปี 
กุมภาพันธ์ 22, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
อนาคตใหม่ ต้องเร่งส่งเงิน 191 ล้าน เข้ากองทุนพรรคและหัวหน้าพรรคต้องส่งบัญชีให้นายทะเบียน ภายใน 30 วัน 
ฝ่าฝืนมีโทษปรับและใบแดง 5 ปี 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะกรรมการบริหาร 16 คน ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและห้าม
ยุ่งเกี่ยวกับการตัดตั้งพรรคการเมือง 10 ปี คณะกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.ต้องพ้นจาก ส.ส. 11 คน วานนี้ (21 
ก.พ. 63) 
 ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องด าเนินคดีอาญาคณะกรรมการบริหาร
พรรคกับผู้ให้กู้เงินต่อไปส่วนเงินที่กู้มา 191,200,000 บาท ที่ผิดกฎหมายต้องเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
หากไม่มีเงินเหลือต้องบงัคับเอากับคณะกรรมการบริหารพรรค ในลักษณะแบบลูกหนี้ร่วมของกองทุน และหัวหน้าพรรค
ต้องส่งบัญชีให้นายทะเบียน ภายใน 30 วัน เพื่อช าระบัญชี ฝ่าฝืนมีโทษปรับและใบแดง 5 ป ี
 
 
อ้างอิง  :  https://www.brighttv.co.th/news/politics/future-forward-party-4 
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แฟลชม็อบแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทวงคืนความยุติธรรม 
 22 ก.พ. 2020 19:17:54 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 22 ก.พ.-กลุ่มนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทวงคืนความ
ยุติธรรม  
 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ ข้างตึกโดมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มี
กลุ่มนักศึกษาและประชาชนมาร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทวงคืนความยุติธรรม ตามการโพสต์
ของสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยที่โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนร่วมกิจกรรม บรรยากาศมีการน าผ้าขาว
ยาวประมาณ 1 เมตร กางบนพื้นให้ทุกคนร่วมเขียนข้อความระบายความในใจ และมีการกล่าวปราศรัย อ่านบทกลอน
จากนักศึกษา ก่อนจะร่วมกันจุดเทียน ซึ่งตลอดกิจกรรม มีการเปิดเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาและเพลงเพื่อมวลชน ส่วน
บริเวณโดยรอบ มีต ารวจนอกเครื่องแบบมาเฝ้าสังเกตการณ์ดูแลความเรียบร้อย ซึ่งไม่พบความวุ่นวายเกิดข้ึนและ
กิจกรรมทั้งหมดสิ้นสุดในเวลา 19.00 น.-ส านักข่าวไทย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.mcot.net/viewtna/5e511bf2e3f8e40af341a619 
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จัดกิจกรรม แฟลชม็อบ ใน มธ.ท่าพระจันทร์ ทวงคืนความยุติธรรม หลังศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ 
22 ก.พ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม แฟลชม็อบ ใน มธ.ท่าพระจันทร์ ปราศรัย -จุดเทียน 
เชิงสัญลักษณ์ ทวงคืนความยุติธรรม หลัง ศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 ช่วงเย็นที่ผ่านมา สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท. น าโดยนางสาวจุฑาทิพย์ ศิ
ริขันธ์ ประธานฯ รวมตัวกันจัดกิจกรรม ภายใต้ช่ือ ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม แฟลชม็อบ บริเวณลานปรีดีพนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการทวงคืนความยุติธรรม หลังศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีเงินกู้ 191ล้านบาทและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค10ป ี
โดยมีมวลชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมกัน และร่วมกันเขียนข้อความแสดงความคิดเห็น และให้ก าลังใจผ่านป้ายผ้าที่ได้
จัดเตรียมไว้ ซึ่งแต่ละคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันน้ี ต่างแต่งกายหลายหลาย ไม่ได้สวมใส่เสื้อที่สัญลักษณ์ของพรรคอนาคต
ใหม่ หรือเสื้อสีใดเป็นพิเศษ 
 และ ไฮไลท์ของกิจกรรม วันน้ีมีการสลับกันปราศรัยของตัวแทนนักศึกษา ทั้งประเด็นการวิพากวิจารณ์การ
ท างานของรัฐบาล /และพูดถึงการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ การถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพ 
จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการทวงคืนความยุติธรรมด้วย  
 ขณะที่การดูแลความสงบเรียบร้อย พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผู้ก ากับการ สน.ชนะสงคราม บอกว่า 
วันนี้ยังไม่ได้มีการจัดก าลังเป็นพิเศษในการดูแลเพราะเป็นการจัดภายในสถานที่ส่วนบุคคล แต่ก็จะเฝ้าระวังโดยรอบ
พื้นที่ ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์แล้วน่าจะยังไม่มีอะไรน่าห่วง และเบื้องต้นจะไม่มีการเคลื่อนไหวออกนอกพื้นที่  
โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะยุติการจัดกิจกรรมในเวลา 19.00น. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378763037/ 
          :  https://news.thaipbs.or.th/content/289189 
          :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1996185 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378763037/
https://news.thaipbs.or.th/content/289189
https://www.matichon.co.th/politics/news_1996185
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‘สมชัย’ ยกค าวินิจฉัยศาล รธน. เตือน กกต. ท าตัวเป็นหลักให้บ้านเมือง 
วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 07.49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
23 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์คลิปการอ่านค าวินิจฉัยคดียุบ
พรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมข้อความระบุว่า 
กกต. โปรดฟังให้ชัด 
 "ซึ่งการได้มาซึ่งเงินทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใดก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการกระท าโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น" ปัญญา อุดชาชิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 ดังนั้น จะมาบอกว่า พรรคใดกู้เงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท ไม่เข้าข่ายท าผิด กม.มาตรา 72 ไม่ได้ครับ 
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ โปรดท าตัวเป็นหลักให้กับบ้านเมืองด้วย 
ขณะที่ก่อนหน้านี้นายสมชัย โพสต์ข้อความด้วยว่า “ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อาจสร้างความยากล าบากให้ กกต. 
แล้ว” 
 “ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุว่า การด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมืองตามแห่งที่ก าหนดไว้ใน พรป.พรรคการเมืองมาตรา 62 
เงินที่พรรคน ามาใช้จ่าย ซึ่งมิได้มีแหล่งที่มาและวิธีการตามที่กฎหมายระบุไว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้ 
  ศาลยังให้ความเห็นว่า การที่ กกต.มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ให้นายทะเบียน
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
ให้ยื่นค าร้องด าเนินคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า พรรคอนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้ยื่นค าร้องต่อ
ศาลวินิจฉัยตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) การการร้องที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ดังนั้น เท่ากับศาลรับรองการกระท าของ กกต.ว่า การที่ กกต. ใช้เวลาเพียง 15 วันปฏิทิน หรือ 9 วันท า
การ (27 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2562) ที่ตั้งคณะกรรมการ รวมรวมข้อเท็จจริง ส่งเป็นวาระให้กกต.พิจารณา จนถึงการลงมติ
ของกกต. โดยถือว่า เป็นความปรากฏ (ไม่ต้องมีผู้ร้อง) และ ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ร้อง ไม่มีการไต่สวน ไม่เปิด
โอกาสให้ผู้ถูกร้องมาแก้ข้อกล่าวหา เป็นวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นกระบวนการเพียงพอที่ศาลจะรับไว้
พิจารณาแล้ว 

