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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 กมุภาพันธ ์2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เตรียมคัดส ำเนำยุบอนำคตใหม่ ฟันคดีอำญำต่อ 6 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. สั่งส ำนักงำนคัดค ำวินิจฉัยศำลรธน. ก่อนด ำเนินคดีอำญำ 

ธนำธร-กก.บห. อนำคตใหม่ 
7 

3 มติชนออนไลน์ กกต. ขอคัดค ำวินิจฉัยศำลรธน.ก่อนลุยด ำเนินคดีอำญำ ‘อนำคตใหม่’ 
หลังถูกยุบพรรค 

8 

4 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต. คัดค ำวินิจฉัยศำลรธน. ก่อนฟันคดีอำญำ อนค. ต่อหรือไม่ 9 
5 ผู้จัดกำรออนไลน์ กกต. สั่งคัดค ำวินิจฉัยฟันอำญำ อนค. ให้ 30 วันช ำระบัญชี แจ้ง 

32 พรรคแจงกู้เงิน 
10 

6 เนชั่นออนไลน์ "กกต." สั่งคัดค ำวินิจฉัยศำลรธน. ก่อนด ำเนินคดีอำญำ "ธนำธร-
กรรมกำรบริหำร" อนำคตใหม่ 

11 

7 มติชนออนไลน์ “เด็ก พปชร.” จี้ กกต. สั่ง อดีต กก.บห.อนำคตใหม่ ยุติเคลื่อนไหว
กำรเมือง 

12 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ จี้ กกต. สั่งอดีต ส.ส.อนค. ยุติเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง 13 
9 คมชัดลึกออนไลน์ กกต. เร่งศึกษำค ำวินิจฉัยยุบ อนค. ก่อนฟันอำญำ 15 
10 แนวหน้ำออนไลน์ ‘กกต.’ ถกเคำะรอบคอบ! ค ำวินิจฉัยศำลรธน. ยุบ อนค. ฟันอำญำ

‘ธนำธร-กก.บห.’ 
16 

11 แนวหน้ำออนไลน์ ‘กกต.’เล็งเชือดล็อตใหญ่! 32 พรรคกำรเมืองกู้เงิน ส่อซ้ ำรอยยุบ
‘อนค.’ 

17 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 36 อำจำรย์นิติ มธ. แย้งศำล ‘9งูเห่ำอนค.’ซบภูมิใจไทย 18 
13 มติชนออนไลน์ สมชัย จี้ กกต. รีบส่งส ำนวนค ำร้อง 32 พรรคเอ่ียว ‘เงินกู’้ ให้ ศำล

รัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 
22 

14 สยำมรัฐออนไลน์ "สมชัย"  ขีดเส้น 1เมษำ จี้ กกต. ยุบ 32 พรรค หำกไม่ท ำร้องปปช.
สอบฐำนละเว้น 

23 

15 แนวหน้ำออนไลน์ 'สมชัย' เตรียมร้อง ปปช. สอบ กกต. หำกเมินคดีเงินกู้ 32 พรรคส่ง
ศำลรัฐธรรมนูญ 

24 

16 มติชนออนไลน์ ‘ธนำธร’ ชี้ปรำกฎกำรณ์ นิสิต-นศ. ตั้งเวทีปรำศรัย มีพลังมำกในรอบ 
2 ทศวรรษ 

25 

17 มติชนออนไลน์ 9 อดีต ส.ส.อนำคตใหม่ จ่อชิ่งฝ่ำยค้ำน ย้ำยฝั่ง เข้ำซบภูมิใจไทย 26 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ 9งูเห่ำ 'อนค.' จ่อซบ 'ภูมิใจไทย' ชี้อยู่สบำยใจไม่แบ่งชนชั้น 27 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 ไทยรัฐออนไลน์ เริ่มเลื้อยแล้ว อดีต ส.ส. "อนำคตใหม่" 30 ชีวิต โผซบพรรคซีก รบ. 28 
20 มติชนออนไลน์ งัดคลิปแฉ ไล่ซื้อ ส.ส. เข้ำพรรคฝั่งรัฐบำล หลังอนำคตใหม่ถูกยุบ 

เรทดี คนละ 23 ล้ำน 
29 

21 มติชนออนไลน์ “ปิยบุตร” รับ “เจ็บหัวใจ” หลัง ส.ส.อนำคตใหม่ จ่อซบภูมิใจไทย 30 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ลั่นเจ็บใจ! ส.ส. 'อนำคตใหม่' จ่อซบ 'ภูมิใจไทย' 31 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' สุดเจ็บปวด 9 ส.ส. ฉีกสัตยำบันร่วมอุดมกำรณ์-จ่อซบ 

ภูมิใจไทย 
32 

24 ข่ำวสดออนไลน์ ปิยบุตร โพสต์ถำม "เสี่ยหนู-ศักดิ์สยำม" เก่งมำจำกไหน ดูดทีเดียว 9 
คน 

33 

25 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดตัว 'พรรคก้ำวไกล' ผู้น ำคนใหม่ 'ทิม พิธำ' พร้อมผู้อยู่เบื้องหลัง? 34 
 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ บทน ำ : ยบุ ‘อนค.’ 35 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ 4 36 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ผ่ำยุทธกำรอรุณรุ่งริ่ง 37 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นำงสำวพัชรินทร์ 
รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ นำงสำวอำภรณ์ ศุภเดโชชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
เข้ำร่วมงำนวัน “วิทยุกระจำยเสียงไทย” ซ่ึงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย ก ำหนดจัดงำนครบรอบ 90 ปี 
ภำยใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ วิทยุกระจำยเสียงไทย” โดยมีนำยสัญญลักษณ์ เจริญเปี่ยม ผู้อ ำนวยกำรสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือกำรศึกษำ ให้กำรต้อนรับ  ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 
ถนนวิภำวดี กรุงเทพมหำนคร      

 
 
 
 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมงานครบรอบ 90 ปี วัน “วิทยุกระจายเสียงไทย”   
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เตรียมคัดส าเนายุบอนาคตใหม่ ฟันคดีอาญาต่อ 
จันทร์ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 16.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมกกต.รับทราบค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบ อนค.แล้ว พร้อมสั่งส านักงานฯคัดค าวินิจฉัยส่วนตนก่อนเอาผิด
คดีอาญา เผยให้ 32 พรรคที่เหลือแจงเรื่องเงินกู้-เงินทดรองจ่ายแล้ว 
 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ ส ำนักงำน 
กกต. ได้มีกำรรำยงำนให้ที่ประชุม กกต.ทรำบ กรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่จำกเหตุกู้เงิน
จ ำนวน 191.2 ล้ำนบำทจำก นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค  รวมถึงขั้นตอนต่ำงๆที่กกต.จะต้องแจ้งให้พรรค
อนำคตใหม่ปฏิบัติ โดยในส่วนของกำรด ำเนินคดีอำญำ ที่ประชุมกกต.ได้ให้ส ำนักงำนไปขอคัดค ำวินิจฉัย รวมถึงค ำ
วินิจฉัยส่วนตนของตุลำกำรทุกคนมำเพ่ือพิจำรณำว่ำมีก่ีประเด็นที่เข้ำข่ำยกกต.ต้องด ำเนินอำญำ เนื่องจำกกำรด ำเนินคดี
อำญำจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ 
 ส่วนกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่นั้น  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือ
ห้ำมไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ซ้ ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ ภำพ เครื่องหมำย ของ
พรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ  94 วรรคสอง และจะออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้ส่งบัญชี
และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
 รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยังนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน โดยหัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ยังคงต้องปฏิบัติหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำรช ำระบัญชีจะแล้วเสร็จ 
 รวมถึงแจ้งให้ทรำบว่ำส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องไปสมัครเข้ำเป็น
สมำชิกพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ หำกไม่สำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกของ
พรรคกำรเมืองอ่ืนภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด 60 วัน 
ดังกล่ำวตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (10) ก ำหนด 
 นอกจำกนั้นกรณีที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นค ำร้อง
ให้ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมือง ที่มีกำรกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ก่อนหน้ำนี้ นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองได้มีหนังสือไปยังทั้ง 32 พรรค เมื่อ 2 สัปดำห์ก่อนที่ผ่ำนมำ ให้ชี้แจงว่ำรำยกำรกู้ยืม เงินทดรองจ่ำย เงินยืม ที่
แสดงในรำยกำรงบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อ กกต.นั้น เป็นกำรกู้แบบใด ยอดเงินที่มีกำรแจ้งนั้น เป็นกำรกู้จำก
บุคคลเดียว หรือเป็นยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด ก่อนหรือหลังกำรบังคับพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/759327 
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กกต.สั่งส านักงานคัดค าวินิจฉัยศาลรธน.ก่อนด าเนินคดีอาญาธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่ 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:26 น.     
 
 
 
 
 
 
 
 24 ก.พ.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  (กกต.) ส ำนักงำนได้มีกำร
รำยงำนให้กกต.ทรำบ กรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่จำกเหตุกู้เงินจ ำนวน  191.2 ล้ำนบำท
จำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค  รวมถึงขั้นตอนต่ำงๆที่กกต.จะต้องแจ้งให้พรรคอนำคตใหม่ปฏิบัติ โดยใน
ส่วนของกำรด ำเนินคดีอำญำ ที่ประชุมกกต.ได้ให้ส ำนักงำนไปขอคัดค ำวินิจฉัย รวมถึงค ำวินิจฉัยส่วนตนของตุลำกำรทุก
คนมำเพ่ือพิจำรณำว่ำมีกี่ประเด็นที่เข้ำข่ำยกกต.ต้องด ำเนินอำญำ  เนื่องจำกกำรด ำเนินคดีอำญำจะต้องด ำเนินกำรด้วย
ควำมรอบคอบ 
 ส่วนกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่   พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือ
ห้ำมไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ซ้ ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ ภำพ เครื่องหมำย ของ
พรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ  94 วรรคสอง และจะออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้ส่งบัญชี
และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยังนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองภำยใน 
30 วัน นับแต่วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน 
โดยหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ยังคงต้องปฏิบัติหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำรช ำระบัญชีจะ
แล้วเสร็จ รวมถึงแจ้งให้ทรำบว่ำส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องไปสมัครเข้ำเป็น
สมำชิกพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ หำกไม่สำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกของ
พรรคกำรเมืองอ่ืนภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด 60 วัน 
ดังกล่ำวตำมมำตรำ 101 (10) 
 ส ำหรับกรณีที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นค ำร้องให้
ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมือง ที่มีกำรกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ก่อนหน้ำนี้  นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองได้มีหนังสือไปยังทั้ง 32 พรรค เมื่อ 2 สัปดำห์ก่อนที่ผ่ำนมำ ให้ชี้แจงว่ำรำยกำรกู้ยืม เงินทดรองจ่ำย เงินยืม ที่
แสดงในรำยกำรงบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อกกต.นั้น เป็นกำรกู้แบบใด ยอดเงินที่มีกำรแจ้งนั้น เป็นกำรกู้จำก
บุคคลเดียว หรือเป็นยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด ก่อนหรือหลังกำรบังคับพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58046  
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58046
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 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ 
ทำงส ำนักงำนฯ ได้รำยงำนให้กกต. ได้รับทรำบถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ จำกเหตุกู้
เงินจ ำนวน 191.2 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค รวมถึงขั้นตอนต่ำงๆ ที่กกต.จะต้องแจ้งให้พรรค
อนำคตใหม่ปฏิบัติ โดยในส่วนของกำรด ำเนินคดีอำญำ ที่ประชุมกกต. มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ ไปขอคัดค ำวินิจฉัย 
รวมถึงค ำวินิจฉัยส่วนตนของตุลำกำรทุกคนมำเพ่ือพิจำรณำว่ำมีกี่ประเด็นที่เข้ำข่ำยกกต.ต้องด ำเนินอำญำ เนื่องจำกกำร
ด ำเนินคดีอำญำจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ 
 ส่วนกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือ
ห้ำมไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ซ้ ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ ภำพ เครื่องหมำย ของ
พรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ 94 วรรคสอง ของพ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง และจะออกหนังสือแจ้งไปยัง
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้ส่งบัญชีและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
 รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยังนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน โดยหัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ยังคงต้องปฏิบัติหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำรช ำระบัญชีจะแล้วเสร็จ 
รวมถึงแจ้งให้ทรำบว่ำ ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องไปสมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรค
กำรเมืองอื่นภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ หำกไม่สำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอื่น
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด 60 วัน ดังกล่ำวตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (10) 
 ส ำหรับกรณีที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นค ำร้องให้
ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมือง ที่มีกำรกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ก่อนหน้ำนี้ นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองได้มีหนังสือไปยังทั้ง 32 พรรค เมื่อ 2 สัปดำห์ก่อนที่ผ่ำนมำ ให้ชี้แจงว่ำรำยกำรกู้ยืม เงินทดรองจ่ำย เงินยืม ที่
แสดงในรำยกำรงบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อกกต.นั้น เป็นกำรกู้แบบใด ยอดเงินที่มีกำรแจ้งนั้น เป็นกำรกู้จำก
บุคคลเดียว หรือเป็นยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด ก่อนหรือหลังกำรบังคับพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2000703  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2000703
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กกต.คัดค าวินิจฉัยศาลรธน.ก่อนฟันคดีอาญาอนค.ต่อหรือไม่  
24 ก.พ. 2020 16:40:37 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานกกต. 24 ก.พ.-ที่ประชุมกกต.รับทราบศาลรธน.สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ สั่งคัดค าวินิจฉัยน ามาพิจารณาจะ
ฟ้องคดีอาญาต่อหรือไม่ ส่งหนังสือให้อีก 32 พรรคชี้แจงเรื่องกู้เงินแล้ว 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) วันนี้(24 ก.พ.) ส ำนักงำนกกต.ได้รำยงำน
ให้ที่ประชุมทรำบกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่จำกเหตุกู้เงินจ ำนวน  191.2 ล้ำนบำทจำกนำย
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค รวมถึงขั้นตอนต่ำง ๆ ที่กกต.จะต้องแจ้งให้พรรคอนำคตใหม่ปฏิบัติ โดยในส่วนของ
กำรด ำเนินคดีอำญำ ที่ประชุมกกต.ให้ส ำนักงำนไปขอคัดค ำวินิจฉัย  รวมถึงค ำวินิจฉัยส่วนตนของตุลำกำรทุกคนมำ
พิจำรณำว่ำมีกี่ประเด็นที่เข้ำข่ำยที่กกต.ต้องด ำเนินคดีอำญำ เนื่องจำกกำรด ำเนินคดีอำญำจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำม
รอบคอบ 
  ส่วนกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่   พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือ
ห้ำมบุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ซ้ ำหรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ ภำพ เครื่องหมำย ของพรรค
อนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ  94 วรรคสอง และจะออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ให้ส่งบัญชีและงบ
แสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยังนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน   
 ทั้งนี้ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่และกรรมกำรบริหำรพรรคยังต้องปฏิบัติหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำรช ำระบัญชีจะ
แล้วเสร็จ รวมถึงแจ้งให้ทรำบว่ำส.ส.พรรคอนำคตใหม่ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องไปสมัครเข้ำเป็น
สมำชิกพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยใน 60 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  หำกไม่สำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกของ
พรรคกำรเมืองอ่ืนภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพ นับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด 60 วันตำม
มำตรำ 101(10) 
  ส ำหรับกรณีที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นค ำร้องให้
ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมืองที่กู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ก่อนหน้ำนี้  นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้
มีหนังสือไปยัง 32 พรรคเมื่อ 2 สัปดำห์ก่อนที่ผ่ำนมำแล้ว ให้ชี้แจงว่ำรำยกำรกู้ยืม เงินทดรองจ่ำย  เงินยืมที่แสดงใน
รำยกำรงบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อกกต.เป็นกำรกู้แบบใด ยอดเงินที่แจ้งเป็นกำรกู้จำกบุคคลเดียวหรือเป็น
ยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด ก่อนหรือหลังกำรบังคับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง 2560.-ส ำนักข่ำวไทย     
 
