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ข่าวประจ าวันที่ 27 ตลุาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว สนง.กกต. เลขท่ี ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
 
2 
 

51/2563 
 

52/2563 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 วัดไร่ขิง พระอำรำมหลวง จังหวัดนครปฐม 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

9 
 

10 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ รำชกิจจำฯ เผยแพร่ ประกำศ กกต. ก ำหนด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' ภำยใน 

60 วัน 
15 

2 TNN ออนไลน์ รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศจัดเลือกตั้งสมำชิก-นำยก อบจ.ใน 60 วัน 16 
3 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน์ รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศเลือกตั้งสมำชิก-นำยก อบจ. ใน 

60 วัน 
17 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รำชกิจจำฯ ประกำศเลือกตั้งสมำชิก-นำยก อบจ.ใน 60 วัน 18 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ด่วน! มติ กกต.เชือด' ธนำธร-15 อดีต กก.บห.'ปมเงินกู้ 191 ล. 19 
6 MGR ออนไลน์ กกต.เคำะแล้ว! ฟันอำญำ “ธนำธร" พร้อม 15 กก.บห.กู้เงิน 191.2 ล้ำนผิด กม. 20 
7 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. มีมติด ำเนินคดีอำญำ ธนำธร-15อดีต กก.บห.อนำคตใหม่ ปมเงินกู้ 21 
8 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วน! กกต.ตอกฝำโลง'ธนำธร-15 อดีตกก.บห.'ฟันอำญำปมเงินกู้ 191.2 ล้ำน 22 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ฟันอำญำ 'ธนำธร-15 อดตี กก.บห.' ปมเงินกู้ 191.2 ล้ำน 23 
10 บ้ำนเมืองออนไลน์ มติ กกต.ส่งเชือดอำญำ "ธนำธร" ปมเงินกู้ 191.2 ล้ำน 24 
11 ส ำนักข่ำวอิสรำ

ออนไลน์ 
เปิดชื่อครบ! กกต.ด ำเนินคดีอำญำ‘ธนำธร-15 อดีต กก.อนค.’ปม
ปล่อยกู้พรรค 191 ล. 

25 

12 คมชัดลึกออนไลน์ ด่วน! กกต.ฟันอำญำ "ธนำธร" 5 ปีปมให้ อนค.กู้เงิน 191 ล้ำน 27 
13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต. สั่งด ำเนินคดีอำญำ"ธนำธร-15 กก.บห.อนำคตใหม่"ปมเงินกู้ 191 ล้ำน 28 
14 ประชำชำติออนไลน์ กกต.ฟันคดีอำญำ “ธนำธร” ให้เงินกู้อนำคตใหม่เกิน 10 ล้ำน  

โทษทั้งจ ำ-ปรับ 
29 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 PP tv ออนไลน์ กกต.เชือด "ธนำธร" ปมกู้ยืมเงิน 191 ล้ำนบำท 30 
16 INN ออนไลน์ กกต.ฟันธนำธร-กก.บห.อนค.คดีอำญำกู้เงินเกิน10ล้ำน 31 
17 กรุงเทพธุรกิจ กกต.ฟันอำญำธนำธร -15 กก.บห.อนำคตใหม่' ปมเงินกู้191.2ล้ำน 32 
14 มติชนสุดสัปดำห์

ออนไลน์ 
กกต.มีมติด ำเนินคดีอำญำ ธนำธร-15อดีตกก.บห.อนำคตใหม่  
ปมเงินกู ้191ล้ำน 

33 

15 Nation tv ออนไลน์ ด่วน! กกต.ฟันอำญำ "ธนำธร" 5 ปีปมให้ อนค.กู้เงิน 191 ล้ำน 34 
16 ไทยพีบีเอสออนไลน์ กกต.สั่งด ำเนินคดีอำญำ "ธนำธร" คดีเงินกู้ 191 ล้ำน 35 
17 Amarin tv ออนไลน์ กกต.มีมติด ำเนินคดีอำญำ 'ธนำธร' - 15 กรรมกำรบริหำรพรรค ปมเงินกู้  

191 ล้ำน 
36 

18 The Standard
ออนไลน์ 

กกต. มีมติด ำเนินคดีอำญำ ‘ธนำธร-15 อดีตกรรมกำรบริหำร’ อนำคตใหม่ 
ปมเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท 

37 

19 M thai ออนไลน์ กกต.มีมติด ำเนินคดีอำญำ ‘ธนำธร’ – 15 อดีตกก.บห.อนำคตใหม ่ 38 
20 สยำมรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' โพสต์เย้ย 'ธนำธร' เปน็ไปตำมครรลองของกฎหมำยนะ 39 
21 Amarin tv ออนไลน์ จำกพ่ีถึงน้อง "ศรีสุวรรณ" ชี้ กกต.ฟันอำญำ "ธนำธร" เป็นไปตำม

ครรลองกฎหมำย 
40 

22 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’ แจงร่ำงไอลอว์ต้องรอหลังประชุมสมัยวิสำมัญ เล็งตั้ง กก.สมำนฉันท์
หำทำงออกประเทศ 

41 

23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชวน' เล็งถกตั้งคณะกรรมกำรแก้วิกฤติชำติ 42 
24 MGR ออนไลน์ “วิษณ”ุ ถกทุกฝ่ำยหำทำงออกประเทศวันนี้ จ่อตั้ง คกก.สมำนฉันท์ เผย รบ.ไฟ

เขียวแก้ รธน. 
44 

25 มติชนออนไลน์ วิษณุ รับรัฐบำลไฟเขียวแก้ รธน. เตรียมเรียกทุกฝ่ำย ถกหำทำงออก
ประเทศ 

45 

26 สยำมรัฐออนไลน์ "สุทิน" จวก "วิษณุ" จ่อท ำประชำมติถำม"นำยกฯ"ออกหรือไม่ ชี้ไม่มีประเทศไหน
ในโลกท ำกัน 

46 

27 INN ออนไลน์ “สุทิน”ค้ำนประชำมติถำมนำยกฯควรลำออกหรือไม่ 48 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ชิ่งม็อบ "เอก-ช่อ" ทัวร์หำเสียง อบจ. 49 
2 INN ออนไลน์ ชักฟืนหรือเติมไฟ 50 
3 ไทยรัฐออนไลน์ เอำไงก็เอำกัน 52 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ยื้อไปในหัวใจสั่นไหว 53 
5 มติชนออนไลน์ บทบำท กำรเคลื่อนไหว รำษฎร ท่ำทีใหม่ ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 55 
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วันที่ 27 ตุลำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนกำรประชุม 
เพ่ือจัดสรรเวลำออกอำกำศให้แก่พรรคกำรเมืองที่มีสมำชิกได้รับกำรเลือกตั้ง เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมเพื่อจดัสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง 
ที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเปน็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
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วันที่ 27 ตุลำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนกำรประชุม 