ในรายงานงบการเงินปี 2562 ที่ กกต.เผยแพร่ ยังมีอีก 16 พรรคการเมืองที่ปรากฏรายการเงินกู้ และ ยังมีอีก 
16 พรรคการเมือง ที่ปรากฏรายการเงินยืม โดยใช้ช่ือรายการแตกต่างกัน เช่น เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้หัวหน้าพรรค เงินกู้
กรรมการบริหารพรรค เงินกู้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เงินยืม เงินทดรองจ่าย ฯลฯ 
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รายการทั้งหมดนี้ ไม่ปรากฏใน มาตรา 62 รายการรายได้ พรป.พรรคการเมืองที่อนุญาตให้ท าได้ 
 ศาลช้ีแล้วครับว่า แม้ พรป.พรรคการเมือง 2560 มิได้บัญญัติห้ามกู้ยืมเงินส าหรับพรรคการเมืองไว้ชัดเจน 
แต่ก็ไม่ได้รับรองให้กระท าได้ และ เงินกู้แม้มิได้เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง ซึ่งต้องด าเนินการ
ตามที่ กม.ก าหนดเท่านั้น เพราะพรรคการเมืองเป็น “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน” 
 ดังนั้น เมื่อรู้แล้ว กกต.ต้องรีบมีมติต้ัง คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง และควรด าเนินทุกอย่างให้เสร็จ
สิ้นใน 9 วันท าการ โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อพรรคและไม่ต้องใหม้ีการแจงข้อเทจ็จริงใดๆ ตามแนวการรับค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญได้เลย 
หากไม่ท า หรือ ท าช้า ศรีสุวรรณ ร้อง ปปช. และแจ้งความ 157 ประพฤติมิชอบ ได้เลยครับ” 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/474784 
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"สมชัย" บอกค าวินิจฉัยศาล รธน. สร้างความล าบากให้ กกต. แล้ว 
 
 สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า "ค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ อาจสร้างความยากล าบากให้ กกต. แล้ว" โดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อ 
21 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุว่า การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมืองตามแห่งที่
ก าหนดไว้ใน พรป.พรรคการเมืองมาตรา 62 เงินที่พรรคน ามาใช้จ่าย ซึ่งมิได้มีแหล่งที่มาและวิธีการตามที่กฏหมายระบุ
ไว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินที่มิชอบด้สยกฎหมาย เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้</p><p>นอกจากนี้ ศาลยังให้ความเห็นว่า 
การที่ กกต.มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการการเลอืกตั้ง มีมติในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ให้ยื่นค าร้องด าเนินคดีต่อศาลรัฐธรรมนญู
ว่า พรรคอนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้ยื่นค าร้องต่อศาลวินิจฉัยตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) 
การการร้องที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ดังนั้น เท่ากับศาลรับรองการกระท าของ กกต.ว่า การที่ กกต. ใช้เวลาเพียง 15 วันปฏิทิน หรือ 9 วันท า
การ (27 พ.ย. -11 ธ.ค. 2562) ที่ตั้งคณะกรรมการ รวมรวมข้อเท็จจริง ส่งเป็นวาระให้กกต.พิจารณา จนถึงการลงมติ
ของกกต. โดยถือว่า เป็นความปรากฏ (ไม่ต้องมีผู้ร้อง) และ ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ร้อง ไม่มีการไต่สวน ไม่เปิด
โอกาสให้ผู้ถูกร้องมาแก้ข้อกล่าวหา เป็นวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นกระบวนการเพียงพอที่ศาลจะรับไว้
พิจารณาแล้ว 
 ในรายงานงบการเงินป ี2562 ที่ กกต.เผยแพร่ ยังมีอีก 16 พรรคการเมืองที่ปรากฏรายการเงนิกู้ และ ยังมี
อีก 16 พรรคการเมือง ที่ปรากฏรายการเงินยืม โดยใช้ช่ือรายการแตกต่างกัน เช่น เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้หัวหน้าพรรค 
เงินกู้กรรมการบริหารพรรค เงินกู้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เงินยืม เงินทดรองจ่าย ฯลฯ 
รายการทั้งหมดนี้ ไม่ปรากฏใน มาตรา 62 รายการรายได้ พรป.พรรคการเมืองที่อนุญาตให้ท าได้ 
 ศาลช้ีแล้วครับว่า แม้ พรป.พรรคการเมือง 2560 มิได้บัญญัติห้ามกู้ยืมเงินส าหรับพรรคการเมืองไว้ชัดเจน 
แต่ก็ไม่ได้รับรองให้กระท าได้ และ เงินกู้แม้มิได้เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง ซึ่งต้องด าเนินการ
ตามที่ กม.ก าหนดเท่านั้น เพราะพรรคการเมืองเป็น "นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน" 
  เมื่อรู้แล้ว กกต.ต้องรีบมีมติต้ัง คณะกรรมการรวบรวมข้อเทจ็จริง และควรด าเนินทกุอย่างใหเ้สร็จสิ้นใน 9 
วันท าการ โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อพรรคและไม่ต้องให้มีการแจงข้อเท็จจริงใดๆ ตามแนวการรับค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญได้เลย 
หากไม่ท า หรือ ท าช้า ศรีสุวรรณ ร้อง ปปช. และแจ้งความ 157 ประพฤติมิชอบ ได้เลยครับ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thebangkokinsight.com/295691/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thebangkokinsight.com/295691/
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'หมอวรงค์' ได้ทีงัด 7 บทเรียนแสนเจ็บปวดของพรรคอนาคตใหม่! 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:59 น. 
 
 
 
 
 
 
22 ก.พ.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ 
บทเรียนต่อคดียุบพรรค 
 1.พรรคการเมืองจะถูกกลุ่มทุนใหญ่ครอบง าผ่านการบริจาคเงิน หรือกู้  และต่อรองผลประโยชน์ แต่ถ้า
นายทุนลงมาเล่นเองก็จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางพรรคการเมือง 
 2.การที่กลุ่มทุนใหญ่มามีอิทธิพลต่อพรรคการเมือง จึงท าให้ผลประโยชน์ส่วนใหญถู่กกลุม่ทุนครอบง า และ
ประชาชนก็ได้รับเพียงส่วนแบ่งเล็กน้อย ซึ่งน าไปสู่ความเหลื่อมล้ า สิ่งส าคัญยิ่งถ้านายทุนพรรคมีแนวคิดปฏิกษัตริย์นิยม 
จะยิ่งพาเข้ารกเข้าพงไปกันใหญ่ 
 3. ทางออกที่ดี ประชาชนควรร่วมเป็นสมาชิก และบริจาคเล็กๆน้อยๆ  เพื่อไปร่วมก าหนดทิศทางพรรค
การเมือง และร่วมดึงผลประโยชน์มาที่ประชาชน และตั้งอยู่บนหลักการของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพราะเงินเล็กน้อยของ
ประชาชนจ านวนมาก จะมีพลังมากกว่า เงินจ านวนมากของนายทุนจ านวนน้อย 
 4.ปัญหาประเทศไทยวันน้ีจึงเริ่มต้นมาจากพรรคการเมือง ที่ไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ชอบ
เอาประชาชนมาอ้าง โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่นายทุนมีแนวคิดปฏิกษัตริย์นิยม ยิ่งสร้างปัญหาทวีคูณ อย่ามัวแต่ไป
โทษทหาร 
 5.แม้จะมีค าวินิจฉัยของศาลออกมาแล้ว ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามปลุกระดมโจมตีศาล รวมทั้งพยายาม
ชักศึกเข้าบ้านผ่านเด็กที่บริสุทธ์ิ 
 6.ถ้าจะให้การเมืองออกจากหล่มความขัดแย้ง ประชาชนต้องร่วมเป็นเจ้าของพรรคการเมืองอย่างแท้จริง 
และร่วมก าหนดทิศทางพรรคการเมือง อย่าปล่อยให้เขาเอาประชาชนไปอ้าง เพียงแค่เข้าคูหาไม่กี่นาที 
 7.นักการเมืองที่ยังปากกล้าต าหนิศาล ว่าไม่มีความยุติธรรมโดยเฉพาะเป็นอาจารย์สอนกฏหมาย ที่ชอบ
อ้างฝรั่งแต่ตีความกฏหมายแบบศรัธนญชัย สักวันหนึ่งคงต้องไปอยู่กับภรรยาที่เมืองฝรั่งแน่นอน เพราะเขาตัวเป็นไทย
แต่ใจฝรั่ง คงอีกไม่นานเกินรอ 
 ท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณผู้รักชาติทุกๆท่าน ที่ช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลดีๆ จนท าให้สังคมไทยต่ืนตัวในข้อมูล
รู้ทันพวกชังชาติ 
#ปราบลัทธิชังชาติด้วยความจริง. 
 