อ้ำงอิง  :  https://www.mcot.net/viewtna/5e539a15e3f8e40aef418a8e 

https://www.mcot.net/viewtna/5e539a15e3f8e40aef418a8e
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กกต.สั่งคัดค าวินิจฉัยฟันอาญา อนค.ให้ 30 วันช าระบัญชี แจ้ง 32 พรรคแจงกู้เงิน 
เผยแพร่: 24 ก.พ. 2563 16:48   ปรับปรุง: 24 ก.พ. 2563 17:18   
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม กกต.รับทราบค าวินิจฉัยยุบ อนค. สั่งเร่งคัดค าวินิจฉัย ก่อนเช็กมีกี่ฐานความผิดที่ต้องฟันอาญา นาย
ทะเบียนฯเตรียมประกาศลงราชกิจจาฯ ห้ามใครใช้ชื่อ ภาพสัญลักษณ์ซ้ า แจ้ง อนค.เร่งช าระบัญชีใน 30 วัน ร่อน
หนังสือสั่ง 32 พรรค แจงกู้ยืม  
 วันนี้ (24 ก.พ.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุม กกต.ได้รับทรำบกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบ
พรรคอนำคตใหม่จำกเหตุกู้เงินจ ำนวน 191.2 ล้ำนบำท จำก นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ตำมที่ส ำนักงำน 
กกต.เสนอ รวมถึงขั้นตอนต่ำงๆ ที่ กกต.จะต้องด ำเนินกำร และพรรคอนำคตใหม่ต้องปฏิบัติ โดยที่ประชุม กกต.ได้ให้
ส ำนักงำนเร่งคัดค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ รวมถึงค ำวินิจฉัยส่วนตนของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทุกคนเพ่ือมำพิจำรณำ
ว่ำมีกี่ประเด็นที่เข้ำข่ำย กกต.ต้องด ำเนินอำญำ เนื่องจำกกำรด ำเนินคดีอำญำจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ 
 ส่วนกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำร กกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือ
ห้ำมไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ ซ้ ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ ภำพ เครื่องหมำย ของ
พรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ 94 วรรคสอง ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง และจะออกหนังสือแจ้งไปยัง
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้ส่งบัญชีและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยัง
นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
ช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน โดยหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ยังคงต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำรช ำระบัญชีจะแล้วเสร็จ และแจ้งให้ทรำบว่ำ ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งต้องไปสมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยใน  60 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ 
หำกไม่สำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้  ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วัน
ถัดจำกวันที่ครบก ำหนด 60 วัน ดังกล่ำวตำมมำตรำ 101(10) ของรัฐธรรมนูญ 
 ส ำหรับกรณีที่ นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ยื่นค ำร้องให้
ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมือง ที่มีกำรกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ก่อนหน้ำนี้ ว่ำ เข้ำข่ำยเป็นควำมผิด
หรือไม่ นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีหนังสือไปยังทั้ง 32 พรรค เมื่อ 2 สัปดำห์ก่อนให้ชี้แจงว่ำรำยกำรกู้ยืม เงินทด
รองจ่ำย เงินยืม ที่แสดงในรำยกำรงบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อ กกต.นั้น เป็นกำรกู้แบบใด ยอดเงินที่มีกำรแจ้ง
นั้น เป็นกำรกู้จำกบุคคลเดียว หรือเป็นยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด ก่อนหรือหลังกำรบังคับใช้ 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000018590 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000018590
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"กกต."สั่งคัดค าวินิจฉัยศาลรธน. ก่อนด าเนินคดีอาญา "ธนาธร-กรรมการบริหาร" อนาคตใหม่ 
24 กุมภำพันธ์ 2020 เวลำ 17:58  
 
 
 
 
 
 
"กกต."สั่งคัดค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนด าเนินคดีอาญา ส่วนส.ส.ที่ไม่ถูกเพิกถอนต้องหาพรรคอ่ืนสังกัดภายใน
60วัน 
 วันที่ 24 ก.พ.2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ส ำนักงำนได้
รำยงำนให้กกต.ทรำบ กรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ จำกนำยธนำธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
พรรค ปล่อยกู้ให้พรรคอนำคตใหม่จ ำนวน 191.2 ล้ำนบำท รวมถึงขั้นตอนที่ กกต.ต้องแจ้งให้พรรคอนำคตใหม่ปฏิบัติ 
ขณะที่เรื่องกำรด ำเนินคดีอำญำที่ประชุม กกต.มอบหมำยให้ส ำนักงำนไปขอคัดค ำวินิจฉัย รวมถึงค ำวินิจฉัยส่วนตนของ
ตุลำกำรมำพิจำรณำว่ำมีก่ีประเด็นที่เข้ำข่ำย กกต.ต้องด ำเนินอำญำ ซึ่งต้องคัดด้วยควำมรอบคอบ  
 ส่วนกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำย ภำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือ
ห้ำมไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ซ้ ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ ภำพ เครื่องหมำย ของ
พรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ  94 วรรคสอง จำกนั้นจะออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้ส่ง
บัญชีและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยังนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 
180 วัน โดยหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่  ยังคงต้องปฏิบัติหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำร
ช ำระบัญชีจะแล้วเสร็จ  
 นอกจำกนี้ ต้องแจ้งให้ทรำบว่ำ ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องไป
สมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ หำกไม่สำมำรถเข้ำเป็น
สมำชิกของพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยในระยะเวลำ 60 ได้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด 60 
วันตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (10) 
 ขณะที่กรณีนำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค ำร้องให้
ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมือง ที่มีกำรกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ก่อนหน้ำนี้  นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองได้มีหนังสือไปยังทั้ง 32 พรรค เมื่อ 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เพ่ือให้ชี้แจงว่ำรำยกำรกู้ยืม เงินทดรองจ่ำย เงินยืม  ที่
แสดงในรำยกำรงบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อกกต.นั้น เป็นกำรกู้แบบใด และยอดเงินที่มีกำรแจ้งนั้น เป็นกำรกู้
จำกบุคคลเดียว หรือเป็นยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด ก่อนหรือหลังกำรบังคับพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.nationweekend.com/content/image_news/7043  
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/7043
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 เมื่อเวลำ 10.30 น. วันที่ 25 กุมภำพันธ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยสนธิญำ สวัสดี 
สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เข้ำยื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้กกต.สั่ง 11 กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ที่ถูก
ศำลสั่งยุบพรรค ให้ยุติกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง เพรำะขณะนี้กรรมกำรบริหำรพรรคที่ถูกตัดสิทธิยังเคลื่อนไหว
ทำงกำรเมือง อย่ำงเช่นกรณีท่ีน.ส.พรรณิกำร์ วำณิช อดีตโฆษกพรรค ได้อภิปรำยนอกสภำ และท ำให้เรื่องลุกลำมใหญ่โต 
ซึ่งเป็นเรื่องดังกล่ำวเกี่ยวพันระหว่ำงประเทศ และกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำที่ละเมิดค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญที่ห้ำมผู้ที่ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง ไปยุ่งเกี่ยวกับกำรเมือง ตนจึงมำยื่นเรื่องให้กกต.ในฐำนะผู้ที่ยื่นเรื่อง
ดังกล่ำวต่อศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำท่ีขัดต่อค ำสั่งของศำลรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 นำยสนธิญำ เรียกร้องให้กกต. ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งของศำลรัฐธรรมนูญ คือห้ำมอดีต
กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ยุ่งเกี่ยวกับกำรเมืองเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันนี้เป็นต้นไป และขอให้อดีต
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ยุติกำรเคลื่อนไหวเพ่ือให้บ้ำนเมืองกลับสู่ปกติ เพรำะเป็นกำรกระท ำที่ผิดพลำด
ของอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่เอง 
 “ตอนที่ผมเป็นรองโฆษกพรรคชำติไทย ขณะนั้นพรรคชำติไทยถูกยุบ กรรมกำรบริหำรพรรคของ
พรรคชำติไทยที่ถูกยุบก็ไม่ได้เข้ำมำข้องเกี่ยวกับกำรเมือง กลืนเลือดอยู่ตลอดเวลำจนครบ 5 ปี จนวันนี้กรรมกำรบริหำร
พรรคในชุดนั้นก็มำท ำงำนตำมปกติ แต่ในช่วงระยะที่ศำลสั่งห้ำมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชำติไทยก็ไม่ได้เข้ำมำยุ่ง
เกี่ยวกับกำรเมือง ดังนั้นวันนี้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ไม่ว่ำใครก็ตำมให้เคำรพมติของศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน” นำยสนธิญำ กล่ำวและว่ำ แม้กำรเคลื่อนไหวของอดีตกรรมกำรบริหำรพรรค
อนำคตใหม่จะไม่มีกฎหมำยก ำหนดในเรื่องกำรเอำผิด แต่จะมีในเรื่องของกำรบังคับให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำล 
 เมื่อถำมว่ำ หำกกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่เคลื่อนไหวในนำมคณะอนำคตใหม่ ไม่ใช่ในนำมอดีต
พรรค นำยสนธิญำ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้กกต.ต้องวินิจฉัยออกมำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพรำะเชื่อว่ำจะมีกำรยุบพรรคอีกใน
อนำคต กกต.จึงควรท ำเป็นบรรทัดฐำนว่ำจะสำมำรถกระท ำได้มำกน้อยแค่ไหน แต่กรณีน.ส.พรรณิกำร์ ที่อภิปรำยนอก
สภำ ก็เห็นแล้วว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเมือง ที่ขัดต่อค ำสั่งของศำลรัฐธรรมนูญอย่ำงชัดเจน 
 นำยสนธิญำ กล่ำวถึงกำรเคลื่อนไหวของนักศึกษำด้วยว่ำ เป็นสิทธิของนักศึกษำ และประชำชนคนไทย ซึ่ง
ตนก็เคยเป็นนักศึกษำ อยำกให้นักศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูค ำพิพำกษำ ไปดูรำยละเอียดค ำพิพำกษำของศำล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด ทุกวรรค ทุกตอน เชื่อว่ำจะได้รับค ำตอบที่ชัดเจน เพ่ือควำมสงบเรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนเคำรพค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรนูญ สังคมไทยหรือสังคมท่ีไหนก็ตำมถ้ำไม่มีกฎหมำยก็อยู่ไม่ได้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2002587 
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จี้ กกต.สั่งอดีต ส.ส.อนค. ยุติเคลื่อนไหวทางการเมือง 
อังคำรที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 12.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ลูกพรรคพปชร.” จี้กกต. ขอให้ กก.บห.อนาคตใหม่ ยุติเคลื่อนไหวทางการเมือง ยกเคสพรรคชาติไทยที่ถูกยุบ 
กก.บห.ยังไม่ยุ่งเรื่องการเมืองตลอด 5 ปี แนะนักศึกษาไปดูรายละเอียดค าพิพากษาก่อนเคลื่อนไหว 
 เมื่อวันที่  24 ก.พ. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิกพรรคพลัง
ประชำรัฐ (พปชร.) เข้ำยื่นหนังสือต่อ กกต. เพ่ือขอให้ กกต.สั่งให้กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ที่ถูกศำลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคไปแล้วนั้น ให้ยุติกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง เพรำะขณะนี้กรรมกำรบริหำรพรรคท่ีถูกตัดสิทธิยังเคลื่อนไหว
ทำงกำรเมือง อย่ำงเช่นกรณีที่ น.ส.พรรณิกำร์ วำณิช อดีตโฆษกพรรค ได้อภิปรำยนอกสภำที่สำขำพรรค และท ำให้เรื่อง
ลุกลำมใหญ่โต ซึ่งเป็นเรื่องดังกล่ำวเกี่ยวพันระหว่ำงประเทศ และกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำที่ละเมิดค ำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญที่ห้ำมผู้ที่ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง ไปยุ่งเกี่ยวกับกำรเมือง  
 ตนจึงมำยื่นเรื่องให้กกต.ในฐำนะผู้ที่ยื่นเรื่องดังกล่ำวต่อศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว เป็น
กำรกระท ำที่ขัดต่อค ำสั่งของศำลรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมขอเรียกร้องให้ กกต. ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่ง
ของศำลรัฐธรรมนูญ คือห้ำมอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ยุ่งเกี่ยวกับกำรเมืองเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำก
วันนี้เป็นต้นไป และขอให้อดีตคณะกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ยุติกำรเคลื่อนไหวเพ่ือให้บ้ำนเมืองกลับสู่ปกติ 
เพรำะเป็นกำรกระท ำท่ีผิดพลำดของอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่เอง 
 “ตอนที่ผมเป็นรองโฆษกพรรคชำติไทย ขณะนั้นพรรคชำติไทยถูกยุบ กรรมกำรบริหำรพรรคของ
พรรคชำติไทยที่ถูกยุบก็ไม่ได้เข้ำมำข้องเกี่ยวกับกำรเมือง กลืนเลือดอยู่ตลอดเวลำจนครบ 5 ปี จนวันนี้กรรมกำรบริหำร
พรรคในชุดนั้นก็มำท ำงำนตำมปกติ แต่ในช่วงระยะที่ศำลสั่งห้ำมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชำติไทยก็ไม่ได้เข้ำมำยุ่ง
เกีย่วกับกำรเมือง ดังนั้นวันนี้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ไม่ว่ำใครก็ตำมให้เคำรพมติของศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน ทั้งนี้แม้กำรเคลื่อนไหวของอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่จะไม่มี
กฎหมำยก ำหนดในเรื่องกำรเอำผิด แต่จะมีในเรื่องของกำรบังคับให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำล”นำยสนธิญำ กล่ำว 
เมื่อถำมว่ำหำกกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่เคลื่อนไหวในนำมคณะอนำคตใหม่ ไม่ใช่ในนำมอดีตพรรคอนำคตใหม่ 
นำยสนธิญำ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้กกต.ต้องวินิจฉัยออกมำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพรำะเชื่อว่ำจะมีกำรยุบพรรคอีกใน
อนำคต กกต.จึงควรท ำเป็นบรรทัดฐำนว่ำจะสำมำรถกระท ำได้มำกน้อยแค่ไหน แต่กรณีน.ส.พรรณิกำร์ ที่อภิปรำยนอก
สภำ ก็เห็นแล้วว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเมือง ที่ขัดต่อค ำสั่งของศำลรัฐธรรมนูญอย่ำงชัดเจน 
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 นำยสนธิญำ ยังกล่ำวถึงกำรเคลื่อนไหวของนักศึกษำด้วยว่ำ เป็นสิทธิของนักศึกษำ และประชำชนคนไทย 
ซึ่งตนก็เคยเป็นนักศึกษำ แต่อยำกให้นักศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูค ำพิพำกษำ ไปดูรำยละเอียดค ำพิพำกษำของศำล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด ทุกวรรค ทุกตอน เชื่อว่ำจะได้รับค ำตอบที่ชัดเจน เพ่ือควำมสงบเรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนเคำรพค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ สังคมไทยหรือสังคมท่ีไหนก็ตำมถ้ำไม่มีกฎหมำยก็อยู่ไม่ได้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/759453 
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กกต.เร่งศึกษาค าวินิจฉัยยุบอนค.ก่อนฟันอาญา 
24 กุมภำพันธ์ 2563 - 16:21 น.  
 