คณะท ำงำนสรุปสำระส ำคัญและรำยงำนผลกำรศึกษำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ผู้บริหำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานสรุปสาระส าคัญและรายงานผลการศึกษา  

ของคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ 
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วันที่ 27 ตุลำคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตกำรณ์ 
กำรขำยทอดตลำดครุภัณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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27 ตุลำคม 2563 - 12:05 น. 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. ก าหนด 'เลือกตั้งทอ้งถิ่น' ภายใน 60 วัน 
 

 
 
ราชกิจจานเุบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. ก าหนดให้จัดการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ภายใน 60 วัน 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โดยมีรำยละเอียดว่ำ  ตำมท่ี ครม.ได้มีมติ
เห็นสมควรให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้นอำศัยอ ำนำจตำม
มำตรำ 22 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมำตรำ 142 แห่ง พ.ร.บ.
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จึงออกประกำศ
ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ทั้งนี้ ให้จัดเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ภำยใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ กกต. ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่ง
เพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกครบวำระ ตำมมำตรำ 11 แห่ง พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ประกอบมำตรำ 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447232 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/447232
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 27 ตุลำคม 2563 12:08 46 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศจัดเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ.ใน 60 วัน 
 

 
 

เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ ออกประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

27 ตุลำคม 2563    เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำออกประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ก ำหนดให้มีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ควำมว่ำ ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นสมควรให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้น 

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 22 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และ
มำตรำ142 แห่ง  พ .ร .บ .กำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำท้องถิ่น  พ .ศ .2562 คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) จึงออกประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด 

โ ด ย ให้ จั ด เ ลื อ กตั้ ง ส ม ำชิ ก สภ ำอ งค์ ก ำ รบ ริ ห ำ ร ส่ ว นจั ง ห วั ด แล ะนำย ก องค์ ก ำ รบ ริ ห ำ ร ส่ ว น
จังหวัด ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกต. ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกครบวำระ ตำมมำตรำ 11 แห่ง พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ.ศ.2562 ประกอบมำตรำ 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที ่5) พ.ศ.2562 
 
อ้ำงอิง : https://www.tnnthailand.com/content/60070 
  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/089/T_0001.PDF
https://www.tnnthailand.com/content/60070
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วันอังคำรที่ 27 ตุลำคม พ.ศ.2563 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ. ใน 60 วัน 
 

 
 

วันที่ 27 ตุลำคม 2563  เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ ออกประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ก ำหนดให้มี
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ควำมว่ำ ตำมที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นสมควรให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้น 

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 22 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และ
มำตรำ 142 แห่ง พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) จึงออกประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด 

โดยให้จัดเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ภำยใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ กกต. ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่ง
เพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกครบวำระ ตำมมำตรำ 11 แห่ง พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ประกอบมำตรำ 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.MATICHONWEEKLY.COM/HOT-NEWS/ARTICLE_362870 
  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/089/T_0001.PDF
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_362870
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF-2.jpg
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27 ตุลำคม 2563 

ราชกิจจาฯ ประกาศเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ.ใน 60 วัน 
 

 

  
"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ.ภายใน 60 วัน 

วันที่ 27 ต.ค. เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำชออกประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ก ำหนดให้มีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ควำมว่ำ ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นสมควรให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้น  อำศัยอ ำนำจ
ตำมมำตรำ 22 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมำตรำ 142 แห่ง 
พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จึงออก
ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

โดยให้จัดเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ภำยใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ กกต. ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่ง
เพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกครบวำระ ตำมมำตรำ 11 แห่ง พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ประกอบมำตรำ 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที ่5) พ.ศ.2562 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904667 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://news.thaipbs.or.th/content/297778 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : 
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%99/135586 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.kengnews.co/118709 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378802995 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2414349 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/089/T_0001.PDF
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904667
https://news.thaipbs.or.th/content/297778
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%99/135586
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%99/135586
https://www.kengnews.co/118709
https://www.nationtv.tv/main/content/378802995
https://www.matichon.co.th/politics/news_2414349
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จันทร์ที่ 26 ตุลำคม 2563 เวลำ 18.30 น. 

ด่วน! มต ิกกต.เชือด' ธนาธร-15 อดีต กก.บห.'ปมเงินกู ้191 ล. 
กกต.ได้ฤกษ์มีมติสั่งด าเนินคดีอาญา "ธนาธร -15 อดีตกก.บห.อนาคตใหม่" ปมเงินกู้ 191ล้าน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. มีรำยงำนว่ำ ที่ประชุม กกต. มีมติให้ส ำนักงำน กกต. แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำ
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร ทั้งนี้ กำรด ำเนินคดีกับนำยธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงิน
เกิน 10 ล้ำนบำท ตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุก
ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่อดีตกรรมกำรบริหำรพรรคจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ
มำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท ซึ่งตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำน กกต. และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ กกต. โดยทำง
ฝ่ำยส ำนักงำน กกต.เสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำ
กฎหมำยของ กกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของ
กองทุนฯ ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803329 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/803329
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26 ต.ค. 2563 18:37  

กกต.เคาะแล้ว! ฟันอาญา “ธนาธร" พร้อม 15 กก.บห.กู้เงิน 191.2 ล้านผิด กม. 
 

 
 
ประชุม กกต.ได้ฤกษ์มีมติสั่งด าเนินคดีอาญา “ธนาธร-15 อดีต กก.บห.อนาคตใหม่” ปมเงินกู้ เงิน 191.2 ล้าน ยัง
ไม่เคาะยึดเงินเข้ากองทุนพรรคหรือไม่ 

วันนี้ (26 ต.ค.) มีรำยงำนว่ำ ที่ประชุม กกต.มีมติให้ส ำนักงำน กกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำ กับ นำยธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำน จำกนำยธนำธร หัวหน้ำพรรค 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท ตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่กับอดีตกรรมกำรบริหำรจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และ มำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ
มำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำน กกต. และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ กกต.โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำนเสนอว่ำ สำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ 
กกต.เห็นว่ำ เมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก็ไม่เหลือพรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯ ได้ 
 อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000111068 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000111068
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26 ต.ค. 2563-18:55 น. 