อ้างอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/57859 
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โห! สงคราม 2 ระบอบ 'แม่ทัพนคร' เปิดจุดอ่อนฝ่ายประชาธิปไตย 7 พรรคฝ่ายค้าน 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
22 ก.พ. 63  - นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค
อนาคตใหม่ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
การยุบพรรคอนาคตใหม่ คือหนึ่งในตัวอย่างสงคราม 2 ระบอบประชาธิปไตย & เผด็จการ 
การยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่เหนือความคาดหมาย เพราะนี่มันคือสงคราม ประชาธิปไตย กับ เผด็จการ องคาพยพฝ่าย
เผด็จการทรราช มีสรรพก าลังพร้อมสรรพ  ทั้งนายทุน ขุนศึก ศักดินา อ ามาตย์ ข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระ 
กระบวนการยุติธรรม พรรคการเมืองบางพรรค นักการเมืองหลายกลุ่ม หลายคน 
การจัดกระบวนทัพเป็นระบบ มีรูปแบบ มีพิมพ์เขียว จากคณะเสนาธิการ ทุกก้าวย่างและการกระท าออกมาจากวอร์รูม 
ของมันสมองช้ันเลิศ 
 ฝ่ายประชาธิปไตย 7 พรรคฝ่ายค้านและมวลชนฝ่ายประชาธิปไตย แม้จะมีมากกว่าฝ่ายเผด็จการ 3 ใน 4 
ส่วน แต่ขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีเอกภาพ ไม่มีวอร์รูม ต่างคนต่างท า ต่างพรรคต่างขับเคลื่อน 
จึงไร้พลังที่จะต่อกรกับฝ่ายเผด็จการ  หากไม่เปลี่ยนแปลงแนวรบ เปลี่ยนวิธีการต่อสู้  ยังคงสู้ในกรอบและวิธีการ
แบบเดิมๆ ในกฎโจรกบฏ เช่นที่เป็นอยู่ นอกจากจะไม่มีวันชนะเผด็จการซ่อนรูปได้แล้ว ฝ่ายประชาธิปไตยและแกนน า
ฝ่ายประชาธิปไตยจะค่อยๆถูกก าจัดออกไปทีละพรรค ทีละคน จนไม่มีทางชนะเผด็จการได้อีกต่อไป ผลลัพธ์คือ คนไทย 
ประเทศไทย จะถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการฟาสซิสต์ ถูกกดข่ี ข่มเหง ให้เป็นทาส ไพร่ ช่ัวลูกช่ัวหลานตลอดไป 
 การยุบพรรคไทยรักไทย ยุบพรรคพลังประชาชน ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และยุบพรรคอนาคตใหม่วันน้ี
พอหรือยังกับบทสรุปแห่งสงคราม ที่มีแต่คนโง่ เท่านั้นที่สู้แบบเดิมๆ ในกฎ กติกาของโจรกบฏแบบเดิมๆ รู้ว่าแพ้และจะ
แพ้ซ้ าซากเช่นน้ีต่อไป 
 ฝ่ายประชาธิปไตย ทุกพรรค และ อนาคตใหม่ที่พึ่งถูกยุบ อย่าท้อแท้ อย่าหว่ันไหว อย่าหวาดกลัว จงรีบ
สรุปบทเรียนแห่งสงคราม 
 และขอเชิญชวนเหล่านักสู้ เหล่าผู้ กล้า ฝ่ายประชาธิปไตยทุกท่านจงหลอมรวมจิตวิญญาณแห่ง
ประชาธิปไตย รวมพลังเป็นหนึ่ง ลุกขึ้นสู้กับระบอบเผด็จการอย่างทรนง ไม่ยอมก้มหน้ารอรับความปราณีจากเผด็จการ 
ช่วยกันและกันล้างมรดกบาปแผ่นดินให้สิ้น ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย  สร้างโครงสร้างของประเทศใหม่ให้เป็น
ประชาธิปไตย น ามาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพให้บ้านเมืองของเรา เพื่อลูกหลานของเราทุกคน
เถิด 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/57865 
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“สามารถ” ขอให้พรรคอนาคตใหม่นึกถึงประเทศชาติ อย่าปลุกระดมมวลชนสร้างความขัดแย้ง 
เผยแพร่: 22 ก.พ. 2563 16:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (22 ก.พ.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม  ในฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่ทุกท่านที่ได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค ตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ปีและให้ก าลังใจกรรมการบริหาร
พรรคอนาคตใหม่ทุกท่าน ถ้าเหตุการณ์เรื่องของการกู้ยืมเงินจริงนั้นเกิดจากความไม่เข้าใจกฎหมายนั้นว่าเป็นสิ่งที่ห้าม 
และเข้าใจผิดว่าสามารถท าได้ แต่ถ้าเป็นการตั้งใจวางแผนเพื่อที่จะให้พรรคถูกยุบแล้วต้องการปลุกระดมมวลชนลงถนน 
ก็อยากจะฝากไปยังผู้มีอ านาจของพรรคอนาคตใหม่ ว่าอย่าท าแบบนั้นเลยเพราะเหมือนเป็นการน าเอาประเทศชาติมา
เป็นตัวประกัน หากย้อนอดีตไปในช่วง ปี49 ปี 53 และปี 57 ผมยังจ าเหตุการณ์นั้นได้ ได้มีการเกิดความวุ่นวายมวลชน
มีความขัดแย้งทางความคิด มีการลุกลามไปถึงการปิดถนน ปิดสถานที่ราชการ มีการท าร้ายเจ้าหน้าที่  มีเหตุระเบิด
เกิดข้ึนมากมาย จนมีผู้เสียชีวิต  
 นายสามารถ กล่าวอีกว่า ส าหรับ อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นคนเก่ง  มีความคิดความตั้งใจและตั้ง
คณะกรรมาธิการต่อต้านการรัฐประหาร แต่เมื่อวานนี้ (21 ก.พ.) ได้ติดตามไลฟ์สดของ อ.ปิยบุตร ว่าการที่แสดงออกมา
นั้นต้องการให้เกิดรัฐประหาร เพราะมีการพูดปลุกระดมมวลชนในการแถลงข่าวเสร็จแล้วมีการจัดเวที  ท าให้ตนนึกถึง
เวทีม็อบที่เคยเกิดข้ึนในอดีต ซึ่งคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศคงไม่อยากให้เกิดข้ึน  วันนี้ประเทศชาติมีปัญหา
มากมายที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาการ เช่น ปัญหาโควิด 19 เป็นต้น ดังนั้น คิดว่าอย่าให้คนใดคนหนึ่งต้องมาปลุกระดม
คนให้เกิดความแตกแยกความขัดแย้งเกิดข้ึนในสังคม นอกจากนี้กรณีของ อ.ปิยบุตร บางคนอาจมองว่าท่านจะเป็นคน
กล้าที่ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนลงถนน ผมอยากบอกว่าน้ันไม่ใช่เป็นความกล้าแต่อย่างใด เพราะมีอีกหลายคนที่ถูก
ยุบพรรคถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองเขาเองก็ไม่ได้กลัว แต่เพียงเขาไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายก็เคารพกติกา เคารพค าสั่ง
ศาล ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พอครบก าหนดพวกท่านเหลา่น้ันก็ค่อยกลบัมาท าการเมืองใหม ่จึงอยากให้ อ.ปิยบุตร ได้
ทบทวนและได้ดูเป็นตัวอย่าง  
 “อ.ปิยบุตร ก่อนที่จะถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองท่านก็ได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  ยุติธรรมกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน ได้เอารายงานของคณะกรรมาธิการนั้นเข้าสภา และได้ผ่านรายงานของ อ.ปิยบุตร ทั้ง 2 เรื่องไปแล้ว
ฉะนั้นอยากให้ อ.ปิยบุตร ได้ลดทิฐิลงบ้าง มันจะไม่มีอะไรที่ได้ตามใจตัวเองทุกอย่าง เพราะต้องดูเหตุผล ข้อกฎหมาย 
ประกอบกัน ไม่ใช่ อ.ปิยบุตร ตั้งตนแต่คิดจะต่อสู้กับ คสช. เพียงอย่างเดียว เพราะรายงานที่เสนอเข้าสภานั้นก็มีเรื่อง 
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กฎหมายในยุค คสช.และตอนที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมาธิการก็พูดว่าจะดูกฎหมายคสช.อยากเรียนอ.ปิยบุตร  ว่า
ตอนนี้ไม่มี คสช. แล้วแต่ก็ยังมายึดโยงกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อีกทั้ง  การไลฟ์สดของพรรคอนาคตใหม่ น.ส.พรรณิ
การ์ วานิช หรือ คุณช่อ ที่ได้พูดถึง 3 ป. คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา , พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุ
พงษ์ เผ่าจินดา ว่ากลัวพรรคอนาคตใหม่ถึงต้องมีการยุบพรรคฯ เพราะกลัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขอน าเรียนว่าไม่มี
ใครกลัวพรรคอนาคตใหม่เพราะความกลัวท าให้เสื่อม การเมืองสมัยใหม่ต้องพูดด้วยข้อความจริง ดังนั้น น.ส.พรรณิการ์ 
พูดบนเวทีและไลฟ์สดออกไปนั้นเป็นการให้ข้อมูลเท็จหรือเฟคนิวส์ จึงอยากจะฝาก น.ส.พรรณิการ์ ว่าถ้าจะอธิบายนอก
สภาขอให้เตรียมข้อมูลมามากกว่าน้ี ไม่ต้องขู่ใครเพราะไม่มีใครกลัวเอาความจริงมาพูดกัน” 
 นายสามารถ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพ่อแม่พี่น้องประชาชน พยายามสร้างความสมานฉันท์สามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ  อย่าให้ใคร
ต้องมาท าลายความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งการเมืองเป็นเรื่องของสภาก็ต้องแก้ปัญหากันที่สภา ไม่ใช่มาแก้กันบนท้อง
ถนนไม่พอใจยกพวกลงท้องถนน เอามวลชนมาปลุกระดม ซึ่งคิดว่ามีบทเรียนในอดีตก็เห็นแล้วว่าสร้างความบอบช้ า
ให้กับประเทศมากมายขนาดไหน ตนอยากจะฝากไปยังผู้มีอ านาจของพรรคอนาคตใหม่ทุกท่าน  ควรเห็นแก่ชาติ
บ้านเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนในเรื่องของแหล่งที่มาของรายได้ของพรรคการเมือง  ซึ่งตรงนี้ขอไม่พูด
อธิบายอะไรมากเพราะสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์ไปพอสมควรและศาลรัฐธรรมนูญก็นิวิจฉัยได้อย่างเป็นธรรมและ
ชัดเจนในประเด็นข้อกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าว่าไม่ได้กลัวเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจและท่าน
นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงบทกลอนของคุณนภาลัย สุวรรณธาดา อยู่บ่อยครั้ง ผมจึงขออนุญาตยกบทกลอนมาพูดอีกครัง้ว่า 