 
 
 
 
 
 
กกต.รับทราบค าสั่งยุบพรรคอนค.เร่งคัดค าวินิจฉัยศาลก่อนวางแนวทางด าเนินคดีอาญา  ย้ ากก.บห.ต้องอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าจะช าระบัญชีเสร็จสิ้น ส่วนส.ส.ต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 60 วัน ร่อนหนังสือถึง32 พรรคกู้เงิน เร่ง
ชี้แจงเส้นทางเงินกู้ 
           เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ได้รำยงำนต่อที่
ประชุมกรรมกำร กกต.ให้รับทรำบ กรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่จำกเหตุกู้เงินจ ำนวน 
191.2 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค รวมถึงขั้นตอนต่ำงๆ ที่กกต.จะต้องแจ้งให้พรรคอนำคตใหม่
ปฏิบัติ โดยในส่วนของกำรด ำเนินคดีอำญำ ที่ประชุมกกต.ได้ให้ส ำนักงำนกกต. ไปขอคัดค ำวินิจฉัยกลำง และค ำวินิจฉัย
ส่วนตนของตุลำกำรทุกคนมำเพ่ือพิจำรณำว่ำมีกี่ประเด็นที่เข้ำข่ำยกกต.ต้องด ำเนินอำญำ เนื่องจำกกำรด ำเนินคดีอำญำ
จะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ 
           ผู้สื่อข่ำวรำยงำนด้วยว่ำ ส ำหรับกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำย  ภำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคต
ใหม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือห้ำมไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ซ้ ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อ
ย่อ ภำพ เครื่องหมำย ของพรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ 94 วรรคสอง และจะออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่ ให้ส่งบัญชีและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยังนำยทะเบียน
พรรคกำรเมืองภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ช ำระบัญชีให้
แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน โดยหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่
อยู่จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จ รวมถึงแจ้งให้ทรำบว่ำ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งต้องไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ หำกไม่
สำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้  ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำก
วันที่ครบก ำหนด 60 วัน ดังกล่ำวตำมมำตรำ 101 (10) 
           ส ำหรับกรณีที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นค ำร้องให้
ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมือง ที่มีกำรกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่นั้น เมื่อ 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ นำย
ทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีหนังสือไปยังทั้ง 32 พรรค ให้ชี้แจงว่ำรำยกำรกู้ยืม เงินทดรองจ่ำย เงินยืม ที่แสดงในรำยกำร
งบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อกกต.นั้น เป็นกำรกู้แบบใด ยอดเงินที่มีกำรแจ้งนั้น เป็นกำรกู้จำกบุคคลเดียว หรือ
เป็นยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด ก่อนหรือหลังกำรบังคับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/418763 

https://www.komchadluek.net/news/politic/418763
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‘กกต.’ถกเคาะรอบคอบ! ค าวินิจฉัยศาลรธน.ยุบอนค. ฟันอาญา‘ธนาธร-กก.บห.’ 
วันจันทร์ ที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดบัญชี “กกต.” ถกรับทราบค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค “อนค.” สั่งส านักงานคัดค าวินิจฉัยส่วนตนก่อน
ด าเนินคดีอาญา “ธนาธร- กก.บห.” 
 เมื่อวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ส ำนักงำนได้มีกำรรำยงำนให้ กกต. ทรำบ กรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่จำกเหตุกู้เงิน
จ ำนวน 191.2 ล้ำนบำทจำก นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค  รวมถึงขั้นตอนต่ำงๆที่ กกต. จะต้องแจ้งให้พรรค
อนำคตใหม่ปฏิบัติ โดยในส่วนของกำรด ำเนินคดีอำญำ ที่ประชุม กกต. ได้ให้ส ำนักงำนไปขอคัดค ำวินิจฉัย รวมถึงค ำ
วินิจฉัยส่วนตนของตุลำกำรทุกคนมำเพ่ือพิจำรณำว่ำ มีกี่ประเด็นที่เข้ำข่ำย กกต. ต้องด ำเนินอำญำ เนื่องจำกกำร
ด ำเนินคดีอำญำจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ  
 ส่วนกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่   พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือ
ห้ำมไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ซ้ ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ ภำพ เครื่องหมำย ของ
พรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ  94 วรรคสอง และจะออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้ส่งบัญชี
และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยังนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองภำยใน 
30 วัน นับแต่วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน 
โดยหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ยังคงต้องปฏิบัติหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำรช ำระบัญชีจะ
แล้วเสร็จ รวมถึงแจ้งให้ทรำบว่ำส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องไปสมัครเข้ำเป็น
สมำชิกพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ หำกไม่สำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกของ
พรรคกำรเมืองอ่ืนภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด 60 วัน 
ดังกล่ำวตำมมำตรำ 101 (10)  
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/475115  
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‘กกต.’เล็งเชือดล็อตใหญ่! 32 พรรคการเมืองกู้เงิน ส่อซ้ ารอยยุบ‘อนค.’ 
วันจันทร์ ที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ส ำนักงำนได้มีกำรรำยงำนให้ กกต. ทรำบ กรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่จำกเหตุกู้เงิน
จ ำนวน 191.2 ล้ำนบำทจำก นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค  รวมถึงขั้นตอนต่ำงๆที่ กกต. จะต้องแจ้งให้พรรค
อนำคตใหม่ปฏิบัติ โดยในส่วนของกำรด ำเนินคดีอำญำ ที่ประชุม กกต. ได้ให้ส ำนักงำนไปขอคัดค ำวินิจฉัย รวมถึงค ำ
วินิจฉัยส่วนตนของตุลำกำรทุกคนมำเพ่ือพิจำรณำว่ำ  มีกี่ประเด็นที่เข้ำข่ำย กกต. ต้องด ำเนินอำญำ เนื่องจำกกำร
ด ำเนินคดีอำญำจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ 
 รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ส ำหรับกรณีที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
ได้ยื่นค ำร้องให้ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมือง ที่มีกำรกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ก่อนหน้ำนี้  นำย
ทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีหนังสือไปยังทั้ง 32 พรรค เมื่อ 2 สัปดำห์ก่อนที่ผ่ำนมำ ให้ชี้แจงว่ำ รำยกำรกู้ยืม เงินทดรอง
จ่ำย เงินยืม ที่แสดงในรำยกำรงบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อ กกต. นั้น เป็นกำรกู้แบบใด ยอดเงินที่มีกำรแจ้งนั้น 
เป็นกำรกู้จำกบุคคลเดียว หรือเป็นยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด  ก่อนหรือหลังกำรบังคับ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/475118 
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36อาจารย์นิติมธ.แย้งศาล ‘9งูเห่าอนค.’ซบภูมิใจไทย 
25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
กกต.รับทราบค าสั่งศาล รธน.ยุบอนาคตใหม่ สั่งส านักงานคัดค าวินิจฉัยส่วนตนก่อนด าเนินคดีอาญา ไล่บี้ 32 พรรค
แจงกู้เงิน "ศรีสุวรรณ" ร้องเร่งฟันซ้ า "ธนาธร-กก.บห." พร้อมยึดเงินเข้ากองทุน 36 อาจารย์นิติศาสตร์ มธ.ร่อน
แถลงการณ์แย้งศาล 4 ประเด็น 
    ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนได้รำยงำนให้ทรำบกรณีท่ีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ จำก
เหตุกู้เงินจ ำนวน 191.2 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค รวมถึงข้ันตอนต่ำงๆ ที่ กกต.จะต้องแจ้งให้
พรรคอนำคตใหม่ปฏิบัติ โดยในส่วนของกำรด ำเนินคดีอำญำ ที่ประชุม กกต.ได้ให้ส ำนักงำนไปขอคัดค ำวินิจฉัย รวมถึง
ค ำวินิจฉัยส่วนตนของตุลำกำรทุกคน เพ่ือพิจำรณำว่ำมีกี่ประเด็นที่เข้ำข่ำย กกต.ต้องด ำเนินคดีอำญำ เนื่องจำกกำร
ด ำเนินคดีอำญำจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ 
 ส่วนกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุม
มำ  เลขำธิกำร กกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะประกำศค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เพ่ือห้ำมไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคอนำคตใหม่ซ้ ำ หรือพ้องกับชื่อ  ชื่อย่อ ภำพ เครื่องหมำย 
ของพรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบตำมมำตรำ 94 วรรคสอง และจะออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้ส่ง
บัญชีและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินของพรรคกลับมำยังนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ  เพ่ือแจ้งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 
180 วัน  
 โดยหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ยังคงต้องปฏิบัติหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำร
ช ำระบัญชีจะแล้วเสร็จ รวมถึงแจ้งให้ทรำบว่ำ ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องไป
สมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ หำกไม่สำมำรถเข้ำเป็น
สมำชิกของพรรคกำรเมืองอ่ืนภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด 
60 วัน ดังกล่ำวตำมมำตรำ 101 (10) 
 ส ำหรับกรณีที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นค ำร้องให้
ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมืองที่มีกำรกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ก่อนหน้ำนี้  นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองได้มีหนังสือไปยังทั้ง 32 พรรคเมื่อ 2 สัปดำห์ก่อนที่ผ่ำนมำ ให้ชี้แจงว่ำรำยกำรกู้ยืม เงินทดรองจ่ำย เงินยืม  ที่
แสดงในรำยกำรงบกำรเงินของพรรคปี 2561 ที่ยื่นต่อ กกต.นั้น เป็นกำรกู้แบบใด ยอดเงินที่มีกำรแจ้งนั้นเป็นกำรกู้จำก
บุคคลเดียว หรือเป็นยอดรวมที่กู้จำกหลำยบุคคล และกู้ในช่วงเวลำใด  ก่อนหรือหลังกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
  