กกต.มีมติด าเนินคดีอาญา ธนาธร-15อดีต กก.บห.อนาคตใหม่ ปมเงินกู1้91ล้าน 
 

 
 

กกต.มีมติด าเนินคดีอาญา ธนาธร-15อดีตกก.บห.อนาคตใหม่ ปมเงินกู้191ล้าน ชี้มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่
เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำที่ประชุมกกต. มีมติให้ส ำนักงำนกกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำย
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่  15 คน จำกกรณีศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร 

ส ำหรับกำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่อดีตกรรมกำรบริหำรจะถูกด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ
มำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำกกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำนกกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต. โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ
กกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรคกำรเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯได้ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5191804 
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วันจันทร์ ท่ี 26 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 19.00 น. 

ด่วน! กกต.ตอกฝาโลง'ธนาธร-15 อดีตกก.บห.'ฟันอาญาปมเงินกู้ 191.2 ล้าน 

 
 

กกต.ได้ฤกษ์มีมติสั่งด าเนินคดีอาญา "ธนาธร -15 อดีตกก.บห.อนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191.2ล้าน 
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63 มีรำยงำนว่ำ ที่ประชุมกกต.มีมติให้ส ำนักงำนกกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำ กับนำยธนำธร 

จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญ
มีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กู้ยืม
เงิน 191.2 ล้ำนจำกนำยธนำธร หัวหน้ำพรรค 

ทั้งนี้กำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ66วรรคหนึ่งพ.ร.ป.
พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1แสน หรือทั้งจ ำท้ังปรับ และศำล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่กับอดีตกรรมกำรบริหำรจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสองและมำตรำ72 ประกอบมำตรำ137 
รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปีและรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ125และมำตรำ126 จ ำคุกไม่
เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงิน กู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่ำ ที่
ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำนกกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต. โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ
กกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรคกำรเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯได้ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/527729 
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26 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 19:13 น.  

 กกต. ฟันอาญา 'ธนาธร-15 อดีต กก.บห.' ปมเงินกู้ 191.2 ล้าน 
   

 
 

26 ต.ค. 63 - รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)มีมติให้ส ำนักงำนกกต.แจ้งควำม
ด ำเนินคดีอำญำ กับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 
15 คน จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนจำกนำยธนำธร หัวหน้ำพรรค 

ทั้งนี้กำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ66วรรคหนึ่งพ.ร.ป.
พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1แสน หรือทั้งจ ำท้ังปรับ และศำล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่กับอดีตกรรมกำรบริหำรจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสองและมำตรำ72 ประกอบมำตรำ
137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปีและรับบริจำคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ125และมำตรำ
126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงิน กู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่ำ 
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่ วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำนกกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต. โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ
กกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรคกำรเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯได้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81859 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/81859
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วันจันทร์ ท่ี 26 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 19.26 น. 

มติ กกต.ส่งเชือดอาญา "ธนาธร" ปมเงินกู้ 191.2 ล้าน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2563 ที่ประชุม กกต. มีมติให้ส ำนักงำน กกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับ นำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ จ ำนวน 15 คน จำกกรณีศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง กู้ยืมเงินจำกนำยธนำธร 191.2 ล้ำนบำทส ำหรับกำรด ำเนินคดีกับธนำธร จะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 
10 ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 
ปี  ป รั บ ไ ม่ เ กิ น  1 แ ส น บ ำ ท  ห รื อ ทั้ ง จ ำ ทั้ ง ป รั บ  แ ล ะ ศ ำ ล สั่ ง เ พิ ก ถ อ น สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง  5 ป ี
ขณะที่อดีตกรรมกำรบริหำรจะถูกด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบมำตรำ 137 
รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และมำตรำ 126 จ ำคุก
ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำทส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด  

ส่วนที่เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยัง
ไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำน กกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำย
ของ กกต. โดยทำงฝ่ำยส ำนักงำนเสนอว่ำ สำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่
ปรึกษำกฎหมำยของ กกต.เห็นว่ำ เมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต.ไปเรียกเงินมำ
เป็นของกองทุนได้ 

 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/210496 

 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/210496
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วันจันทร์ ท่ี 26 ตุลำคม 2563 เวลำ 19:33 น 

เปิดชื่อครบ! กกต.ด าเนินคดีอาญา‘ธนาธร-15 อดีต กก.อนค.’ปมปล่อยกู้พรรค 191 ล. 
 

 
 

เปิดชื่อครบ! กกต. มีมติด าเนินคดีอาญา ‘ธนาธร-15 อดีตกรรมการ อนค.’ ปมปล่อยเงินกู้พรรค 191.2 ล้าน หลัง
ศาล รธน.มีค าสั่งยุบ เผยโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกิน 3-5 ปี 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 สื่อหลำยส ำนักรำยงำนอ้ำงแหล่งข่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ระบุว่ำ ที่ประชุม กกต. มีมติให้ส ำนักงำน กกต. แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ รวมถึงอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 รำย กรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรค
อนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดตำม มำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 77 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง พ.ศ. 2560 กรณีกำรกู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร ในฐำนะหัวหน้ำพรรค 
รำยงำนข่ำวระบุอีกว่ำ กำรด ำเนินคดีกับนำยธนำธร คือควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท/ปี ให้แก่พรรค
กำรเมือง ตำมมำตรำ 66 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ โดยโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 
1 แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

ส่วนกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่อีก 15 รำย มีควำมผิดฐำนกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 66 วรรคสอง 
และมำตรำ 72 ประกอบมำตรำ 137 พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ กรณีรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
บุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำท/ปี และรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย มีโทษตำมมำตรำ 125 และมำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
ส่วนกรณีกำรกู้เงินจ ำนวน 191.2 ล้ำนบำท ที่มำตรำ 125 ก ำหนดว่ำ ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกิน
กว่ำที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น รำยงำนข่ำวระบุว่ำ กกต. ยังไม่ได้ข้อ
ยุติในส่วนนี้ เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นแตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำน กกต. และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ กกต. 
โดยฝ่ำยส ำนักงำน กกต. เสนอว่ำ สำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่คณะที่ปรึกษำ
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กฎหมำยของ กกต. เห็นว่ำ เมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค จึงไม่เหลือพรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต. ไปเรียกเงินมำเป็น
ของกองทุนได้ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำส ำหรับรำยชื่ออดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 รำย ที่ถูกด ำเนินคดีพร้อมกับนำย
ธนำธร ได้แก่ 1.นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรค น.ส.กุลธิดำ จึงรุ่งเรืองเกียรติ นำยช ำนำญ จันทร์เรือง 
พล.ท.พงศกร รอดชมภู นำยรณวิต หล่อเลิศสุนทร น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช อดีตโฆษกพรรค นำยไกลก้อง ไวทยกำร นำย
นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ อดีตนำยทะเบียนพรรค นำยสุนทร บุญยอด นำงเยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ นำยสุรชัย ศรีสำร
คำม นำยเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ นำยชัน ภักดีศรี น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ และนำยนิรำมำน สุไลมำน 
 

อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/main-investigative/93035-isrsanews-536.html 
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26 ตุลำคม 2563 - 19:50 น. 