"วันน้ีศึกไกลยังไม่ห่วงแต่หว่ันทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง" ซึ่ง พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชน ไม่อยากให้ต้องอยู่บนความขัดแย้งเป็นข้อมูลที่บิดเบือนที่ไม่ใช่ข้อมูลจริงท าให้
สังคมต้องกลับมาแตกแยก ครอบครัวมาทะเลาะกันเพราะ ข้อมูลเท็จที่มีการยุยงปลุกปั่นให้มีความเกลียดชัง จึงเน้นย้ า
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันอธิบาย ท าความเข้าใจกับประชาชน 
 ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่จ.ก าแพงเพชร ผมมั่นใจว่าพรรคพลังประชารัฐจะปักธงเลือกตั้งซ่อม โดย นายเพชร
ภูมิ อาภรณ์รัตน์ ลูกชายของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้  เพราะประชาชนช่ืนชมผลงานของ
รัฐบาลและนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ นั้นสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ตลอดจนถึง
ผู้บริหารของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน , นายวราเทพ รัตนากร , นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
และ ส.ส.อีกหลายท่านได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สมัคร ตนมั่นใจว่าการเลือกตั้งพรุ่งนี้ (23 ก.พ.) จะเป็นเสียงสะท้อนให้เห็น
ถึงผลงานของรัฐบาล ส่วนที่มีการบอกว่าใช้อ านาจรัฐเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งนั้นไม่จริง  เพราะรัฐมนตรีหรือ
ข้าราชการทางการเมืองไม่มีใครใช้เวลางานไปหาเสียง ไม่มีใครใช้อ านาจลงไปช่วยเหลือผู้สมัคร นอกจากนี้ กกต.มีความ
เป็นกลาง ตนยืนยันว่าท างานด้วยความโปร่งใสและจริงใจตรวจสอบได้โดยไม่อยู่บนข้อขัดแย้งของบุคคลใดทุกอย่างไปว่า
ด้วยตามพยานหลักฐาน 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000017984  
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'อนุสรณ์'ถือฤกษ์'รสช.'ยึดอ านาจ ชงแก้รธน. พรุ่งน้ี 
สยามรัฐออนไลน์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผศ.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กช่ือAnusorn Tamajai ระบุว่า...ความเห็นต่อกรณีการยุบพรรคอนาคต
ใหม่และการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญโดย สสร 
 การตัดสินใจยุบพรรคอนาคตใหม่ สะท้อนให้เห็นว่า  ระบอบกึ่งประชาธิปไตยของไทยขณะนี้ยังคงถูก
แทรกแซงโดยเครือข่ายของฝ่ายปรปักษ์ประชาธิปไตย เนื่องจากประเทศไทยมีการยุบพรรคการเมืองมาหลายพรรคแล้ว
และในหลายกรณีปรากฎในภายหลังว่าไม่ได้ท าผิดตามที่กล่าวหา และ ผู้ที่ถูกลงโทษทางการเมืองหรือถูกตัดสิทธิทาง
การเมืองต่างๆก็ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายและยังไม่มีการคืนความเป็นธรรมแต่อย่างใด  ในประเทศที่เป็น
ประชาธิปไตยจ านวนมากจึงไม่มีโทษยุบพรรคการเมือง เนื่องจาก  พรรคการเมืองเป็นสถาบันของประชาชนและเป็น
องค์กรพื้นฐานที่จะท าให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศมีความเข้มแข็งมั่นคง 
 การพยายามรักษาอ านาจของกลุ่มปรปักษ์ประชาธิปไตยด้วยการใช้อ านาจรัฐประหารก็ดี การใช้ตุลาการ
ภิวัฒน์ก็ดี ร่างกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องก็ดี การใช้นิติสงครามด้วยการบิดเบี้ยวในการ
บังคับใช้กฎหมายก็ดี การมีระบบยุติธรรมแบบหลายมาตรฐาน (ซึ่งเท่ากับไม่มีมาตรฐาน)  เป็นการแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า ประเทศน้ีไม่มี นิติรัฐ และ ไม่มีนิติธรรม การที่ประเทศไม่มี Rule of Law ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอยา่ง
มากโดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุน และ จะส่งผลกระทบมากยิ่งข้ึนในอนาคต นิติรัฐไม่ใช่เพียงการปกครอง
โดยกฎหมายในทางรูปแบบเท่านั้น แต่ต้องโดยเนื้อหาของกฎหมาย หมายความว่า เมื่อมีกฎหมาย ไม่ใช่กฎหมายจะมี
เนื้อหาอย่างไรก็ได้ หากเนื้อหาของกฎหมายขัดกับหลักพื้นฐานของความยุติธรรม ขัดหลักการประชาธิปไตย ขัดกับหลัก
สิทธิมนุษยชน ขัดกับหลักศีลธรรมจรรยา และ เนื้อหาอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงได้ เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ต้อง
ร่วมกันแก้ไขเนื้อหากฎหมายดังกล่าว เมื่อเนื้อหากฎหมายเป็นไปตามหลักการอันถูกต้องดีงามภายใต้การมีส่วนร่วมและ
ยึดโยงกับประชาชน 
 รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎเกณฑ์และองค์กรอิสระจ านวนหนึ่งเกิดข้ึนจาการท ารัฐประหารหรือเป็นผลพวง
ของรัฐประหาร กฎหมายในทางรูปแบบจึงถูกตั้งค าถามในเชิงความยุติธรรมในทางเนื้อหามาโดยตลอด ประเทศที่มีการ
รัฐประหารบ่อยครั้งเช่นในประเทศไทยจึงมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย หากศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยเรื่องต่างๆ
อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยยึดถือความยุติธรรม ช่ังประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียบ ผสมผสานหลักนิติศาสตร์หลัก 
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รัฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ปัญหาความขัดแย้งก็จะบรรเทาลงได้ หากศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้รัฐธรรมนูญให้
สอดคล้องกับคุณค่าพื้นฐานทางด้านความยุติธรรมแล้ว กรณีการยุบพรรคการเมืองอันเป็นสถาบันของประชาชน การตัด
สิทธิทางการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลจะเกิดข้ึนอยู่เรื่อยๆ  สังคมจะเกิดความขัดแย้งเพิ่มมากข้ึนและ
ผลร้ายจากการใช้อ านาจดังกล่าวจะติดตามมาอีกมากมาย 
 ขอเป็นก าลังใจให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ทุกคน ขอเป็นก าลังใจให้กับกรรมการบริหารและสมาชิกพรรค
อนาคตไทยทุกคนที่มีความตั้งใจในการท างานเพื่อประชาชนและมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีข้ึน  ขออย่าได้
ท้อถอย ความเสียสละ ความกล้าหาญ ของท่านทั้งหลายในวันนี้และวันหน้า จะท าให้ “ขบวนการประชาธิปไตย” 
เข้มแข็งข้ึนตามล าดับ 
 ความฝันที่พวกเราทั้งหลายในขบวนการประชาธิปไตยต้องการให้ประเทศนี้มีสันติธรรม  ประเทศนี้มี
ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงก้าวหน้า ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ทุกคนมีพื้นที่
ของตัวเอง รัฐสภาเป็นพื้นที่เปิดกว้างส าหรับความหลากหลายทางการเมอืง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ประเทศน้ี
เป็นของประชาชน จะต้องมาถึงอย่างแน่นอน หากทุกคนยังคงอดทน มุ่งมั่นและไม่ละทิ้งความตั้งใจอันดีงามต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ 
 ภารกิจเฉพาะหน้าในวันนี้ คือ การรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยอ านาจของประชาชนผ่านสภาร่าง
รัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน ร่วมผลักดันการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ทั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจ  ปฏิรูปการศึกษา 
ปฏิรูปศาสนา ปฏิรูปค่านิยมวัฒนธรรม ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปต ารวจ ปฏิรูปกองทัพ และ ปฏิรูประบบยุติธรรม 
ความพยายามในการปฏิรูปเกิดข้ึนหลายครั้งแล้ว ส าเร็จบ้าง ไม่ส าเร็จบ้าง  การจะท าให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงต้อง
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานและโครงการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ที่
กระผมและคณะได้ริเริ่มเอาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2549 และต้องสะดุดหยุดลงด้วยการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
ภารกิจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ภารกิจในการต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนชาวไทย ภารกิจใน
การปฏิรูปประเทศ เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นต้ังใจ ความอดทน การไม่ละทิ้งเป้าหมาย เปรียบเหมือนการเดิน
ทางไกลซึ่งต้องใช้เวลา ในระหว่างทางอาจมีคนเจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต หรือ ละทิ้งความตั้งใจอันดีงาม หรือ ถูกสกัดกั้น
ด้วยวิธีการต่างๆ หรือ เหนื่อยล้าและหยุดเดิน แต่ไม่ว่าอะไรเกิดข้ึนก็ตาม อย่าสูญเสียความมุ่งมั่นตั้งใจ อย่าท้อถอย  
หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล หากเขาไม่ให้เราบิน เราก็ต้องว่ิง เขาไม่ให้เราว่ิง เราก็เดิน เขาไม่ให้เราเดิน เราก็คลาน แต่
ทุกๆครั้งที่เขาสกัดกั้น ขอให้พวกเราจงรู้ว่า เราเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอและด้วยพลังใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมหลายเท่าตัว ขอ
พวกเราทั้งหลายผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย ได้ร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง