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
 
 ในช่วงเช้ำ นำยศรีสุวรรณกล่ำวภำยหลังเข้ำยื่นหนังสือต่อ กกต. ขอให้พิจำรณำด ำเนินคดีอำญำกับพรรค
อนำคตใหม่และนำยธนำธร กรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรค จำกเหตุพรรคกู้ยืมเงินจ ำนวน 191.2 ล้ำนบำท
ว่ำ เมื่อศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยว่ำพรรคอนำคตใหม่มีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ  66 จะมีโทษทำงอำญำ ตำม
มำตรำ 124 และ 125 ซึ่งเป็นโทษทำงอำญำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคือ กกต. ที่ต้องไต่สวน สอบสวน เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลหลักฐำนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวหำต่อศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
นอกจำกนี้ตำมมำตรำ 66 กำรที่มีผู้บริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท กกต.จะต้องด ำเนินกำรเรียกเงินที่เกินกฎหมำยก ำหนด
เข้ำสู่กองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองต่อไป  
 นำยศรีสุวรรณเปิดเผยด้วยว่ำ แต่ละพรรครำยงำนยอดเงินมำที่ กกต.ไม่เหมือนกัน แต่มีอยู่ 2 พรรค คือ 
พรรคเพ่ือไทยและพรรคภูมิใจไทย ที่รำยงำนยอดเงินเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท ซึ่งจะเอำผิดได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กกต.  หำก
ไม่ด ำเนินกำรหรือหำกละเลย เพิกเฉย จะเข้ำข่ำยละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ นิติฯ มธ.แย้งศำลยุบ อนค. 
 วันเดียวกัน คณำจำรย์คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้ออกแถลงกำรณ์เกี่ยวกับค ำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ โดยมีข้อสังเกตและควำมคิดเห็นต่อค ำวินิจฉัยและกำรให้เหตุผลของศำล
รัฐธรรมนูญในคดีดังกล่ำวในประเด็นดังต่อไปนี้  
 1.พรรคกำรเมืองไม่ใช่นิติบุคคลที่ใช้อ ำนำจมหำชน จึงสำมำรถกู้ยืมได้โดยไม่ต้องมีกฎหมำยให้อ ำนำจ เมื่อ
พิจำรณำลักษณะพรรคกำรเมืองตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 จะพบว่ำ กฎหมำยไม่ได้บัญญัติให้พรรค
กำรเมืองสำมำรถใช้อ ำนำจมหำชนหรือใช้อ ำนำจรัฐในลักษณะที่มีอ ำนำจเหนือหรืออ ำนำจฝ่ำยเดียว  หำกแต่ท ำหน้ำที่
เพียงรวบรวมและก่อตั้งเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของประชำชน  เพ่ือให้มีโอกำสในกำรเข้ำไปใช้อ ำนำจรัฐหรืออ ำนำจ
มหำชนต่อไปเท่ำนั้น รวมทั้งพรรคกำรเมืองไม่ได้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะโดยตรง  นอกจำกนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับกฎหมำยของต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นสหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร เยอรมนี หรือฝรั่งเศส พรรค
กำรเมืองทั้งหลำยต่ำงมีสถำนะเป็นเพียงนิติบุคคลตำมกฎหมำยเอกชนทั้งสิ้น  ดังนั้นกำรกู้ยืมเงินของพรรคกำรเมืองใน
ฐำนะนิติบุคคลนั้นจึงสำมำรถท ำได้ จึงไม่เห็นด้วยกับควำมเห็นของศำลรัฐธรรมนูญที่ว่ำ เมื่อไม่มีกฎหมำยอนุญำตให้
พรรคกำรเมืองกู้เงินได้ เงินกู้นั้นจึงเป็นเงินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 
 2.กำรคิดดอกเบี้ยและกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเป็นเสรีภำพโดยแท้ของเจ้ำหนี้และคู่สัญญำ  กำรที่เจ้ำหนี้
ตกลงไม่คิดดอกเบี้ยเลย หรือคิดดอกเบี้ยในอัตรำต่ ำ เป็นแต่เพียงกำรที่เจ้ำหนี้ไม่ประสงค์จะเรียกค่ำตอบแทนจำกกำรให้
กู้ยืมหรือค่ำเสียโอกำสในกำรหำประโยชน์จำกเงิน แต่ไม่ท ำให้เจ้ำหนี้สูญเสียหรือเสียหำยในทำงทรัพย์สิน จึงไม่ใช่เรื่อง
ผิดปกติทำงกำรค้ำ ดังจะเห็นได้จำกกำรที่มำตรำ 7 ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ที่ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ในกรณีที่มีกำรตกลงคิดดอกเบี้ยในหนี้เงิน แต่ไม่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเอำไว้ นั่นหมำยควำมว่ำ ถ้ำ
คู่สัญญำไม่คิดดอกเบี้ยเลย หรือคิดดอกเบี้ยในอัตรำต่ ำกว่ำร้อยละ 7.5 กฎหมำยก็ไม่เข้ำไปแทรกแซง และปล่อยให้
เป็นไปตำมเจตนำของคู่สัญญำ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่ำ กำรไม่คิดอัตรำดอกเบี้ยหรือคิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรำต่ ำกว่ำ
ที่กฎหมำยก ำหนดจึงเป็นเรื่องปกติ ด้วยเหตุนี้กำรให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำต่ ำกว่ำกฎหมำยก ำหนด จึงไม่ใช่กำร
บริจำคหรือกำรให้ประโยชน์อ่ืนใด ตำมนัยของมำตรำ 66 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 หำกแต่เป็นหนี้สินที่
พรรคกำรเมืองอำจก่อขึ้นได้ในฐำนะที่เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยเอกชน 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 3.ข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่สำมำรถปรับเข้ำกับมำตรำ 72 แห่ง พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 ได้  ศำล
รัฐธรรมนูญในคดีนี้ได้เชื่อมโยงกำรบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดเกินกว่ำสิบล้ำนบำท ซึ่งต้องห้ำมตำมมำตรำ 
66 วรรคสอง เข้ำกับมำตรำ 72 วรรคสอง ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง เพ่ือให้ศำลมีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งยุบพรรค
กำรเมืองตำมมำตรำ 92 วรรคหนึ่ง (3) คณำจำรย์นิติศำสตร์มีควำมเห็นว่ำ มำตรำ 72 ไม่อำจน ำมำใช้ตีควำมประกอบ
กับมำตรำ 66 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองได้   เนื่องจำกควำมมุ่งหมำยของมำตรำ 72 คือ กำรห้ำมพรรคเมืองเข้ำ
ไปยุ่งเก่ียวกับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมำจำกกำรกระท ำกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ดังเช่น เงินที่ได้มำ
จำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำหรือจำกกำรค้ำยำเสพติด เป็นต้น  
 ส่วนควำมมุ่งหมำยตำมมำตรำ 66 นั้น เป็นกำรก ำหนดจ ำนวนเงินอย่ำงสูงหรือเพดำนกำรรับเงินรำยได้ที่
เป็นเงินบริจำค ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่เกินมูลค่ำสิบล้ำนบำทต่อปี เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บริจำครำยใดใช้กลไก
ดังกล่ำวในกำรครอบง ำกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง  เมื่อกำรกระท ำตำมมำตรำ 66 ไม่อำจถูกเชื่อมโยงเข้ำกับ
มำตรำ 72 ได้ หำกไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเงินที่ได้รับมำนั้นมีแหล่งที่มำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  กำรกระท ำของพรรค
กำรเมืองตำมมำตรำ 66 จึงไม่ใช่เหตุในกำรยุบพรรคกำรเมืองได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 92 วรรคหนึ่ง (3) แต่อย่ำงใด 
ตีควำม กม.ต้องเป็นธรรม 
 4.ควำมส ำคัญของพรรคกำรเมืองในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย กับกำรใช้อ ำนำจยุบพรรคกำรเมือง
ของศำลรัฐธรรมนูญ คณำจำรย์นิติศำสตร์มีข้อสังเกตประกำรส ำคัญต่ออ ำนำจในกำรออกค ำสั่งยุบพรรคกำรเมืองโดย
ศำลรัฐธรรมนูญว่ำ เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื่องกำรยุบพรรคกำรเมืองตำมหลักกำรที่เกิดขึ้นในต่ำงประเทศนั้น 
เกิดจำกแนวคิดในเรื่องกำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชำธิปไตยจำกภยันตรำยอย่ำงร้ำยแรงที่จะน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรปกครองจำกระบอบประชำธิปไตยไปสู่กำรปกครองในระบอบอ ำนำจเบ็ดเสร็จหรือเผด็จกำร จึง
ถูกใช้เฉพำะที่ได้ควำมอย่ำงชัดแจ้งและปรำศจำกข้อสงสัยว่ำพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มทำงกำรเมืองกระท ำกำรในลักษณะ
ที่ต้องกำรล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยหรือล้มล้ำงรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น โดยหลักแล้วศำลรัฐธรรมนูญ
จะต้องจ ำกัดอ ำนำจตนเองในกำรใช้อ ำนำจยุบพรรคกำรเมือง หำกไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดแจ้งเช่นว่ำนั้น  
 แม้ว่ำคณำจำรย์นิติศำสตร์จะเคำรพในแนวทำงกำรตีควำมและกำรใช้ดุลยพินิจของตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญแต่ละท่ำน แต่ตระหนักดีว่ำ นักวิชำกำรกฎหมำยย่อมมีภำระหน้ำที่ในกำรค้นหำแนวทำงในกำรใช้และ
ตีควำมกฎหมำยที่เหมำะสมและเป็นธรรมที่สุด และน ำเสนอแนวทำงในกำรใช้และตีควำมดังกล่ำวให้บรรดำนักกฎหมำย
และสังคมได้ขบคิดพิจำรณำ เนื่องจำกกำรใช้และกำรตีควำมกฎหมำยที่เป็นธรรมเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภำพของ
ประชำชนและเป็นกำรธ ำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐในสังคม คณำจำรย์นิติศำสตร์เชื่อว่ำปัญหำทำงกำรเมืองไทยที่สั่งสมมำเป็น
เวลำยำวนำนจะได้รับกำรแก้ไขเยียวยำด้วยกำรใช้กำรตีควำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม  และระบอบ
ประชำธิปไตยจะด ำรงอยู่ได้หำกนักกฎหมำยท ำหน้ำที่โดยปรำศจำกอคติ  และผู้คนในสังคมร่วมกันหำทำงออกให้กับ
ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลและควำมอดทนอดกลั้น 
 ส ำหรับคณำจำรย์นิติศำสตร์ที่ร่วมลงชื่อแถลงกำรณ์ดังกล่ำว จ ำนวน 36 คน ได้แก่ 1.รศ.ดร.มุนินทร์ พงศำ
ปำน คณบดีคณะนิติศำสตร์ 2.รศ.ดร.สุปรียำ แก้วละเอียด 3.รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยำนุพงศ์  4.ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี 5.
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 6.รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 7.อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยำวุฒิ  8.อ.คงสัจจำ สุวรรณเพ็ชร 9.ผศ.ดร.นพร 
โพธิ์พัฒนชัย 10.รศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร 11.ดร.อ ำนำจ  ตั้งคีรีพิมำน 12.อ.เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม 13.อ.กิตติภพ วังค ำ 
14.ผศ.สุรศักดิ์ บุญเรือง 15.อ.มำติกำ วินิจสร  16.อ.ภัทรพงษ์ แสงไกร 17.รศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญำอนันต์ 18.ศ.ดร.
สุเมธ สิริคุณโชติ 19.รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ 20.อ.ยศสุดำ หร่ำยเจริญ 21.ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต 22.ผศ.ดร.ตำมพงษ์ 
ชอบอิสระ 23.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี 24.ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลำง 25.อ.เอ้ือกำรย์ โสภำคดิษฐพงษ์ 26.ศ.ดร.สหธน 
รัตนไพจิตร 27.อ.กีระเกียรติ พระทัย 28.อ.ฉัตรดนัย สมำนพันธ์ 29.อ.ปทิตตำ ไชยปำน 30.ดร.พนัญญำ  ลำภประเสริฐ
พร 31.ผศ.ดร.เอมผกำ เตชะอภัยคุณ 32.อ.สุรศักดิ์ บุญญำนุกูลกิจ 33.ดร.นัษฐิกำ ศรีพงษ์กุล 34.อ.พวงรัตน์ ปฐมสิริ
รักษ์ 35.อ.สุประวีณ์ อำสนศักดิ์ 36.อ.ปวีร์ เจนวีระนนท์ 
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 ด้ำน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม กล่ำวถึงกรณีนักศึกษำมหำวิทยำลัย
แห่งหนึ่งนัดชุมนุมว่ำ "ไม่เห็นมีอะไร ขอให้ระมัดระวังกฎหมำยอื่นๆ ด้วยแล้วกันถ้ำชุมนุมกันภำยนอก" 
 เมื่อเวลำ 19.30 น. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ห้องประชุมรัฐสภำระหว่ำงที่มีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ  ปรำกฏ
ว่ำมี ส.ส.อดีตพรรคอนำคตใหม่ จ ำนวน 9 คน ไปนั่งอยู่ฝั่งเดียวกับที่นั่ง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งบำงคนยังไปร่วม
รับประทำนอำหำรที่ห้องรับรอง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย โดย ส.ส.ทุกคนติดบัตรที่หน้ำอก แต่ได้คว่ ำบัตรปิดชื่อของตัวเองไว้ 
ประกอบด้วย นำยโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. เขต 23, ร้อยต ำรวจตรี มณฑล โพธิ์คำย ส.ส.กทม. เขต 10, 
นำยสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. เขต 21, นำยเอกกำร  ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1, นำยอนำวิล รัตนสถำพร ส.ส.
ปทุมธำนี เขต 3, นำยกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรำ เขต 1, นำยฐิตินันท์ แสงนำค ส.ส.ขอนแก่น เขต 1, นำยวิรัช 
พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ,   นำยส ำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
 ทั้งนี้ หนึ่งใน ส.ส.อนำคตใหม่เปิดเผยถึงสำเหตุที่ ส.ส.เหล่ำนี้ย้ำยมำสังกัดพรรคภูมิใจไทย เพรำะเป็นพรรค
ที่ เน้นกำรท ำงำน  ประกอบกับสภำพแวดล้อมของพรรคอยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง ไม่มีกำรแบ่งแยกชนชั้นหรือ
ยศถำบรรดำศักดิ์ จึงท ำให้เกิดควำมสบำยใจ. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58087  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58087
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 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โพสต์แสดงควำมเห็นผ่ำนเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว หลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนำคตใหม่ ระบุว่ำ ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ สร้ำง
ควำมชอบธรรมให้ กกต. ส่งเรื่องให้ศำลได้โดยไม่ต้องไต่สวน 
 แม้ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัย พ.ศ.2561 ข้อ 51 จะระบุ 
ให้ เมื่อ กกต.พบว่ำ พรรคกำรเมืองใดท ำผิด กม.เลือกตั้ง ต้องตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือไต่สวน และ ข้อ 54 ระบุว่ำต้องแจ้ง
ข้อกล่ำวหำต่อผู้ถูกร้อง และ ข้อ 57 ต้องเปิดโอกำสให้ผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงด้วยวำจำหรือเอกสำร ก่อนสรุปเรื่องรำยงำน
ต่อ กกต. 
 เมื่อพรรคอนำคตใหม่ ถูก กกต.ลงมติส่งศำลว่ำท ำผิด พรป.พรรคกำรเมือง มำตรำ 72 โดยไม่ผ่ำน
กระบวนกำรไต่สวน แจ้งข้อกล่ำวหำ และไม่เปิดโอกำสให้ชี้แจงเพ่ือแก้ข้อกล่ำวหำ โดย ใช้เวลำในกำรพิจำรณำตั้งแต่ 26 
พ.ย.2562 ถึง 11 ธันวำคม 2563 เพียง 15 วันปฏิทิน หรือ 9 วันท ำกำร และเมื่อศำลได้แถลงว่ำ กระบวนกำรยื่นค ำร้อง
ของ กกต. นั้นชอบด้วยกฎหมำย 
 กกต. จึงมีควำมชอบธรรม ที่จะด ำเนินกำรต่อพรรคกำรเมืองอ่ืนอีก 32 พรรค ที่มีรำยกำรเงินกู้และเงินยืม 
ในงบกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นต้องให้พรรคดังกล่ำวมีหนังสือชี้แจงแต่อย่ำงใด 
กู้หรือยืมบำทเดียวก็ผิดครับ มีค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ สร้ำงบรรทัดฐำนไว้แล้ว 
#อย่ำหลำยมำตรฐำน 
#15วันควรส่งศำลรัฐธรรมนูญได้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2002037 
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"สมชัย"  ขีดเส้น 1เมษา จี้ กกต. ยุบ 32 พรรค หากไม่ท าร้องปปช.สอบฐานละเว้น 
สยำมรัฐออนไลน์  25 กุมภำพันธ์ 2563 11:21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โพสต์แสดงควำมเห็นผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ สมชัย ศรีสุทธิยำกร 
ระบุว่ำ... 
1 เมษำยน 2563 ใครจะไปกับผม 
1. ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคดี พรรคอนำคตใหม่ 21 ก.พ.2563 
2. กกต. สำมำรถไปคัดค ำวินิจฉัยจำกศำลได้ หลังอ่ำนค ำวินิจฉัย 15 วัน คือวันที่ 7 มีนำคม 2563 ซึ่งตรงกับวันเสำร์ 
ดังนั้นวันจันทร์ที่ 9 มีนำคม 2563 คือวันที่ไปติดต่อศำลได้ 
3. ฝ่ำย กม. ควรสรุปรำยงำนที่ประชุม กกต. ได้ภำยใน 1 สัปดำห์ คือ วันที่ 16 มีนำคม 2563 
4. ที่ประชุม กกต. ควรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนที่ท ำกับพรรคอนำคตใหม่ คือ ให้เลขำ กกต. ตั้งกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริง โดยไม่มีกำรไต่สวน ไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ และไม่ให้โอกำสผู้ถูกร้องแสดงหลักฐำนโต้แย้ง เนื่องจำกมี
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏและเป็นไปตำมแนววินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ 
5. กกต.ควรสำมำรถลงมติส่งค ำร้องยุบพรรค 32 พรรคที่มีกำรกู้และยืมปรำกฏในงบกำรเงินปี 2561 ได้ภำยใน 15 วัน
ตำมระยะเวลำที่ด ำเนินกำรกับพรรคอนำคตใหม่ คือภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563 
6. หำกวันที่ 1 เมษำยน 2563 กกต.ยังไม่มีกำรยื่นค ำร้อง ต่อ ศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ยุบพรรคกำรเมือง 32 พรรคที่ท ำ
ผิด พรป.พรรคกำรเมืองตำมแนวที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขอเชิญชวนประชำชนที่เห็นว่ำ กกต.ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
และจงใจกระท ำกำรท่ีขัดกับกฎหมำย ไปร่วมยื่นค ำร้องกับผมที่ ปปช. เพื่อไต่สวนและด ำเนินคดีกับ กกต.ได้ครับ 
7. หำกที่ประชุม ปปช.มีมติให้ไต่สวน กกต.ทั้ง 7 คน ต้องยุติปฏิบัติหน้ำที่ครับ 
#กกตไม่ขอกินลอดช่อง 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/135051 
          :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2002197 
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'สมชัย' เตรียมร้อง ปปช. สอบ กกต. หากเมินคดีเงินกู้ 32 พรรคส่งศาลรัฐธรรมนูญ 
วันอังคำร ที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 11.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 25 กุมภำพันธ์ นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โพสต์แสดงควำมเห็นผ่ำนเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว "สมชัย ศรีสุทธิยำกร" หลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนำคตใหม่ ระบุว่ำ วันที่ 1 เมษำยน 2563 
ใครจะไปกับผม 
1. ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคดี พรรคอนำคตใหม่ 21 ก.พ.2563 
2. กกต. สำมำรถไปคัดค ำวินิจฉัยจำกศำลได้ หลังอ่ำนค ำวินิจฉัย 15 วัน คือวันที่ 7 มีนำคม 2563 ซึ่งตรงกับวันเสำร์ 
ดังนั้นวันจันทร์ที่ 9 มีนำคม 2563 คือวันที่ไปติดต่อศำลได้ 
3. ฝ่ำย กม. ควรสรุปรำยงำนที่ประชุม กกต. ได้ภำยใน 1 สัปดำห์ คือ วันที่ 16 มีนำคม 2563 
4. ที่ประชุม กกต. ควรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนที่ท ำกับพรรคอนำคตใหม่ คือ ให้เลขำ กกต. ตั้งกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริง โดยไม่มีกำรไต่สวน ไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ และไม่ให้โอกำสผู้ถูกร้องแสดงหลักฐำนโต้แย้ง เนื่องจำกมี
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏและเป็นไปตำมแนววินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ 
5. กกต.ควรสำมำรถลงมติส่งค ำร้องยุบพรรค 32 พรรคที่มีกำรกู้และยืมปรำกฏในงบกำรเงินปี 2561 ได้ภำยใน 15 วัน
ตำมระยะเวลำที่ด ำเนินกำรกับพรรคอนำคตใหม่ คือภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563 
6. หำกวันที่ 1 เมษำยน 2563 กกต.ยังไม่มีกำรยื่นค ำร้อง ต่อ ศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ยุบพรรคกำรเมือง 32 พรรคที่ท ำ
ผิด พรป.พรรคกำรเมืองตำมแนวที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขอเชิญชวนประชำชนที่เห็นว่ำ กกต.ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
และจงใจกระท ำกำรท่ีขัดกับกฎหมำย ไปร่วมยื่นค ำร้องกับผมที่ ปปช. เพื่อไต่สวนและด ำเนินคดีกับ กกต.ได้ครับ 
7. หำกที่ประชุม ปปช.มีมติให้ไต่สวน กกต.ทั้ง 7 คน ต้องยุติปฏิบัติหน้ำที่ครับ 
#กกตไม่ขอกินลอดช่อง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/475249 
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 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก ระบุว่ำ 
ตั้งแต่ท ำงำนกิจกรรมกำรเมืองในสมัยเป็นนักศึกษำเมื่อ ๒๐ กว่ำปีที่แล้ว เท่ำที่จ ำได้ ผมยังไม่เคยเห็นเวทีปรำศรัย
กำรเมืองกลำงแจ้งที่จัดโดยนิสิตนักศึกษำในรั้วจุฬำฯ ,และเกษตรศำสตร์ มำก่อนเลย สิ่งที่เกิดขึ้นในจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในวันนี้ (ณ ตอนนี้เลย) และที่เกิดขึ้นที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เมื่อวำน
จึงเป็นประวัติศำสตร์ และเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีมีพลังมำกในรอบสองทศวรรษ 
ตอนนี้ ใครอยู่ใกล้ที่ไหน ไปแสดงพลังที่นั่น 
นิสิตนักศึกษำตื่นแล้ว พลวัตรของกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว 
 