ด่วน! กกต.ฟันอาญา "ธนาธร" 5 ปีปมให้ อนค.กู้เงิน 191 ล้าน 
 

 
 
 
 

 
"คณะกรรมการการเลือกตั้ง" ลงดาบฟันอาญา "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" พร้อมกรรมการบริหารอนาคตใหม่ ปมกู้เงิน 
191 ล้านบาท เพื่อใช้ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ขณะที่ "ธนาธร" เตรียมอ่วม โดนคุก 5 ปี พร้อมเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 

26 ตุลำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติแจ้งควำมด ำเนินคดี
อำญำ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ พร้อมอดีตกรรมกำรบริหำรพรรค ทั้ง15 คน จำกกรณีที่
ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรค เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กรณีกู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร เพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง 

ส ำหรับกำรด ำเนินคดีกับนายธนาธร จะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท ตำมมำตรำ 66 วรรค
หนึ่ง ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 124 โดยจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 
1 แสนบำท หรือทั้งจ ำและปรับ พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ส่วนอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ จะถูกด ำเนินคดีตำมมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับเงินบริจำค ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล โดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้ หรือ ควรจะรู้ว่ำได้มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ 
126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนกำรกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำท ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติส่ วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน ระหว่ำงส ำนักงำน กกต. และที่ปรึกษำกฎหมำย กกต. 
โดยทำงฝ่ำยส ำนักงำนเสนอว่ำ สำมำรถจะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ ทว่ำ ที่ปรึกษำกฎหมำย เห็นว่ำ
เมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต. ไปเรียกเงิยมำเป็นกองทุนได้ 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447186 
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วันท่ี 26 ต.ค. 2563 เวลำ 20:02 น. 

กกต. สั่งด าเนินคดีอาญา"ธนาธร-15 กก.บห.อนาคตใหม่"ปมเงินกู ้191 ล้าน 
 

 
 

กกต.เพิ่งตื่นมีมติสั่งด าเนินคดีอาญา"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ"พร้อมอดีต กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ปมปล่อย
กู้ยืมเงิน 191 ล้าน 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แจ้ง
ควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคต
ใหม่ 15 คน จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 
72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร 

อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินคดีกับนำยธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท ตำมที่มำตรำ 66 
วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ส่วนอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิด
มำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบมำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดย
มีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และมำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
 
อ้ำงอิง   : https://www.posttoday.com/politic/news/636520 
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วันท่ี 26 ตุลำคม 2563 - 20:27 น. 
กกต.ฟันคดีอาญา “ธนาธร” ให้เงินกู้อนาคตใหม่เกิน 10 ล้าน โทษทั้งจ า-ปรับ 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ฟันคดีอาญา “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ให้เงินกู้อนาคตใหม่เกิน 10 ล้านบาท โทษทั้งจ า-ปรับ 
เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2563 ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประชุม กกต.มีมติให้

ส ำนักงำน กกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีต
กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน 

จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 
ของพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 เนื่องจำกพรรคอนำคตใหม่ได้กู้ยืมเงิน 
191.2 ล้ำนจำกนำยธนำธร หัวหน้ำพรรค 

โดยนำยธนำธรมีควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท เกินกว่ำที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.พรรค
กำรเมือง 2560 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1แสน หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และศำลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่กับอดีตกรรมกำรบริหำรจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสองและมำตรำ 72 ประกอบมำตรำ 
137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปีและรับบริจำคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และมำตรำ 
126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงิน กู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่ำ 
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำน กกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ กกต. โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะน ำเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ตำมกฎหมำย แต่ทำงคณะที่ปรึกษำ
กฎหมำยของกกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคกำรเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของ
กองทุนฯได้ 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-544301  
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26 ต.ค. 2563,20:37น. 

กกต.เชือด "ธนาธร" ปมกู้ยืมเงิน 191 ล้านบาท 
มติกกต. เชือดอาญา "ธนาธร"พร้อมอดีต 15 กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คดีกู้ยืมเงิน 191ล้านบาท 

 
วันที่ 26 ต.ค. มีรำยงำนว่ำ ที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติให้ส ำนักงำน กกต. แจ้งควำม

ด ำเนินคดีอำญำกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 
15 คน จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร ทั้งนี้ กำรด ำเนินคดีกับนำยธนำธรจะเป็น
ควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท ตำมท่ีมำตรำ 66 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษ
ตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่อดีตกรรมกำรบริหำรพรรคจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ
มำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท ซึ่งตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำน กกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ กกต. โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำน กกต.เสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำย
ของ กกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯ 
ได้ 
อ้ำงอิง :  
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%99/135588 
 
 
 

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%99/135588
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%99/135588
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/10/26/news-a9bdec340a.webp
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 26 ตุลำคม 2020 - 21:13 

กกต.ฟันธนาธร-กก.บห.อนค.คดีอาญากู้เงินเกิน10ล้าน 
ที่ประชุม กกต. ฟัน ธนาธร และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คดีอาญา แล้วฐานกู้เงินเกิน 10 ล้าน 
 

 
 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส ำนักงำน กกต. แจ้งควำมด ำเนินคดี
อำญำกับ ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน จำก
กรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำน จำก ธนำธร หัวหน้ำพรรค 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินคดีกับธนำธร จะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท ตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง 
พ.ร.ป. พรรคกำรเมือง ปี 2560 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่กับอดีตกรรมกำรบริหำรจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ
มำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำทที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส่วนที่เกินกว่ำที่
ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต. ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำน กกต. และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ กกต. โดยทำง
ฝ่ำยส ำนักงำนเสนอว่ำ สำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำย
ของ กกต. เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต. ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯ 
ได้ 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.INNNEWS.CO.TH/POLITICS/NEWS_805621/ 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_805621/
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26 ตุลำคม 2563 

กกต.ฟันอาญาธนาธร -15 กก.บห.อนาคตใหม่' ปมเงินกู1้91.2ล้าน 
 

 

 
กกต.มีมติสั่งด าเนินคดีอาญา "ธนาธร -15 อดีตกก.บห.อนาคตใหม่ ปมเงินกู้191.2ล้าน 

วันนี้(26 ต.ค.63) มีรำยงำนว่ำ ที่ประชุมกกต.มีมติให้ส ำนักงำนกกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำ กับ  นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิด มำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง กู้ยืมเงิน191.2 ล้ำน จำกนำยธนำธร หัวหน้ำพรรค 