ภายใต้หลักการประชาธิปไตยด้วยพลังของประชาชน พรุ่งนี้ บ่ายโมง เจอกันที่ ห้อง ราณี โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราช
ด าเนิน พบกับ ข้อเสนอประชาชน ต่อ กรรมาธิกาแก้ไขรัฐธรรมนูญและทางออกประเทศไทย  และพรุ่งนี้ยังเป็นวันที่มี
การก่อการรัฐประหารโดย รสช เมื่อ 29 ปีที่แล้ว และ เราหวังว่า การเคลื่อนไหวเพื่อสถาปนา รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาธิปไตยโดย สสร ปี 2563 นี้จะป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารข้ึนมาอีกในสังคมไทย และ ประชาชนจะอยู่ใน
สังคมที่มีความเหลื่อมล้ าลดลงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนกว่าเดิม ด้วยความเช่ือมั่นในพลังของประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/134504 
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ไม้ล้มเราไม่ข้าม 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เช่ือว่าในบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา คนจ านวนมากคงนั่งใจจดใจจ่ออยู่หน้าโทรทัศน์ เพราะลูกศิษย์ที่แวะเวียน
มาหาบอกว่ารถบนถนนว่างมาก หลายคนคงไม่ยอมไปไหน เพราะไม่อยากจะพลาดค าวินิจฉัยก่อนการตัดสินของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญแม้แต่ประโยคเดียว ก่อนหน้านั้นก็มีคนท าตัวเป็นเทพธิดาพยากรณ์กันเป็นจ านวนมาก มีทั้งยุบและ
ตัดสิทธ์ิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี บางคนก็บอกว่าไม่ยุบ แต่กรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธ์ิการท างานการเมือง 
และบางคนก็บอกว่าน่าจะยกฟ้อง 
 นอกจากความคิดเห็นที่มาจากประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้กฎหมายแล้ว ยังมีความคิดเห็นที่มาจากผู้ซึ่งมีความรู้
ด้านกฎหมายอีกหลายคน และความคิดเห็นของท่านเหล่านั้นก็ต่างกันแบบตรงกันข้ามเลย อย่างเช่น คนหนึ่งเป็น
อาจารย์สอนกฎหมาย วิเคราะห์อ้างมาตราต่างๆ หลายมาตรา บอกว่าน่าจะยกฟ้อง เพราะ กกต.เดินผิดเส้นทาง ฟ้อง
ด้วยมาตราที่ไม่น่าจะใช่ ในขณะที่อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกานั้นบอกว่าผิดอย่างชัดเจน อย่างไรเสียจะต้องมีการยุบพรรค
อย่างแน่นอน พวกเราประชาชนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็ยิ่งสับสน เพราะคนที่ให้ความคิดเห็นต่างกันนั้นเป็นผู้ที่มี
ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
 ความขัดแย้งทางความคิดเห็นในครั้งนี้ท าให้เราตั้งค าถามว่า “ท าไมเราจึงไม่สามารถเขียนกฎหมายให้มี
ความชัดเจน โดยไม่ต้องให้มีการตีความ” เพราะเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าในหลายๆ คดี จะมีการตีความกฎหมายไม่
ตรงกัน จนท าให้ประชาชนมีความสับสนจนถึงเครียดและหงดุหงดิ จนบางคนแทบจะไม่อยากฟงัการวิเคราะหใ์นลักษณะ
เทพธิดาพยากรณ์ของผู้เช่ียวชาญทั้งหลาย 
 ก่อนที่จะถึงวันที่มีการอ่านค าพิพากษาในครั้งนี้ ทางฝ่ายพรรคอนาคตใหม่มีความเคลื่อนไหวที่แสดงความ
อหังการและท้าทายกฎหมายมาก พวกเขาเองก็มีผู้เช่ียวชาญกฎหมาย เป็นอาจารย์สอนกฎหมาย มีดีกรีปริญญาเอก 
และมีต าแหน่งทางวิชาการออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจที่จะยุบพรรคของพวกเขา แล้วยัง
กล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมาจากการแต่งตั้ง 
ดังนั้นหากจะพิจารณาศักดิ์ศรีตามครรลองของประชาธิปไตยแล้ว พวกเขาย่อมสูงกว่าศาลรัฐธรรมนูญ และยังกล่าวหา
ศาลรัฐธรรมนูญว่าก าลังท าตัวเหนือตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ยืนยันว่าพวกเขาท าสิ่งที่ถูกต้องอย่างเปิดเผย และหากย้อนเวลากลับไปได้ เขาก็
ยังจะท าเหมือนเดิม เพราะเขาท าอย่างโปร่งใส จะเห็นได้ว่าเขาพยายามพูดจาบิดประเด็น ในขณะที่ศาลจะพิจารณาว่า
การกู้เงินน้ันท าได้หรือไม่ เขากลับไปพูดว่าเขาด าเนินการกู้อย่างเปิดเผยซึง่เปน็คนละประเด็นกนั ข้อกล่าวหาว่าเขาได้รับ 
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ผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (แปลว่าเขาไม่อาจกู้เงินได้) แต่เขากลับบิดประเด็นว่าเงินที่หัวหน้าเอามาให้กู้นั้นเปน็
เงินที่ได้มาโดยสะอาด ไม่ใช่เงินที่ผิดกฎหมาย เป็นการจงใจบิดประเด็นเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจผิด และพยายาม
จะน าเอาการตีความเงินกู้ตามหลักการทางบัญชี แทนที่จะตีความตามกฎหมายพรรคการเมืองที่มีเจตนาไม่ให้พรรค
การเมืองกู้เงินเพื่อป้องกันไม่ให้มีนายทุนคนใดครอบง าพรรค 
 สิ่งที่เขาท าที่แสดงความอหังการก็คือการแถลงปิดคดีนอกศาล และยังมีการใช้พื้นที่ Social media 
รณรงค์ให้มีการคัดค้านการยุบพรรค มีการล่ารายช่ือคนที่คัดค้านการยุบพรรคที่ได้ผู้ร่วมลงรายช่ือถึงกว่า 30,000 คน 
โดยการล่าช่ือครั้งนี้กระท าโดยผู้ที่ในอดีตมีต าแหน่งสูงในมหาวิทยาลัย และยังมีอาจารย์สอนกฎหมายที่มีต าแหน่งสูงใน
มหาวิทยาลัยออกมายืนยันอีกว่า การกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิด จากปรากฏการณ์ครั้งนี้ท าให้เราสงสัยว่า
อาจารย์สอนหนังสือทั้งหลายนั้น ถ้าหากวิชาที่สอนเป็นวิชาชีพที่ประสบการณ์เป็นเรื่องส าคัญ คนที่สอนหนังสือโดยไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานตามวิชาชีพนั้น จะสามารถสอนได้ดีพอหรือไม่ เพราะจากการติดตามข่าวสารมา พบว่าอดีตผู้
พิพากษามีความคิดเห็นตรงกับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนคนที่สอนหนังสือนั้นมีความคิดไปคนละทางกับผู้
พิพากษาที่มีประสบการณ์ 
 ในการตัดสินครั้งนี้ ศาลท่านให้รายละเอียดอย่างชัดเจนในการพิจารณาว่าท่านได้ใช้ข้อเท็จจริงอะไรบ้างใน
การพิจารณา และเมื่อท่านจะกล่าวโทษพรรคอนาคตใหม่ ท่านก็มีมาตราอ้างอิงอย่างชัดเจน แม้ว่าพวกเราประชาชน
อาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจภาษากฎหมายบ้าง แต่เราก็ได้เห็นความละเอียดถ่ีถ้วนในการใช้ข้อเท็จจริงและมาตราต่างๆ ของ
กฎหมายในการพิจารณาคดี และเราก็หวังว่าจะไม่มีวาทกรรมเกี่ยวกับนิติสงคราม หรือการกลั่นแกล้งมาท าลายความ
น่าเช่ือถือของศาลรัฐธรรม ของ กกต. และของรัฐบาล เพราะเรื่องของการตัดสินครั้งนี้ เราเช่ือว่ารัฐบาลไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น 
 เมื่อการอ่านค าพิพากษาจบลง แม้จะมีเสียงแสดงความไม่พอใจของสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคบางคน 
แต่เราก็รู้สึกดีใจที่ได้ยินสมาชิกพรรคบางคนป่าวประกาศให้ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ให้ยอมรับการตัดสินของศาล 
และไม่วิพากษ์วิจารณ์ศาล ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของพรรคนี้ที่มีการพูดจาเรื่องไม่ต่อว่าต่อขานการตัดสินใจของ
ศาล และสิ่งที่เราหวังอีกประการหนึ่งก็คือ จะไม่มีการปลุกระดมให้คนออกมาลงถนน ที่เป็นห่วงก็เพราะว่าแกนน าที่เป็น
ผู้บริหารพรรคนั้นไม่สามารถท างานการเมืองในสภาได้แล้ว แน่นอนว่าพวกเขาคงจะท างานการเมืองนอกสภา ก็ขอให้
เป็นการท างานนอกสภาที่ไม่ใช่การปลุกระดมผู้คนมาลงถนนอย่างที่แกนน าบางคนเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ เพราะถ้าหากมี
การลงถนน ก็อาจจะมีอีกฝ่ายมาลงถนนด้วยเช่นกัน ถึงเวลาน้ัน ความขัดแย้งก็จะรุนแรงข้ึน และอาจจะถึงเลือดตกยาง
ออก บาดเจ็บล้มตายกันบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดข้ึน ขัดแย้งกันทางความคิดและอุดมการณ์ได้ แต่
อย่าให้เป็นเรื่องของการใช้ก าลัง 
 ส าหรับคนที่ไม่ชอบพรรคอนาคตใหม่ ในตอนบ่ายวันศุกร์คงจะมีความสุขกัน และอาจจะมีการฉลองกันไป
แล้วบ้าง แต่อย่าใช้พื้นที่ Social media ในการเยาะเย้ยถากถางที่จะท าให้พวกเขาเจ็บช้ าน้ าใจไปมากกว่าการที่พรรค
เขาถูกยุบ เมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการ ก็ขอให้เก็บความดีใจเอาไว้พูดคุยกับคนที่มีจุดยืนทางการเมืองเดียวกัน แต่อย่า
แสดงความคิดเห็นบนพื้นที่ Social media ในลักษณะการเยาะเย้ยพรรคอนาคตใหม่ ยึดหลักการของคนที่มีศีลสูงว่า 
“ไม้ล้มอย่าข้าม” นะคะ. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/57882 
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เสียงสะท้อนจากออนไลน์ ถึง 'อนาคตใหม่' ท่ีหายไป 
22 กุมภาพันธ์ 2563  
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการ นักแสดง และบุคคลจากหลายหลากวงการ แสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค า
ตัดสิน "ยุบพรรคอนาคตใหม่" 
 นับว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์วงการการเมืองไทยหลังจากที่  พรรคอนาคตใหม่ มีค าวินิจฉัยจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้ยุบพรรค และตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคท้ัง 16 คน เป็นเวลา  10 ปี 