“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere” 
Martin Luther King Jr. 
 
ประชำชนจงเจริญ 
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
ป.ล. พรุ่งนี้ ยังมีกำรจัดงำนคล้ำยกันที่มหำวิทยำลัยมหิดล และมะรืนนี้ที่มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2001558 
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สภาฟักไข่ 9 งูเห่าอนาคตใหม่ ย้ายซบภูมิใจไทย 
 เมื่อเวลำ 19.30 น. วันที่ 24 กุมภำพันธ์ ที่รัฐสภำ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ห้องประชุมรัฐสภำ ระหว่ำงที่มี
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ปรำกฏว่ำ มีส.ส. อดีตพรรคอนำคตใหม่ จ ำนวน 9 คน ไปนั่ง
อยู่ฝั่งเดียวกับที่นั่ง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งบำงคนยังไปร่วมรับประทำนอำหำรกับพรรคภูมิใจไทย โดยส.ส.ทุกคนได้
ติดบัตรที่หน้ำอก แต่ได้คว่ ำบัตรปิดชื่อของตัวเองไว้ ประกอบด้วย 1.นำยโชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. เขต 23  
2.ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คำย ส.ส.กทม เขต10 3.นำยสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. เขต 21 4.นำยเอกกำร ซื่อทรงธรรม 
ส.ส.แพร่ เขต 1   5.นำยอนำวิล รัตนสถำพร ส.ส.ปทุมธำนี เขต 3 6.นำยกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 7.
นำยฐิตินันท์ แสงนำค ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 8.นำยวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ 9.นำยส ำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ 
 ทั้งนี้ ส.ส. อดีตอนำคตใหม่ให้เหตุผลที่ย้ำยมำสังกัดพรรคภูมิใจไทย เพรำะเป็นพรรคที่เน้นกำรท ำงำน 
ประกอบกับสภำพแวดล้อมของพรรค อยู่กันแบบพี่แบบน้อง ไม่มีกำรแบ่งแยกชนชั้นหรือยศถำบรรดำศักดิ์ จึงท ำให้ส.ส.
เหล่ำนี้เกิดควำมสบำยใจ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2001542 
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9งูเห่า 'อนค.' จ่อซบ 'ภูมิใจไทย' ชี้อยู่สบายใจไม่แบ่งชนชั้น 
จันทร์ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 20.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 งูเห่า “อนาคตใหม่” เตรียมย้ายซบ "ภูมิใจไทย” เผยเป็นพรรคอยู่กันแบบพี่น้อง เน้นท างานไม่แบ่งชนชั้น อยู่
แล้วสบายใจ 
 เมื่อเวลำ 19.30 น. วันที่ 24 ก.พ.ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ห้องประชุมรัฐสภำ ระหว่ำงที่มีกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ปรำกฏว่ำมี ส.ส.อดีตพรรคอนำคตใหม่  จ ำนวน 9 คน ไปนั่งอยู่ฝั่งเดียวกับที่
นั่ง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งบำงคนยังไปร่วมรับประทำนอำหำรที่ห้องรับรอง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย โดยส.ส.ทุกคนได้
ติดบัตรที่หน้ำอก แต่ได้คว่ ำบัตรปิดชื่อของตัวเองไว้ ประกอบด้วย 
1.นำยโชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. เขต 23 
2.ร้อยต ำรวจตรีมณฑล โพธิ์คำย ส.ส.กทม เขต10 
3.นำยสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. เขต 21 
4.นำยเอกกำร ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 
5.นำยอนำวิล รัตนสถำพร ส.ส.ปทุมธำนี เขต 3 
6.นำยกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 
7.นำยฐิตินันท์ แสงนำค ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 
8.นำยวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
9.นำยส ำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
 ทั้งนี้ หนึ่งในส.ส.อนำคตใหม่กล่ำวถึงสำเหตุที่ส.ส.อดีตอนำคตใหม่ย้ำยมำสังกัดพรรคภูมิใจไทย เพรำะเป็น
พรรคที่เน้นกำรท ำงำน ประกอบกับสภำพแวดล้อมของพรรค อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง ไม่มีกำรแบ่งแยกชนชั้น หรือ
ยศถำบรรดำศักดิ์ จึงท ำให้ส.ส.เหล่ำนี้เกิดควำมสบำยใจ 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/759367 
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เริ่มเลื้อยแล้ว อดีต ส.ส. "อนาคตใหม่" 30 ชีวิต โผซบพรรคซีก รบ. 
ไทยรัฐออนไลน์  25 ก.พ. 2563 05:39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วำนนี้ (24 ก.พ.) ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มี ส.ส.อดีตพรรค
อนำคตใหม่ (อนค.) จ ำนวน 9 คน ได้มำเขียนใบสมัครเข้ำสังกัดพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีอีกอย่ำง
น้อย 6 คน รวมเป็น 15 คน ที่จะย้ำยเข้ำไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ดังนั้น ส.ส.ที่เคยสังกัดพรรคอนำคตใหม่ จ ำนวน 65 
คน จะเหลือไม่ถึง 40 คน ที่จะย้ำยไปสังกัดพรรค ที่ นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ที่จะเป็น
ผู้น ำคนใหม่ เนื่องจำกจะมี ส.ส.อีกอย่ำงน้อย 15 คน ก ำลังเจรจำเพ่ือเข้ำสังกัดพรรคอ่ืนในซีกรัฐบำล โดย ส.ส.ที่ย้ำย
สังกัดใหม่จะได้รับกำรรับรองจำก กกต.เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมสภำฯ รับทรำบก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 ก.พ.นี้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1779520 
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 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ที่ห้องประชุมสภำผู้แทนรำษฏร ระหว่ำงกำรอภิปรำย 
เมื่อเวลำ 20.30 น. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตัวแทน ส.ส. ทั้งบัญชีรำยชื่อ และ ส.ส.เขต ที่เคยสังกัดพรรคอนำคตใหม่ จ ำนวน 
10 กว่ำคน รวมกันแถลงข่ำวถึงกำรซื้องูเห่ำ ที่มีกำรประสำนชักชวนตำมจุดต่ำงของรัฐสภำ ไม่ว่ำจะเป็นห้องโถง โรง
อำหำร ที่สูบบุหรี่ 
 โดย น.ส.เบญจำ แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ระบุว่ำ หลังจำกที่ พรรรคอนำคตใหม่ถูกยุบพรรค ท ำให้เรำ
มีค่ำมำกขึ้น คือมีค่ำตัวเพ่ิมมำกขึ้น มีกำรเปิดตลำดซื้อขำยในสภำอย่ำงเปิดเผย ชัดเจน มีกำรติดต่อ ทั้งขอซื้อ ทั้งเสนอ
ต ำแหน่งรัฐมนตรีให้ โดยระบุว่ำมำมำกเท่ำไหร่ จะได้ต ำแหน่งมำกเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมที่เรำมำแถลงข่ำวในวันนี้ 
เพ่ือที่จะยืนยันว่ำ เงินกี่ล้ำนก็ซื้อพวกเรำไม่ได้เรำต้องกำรที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของพวกเรำคืน 
 ทั้งนี้ น.ส.เบญจำ ยังได้น ำคลิปเสียง จำกโทรศัพท์ ถือเป็นเสียงชำยคนหนึ่ง ชักชวนให้ น.ส.เบญจำ เข้ำร่วม
รัฐบำล โดยให้ชวน 3-4 ก็ได้ และหำกตกลงกันแล้วก็จะต้องย้ำยเข้ำร่วม ถ้ำตกลงก็ไปคุยกันที่บ้ำนนำย และถ้ำสำมำรถ
รวบรวมได้เยอะ ก็จะสำมำรถดันให้เป็นรัฐมนตรี โดยน.ส.เบญจำ ตกลงต้องกำรให้ไปกี่ คน ฝ่ำยชำยกล่ำวว่ำ กี่คนด็ได้ 
8-10 คนก็ได้ เมื่อถำมว่ำจะได้อะไรตอบแทน ฝ่ำยชำยตอบว่ำคนละ 23 ล้ำนบำท 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2001690 
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 เมื่อเวลำ 21.00 น. วันที่ 24 กุมภำพันธ์ ที่รัฐสภำนำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคต
ใหม่ กล่ำวถึงกระแสข่ำวส.ส.อดีตพรรคอนำคตใหม่ เตรียมย้ำยไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบำล ว่ำ มันเจ็บหัวใจเมื่อพรรคถูก
ยุบแล้วท ำไมเป็นแบบนี้ ตกลงกำรเมืองไทยเป็นแบบนี้หรือ อย่ำงไรก็ตำมตนเริ่มได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อคืน กระทั่งเช้ำนี้
เป็นที่ชัดเจนว่ำรำยชื่อที่ปรำกฎไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคน แต่อยำกให้คนที่
ไปทั้งหมดนึกถึงวันที่สร้ำงพรรคมำด้วยกัน ให้นึกถึงอุดมกำรณ์ที่เคยพูดไว้ เรำเคยให้สัตยำบันต์ว่ำจะสู้ด้วยกันจนกว่ำจะ
ได้มำซึ่งประชำธิปไตย ไม่นึกเลยว่ำเมื่อยุบพรรคพรรคทุกสิ่งทุกอย่ำงจะลืมไปหมดได้รวดเร็วแบบนี้ ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่ำ
ตอนที่อยู่กับพรรคอนำคตใหม่ได้เปิดพ้ืนที่ให้ทุกคนได้มีบทบำท แต่ตนไม่แน่ใจว่ำเมื่อไปอยู่พรรคอ่ืนทุกคนจะได้มี
โอกำำสเข้ำไปมีส่วนร่วมกับพรรคมำกน้อยแค่ไหน หรือคนที่ไปเพ่ือไปยกมือเติมเต็มให้ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล ท้ำยที่สุดถำมว่ำ
คุณค่ำควำมเป็น.ส.อยู่ตรงไหน ตนหวังจริงๆว่ำ ไปแล้วคงจะได้ดีและที่ลือกันว่ำไปแล้วได้ผลประโยชน์ขอให้ไม่เป็นควำม
จริงแต่หวังว่ำจะไปด้วยอุดมกำรณ์ ซึ่งต้องถำมกลับมำอุดมกำรณ์อะไรที่ไปร่วมกับพรรคภูมิใจไทย อุดมกำรณ์อะไรที่เคย
พูดไว้ตอนอยู่กับพรรคอนำคตใหม ่
 นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ วันนี้ตนก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมำว่ำเพ่ิงเคยพบเห็นว่ำกำรเมืองไทยเป็นแบบนี้ ว่ำ
ในยำมที่ร่วมสุขกันมำก็เต็มที่ ตนไม่รู้ว่ำแรงผลักดันคืออะไร รัฐบำลได้ไป 260 เสียง ถำมว่ำจะเอำอีกกี่เสียง ท้ำยที่สุดนี่
หรือคือกำรปฎิรูปที่เรำต้องกำรเรำต้องกำรพรรคกำรเมือง ต้องกำรรัฐสภำฯ แบบนี้ใช่ไหม พรรคกำรเมืองแบบพรรค
อนำคตใหม่ที่ต้องกำรท ำให้โปร่งใส ท ำงำนเมืองอย่ำงมีคุณภำพ กลับถูกยุบ แต่ปล่อยพรรคกำรเมืองที่คอยดึงส.ส. ไป
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตกลงประเทศนี้กลับตำลปัตรใช่แล้วหรือไม่ สุดท้ำยขอให้ฟังเสียงประชำชนนอกสภำฯ บ้ำง 
 “ผมคุยกับผู้บริหำรพรรคหลำยพรรค ผู้หลักผู้ใหญ่พรรคอ่ืนเขำแซวส.ส.พรรคอนำคตใหม่ เขำพูดกันแรง 
ใช้ค ำว่ำพรรคอนำคตใหม่มีแต่ส.ส.สำมล้อถูกหวย ผมยืนยันมำโดยตลอดว่ำพรรคผมไม่ใช่ส.ส.สำมล้อถูกหวย แต่เป็นส.ส.
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและแสดงบทบำทได้ดี แต่ท้ำยที่สุดวันนี้ก็แตกไปอยู่กับพรรคอ่ืน และเห็นเขำพูดกันว่ำจะใช้ส.ส.
ที่ย้ำยไปประมำณ 3 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไปพิสูจน์กัน ซึ่งผมไม่รู้ว่ำเพ่ือนส.ส.ที่ย้ำยไปพรรคอ่ืนได้ประเมินควำมพอใจของ
ประชำชนข้ำงนอกหรือไม่ รวมถึงประเมินเสียงของนิสิต นักศึกษำ และคนหนุ่มสำวที่ได้เลือกพรรคอนำคตใหม่ที่ให้มำ
ต่อสู่กับรัฐบำลสืบทอดอ ำนำจหรือไม่ ผมคงพูดอะไรไม่ได้เพรำะไม่มีผลประโยชน์จะให้ มีแต่ควำมจริงใจและอุดมกำรณ์ 
เมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่ว่ำกัน ขอให้โชคดี ได้มีบทบำทกับพรรคใหม่จริงๆ”นำยปิยบุตร กล่ำว 
 เมื่อถำมว่ำ พรรคอนำคตใหม่ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือไม่ นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ เดี๋ยวว่ำกัน ตั้งแต่จด
ทะเบียนตั้งพรรค กกต. เคยได้แนะน ำว่ำมีมำตรำที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ เอำไว้ค่อยว่ำกัน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2001779 
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'ปิยบุตร' ลั่นเจ็บใจ! ส.ส. 'อนาคตใหม่' จ่อซบ 'ภูมิใจไทย' 
จันทร์ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 22.30 น. 
 