ทั้งนี้กำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน10ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ66วรรคหนึ่งพ.ร.ป.
พรรคกำรเมือง60ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1แสน หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และศำล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่กับอดีตกรรมกำรบริหำรจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ66 วรรคสองและมำตรำ72 ประกอบมำตรำ
137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปีและรับบริจำคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่ง มีโทษตามมาตรา125และมาตรา
126 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 

ส่วนเงิน กู้ 191.2 ล้านบาท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกิน
กว่ำ ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำนกกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต. โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ
กกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรคกำรเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯได้ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904589 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904589
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วันจันทร์ที่ 26 ตุลำคม พ.ศ.2563 

กกต.มีมติด าเนินคดีอาญา ธนาธร-15อดีตกก.บห.อนาคตใหม่ ปมเงินกู้191ล้าน 
 

 
 

กกต.มีมติด าเนินคดีอาญา ธนาธร-15อดีตกก.บห.อนาคตใหม่ ปมเงินกู้191ล้าน ชี้มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่
เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำที่ประชุมกกต. มีมติให้ส ำนักงำนกกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำย
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร 

ส ำหรับกำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่อดีตกรรมกำรบริหำรจะถูกด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ
มำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำกกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำนกกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต. โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ
กกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรคกำรเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯได ้
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_362613 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_362613
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
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26 ต.ค. 2563 

ด่วน! กกต.ฟันอาญา "ธนาธร" 5 ปีปมให้ อนค.กู้เงิน 191 ล้าน 
 

 
 

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง" ลงดาบฟันอาญา "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" พร้อมกรรมการบริหารอนาคตใหม่ ปมกู้เงิน 
191 ล้านบาท เพื่อใช้ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ขณะที่ "ทอน" เตรียมอ่วม โดนคุก 5 ปี พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

26 ตุลำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติแจ้งควำมด ำเนินคดี
อำญำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ พร้อมอดีตกรรมการบริหารพรรค ทั้ง15 คน จำกกรณีที่
ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรค เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กรณีกู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร เพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง 

ส ำหรับกำรด ำเนินดคีกับนำยธนำธร จะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท ตำมมำตรำ 66 วรรคหนึ่ง 
ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 124 โดยจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 
แสนบำท หรือทั้งจ ำและปรับ พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ส่วนอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ จะถูกด ำเนินคดีตำมมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับเงินบริจำค ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล โดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้ หรือ ควรจะรู้ว่ำได้มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ 
126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนกำรกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำท ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน ระหว่ำงส ำนักงำน กกต. และที่ปรึกษำกฎหมำย กกต. 
โดยทำงฝ่ำยส ำนักงำนเสนอว่ำ สำมำรถจะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ ทว่ำ ที่ปรึกษำกฎหมำย เห็นว่ำ
เมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต. ไปเรียกเงิยมำเป็นกองทุนได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378802928  

https://www.nationtv.tv/main/content/378802928
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 19:48 |  26 ตุลำคม 2563  

กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา "ธนาธร" คดีเงินกู้ 191 ล้าน 
 

 
 

กกต.มีมติชี้มูลความผิด “ธนาธร” และ 15 กรรมการบริหารพรรค คดีเงินกู้ 191 ล้านบาท พร้อมสั่งด าเนินคดีอาญา 
โทษสูงสุดจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท 

สืบเนื่องจำกกรณีที่ กกต. ชี้มูลควำมผิด พรรคอนำคตใหม่ กรณีกู้เงินจำก นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
พรรค 191 ล้ำนบำท จำกนั้น กกต. ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญ และวันที่ 21 ก.พ. ปี 2563 ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบ
พรรค โดยนำยธนำธร และกรรมกำรบริหำรพรรค 15 คน ถูกเว้นวรรคทำงกำรเมือง 10 ปี โดยกระบวนกำรทั้งหมดเป็น
กำรด ำเนินคดีทำงกำรเมือง 

ต่อมำ กกต. มีกำรพิจำรณำควำมผิดทำงอำญำของ นำยธนำธร และกรรมกำรบริหำรพรรค 15 คน ซึ่งนับตั้งแต่
มีค ำสั่งยุบพรรค ใช้เวลำ 8 เดือน ล่ำสุด (26 ต.ค.2563) กกต. มีมติชี้มูลควำมผิด นำยธนำธร กระท ำผิดตำม มำตรำ 66 
ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง กรณีบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ส่วนกรรมกำรบริหำรพรรค 15 คน มีควำมผิดตำม มำตรำ 66 วรรค 2 ประกอบมำตรำ 72 ของพ.ร.ป.พรรค
กำรเมือง กรณีรับบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนต่อปี มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท  โดย กกต. มีค ำสั่งให้
ส ำนักงำน กกต. แจ้งควำมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเพ่ือด ำเนินคดีอำญำต่อไป 

ขณะที่กำรยึดทรัพย์ส่วนที่เกินจำกเงินบริจำค 10 ล้ำนบำท ที่กฎหมำยก ำหนดให้ยึดเข้ำมำไว้ในกองทุนเพ่ือ
พัฒนำกำรเมืองนั้น กกต.ยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นนี้ ซึ่งมีรำยงำนว่ำที่ประชุมมีข้อถกเถียงเป็น 2 ทำง คือ ส ำนักงำน กกต. 
เห็นว่ำ กกต. สำมำรถสั่งยึดเงินบริจำคในส่วนที่เกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท เข้ำมำไว้ยังกองทุนได้ แต่ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย
ของ กกต. กลับเห็นว่ำ กกต. ไม่สำมำรถยึดเงินนั้นมำไว้ในกองทุนได้ เนื่องจำกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคต
ใหม่ไปแล้ว จึงไม่มีพรรคให้ กกต. เรียกเก็บเงินเข้ำกองทุน 

 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/297772 
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26 ต.ค. 63 

กกต.มีมติด าเนินคดีอาญา 'ธนาธร' - 15 กรรมการบริหารพรรค ปมเงินกู้ 191 ล้าน 
 

 
 

ที่ประชุม กกต.มีมติด าเนินคดีอาญา "ธนาธร" และ 15 อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191 ล้านบาท 
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ มีรำยงำนจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้

ส ำนักงำน กกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีต
กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิด
มำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง จำกกรณีกู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำท ตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ส่วนอดีตกรรมกำรบริหำรจะถูกด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบมำตรำ 
137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และมำตรำ 
126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
 