หลังจากท่ีพรรคถูกยื่นค าร้องขอให้ศาลตรวจสอบกรณีกู้ยืมเงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคเป็นจ านวน 
191 ล้านบาท  
 โดยภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัย สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ก็ได้แถลงการณ์ถึงเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนพร้อมทั้งกล่าวถึงแนวทางการเดินหน้าของพรรคต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีการแถลงแผนการอย่างชัดเจนหลังการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดข้ึนในสัปดาห์หน้า  
 ช่วงเวลาเดียวกันนี้จากเหตุการณ์ที่แม้จะมีคนวิเคราะห์อย่าหนาหูว่าพรรคอนาคตใหม่คงไปไม่รอดในฐานะ
พรรคการเมือง ก็มีความเห็นจากประชาชนคนไทยในโซเชียลมากมายร่วมแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อเหตุการณ์
ที่เกิดข้ึน ซึ่งรวมไปถึงความคิดเห็นจากคนดังหลายคน ที่โพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเอง 
 จอห์น- วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรและดีเจ ทวีตและรีทวีตหลายข้อความเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่และ
แฮชแท็ก #saveอนาคตใหม่ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ในระหว่างรอฟังค าวินิจฉัยของศาล รวมถึงโพสต์ข้อความต าหนิ
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรืโอชา ในการทวีตข้อความเกี่ยวกับค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่  
 วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน และพิธีกร ทวีตข้อความสั้นๆ “โกรธเนอะ” ในช่วงเวลาหลังวินิจฉัยยุบ
พรรค ก่อนรีทวีตข้อความจากผู้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการยุบพรรค 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867463  
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มีสิทธิติดคุก18ปี! อดีตผู้พิพากษาชี้'ธนาธร'เข้าข่ายผิด 3 มาตรา 
สยามรัฐออนไลน์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 13:42 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค 
เป็นเวลา 10 ปี นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ช้ีความผิดของนายธนาธร ระบุว่า
....พรป.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑..........พรป.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
....มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรอืท าหนังสอืยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายช่ือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
.....กกต.ก าลังสอบสวนเพื่อด าเนินคดีแก่นายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ 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 และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
ดังนั้นสรุปนายธนาธรมีความผิดรวม ๓ กรรม คือตาม พรป.การเลือกตั้ง มาตรา ๑๕๑ และพรป.พรรคการเมือง มาตรา 
๑๒๔ กับมาตรา ๑๒๖ รวมโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๘ ป ี
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/134507  
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ยุบ'อนาคตใหม่' คดีกู้เงิน 32 พรรคการเมือง หนาว 
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:22 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีกู้เงินและตัดสิทธ์ิการเมือง  กก.บห. ท าให้ 32 
พรรคการเมืองที่ถูกร้องต่อ กกต.ในเรื่องเงินๆทองๆ หนาวๆร้อนๆไปตามกัน 
      ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหาร
พรรคมีก าหนดถึง 10 ป ีอันมีที่มาจากพรรคอนาคตใหม่"กู้เงิน"จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
จ านวน 191 ล้านบาท 
     โดยค าวินิจฉัยตอนหนึ่งระบุว่า "  การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรค
การเมืองซึ่งกฎหมายก าหนด แหล่งที่มาไว้ ดังน้ันเงินส่วนใดท่ีพรรคการเมืองน ามาใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองซึ่งมีได้มีแหล่งท่ีมาและวิธีการได้มาตามท่ีกฎหมายระบุไว้  ย่อมถือว่าเป็นเงินท่ีได้มาโดยไม่ชอบ 
   "   แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560  มิได้บัญญัติห้ามการกู้ยืม
ส าหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าให้กระท าได้ ประกอบกับพรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชน และเงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง การด าเนินการ
เกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองจึงต้องกระท าภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่าน้ัน 
เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองจึงต้อง
สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง" 
       จากข้อเท็จจริง พฤติการณ์และพยานหลักฐานดังกล่าว เห็นว่า  การกู้ยืมเงินของผู้ถูกร้องมีเจตนา
หลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนตามมาตรา 66 ของ พรป.พรรคการเมือง เมื่อการรับบริจาค
ดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้อง และก าหนดระยะเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 10 ปี  โดยกรรมการบริหารของพรรคท่ีถูกยุบ จะจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่อีกไม่ได้ภายใน
เวลา 10 ปี นับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค 
     ด้วยเหตุที่"การกู้เงิน"ของพรรคการเมือง อาจน าไปสู่การที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบและตัดสิทธ์ิการเมือง
ของกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงได ้   "32 พรรคการเมือง" ท่ีเคยถูกร้องต่อ กกต. เก่ียวกับ"การกู้เงิน"  จึงหนาวๆ 
ร้อนๆ ไปตามกัน  
     15 ม.ค.2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องให้ 
กกต. ตรวจสอบกรณี 32 พรรคการเมือง ปรากฏรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี 2561 
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       32 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย, พรรคพลังท้องถ่ินไท, พรรคชาติพัฒนา, , พรรค
เพื่อไทย, พรรคชาติไทยพัฒนา,พรรคภูมิใจไทย, พรรครักษ์ผนืป่าประเทศไทย พรรครวมใจไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่
, พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย, พรรคพลังไทยรักชาติ, พรรคเมืองไทยของเรา, พรรคเพื่อชีวิตใหม่, พรรคเงินเดือนประชาชน, 
พรรคไทรักธรรม, พรรคพลังประชาธิปไตย, พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, พรรคพลังไทยรักษาชาติ,  พรรคเพื่อสันติ, 
พรรคพลังประชาธิปไตย, พรรคพลังชล, พรรคพลังสหกรณ์, พรรคพลังคนกีฬา, พรรคเพื่อธรรม,พรรคอนาคตไทย, 
พรรคประชากรไทย, พรรคมหาชน ,พรรคความหวังใหม่ ,พรรคพลังศรัทธา, พรรคพลังชาติไทย, พรรคไทยธรรม 
ซึ่งขณะน้ีเรื่องของ 32 พรรคการเมืองยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของ กกต.  
      แต่กรณีนี้อาจจะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ เพราะถ้อยค าที่พรรคการเมืองใช้มีถ้อยค าที่แตกต่างกัน ทั้ง "เงินกู้" 
"เงินยืม" "เงินทดรองจ่าย" ซึ่ง กกต. หรือหากเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องมีค าวินิจฉัยเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันว่า เงินยืม และเงินทดรองจ่าย ถือเป็นเงินตามมาตรา 62 ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือไม่ หรือเป็นเงินท่ีไม่
เป็นไปตามมาตรา 62 ในลักษณะเดียวกันกับเงินกู้   
    และพรรคการเมืองเหล่านี้ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นเงินกู้ก่อนที่  พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้ เพราะข้อมูลการกู้เงินปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงินปี 2561 
ก่อนหน้านี้ประธาน กกต. เคยบอกว่า ขอรอดูคดีแรก คือคดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน ก่อนว่าผลจะออกมาอย่างไร 
ตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและตัดสิทธ์ิกรรมการบริหารของพรรคอนาคตใหม่ 
จึงถึงเวลาที่ กกต. จะต้องเดินหน้า เรื่องนี้ได้แล้ว เพราะถ้ายังขืนชักช้า จะถูกมองได้ว่าเลือกปฏิบัติ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/scoop/418397?adz 
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16 ผู้บริหาร อนาคตใหม่ ลุ้น"คุก"คิวถัดไป 
22 Feb 2020 
 