“ปิยบุตร” ลั่นเจ็บหัวใจ ส.ส. "อนาคตใหม่” เตรียมย้ายพรรคสังกัด”ภูมิใจไทย”อวยพรขอให้ไปได้ดี 
 เมื่อเวลำ 21.00 น.วันที่ 24 ก.พ. ที่รัฐสภำฯ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคต
ใหม่ กล่ำวถึงกระแสข่ำวส.ส.อดีตพรรคอนำคตใหม่ เตรียมย้ำยไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบำล ว่ำ มันเจ็บหัวใจเมื่อพรรคถูก
ยุบแล้วท ำไมเป็นแบบนี้ ตกลงกำรเมืองไทยเป็นแบบนี้หรือ อย่ำงไรก็ตำมตนเริ่มได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อคืน กระทั่งเช้ำนี้
เป็นที่ชัดเจนว่ำรำยชื่อที่ปรำกฏ ไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคน  
 “อยำกให้คนที่ไปทั้งหมดนึกถึงวันที่สร้ำงพรรคมำด้วยกัน  ให้นึกถึงอุดมกำรณ์ที่เคยพูดไว้ เรำเคยให้
สัตยำบันว่ำจะสู้ด้วยกัน จนกว่ำจะได้มำซึ่งประชำธิปไตย  ไม่นึกเลยว่ำเมื่อยุบพรรค ทุกสิ่งทุกอย่ำงจะลืมไปหมดได้
รวดเร็วแบบนี้ ท้ำยที่สุดถำมว่ำคุณค่ำควำมเป็นส.ส.อยู่ตรงไหน ผมหวังจริงๆว่ำ ไปแล้วคงจะได้ดี และที่ลือกันว่ำไปแล้ว
ได้ผลประโยชน์ ขอให้ไม่เป็นควำมจริง แต่หวังว่ำจะไปด้วยอุดมกำรณ์ ซึ่งต้องถำมกลับมำว่ำ อุดมกำรณ์อะไรที่ไปร่วมกับ
พรรคภูมิใจไทย อุดมกำรณ์อะไรที่เคยพูดไว้ตอนอยู่กับพรรคอนำคตใหม่”นำยปิยบุตร กล่ำว  
  นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ ตนได้คุยกับผู้บริหำรพรรคหลำยพรรค ผู้หลักผู้ใหญ่พรรคอ่ืนเขำแซวส.ส.พรรค
อนำคตใหม่ เขำพูดกันแรง ใช้ค ำว่ำพรรคอนำคตใหม่มีแต่ส.ส.สำมล้อถูกหวย ซึ่งตนยืนยันมำโดยตลอดว่ำ พรรคตนไม่ใช่
ส.ส.สำมล้อถูกหวย แต่เป็นส.ส.ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและแสดงบทบำทได้ดี แต่ท้ำยท่ีสุดวันนี้ก็แตกไปอยู่กับพรรคอ่ืน 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/759377 
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'ปิยบุตร' สุดเจ็บปวด 9 ส.ส.ฉีกสัตยาบันร่วมอุดมการณ์-จ่อซบภูมิใจไทย  
24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 22:03 น.  
 
 
 
 
 
 
 24 ก.พ. 63 - เวลำ 21.00 น. ที่รัฐสภำฯ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ 
กล่ำวถึงกระแสข่ำวส.ส.อดีตพรรคอนำคตใหม่ เตรียมย้ำยไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบำล ว่ำ มันเจ็บหัวใจเมื่อพรรคถูกยุบแล้ว
ท ำไมเป็นแบบนี้ ตกลงกำรเมืองไทยเป็นแบบนี้หรือ อย่ำงไรก็ตำมตนเริ่มได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อคืน กระทั่งเช้ำนี้เป็นที่
ชัดเจนว่ำรำยชื่อที่ปรำกฎไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย  ซึ่งไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคน แต่อยำกให้คนที่ไป
ทั้งหมดนึกถึงวันที่สร้ำงพรรคมำด้วยกัน ให้นึกถึงอุดมกำรณ์ท่ีเคยพูดไว้ เรำเคยให้สัตยำบันว่ำจะสู้ด้วยกันจนกว่ำจะได้มำ
ซึ่งประชำธิปไตย 
 "ไม่นึกเลยว่ำเมื่อยุบพรรคพรรคทุกสิ่งทุกอย่ำงจะลืมไปหมดได้รวดเร็วแบบนี้  ทั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่ำตอนที่อยู่
กับพรรคอนำคตใหม่ได้เปิดพ้ืนที่ให้ทุกคนได้มีบทบำท แต่ตนไม่แน่ใจว่ำเมื่อไปอยู่พรรคอ่ืนทุกคนจะได้มีโอกำำสเข้ำไปมี
ส่วนร่วมกับพรรคมำกน้อยแค่ไหน หรือคนที่ไปเพ่ือไปยกมือเติมเต็มให้ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล ท้ำยที่สุดถำมว่ำคุณค่ำควำม
เป็น.ส.อยู่ตรงไหน ตนหวังจริงๆว่ำ ไปแล้วคงจะได้ดีและที่ลือกันว่ำไปแล้วได้ผลประโยชน์ขอให้ไม่เป็นควำมจริงแต่หวัง
ว่ำจะไปด้วยอุดมกำรณ์ ซึ่งต้องถำมกลับมำอุดมกำรณ์อะไรที่ไปร่วมกับพรรคภูมิใจไทย อุดมกำรณ์อะไรที่เคยพูดไว้ตอน
อยู่กับพรรคอนำคตใหม่" 
 นำยปิยบุตร กล่ำวต่อว่ำวันนี้ตนก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมำว่ำเพ่ิงเคยพบเห็นว่ำกำรเมืองไทยเป็นแบบนี้  
ว่ำในยำมที่ร่วมสุขกันมำก็เต็มที่ ตนไม่รู้ว่ำแรงผลักดันคืออะไร รัฐบำลได้ไป 260 เสียง ถำมว่ำจะเอำอีกกี่เสียง ท้ำยที่สุด
นี่หรือคือกำรปฎิรูปที่เรำต้องกำรเรำต้องกำรพรรคกำรเมือง ต้องกำรรัฐสภำฯ แบบนี้ใช่ไหม พรรคกำรเมืองแบบพรรค
อนำคตใหม่ที่ต้องกำรท ำให้โปร่งใส ท ำงำนเมืองอย่ำงมีคุณภำพ กลับถูกยุบ แต่ปล่อยพรรคกำรเมืองที่คอยดึงส.ส. ไป
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตกลงประเทศนี้กลับตำลปัตรใช่แล้วหรือไม่ สุดท้ำยขอให้ฟังเสียงประชำชนนอกสภำฯ บ้ำง 
 “ผมคุยกับผู้บริหำรพรรคหลำยพรรค ผู้หลักผู้ใหญ่พรรคอ่ืนเขำแซวส.ส.พรรคอนำคตใหม่ เขำพูดกันแรง 
ใช้ค ำว่ำพรรคอนำคตใหม่มีแต่ส.ส.สำมล้อถูกหวย ผมยืนยันมำโดยตลอดว่ำพรรคผมไม่ใช่ส.ส.สำมล้อถูกหวย แต่เป็นส.ส.
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและแสดงบทบำทได้ดี แต่ท้ำยที่สุดวันนี้ก็แตกไปอยู่กับพรรคอ่ืน และเห็นเขำพูดกันว่ำจะใช้ส.ส.
ที่ย้ำยไปประมำณ 3 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไปพิสูจน์กัน ซึ่งผมไม่รู้ว่ำเพ่ือนส.ส.ที่ย้ำยไปพรรคอ่ืนได้ประเมินควำมพอใจของ
ประชำชนข้ำงนอกหรือไม่ รวมถึงประเมินเสียงของนิสิต นักศึกษำ และคนหนุ่มสำวที่ได้เลือกพรรคอนำคตใหม่ที่ให้มำ
ต่อสู่กับรัฐบำลสืบทอดอ ำนำจหรือไม่ ผมคงพูดอะไรไม่ได้เพรำะไม่มีผลประโยชน์จะให้ มีแต่ควำมจริงใจและอุดมกำรณ์ 
เมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่ว่ำกัน ขอให้โชคดี ได้มีบทบำทกับพรรคใหม่จริงๆ”นำยปิยบุตร กล่ำว 
 เมื่อถำมว่ำ พรรคอนำคตใหม่จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือไม่ นำยปิยบุตร  กล่ำวว่ำ เดี๋ยวว่ำกัน ตั้งแต่
จดทะเบียนตั้งพรรค กกต. เคยได้แนะน ำว่ำมีมำตรำที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ เอำไว้ค่อยว่ำกัน. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58083  