อ้ำงอิง : https://www.amarintv.com/news/detail/51632 
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26.10.2020 

กกต. มีมติด าเนินคดีอาญา ‘ธนาธร-15 อดีตกรรมการบริหาร’ อนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191.2 
ล้านบาท 

 

 
วันนี้ (26 ตุลำคม) มีรำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส ำนักงำน กกต. แจ้งควำม

ด ำเนินคดีอำญำกับ ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 
คน จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำน จำก ธนำธร หัวหน้ำพรรค 

ทั้งนี้กำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน10ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป. 
พรรคกำรเมือง ปี 2560 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่กับอดีตกรรมกำรบริหำรจะด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ
มำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำทที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส่วนที่เกินกว่ำที่
ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำ กกต. ยังไม่ได้ข้อยุติในส่ วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำน กกต. และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ กกต. โดยทำง
ฝ่ำยส ำนักงำนเสนอว่ำ สำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำย
ของ กกต. เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคกำรเมืองที่จะให้ กกต. ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯ 
ได้ 
อ้ำงอิง : https://thestandard.co/ect-will-continue-thanathorn-case/ 
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เมื่อวำน 20:40 
กกต.มีมติด าเนินคดีอาญา ‘ธนาธร’ – 15 อดีตกก.บห.อนาคตใหม่ 

 
ที่ประชุมกกต. มีมติให้ส านักงานกกต.แจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และอดีต
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำที่ประชุมกกต. มีมติให้ส ำนักงำนกกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำย
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร 

ส ำหรับกำรด ำเนินคดีกับธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนด ซึ่งจะมีโทษตำมมำตรำ 124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ขณะที่อดีตกรรมกำรบริหำรจะถูกด ำเนินคดีฐำนกระท ำผิดมำตรำ 66 วรรคสอง และมำตรำ 72 ประกอบ
มำตรำ 137 รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลโดยมีมูลค่ำเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี และรับบริจำค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีโทษตำมมำตรำ 125 และ
มำตรำ 126 จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำมมำตรำ 125 ก ำหนดไว้ว่ำ ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองนั้น คำดว่ำกกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ 
เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำนกกต.และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต. โดยทำงฝ่ำย
ส ำนักงำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของ
กกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรคกำรเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯได้ 
อ้ำงอิง : https://mthai.com/news/85257.html 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/214943 
ข่ำวที่เกี่ยวสข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/464014/ 
 
 

https://mthai.com/news/85257.html
https://mthai.com/news/85257.html
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/214943
https://www.thebangkokinsight.com/464014/
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26 ตุลำคม 2563 21:46 น.   

'ศรีสุวรรณ' โพสตเ์ย้ย 'ธนาธร' เป็นไปตามครรลองของกฎหมายนะ 

 

นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก
ว่ำ "เป็นไปตำมครรลองของกฎหมำยนะ น้องธร" 

ทั้งนี้ โพสต์ของนำยศรีสุวรรณ สืบเนื่องจำก ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)มีมติให้ส ำนักงำนกกต.
แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำ กับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรค
อนำคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบ
มำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนจำกนำยธนำธร หัวหน้ำพรรค 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/192638 
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https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201026/4f7897c4ef25ea2a399b10925bfa3990898853c65fd4e3a62246b2b156a2a3ee.jpg?itok=QvdrYJ32
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201026/ea55a821b206fcf886f4f471d26218cb064f0897b6e9121eac181bd0e99f61ef.jpg?itok=sNSBXPXz
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26 ต.ค. 63 

จากพี่ถึงน้อง "ศรีสุวรรณ" ชี้ กกต.ฟันอาญา "ธนาธร" เป็นไปตามครรลองกฎหมาย 
 

 

 
"ศรีสุวรรณ" เคลื่อนไหวหลัง กกต.มีมติด าเนินคดีอาญา "ธนาธร" และพวกปมเงินกู้ 191 ล้านบาท ชี้เป็นไปตาม
ครรลองกฎหมาย 

จำกกรณีที่วันนี้ (26 ต.ค.) ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส ำนักงำน กกต.แจ้งควำม
ด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 
15 คน จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิดมำตรำ 66 ประกอบมำตรำ 72 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง จำกกรณีกู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร 

ทำงด้ำน นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มีควำมเคลื่อนไหวในเฟ
ซบุ๊กระบุว่ำ "เป็นไปตำมกฎหมำยนะน้องธร! #ให้มันจบในคุก " 
 

อ้ำงอิง : https://www.amarintv.com/news/detail/51637 

 

 

  

https://www.amarintv.com/news/detail/51637
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วันท่ี 27 ตุลำคม 2563 - 09:24 น. 

‘ชวน’ แจงร่างไอลอว์ต้องรอหลังประชุมสมัยวิสามัญ เล็งตั้ง กก.สมานฉันท์หาทางออกประเทศ 
 

 
 
‘ชวน’ แจงร่างไอลอว์ต้องรอหลังประชุมสมัยวิสามัญ เผยให้คณะท างานศึกษาข้อเสนอ ตั้ง กก.สมานฉันท์หาทาง
ออกประเทศ 

เมื่อเวลำ 08.15 น. วันที่ 27 ตุลำคม ที่รัฐสภำ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่ำวถึงกำรน ำ
ร่ำงรัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์ เข้ำที่ประชุมร่วมรัฐสภำว่ำ ต้องรอให้กำรประชุมสมัยวิสำมัญผ่ำนไปก่อน แล้วจะเชิญ
ตัวแทนพรรคกำรเมืองมำหำรือว่ำกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญวำระรับหลักกำร สมควรรอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับไอลอว์หรือไม่ ถ้ำไม่รอก็จะให้น ำเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำ ร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักกำร 
พิจำรณำทั้ง 6 ร่ำง เสร็จแล้วมำพิจำรณำก่อน ถ้ำรอก็ต้องรอหลังวันที่ 12 พฤศจิกำยนจนกว่ำจะตรวจรำยละเอียดเสร็จ
สิ้นว่ำมีคนคัดค้ำนหรือไม่ และต้องน ำเข้ำบรรจุระเบียบวำระ จึงจะพิจำรณำพร้อมกันได ้