 
 
 
 
 
 
คอลัมน์คันฉ่องส่องการเมือง ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3551 หน้า 12 ระหว่างวันท่ี 23-26 ก.พ.63 โดย... นาย NO 
VOTE  
           ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็มีค าวินิจฉัยสั่ง “ยุบ” พรรคอนาคตใหม่ พร้อม “แช่แข็ง” 16 กรรมการบริหาร
พรรค เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ป ี
           เริ่มจาก หัวขบวนใหญ่ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรค ซึ่งพ้นสภาพความเป็น ส.ส.ไปตั้งแต่วันที่
ศาลมีค าพิพากษาคดีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามด้วย “ปิยบุตร แสงกนกกุล” 
เลขาธิการพรรค, กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ 1, ช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ 2, 
พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค, ไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรค, เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์, สุรชัย ศรีสารคาม, 
เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ, จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ และ นายนิรามาน สุไลมาน กรรมการบริหารพรรค ซึ่งทั้งหมดเป็นส.ส.บัญชี
รายช่ือพรรค  
           รวมถึง พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ 3 ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่แม้ว่าจะลาออกจากการ
เป็น ก.ก.บห.พรรค เพื่อแสดงความรับผิดชอบเรื่องที่พักในหน่วยทหาร  แต่เนื่องจากเป็น ก.ก.บห.พรรคในขณะที่ท า
สัญญาเงินกู้ทั้ง 2 ฉบับจึงถูกตัดสิทธิทางการเมืองด้วย  
           อีกกลุ่ม “ไม่ได้” มีสถานะความเป็น ส.ส.ประกอบด้วย “รณวิต หล่อเลิศสุนทร” รองหัวหน้าพรรคล าดับที่ 
4 “นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์” เหรัญญิกพรรค นายชัน ภักดีศรี อีกราย คือ “สุนทร บุญยอด” กรรมการบริหารพรรค  
           ยังต้องเกาะติดกันต่อเพราะตามระเบยีบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวนและวินิจฉัยช้ีขาด 2561 กกต.ต้อง
ด าเนินคดีอาญาตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 124 ที่ก าหนดเอาผิดผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกนิ 
1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นเป็นเวลา 5 ป ี 
           มาตรา 125 ก าหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รบับริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกนิกว่าที่
กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1 ล้านบาท และให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค 
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 10 
ล้านบาท ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
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 รวมทั้งอาจด าเนินคดีกรณีที่พรรคมีการน าเงินรายได้ของพรรคที่ได้จากการ ระดมทุน การรับบริจาค ขาย
ของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการด าเนินงานของพรรคการเมืองตามมาตรา 87 ไป
ใช้หนี้เงินกู้ให้กับนายธนาธร โดยมาตรา 132 ก าหนดโทษไว้หากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิก
พรรคผู้ใดน าเงินหรือยินยอมให้บุคคลน าเงิน ทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น  หรือ
น าไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-10 ปี ปรับตั้งแต่ 1-2 แสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งการเอาผิดทางอาญาน้ันจะต้องต่อสู้ในศาลถึง 3 ศาล 
           จุดจบของคดีเงินกู้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินคดีอาญากับ 16 กรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่ ท่ีวนกลับไปอยู่ในมือ กกต.อีกครั้ง 
           โทษจ าคุกก าลังรอ 16 ก.ก.บห.อนาคตใหม่อยู่ข้างหน้า... 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/columnist/422395?ad 
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ท าไมโต๊ะจีนพลังประชารัฐไม่ผิด – พบ ศรีสุวรรณ เคยยื่น ยุบพรรคตาม ม.72 
22 กุมภาพันธ์ 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรณีของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ใช่กรณีแรกที่มี เรื่องของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 
พรรคการเมือง มาตรา 72 ห้ามพรรครับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่รู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เข้ามาเกี่ยวข้อง 
กรณี โต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐ ก็เคยมีการร้องให้ตรวจสอบด้วยมาตราน้ี ซึ่งมีโทษถึงยุบพรรค 
 ในช่วงของการระดมทุนก่อนการเลือกตั้ง 19 ธ.ค. 2561 พรรคพลังประชารัฐ จัดโต๊ะจีนระดมทุน ภายใต้
แนวคิด “ประเทศไทยหนึ่งเดียว” ที่อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โต๊ะละ 3 ล้านบาท รวม 200 โต๊ะ 
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค แม่งาน ที่จะรับต าแหน่ง รมว.ศึกษาธิการในเวลาต่อมา ให้
สัมภาษณ์ในเวลาน้ันว่า สามารถระดมทุนได้เกือบ 650 ล้านบาท 
 ประเด็นที่ฮือฮาตอนนั้นคือการที่ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา ไปได้เอกสารแผนผังโต๊ะที่นั่งในงาน ซึ่งมีช่ือ
บคุคลที่ซื้อโต๊ะคล้ายช่ือหน่วยงานราชการ คือ คลัง 20 โต๊ะ ททท 3 โต๊ะ กทม 10 โต๊ะ แต่ต่อมาผู้บริหารทุกหน่วยงาน
ปฏิเสธ 
 ต่อมา 17 ม.ค. 62 พรรคพลังประชารัฐได้แจ้งรายละเอียดผูบ้ริจาคในงานเพียง 90 ล้านบาท จากยอดรวม
ที่สรุปแล้ว กว่า 622 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า กกต.ก าหนดระยะเวลาระดมทุนถึงแค่ 19 ธ.ค. 61 ยอดเงินหลังจากนั้น
จึงต้องเข้าบัญชีผู้บริจาคให้พรรคแทน 
ในจ านวนน้ี ถ้าแยกเป็นรายบริษัทแม้จะอยู่ในเครือเดียวกัน แต่ไม่มีบริษัทใดบริจาคเกิน 10 ล้านบาท 
เช่นเดียวกับที่เปิดเผยในล็อตที่ 2 อีก 60 ราย รวม 262 ล้านบาท มียอดบริจาคสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย 
 และสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐปิดยอดที่ 352 ล้านบาท โดยระบุว่าที่เหลือไม่มีใครกล้ามาจ่าย เพราะ
กังวลที่ส านักข่าวอิศรา ตามติดน าข้อมูลมาเปิดเผย 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น 21 ธ.ค. 61 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย ได้น าข้อมูลเรื่องผังโต๊ะจีนของส านักข่าวอิศรา ไปร้อง กกต. ใน 3 ประเด็น คือ มีข้าราชการหรือ
หน่วยงานรัฐร่วมบริจาคหรือไม่ (ม.76) มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กทม. และ ททท. มาร่วมซื้อโต๊ะหรือไม่ และ นิติบุคคล
บางแห่งที่บริจาคมีผลประกอบการขาดทุน ท าไมมีเงินบริจาคได้ (ม.72 – โทษถึงยุบพรรค) 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