https://www.thaipost.net/main/detail/58083
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ปิยบุตร โพสต์ถาม "เสี่ยหนู-ศักดิ์สยาม" เก่งมาจากไหน ดูดทีเดียว 9 คน 
25 ก.พ. 2563 - 09:13 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 ปิยบุตร โพสต์ถำม "เสี่ยหนู-ศักดิ์สยำม" / หลังจำกมีกระแสข่ำวกระหึ่มรัฐสภำว่ำมีส.ส.จำกอดีตพรรค
อนำคตใหม่ที่เพ่ิงโดนสั่งยุบพรรคไปหมำดๆ ไปนั่งรวมกลุ่มกับส.ส.พรรคภูมิใจไทย ระหว่ำงประชุมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
รัฐบำลเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่ำนมำ และตำมด้วยข่ำว ส.ส.ทั้ง 9 คนเตรียมย้ำยไปซบพรรคกำรเมืองที่ร่วมจัดตั้งรัฐบำลใน
เร็วๆนี้ 
 ล่ำสุดเมื่อเช้ำวันที่ 25 ก.พ. นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตส.ส.บัญชีรำยชื่อ และอดีตเลขำธิกำรพรรค
อนำคตใหม่ ได้ทวิตข้อควำมว่ำ "ผมเป็น สส. สมัยแรก เจอนักการเมืองอาวุโสรุ่นพ่ี ก็ยกมือไหว้ทักทายให้เกียรติกัน  ทั้ง 
พ่ีหนู อนุทิน พ่ีศักดิ์สยาม พ่ีสรอรรถ พี่ชาดา พี่บุญลือ สัปดาห์ที่แล้ว หลายคนจาก ภท. ก็ให้ก าลังใจผมเต็มไปหมด แต่
สุดท้าย ก็ “ดูด” สส .อนค. ไป ช่วยกันถามหน่อยครับว่าเก่งมาจากไหนได้ไปทีเดียว 9 คน" 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3639912  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3639912
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เปิดตัว 'พรรคก้าวไกล' ผู้น าคนใหม่ 'ทิม พิธา' พร้อมผู้อยู่เบื้องหลัง? 
24 กุมภำพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 15 คน ส่วนสมาชิก
พรรคที่เป็น ส.ส. จะต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วัน 
 เฉพำะอดีตกรรมกำรบริหำรพรรค ได้ประกำศจัดตั้ง “คณะอนำคตใหม่” เคลื่อนไหวนอกสภำไปแล้ว แต่
ส ำหรับ ส.ส.จ ำนวน 65 ชีวิต ยังไม่มีกำรเปิดเผยว่ำ จะไปสังกัดพรรคใด คำดหมำยว่ำ หลังศึกซักฟอกรัฐบำลประยุทธ์ คง
ได้ฤกษ์เปิดตัวพรรคกำรเมืองใหม่ของอดีตพลพรรคส้มหวำน 
จะชื่อพรรคพลเมืองใหม่ พรรคก้ำวไกล หรือพรรคอะไร คิดว่ำอีกไม่นำนข้ำงหน้ำนี้ คงได้รู้กัน 
ผู้น ำคนใหม ่
 คงได้ทรำบกันแล้ว ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ได้ส่งไม้ต่อให้ “ทิม” พิธำ ลิ้มเจริญ
รัตน์ วัย 38 ปี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ เป็นผู้น ำคนใหม่ของ ส.ส.ที่เหลืออยู่ในสภำ 
 “ทิม พิธำ” เป็นบุตรชำยของ พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตที่ปรึกษำรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ (เสียชีวิต
แล้ว) และเป็นหลำนชำยของ ผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ คนสนิทของทักษิณ ชินวัตร  
 หลังบิดำเสียชีวิต “ทิม พิธำ” นั่งบริหำรงำนในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จ ำกัด ซึ่ง
ธุรกิจนี้เริ่มจำกพ่อที่ชอบเกษตรมำก โดยเป็นที่ปรึกษำให้แก่ กรรมกำร อ.ต.ก. และเป็นที่ปรึกษำกระทรวงเกษตรฯ  
 เม่ือเข้ามาอยู่ในสภา ทิมได้สร้างมิติในการอภิปรายในสภา  จนได้รับค าชมเชยจากสมคิด จาตุศรี
พิทักษ ์ รองนายกรัฐมนตรี และแกนน าพรรคเพื่อไทย แต่ก็ไม่น่าแปลกใจหรอก เพราะทิมไม่ใช่คนหน้าใหม่ของค่าย
ชินวัตร 
ด้วยควำมเป็นหลำนชำยเสี่ยผดุง ทิมจึงได้ต ำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีพำณิชย์  ในรัฐบำลทักษิณ และที่ปรึกษำรัฐมนตรี
อุตสำหกรรม ในรัฐบำลยิ่งลักษณ์ 
น่าติดตามบทบาทใหม่ ในฐานะผู้น าพรรคส้มใหม่กว่า...แต่จะเหลือไพร่พลสักกี่มากน้อย 55 หรือ 45 ชีวิต  
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867630  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867630
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 ศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ ตัดสิทธิกรรมกำรบริหำรพรรค 16 คน เป็นเวลำ 10 ปี โดยระบุว่ำ 
กำรที่พรรคอนำคตใหม่กู้เงินจำก นำยยุบ ‘อนค.’ หัวหน้ำพรรค 2 ครั้งในปี 2562 รวมเป็นเงิน 191.2 ล้ำนบำท และเงิน
บริจำคของนำยธนำธร 8.5 ล้ำนบำท ลักษณะกำรกู้เงินและสัญญำกู้เงิน เป็นกำรรับบริจำค เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน
ใด เกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี ดอกเบี้ย เบี้ยปรับที่ตกลงกัน ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ เป็นกำรเอ้ือประโยชน์และให้สิทธิ
พิเศษแก่พรรค ซึ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำยพรรคกำรเมือง ขัดเจตนำรมณ์ของมำตรำ 45 รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ต้องกำรให้
พรรคเป็นอิสระไม่ถูกครอบง ำ ชี้น ำ เมื่อรับบริจำคและรับประโยชน์อ่ืนใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยมิชอบด้วย
กฎหมำย เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย     มีโทษถึงยุบพรรคตำมมำตรำ 92 ของ พ.ร.บ.พรรคกำรเมือง จึงให้ยุบพร รค ตัด
สิทธิกรรมกำรบริหำร 10 ปี และห้ำมมิให้ไปจัดตั้งหรือมีส่วนในกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ 
 ปฏิกิริยำที่ตำมมำ อำทิ สถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย คณะผู้แทนสหภำพยุโรปประจ ำ
ประเทศไทย ได้เผยแพร่ แถลงกำรณ์ ห่วงใยสิทธิของผู้เลือกตั้ง ห่วงใยพ้ืนที่ทำงกำรเมืองของประเทศไทยที่ควรจะเปิด
กว้ำงเพ่ือให้ทุกฝ่ำยได้มีส่วนร่วม นอกจำกนี้ ยังมีกำรเคลื่อนไหวของนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย ที่น่ำสังเกต ได้แก่ ท่ำที
ของคนรุ่นใหม่ ทั้งนิสิตนักศึกษำในมหำวิทยำลัย หลำยแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมและ
สนับสนุนพรรคอนำคตใหม ่
 ท่ำมกลำงกระแสวิจำรณ์ต่ำงๆ ที่น่ำห่วงใยอย่ำงมำกก็คือ ในทำงกำรเมือง ควำมหลำกหลำยของควำม
คิดเห็นในรัฐสภำไทย ที่ควรเป็นเวทีกลำงของทุกแนวควำมคิด และผ่ำนกำรเลือกตั้งของประชำชนจะยังด ำรงอยู่มำก
น้อยแค่ไหน เมื่อองค์กรทำงกำรเมืองที่ประชำชนให้ควำมนิยมและชื่นชอบ เลือกเข้ำสภำเป็นอันดับ 3 และควรจะได้น ำ
ท ำหน้ำที่เป็นปำกเสียง และสะท้อนควำมคิดเห็นของคนรุ่นใหม่สิ้นสภำพไป หลังจำกนี้ กลุ่มดังกล่ำวจะเคลื่อนไหวนอก
สภำ ดังที่แกนน ำพรรคอนำคตใหม่ได้ประกำศจัดตั้ง คณะอนำคตใหม่ขึ้นมำ ค ำถำมท่ีทุกฝ่ำยต้องขบคิด ก็คือ จำกกรณีที่
เกิดขึ้นกฎกติกำกำรเมืองของประเทศ สอดคล้องกับกระแสของสังคมและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกแล้ว 
หรือไม่และอย่ำงไร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1996299 
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บันทึกหน้า 4 
25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" Line ID:@thaipost เปิดฉำกแล้ว! กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล 
"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ครั้งแรก 24-27 ก.พ.2563 ก่อนลงมติ 28 ก.พ.2563 
ยำวไปทั้งสัปดำห์ "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ กล่ำวน ำ 5 ประเด็น
ควำมล้มเหลว ทั้งกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย, กำรปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ, กำรแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจ, กำรปรำบปรำมกำรทุจริต และภำวะควำมเป็นผู้น ำของนำยกฯ ...0 
                 โดย "พล.อ.ประยุทธ์" ขึ้นตอบผู้น ำฝ่ำยค้ำน ช่วงหนึ่งย้อนเหตุกำรณ์ก่อนกำรรัฐประหำร 22 พ.ค.2557 
ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้ คนในฝ่ำยรัฐบำลออกมำฮ่ึมๆ ไม่อยำกให้ฝ่ำยค้ำนย้อนเรื่องอดีตสมัยรัฐบำลชุดก่อน เริ่มต้นมำกลับย้อน
เสียเองซะงั้น แถมยังคุยโวอีกว่ำเป็นรัฐบำลได้คะแนนเสียงเกิน 250 ไม่ใช้ ส.ว.เลย จนโดนฝ่ำยค้ำนซัดตอนท้ำยว่ำเป็น
ควำมเท็จ เพรำะวันเลือกนำยกฯ ใช้ ส.ว. ร่วมโหวตด้วย ขอเสริมว่ำคะแนนเสียงเกิน 250 ที่ "พล.อ.ประยุทธ์" คุยนั้น 
คือเสียง ส.ส. ที่เกินครึ่งของ ส.ส. มำแค่ 1 เสียง เป็น 251 เสียง และใช้ ส.ว.ลำกตั้งถึง 249 เสียง ก็ยังกล้ำคุยอีก ...0 
                 ขณะที่ "ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร" ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้อภิปรำยคนแรก ก่อน
หน้ำนั้น "ยุทธพงศ์" คุยกับนักข่ำวถึงเรื่องที่จะอภิปรำยว่ำเป็นเรื่องใหม่ สื่อไม่เคยเห็นเเน่นอน พอฟังอภิปรำยรู้สึกว่ำยัง
ท ำได้ไม่สมกับรำคำคุยนัก เช่น เรื่องที่ดิน พล.อ.ประยุทธ์ ก็เป็นเรื่องที่ส ำนักข่ำวอิศรำเคยน ำเสนอ เจ้ำตัวก็หยิบมำอ้ำงอิง
เอง จะบอกว่ำเป็นเรื่องใหม่ที่สื่อไม่เคยเห็นมันก็แย้งกันอยู่ ส่วนควำมลื่นไหลของกำรอภิปรำย ยังค่อนข้ำงซ้ ำซำกยืดเยื้อ 
ฟังแล้วจะง่วงมำกกว่ำเกิดควำมตื่นเต้นน่ำสนใจ แต่เมื่อได้อ่ำนเนื้อหำข่ำวที่สรุปมำก็จัดว่ำไม่เลว  ...0 
                 สิ่งที่เลอะเทอะชัดๆ คงเป็น ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล ที่ป่วนสภำไม่เป็นเรื่อง ด้วยกำรประท้วงที่ "ยุทธพงศ์" ใช้ค ำ
เรียกนำยกฯ ว่ำ "คุณประยุทธ์" ไม่ยอมเรียกยศ "พลเอก" หำว่ำเป็นกำรไม่ให้เกียรติ ซึ่ง "ชวน หลีกภัย" ประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร วินิจฉัยแล้วว่ำกำรเรียกชื่อจะไปบังคับกันไม่ได้ แต่ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลก็ยังประท้วงซ้ ำซำกเรื่องนี้มำกกว่ำ 5 
ครั้ง อันเป็นกำรรบกวนเวลำสภำผู้แทนรำษฎร ผู้อภิปรำย และท ำให้ประธำนสภำฯ ต้องตอบย้ ำเรื่องเดิมๆ กำรกระท ำ
แบบนี้ จะเรียกว่ำไม่ให้เกียรติสภำและประธำนสภำฯ บ้ำงได้หรือเปล่ำ ...0 
                 ปิดท้ำยมำเรื่องนอกสภำบ้ำง เป็นห่วง "พรรณิการ์ วานิช" อดีต ส.ส.และอดีตโฆษกพรรคอนำคตใหม่ ที่
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจนอกสภำหลังถูกยุบพรรค ประเด็นเชื่อมโยงรัฐบำล  "พล.อ.ประยุทธ์" กับคดีอำชญำกรรมทำง
กำรเงิน 1MDB (1Malaysia Development Berhad) หรือกองทุนควำมมั่งคั่งแห่งชำติของมำเลเซีย  ซึ่งตอนฟัง
อภิปรำยก็รู้สึกหวำดเสียวแทน ว่ำกำรเชื่อมโยงเรื่องใหญ่แบบนี้มีพยำนหลักฐำนที่มีน้ ำหนักเพียงพอหรือไม่ เพรำะขณะนี้
ไม่ใช่แค่รัฐบำลที่ตอบโต้ แต่ต ำรวจและกรมรำชทัณฑ์ก็ออกมำตอบโต้ชี้แจงด้วย จะสู้อย่ำงไรต่อไปในควำมเสี่ยงนี้ ...0 
นายชาติสังคม 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58078 

https://www.thaipost.net/main/detail/58078
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ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง 
25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
มันยกร่องจริงๆ  
                กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลของฝ่ำยค้ำนยุคนี้ มีทั้งนอก และในสภำ 
 