เมื่อถำมถึงข้อเสนอของนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ เสนอตั้งคณะกรรมกรรมสมำนฉันท์ ในกำรหำทำงออกให้กับประเทศ นำยชวน กล่ำวว่ำ 
ก ำลังให้คณะท ำงำนศึกษำอยู่ว่ำเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งหำกคณะกรรมกำรชุดนี้เข้ำมำท ำงำน ก็จะเป็นกำรท ำเฉพำะกรณีนี้ 
นำยชวน ยังปฎิเสธว่ำขณะนี้นำยกรัฐมนตรียังไม่ได้เข้ำหำรือ ตำมที่ได้พูดไว้ในที่ประชุม ว่ำ จะขอปรึกษำเรื่องกำรท ำ
ประชำมติถำมประชำชนในประเด็นที่เรียกร้องให้ลำออก ว่ำจะท ำได้หรือไม่อย่ำงไร ขณะที่กำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ) กำรท ำประชำมติ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่ำจะก ำหนดให้พิจำรณำ 3 วำระรวดหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2414249 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2414249
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
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27 ตุลำคม 2563 

 'ชวน' เล็งถกตั้งคณะกรรมการแก้วิกฤติชาติ 
 

 

  
"ชวน" เผยให้คณะท างานศึกษาข้อเสนอตั้ง กก.สมานฉันท์หาทางออกประเทศ เตรียมเรียก 4 ฝ่ายหารือก่อนเคาะ
วันถกร่าง รธน. 

ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  กล่ำวถึงกำรน ำร่ำงรัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์ เข้ำที่
ประชุมร่วมรัฐสภำว่ำ ต้องรอให้กำรประชุมสมัยวิสำมัญผ่ำนไปก่อน แล้วจะเชิญตัวแทนพรรคกำรเมืองมำหำรือว่ำกำร
พิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญวำระรับหลักกำร สมควรรอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์หรือไม่ ถ้ำไม่รอก็จะให้น ำ
เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำ ร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักกำร พิจำรณำทั้ง 6 ร่ำง เสร็จแล้วมำ
พิจำรณำก่อน  ถ้ำรอก็ต้องรอหลังวันที่ 12 พ.ย จนกว่ำจะตรวจรำยละเอียดเสร็จสิ้นว่ำมีคนคัดค้ำนหรือไม่ และต้อง
น ำเข้ำบรรจุระเบียบวำระ จึงจะพิจำรณำพร้อมกันได้ 

นำยชวน กล่ำวต่อว่ำขณะนี้นำยกรัฐมนตรียังไม่ได้เข้ำหำรือ ตำมที่ได้พูดไว้ในที่ ประชุม ว่ำ จะขอปรึกษำเรื่อง
กำรท ำประชำมติถำมประชำชนในประเด็นที่เรียกร้องให้ลำออก ว่ำจะท ำได้หรือไม่อย่ำงไร ขณะที่กำรพิจำรณำ ร่ำง
พระรำชบัญญัติ(พ.ร.บ)กำรท ำประชำมติ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่ำจะก ำหนดให้พิจำรณำ 3 วำระรวดหรือไม ่          

เมื่อถำมถึงข้อเสนอของนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกฯ และรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ เสนอตั้งคณะกรรมกรรมสมำนฉันท์ ในกำรหำทำงออกให้กับประเทศ นำยชวน กล่ำวว่ำ ก ำลังให้
คณะท ำงำนศึกษำอยู่ ว่ำเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งหำกคณะกรรมกำรชุดนี้เข้ำมำท ำงำน ก็จะเป็นกำรท ำเฉพำะกรณีนี้      

ด้ำน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวว่ำ ภำพรวมกำรอภิปรำยวันแรกของกำร
ประชุมร่วมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่ำนมำ มีสมำชิกรัฐสภำอภิปรำยไปแล้ว 42 คน แบ่งเป็น 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 2 คน คือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม และนำยวิษณุ เครืองำม 
รองนำยกรัฐมนตรี  ขณะที่ส.ว.อภิปรำยไปแล้ว 8 คน ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล 18 คน ส.ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 16 คน 

ส ำหรับเวลำทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ในกำรประชุม 2 วันคือ 23 ชั่วโมง รวมกับเวลำของประธำนรัฐสภำในที่ประชุม 
2 ชั่วโมง รวมเป็น 25 ชั่วโมง ทั้งนี้กำรอภิปรำยวันแรกในส่วนของครม.ใช้เวลำไป 27.11 นำที เหลือ 4.32 ชั่วโมง ส.ว.ใช้
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ไป 2.29 ชั่วโมง เหลือเวลำ 2.30 ชั่วโมง พรรคร่วมรัฐบำลใช้ไป 2.43 ชั่วโมง เหลือ 2.16 ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนใช้ไป
แล้ว4.06 ชั่วโมง เหลือ 3.53 ชั่วโมง ส่วนประธำนรัฐสภำมีเวลำ 2 ชั่วโมง ซึ่งสุดแล้วแต่ประธำนรัฐสภำจะใช้เวลำเพรำะ
ต้องท ำหน้ำที่ควบคุมกำรประชุม แต่ก็ใช้เวลำไปเพียง 33 นำที ยังเหลือ 1.26 ชั่วโมง รวมเวลำที่ใช้ไปแล้วทั้งหมด 10.19 
ชั่วโมง จึงเหลือเวลำอภิปรำยในวันนี้ (27 ต.ค.) 14.40 ชั่วโมง         

นพ.สุกิจ กล่ำวว่ำ หำกวันนี้เริ่มประชุมได้ในเวลำ 09.00 น. ก็จะหมดเวลำในเวลำ 00.10 น. ของวันที่  
28 ต.ค. แต่คิดว่ำกำรประชุมวันนี้คงเสร็จสิ้นประมำณ 22.00 น.  
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904646 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447210 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_805772/ 
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904646
https://www.komchadluek.net/news/politic/447210
https://www.innnews.co.th/politics/news_805772/
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27 ต.ค. 2563 09:47    

“วิษณ”ุ ถกทุกฝ่ายหาทางออกประเทศวันนี้ จ่อตั้ง คกก.สมานฉันท์ เผย รบ.ไฟเขียวแก้ รธน. 
 

 
 

วันนี้ (27 ต.ค.) เมื่อเวลำ 09.20 น.ที่รัฐสภำ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ วันเดียวกันนี้จะมี
กำรหำรือกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำเกี่ยวกับปัญหำของประเทศทุกเรื่องว่ำจะหำทำงออกอย่ำงไร 
เมื่อถำมว่ำหมำยถึงกำรตั้งคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ข้ึนมำแก้ไขปัญหำประเทศใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ใช่ 
เมื่อถำมอีกว่ำกำรท ำประชำมติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องท ำภำยในเมื่อใด นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ก็แล้วแต่ จะเอำเร็วเท่ำไหร่
ได้ยิ่งดี 
เมื่อถำมย้ ำว่ำดูเหมือนรัฐบำลจะไฟเขียวให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใช่แล้วหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ใช่ 
 
อ้ำงอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9630000111187 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000111187
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วันท่ี 27 ตุลำคม 2563 - 09:48 น. 