66 

 

 
 
 8 มี.ค. 62 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า ความผิดจากการการระดม
ทุนจนน าไปสู่การยุบพรรคได้น้ันจะต้องเป็นในเรื่องการระดมทุนจากต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติ 
 ส่วนเรื่องบริษัทที่ผลประกอบการน้อยกว่าเงินที่ไปซื้อโต๊ะจีน โดยบางบริษัทอ้างว่าน าเงินที่ได้รับจากการ
เป็นคู่สัญญารัฐมาจ่ายเงินระดมทุน เลขาธิการ กกต. ตอบว่า เรื่องนี้ยังถือว่าไกลมาก กกต.ยังไม่ได้ไปคิดถึงในประเด็น
นั้น แต่ถ้ามีข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องก็สามารถเรียกมาตรวจสอบได้ 
 12 มี.ค. 62 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ตอบผลการพิจารณาค าร้องของนายศรีสุวรรณว่า ไม่พบบุคคลต่างชาติร่วม
บริจาค ไม่มีความผิด ไม่เข้าข่ายยุบพรรค ซึ่งท าเอานายศรีสุวรรณ ออกแถลงการณ์ด้วยความงงว่า ท าไมถามอย่าง ตอบ
อีกอย่าง 
 27 พ.ค. 62 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ตอบสื่อว่า ยังพิจารณาค าร้องเรือ่งโต๊ะจีนพลงัประชารฐั 
อยู่ 4 ค าร้อง ซึ่งต้องใช้เวลา เพราะผู้ร้องแค่มีข้อสังสัยไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ กับ กกต. 
 2 ก.ค. 62 เลขาธิการ กกต. มีหนังสือลงวันที่ 26 มิ.ย. ตอบค าร้องนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โดย 1 ในน้ัน
คือ เรื่องขายโต๊ะจีน 3 ล้านบาท ซึ่ง พิจารณาแล้ว “ไม่เข้าข่ายการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันแม้จะก าหนดราคาโต๊ะจีน
สูงแต่ก็ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมทุน โดยกฎหมายได้จ ากัดวงเงินผู้สนับสนุนเอาไว้แล้ว กรณี
ดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการขายสินค้าในลักษณะแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน ยังไม่เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง” 
 19 ต.ค. 62 ส านักข่าวอิศราที่เกาะติดเรื่องนี้ตลอด รายงานอ้างแหล่งข่าวระดับสูงว่า กกต.ยุติสอบเรื่อง
โต๊ะจีนแล้ว เพราะไม่พบความผิดปกติ 
 ธ.ค. 62 หลังมีข่าว กกต. มีมติให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เสนอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่  ตามมาตรา 
72 จากการกู้เงินนายธนาธร เรื่องโต๊ะจีนกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นบริษัทที่ขาดทุนหลายปีแต่มีเงิน
บริจาคโต๊ะจีน อาจจะเข้าข่ายผิด ม.72 เช่นกัน 
 1 ม.ค.63 ส านักข่าวอิศรา เผยแพร่บทสัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ซึ่งตอนหนึ่งอธิบายเรื่องคดีโต๊ะจีน
ว่า การตรวจสอบคือเรื่องบริษัทที่จ่ายเงินเป็นต่างชาติหรือไม่ ถ้ามีก็ยุบพรรค หรือเงินต่างๆ ได้มาโดยชอบหรือไม่ ซึ่ง
ได้มาโดยชอบในที่นี้หมายถึง ไม่ใช่เงินที่ได้มาจากยาเสพติด หรือเงินสกปรกต่าง ๆ ตามกฎหมาย 
 ส่วนประเด็นที่บางบริษัทขาดทุน กกต.ตรวจสอบได้แค่ว่าเงินที่ได้มาโดยชอบหรือไม่ แต่ให้ไปตรวจเส้นทาง
การเงินคงไม่ถึง เพราะอ านาจหน้าที่มีจ ากัด เช่นเดียวกับการบริจาคให้พรรคการเมืองที่ห้ามเกิน 10 ล้านบาทต่อปี ก็
ตรวจสอบตามที่รายงาน เพราะเจตนาของกฎหมายคือไม่ให้นายทุนครอบง าพรรคการเมือง 
 
 
อ้างอิง  :  https://workpointnews.com/2020/02/22/pprp-24/ 
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