                ใครฟังเพลิน เอำมัน ก็แล้วไป  
                แต่ฟังแล้วคิด มันมีประเด็นให้คิดเยอะทีเดียว 
                ประกำรแรก "ช่อ พรรณิกำร์" เปิดหัวซักฟอก ล่วงหน้ำ ๑ วัน ว่ำด้วย "คดี 1MDB"   
                มันอ้ือฉำวที่มำเลเซีย นำจิบ รำซัค อดีตนำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย เป็นผู้ต้องหำตัวเป้ง เรื่องอ้ือฉำวทำงกำร
เงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
                "ช่อ" พูดรำวกับว่ำ นำยกฯ ประยุทธ์ ของไทยเข้ำไปเกี่ยวข้อง จึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วย  
                เท่ำที่ฟังประเด็นคำบเกี่ยวกับประเทศไทยคือกรณีของ โลว เตียก โจว หรือ โจ โล คนสนิทของ นำจิบ รำ
ซัค  
                "....รัฐบาลสิงคโปร์ขอให้ต ารวจสากลออกหมายแดง ติดตามตัว โจ โล ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
                แต่จากการตรวจสอบพบว่า โจ โล มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยถึง ๕ ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผ่านเครื่องบินส่วนตัวทั้งในสนามบินกรุงเทพฯ และภูเก็ต  
                จนกระทั่งออกจากประเทศไทยครั้งสุดท้ายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเพียง ๓ วัน หลังจากที่
พรรคอัมโน ของ 'นาจิบ' แพ้การเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์...." 
                นั่นคือค ำอภิปรำยนอกสภำของ "ช่อ" 
                ก่อนจะว่ำกันต่อ ลองไปท ำควำมรู้จักกับ "ช่อ พรรณิกำร์" เพ่ิมเติมอีกนิด โดยเฉพำะประวัติกำรท ำงำน 
                ท ำงำนที่สถำนีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ของตระกูลชินวัตร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๐ ต ำแหน่งสุดท้ำยก่อนลำออก 
บรรณำธิกำรฝ่ำยต่ำงประเทศ 
                เคยเป็นพิธีกรรำยกำรสำรคดีเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ไทยกับประเทศอำเซียน iASEAN  
                เคยเป็นพิธีกรรำยกำรวิเครำะห์ข่ำวกำรเมืองและเศรษฐกิจ Tonight Thailand  
                เคยเป็นพิธีกรรำยกำรข่ำวต่ำงประเทศ Voice World Wide  
                จะเห็นว่ำดีกรีไม่ธรรมดำ จับงำนข่ำวต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในอำเซียนชนิดหำตัวจับยำก  
                "ช่อ" จึงสำมำรถอธิบำย "คดี 1MDB" ได้เป็นฉำกๆ  
                แต่น่ำเสียดำยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในฐำนะ "อดีตคนข่ำว" ไปในทำงท่ีผิด  
                จับแพะชนแกะ และพูดไม่ครบ  
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                "ช่อ" รู้แน่ๆ ว่ำ ไทย-สิงคโปร์ ไม่มีสนธิสัญญำส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน ระหว่ำงกัน  
                ถ้ำมีป่ำนนี้ "ทักษิณ" ถูกลำกคอเข้ำคุกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว  
                แล้วท ำไม "ช่อ" ถึงพ่นไปเรื่อย         
                จ ำกรณี "ฮำคีม อัล-อำไรบี" ได้มั้ยครับ  
                นักฟุตบอลชำวบำห์เรนจะลี้ภัยทำงกำรเมืองไปออสเตรเลีย แต่มีพรรคกำรเมืองในไทยฉวยจังหวะห้อยโหน
กันระนำว 
                "ฮำคีม" ถูกต ำรวจไทยจับตำม "หมำยแดง" ที่ โดยองค์กำรต ำรวจอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ 
หรือ  "อินเตอร์โพล"  
                อินเตอร์โพลอ้ำงว่ำเป็นค ำร้องของ "หน่วยงำนรัฐบำลออสเตรเลีย"  
                แต่สุดท้ำยโยนขี้ให้ไทย และนักกำรเมืองห้อยโหนในไทยก็พำกันถล่มว่ำรัฐบำลไทยละเมิดสิทธิมนุษยชน  
                "ช่อ" ก็เป็นหนึ่งในนั้น  
                ทีนี้ลองไปดูข้อควำมที่ "Voice" ที่ท ำงำนเก่ำของ "ช่อ" แปลไว้กันหน่อย 
                "เอฟพีรายงานอ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์ของอินเตอร์โพล ระบุว่า 'หมายแดง' ไม่ใช่หมายจับนานาชาติ แต่
เป็นหมายที่ใช้ส าหรับแจ้งเตือนส านักงานต ารวจของแต่ละประเทศสมาชิกอินเตอร์โพลให้ได้รับทราบว่า บุคคลที่มีชื่ออยู่
ในหมายแดง 'เป็นที่ต้องการตัว' ของประเทศต้นทางที่มีการออกหมายจับตามกระบวนการในชั้นศาล  
                แต่อินเตอร์โพลไม่มีอ านาจบังคับให้ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ด าเนินการจับกุมหรือส่งตัวผู้ถูกออกหมายจับ 
ยกเว้นในกรณีที่สองประเทศท่ีเกี่ยวข้องมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนร่วมกัน  
                ส่วนหน้าที่ของอินเตอร์โพลคือการสืบสวนสอบสวน รวบรวมข้อมูล และแจ้งเบาะแสของบุคคลที่ถูกออก
หมายจับให้แก่ประเทศต้นทางรับทราบ"  
                ครับ...ไทย ออสเตรเลีย และบำห์เรน ไม่มีสนธิสัญญำส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนระหว่ำงกัน 
                จะมำบังคับให้ไทยส่งตัวไปโน่นไปนี่ไม่ได้  
                แต่หำกรัฐบำลมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะพูดคุยกันง่ำยขึ้น  
                ฉะนั้นตำมกฎ....หมำยแดง มีควำมเก่ียวพันกับสนธิสัญญำส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนโดยตรง 
                และอย่ำงที่บอกไว้ตั้งแต่แรก ไทย-สิงคโปร์ ไม่มีสนธิสัญญำส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนระหว่ำงกัน 
                "ช่อ" ยังไปผูกโยงว่ำ ประเทศไทยก ำลังถูกโกง? 
                "รัฐบำลก ำลังปิดข้อเท็จจริงอำชญำกรรมทำงกำรเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เพ่ือต้องกำรรักษำควำมสัมพันธ์
ส่วนตัวระหว่ำงผู้น ำประเทศเพ่ือนบ้ำน หรือมีกำรรับเงิน รับทองหรือไม่ ของแบบนี้มักไม่มีใบเสร็จ"   
                พูดแบบนี้จึงดูเลยค ำว่ำจินตนำกำรไปไกล   
                กลำยเป็นกำรโกหก สร้ำงควำมเข้ำใจผิดให้ผู้คนในสังคม  
                ลองดูในกรณีเดียวกัน "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" มีหมำยแดงติดหน้ำผำกมำตั้งนำนแล้ว  
                ทั้งคู่บินเข้ำออกสิงคโปร์เป็นว่ำเล่น แต่สิงคโปร์ไม่เคยจับส่งตัวกลับไทย  
                "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ก่อควำมผิดในไทย  
                ศำลไทยตัดสินติดคุก   
                ประชำชนคนไทยเสียประโยชน์จำกกำรทุจริตของ สองพ่ีน้องตระกูลชินวัตร แล้วอดีตลูกจ้ำงบริษัทชินวัตร
เคยพูดถึงบ้ำงหรือเปล่ำ  
                ประเด็นถัดมำ...ถำมไปยัง ส.ส.อดีตพรรคอนำคตใหม่ดังๆ รู้สึกอย่ำงไรกับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนอกสภำ 
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                รับได้หรือไม่....แทนที่ "ช่อ" จะถ่ำยโอนข้อมูลให้ ส.ส.คนอ่ืนน ำไปอภิปรำยในสภำ แต่กลับอภิปรำยสร้ำง
รำคำให้ตัวเองนอกสภำแทน  
                หรือ ส.ส.อดีตพรรคอนำคตใหม่ เป็นเพียงหัวหลักหัวตอ  
                อยำกจะข้ำมเมื่อไหร่ก็ข้ำม 
                หรือชั้นวรรณะใน อนำคตใหม่ เป็นเรื่องจริง! 
                ถ้ำจริงก็ก้มหัวกันต่อไป 
                ประเด็นสุดท้ำย กำรอภิปรำยของ "ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร" ช่วงหลังได้ข่ำวว่ำเป็นน้องเลิฟของ "พี่เหลิม" 
                คงเพรำะลักษณะนิสัยส่วนตัวตรงกัน...ก็ว่ำกันไป  
                เสียดำยเวลำและโอกำสแทนฝ่ำยค้ำนจริงๆ 
                เพรำะดูเหมือนครูจะให้กำรบ้ำน "ยุทธพงศ์" ผิด 
                จำกยุทธกำรอรุณรุ่ง 
                จึงกลำยเป็นยุทธกำรอรุณรุ่งริ่ง 
                ไม่สมรำคำคุย  
                ข้อมูลตัดแปะ จับแพะชนแกะ ไม่น่ำจะเกิดกับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำลใน
ยุคนี้อีกแล้ว 
                แต่มันก็เกิดข้ึน 
                เทียบกับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลยิ่งลักษณ์นั้น คุณวรงค์ เดชกิจวิกรม สร้ำงมำตรฐำนเอำไว้สูงมำก  
                เพรำะมันจบลงด้วยกำรตรวจสอบรัฐบำลจริงๆ 
                "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" เจอคุก ๕ ปีคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดกำรทุจริตในโครงกำรรับจ ำน ำข้ำว 
                "บุญทรง เตริยำภิรมย์" เจอคุก ๕๘ ปี คดีทุจริตระบำยข้ำวจีทูจี 
                "ภูมิ สำระผล" คุก ๓๖ ปี คดีทุจริตระบำยข้ำวจีทูจี 
                อ้อ....มีข้อมูลแถมอีกหน่อย! เมื่อปี ๒๕๕๔ โรงสีข้ำวธุรกิจของครอบครัว "จรัสเสถียร" มีรำยได้รวม  ๒๑๘ 
ล้ำนบำท 
                วันนั้น "ยุทธพงศ์" เป็น รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของรัฐบำลยิ่งลักษณ์ 
                นั่นคือมำตรฐำนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
                แต่ศิษย์รักของดอกเตอร์เหลิม ออกทะเลมุ่งตรงกลำงมหำสมุทรแปซิฟิก ลอยเคว้งไม่รู้จะไปไหนต่อ 
                ก็เพ่ิงรู้ว่ำ "ลุงตู่" วำงแผนท ำรัฐประหำรตั้งแต่ก่อนพ่อขำยที่ดิน  
                ถ้ำเอำตำมท่ี "ยุทธพงศ์" อภิปรำยมันเป็นแบบนั้นจริงๆ  
                ผูกโยงเงื่อนเวลำมั่วไปหมด  
                และประเด็นที่ไม่น่ำให้อภัยเลยคือ ชักศึกเข้ำบ้ำน  
                ไม่รู้ว่ำ "ยุทธพงศ์" ต้องกำรอะไรกับกำรขุด เหตุฆ่ำลูกเรือจีน ๑๓ ศพในแม่น้ ำโขงเมื่อปี ๒๕๕๔ ยุคที่มีรอง
นำยกฯ ชื่อเฉลิม อยู่บ ำรุง ขึ้นมำโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  
                ทั้งท่ีคดีมันจบไปแล้ว  
                ช่วงแรกๆ หลังเกิดเหตุ ทหำรไทย ๙ นำย จำกกองก ำลังผำเมือง ตกเป็นผู้ต้องหำ 
                สุดท้ำยผู้ร้ำยตัวจริงโผล่  
                ทำงกำรลำวจับกุม "หน่อค ำ" สมุน "ขุนส่ำ" ผู้ต้องหำค้ำยำเสพติดรำยใหญ่ ก่อนถูกส่งตัวไปมณฑลหยุน
หนำน ประเทศจีน  
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                "หน่อค ำ" กับสมุนอีก ๖ คน ถูกตัดสินว่ำฆำตกรรมโดยเจตนำ ค้ำยำเสพติด ลักพำตัว และปล้นเรือจีน 
                ในวันนั้น หน่อค ำให้ปำกค ำ สำรภำพเป็นภำษำไทใหญ่ว่ำ 
                "ผมชื่อหน่อค ำจำกประเทศพม่ำ อำยุ ๔๔ ปี ถูกจับกุม เพรำะผมวำงแผนและฆ่ำลูกเรือจีน ๑๓ คน ใน
แม่น้ ำโขงเมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๔" 
                ส่วนทหำรไทย ๙ นำยพ้นข้อหำ 
                แล้ว "ยุทธพงศ์" จะน ำมำอภิปรำยท ำพระแสงอะไร หรือมีวำระซ่อนเร้นอ่ืน 
                กำรอภิปรำยของ ส.ส.คนอ่ืนเป็นไงบ้ำง  
                ผิดหวังเล็กๆ กับดำวรุ่ง "พิธำ ลิ้มเจริญรัตน์" เพรำะฟังไปมันคือกระทู้ถำมเรื่องเศรษฐกิจตกต่ ำ มำกกว่ำกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ  
                สรุปโดยรวมมำตรฐำนกำรซักฟอกรัฐบำลวันแรก ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ควรจะเป็น  
                เป็นได้แค่ยุทธกำรอรุณรุ่งริ่ง. 
 ผักกาดหอม  
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58090 
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