วิษณุ รับรัฐบาลไฟเขียวแก้ รธน. เตรียมเรียกทุกฝ่าย ถกหาทางออกประเทศ 

 

 
 
วิษณุ รับรัฐบาลไฟเขียวแก้ รธน. เตรียมเรียกทุกฝ่าย ถกหาทางออกประเทศ 

เมื่อเวลำ 09.25 น. วันที่ 27 ตุลำคม ที่รัฐสภำ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกำร
อภิปรำยเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม จะไป
หำรือกับประธำนรัฐสภำ ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรอภิปรำยในวันนี้ ในเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกำรลำออกจำก
ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ว่ำ ไม่มี ตนพูดค าว่าหารือกับผู้เกี่ยวข้อง  

ผู้สื่อข่ำวถำมย้ ำว่ำ เป็นเรื่องเก่ียวกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ในทุกเรื่องว่าจะหาทาง
ออกอย่างไร 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ในที่ประชุม ส.ว. เสนอให้ออกพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) กำรท ำประชำมติ หำกจะเป็นไปได้ต้อง
ท ำเม่ือไหร่ รองนำยกฯ กล่ำวว่ำ ก็แล้วแต่จะเอาแล้วเท่าไหร่ได้ยินดี 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ สะท้อนว่ำรัฐบำลไฟเขียวให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ใช่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2414257 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904649 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_805820/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2414257
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904649
https://www.innnews.co.th/politics/news_805820/
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99..jpg
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27 ตุลำคม 2563 10:09 น.    

"สุทิน" จวก "วิษณุ" จ่อท าประชามติถาม"นายกฯ"ออกหรือไม่ ชี้ไม่มีประเทศไหนในโลกท ากัน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.เวลำ 09.15 น.ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพื่อไทย ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงข้อเสนอกำรคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ในกำรหำ
ทำงออกให้กับประเทศ ว่ำ กำรประชุมวำนนี้(26 ตุลำคม) มีข้อเสนอดีๆมำกมำย ส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต้องมำ
คิดก่อนว่ำสำมำรถแก้ปัญหำเป็นทำงออกได้จริงหรือไม่ เพรำะบำงข้อเสนอเคยใช้ได้ในอดีตกับสถำนกำรณ์บริบทนั้น แต่
บริบทในวันนี้ใช้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ข้อเสนอคณะกรรมกำรสมำนฉันท์หรือกำรประชำมติหรือข้อเสนออ่ืนๆ ดีที่สุดนอกจำก
เชิญวิปฯแต่ละฝ่ำยแล้วควรเชิญตัวแทนประชำชนมำร่วมกับสภำฯด้วย ถำมประชำชนเลยว่ำคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ฯ
เอำด้วยหรือไม่ หำกสมมติว่ำมีกำรตั้งคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่วันนี้มันทันเวลำหรือไม่ ท้ำยที่สุดคือ
ต้องสื่อให้เห็นถึงควำมจริงใจในกำรตั้งคณะกรรมกำร ว่ำเป็นกำรตั้งกันชนให้รัฐบำลหรือไม่ ถ้ำเข้ำใจแบบนั้นก็ไม่เกิด
ประโยชน์ แต่ถ้ำเขำเห็นว่ำเรำจจิงใจก็เป็นทำงออกท่ีดี หำกตั้งแล้วไม่ร่วมด้วยก็หมดควำมหมำย 

เมื่อถำมถึงข้อเสนอกำรท ำประชำมติว่ำให้นำยกฯ ลำออกหรือไม่ลำออก นำยสุทิน กล่ำวว่ำ จะเป็นประเทศแรก
ในโลกที่จะท ำประชำมติ กลไกประชำธิปไตยมีอยู่แล้ว ใครจะลำออกหรือไม่ลำออกก็ไม่เห็นประเทศใดในโลกท่ีต้องมำท ำ
ประชำมติ ถ้ำคิดว่ำประชำชนยังมีเสียงก่ ำกึ่งกันอยู่ ผู้น ำที่ดี ถ้ำต้องกำรเซฟสังคมเซฟประชำชน ตัดสินใจลำออกก่อนก็
ได้ แต่ถ้ำคิดว่ำประชำชนอีกฝ่ำยยังอยำกให้อยู่ก็ลงเลือกตั้งใหม่ เดี๋ยวเขำก็เลือกกลับมำเอง กำรท ำประชำมติที่ดีคือกำร
เลือกตั้ง 

"ไหนบอกว่ำกำรท ำประชำมติมันเปลืองเงิน หำกท ำประชำมติเรื่องอ่ืนก็พอฟังได้ แต่ท ำประชำมติว่ำลำออก
หรือไม่ลำออก รัฐธรรมนูญยังต้องตีควำมว่ำกำรท ำประชำมติเกี่ยวกับบุคคล รัฐธรรมนูญไม่ให้ท ำ ก็เหมือนแบบที่นำย
ไพบูลย์ นิติตะวัน เสนอให้ท ำประชำมติควรให้มีม็อบหรือไม่มีม็อบ ก็ยิ่งไปกันใหญ่ ประชำมติต้องท ำภำยใต้รัฐธรรมนูญ 
อย่ำไปถำมอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญ กำรชุมนุมเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญยอมรับ สิทธิขั้นพ้ืนฐำน จะไปท ำประชำมติไม่ได้ ก็
เหมือนกำรท ำประชำมติลำออกหรือไม่ลำออกเขำไม่ท ำกันหรอก" 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201027/71ea42378ffe4b7c9645cfe50d9caa94207a5b61ad124292b3be2f549879bea6.jpg?itok=v41niw-7
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เมื่อถำมว่ำ ถ้ำให้นำยกฯลำออกแล้วเลือกตั้ง ยังเป็นกติกำเดิม นำยกฯก็อำจจะ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้ง
ใหม่ที่ตนหมำยถึงคือต้องมีกระบวนกำรให้สังคมไปได้ ต้องแก้รัฐธรรมนูญและกติกำใหม่และลงเลือกตั้งใหม่ ประชำชนที่
รักและชื่นชมก็จะเลือกกลับมำใหม่ ถึงจะสำมำรถแก้ปัญหำได้ครบวงจร แต่ถ้ำลำออกวันนี้เลือกตั้งพรุ่งนี้ก็ยังเป็นปัญหำ 

เมื่อถำมว่ำ ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกติกำก่อนที่จะลำออก นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เรื่องนี้สำมำรถท ำได้เลย ถ้ำคิด
ว่ำจะลงเลือกตั้งใหม่ก็ควรแก้กติกำ แต่ถ้ำไม่คิดหวนกลับมำก็สำมำรถลำออกตั้งแต่วันนี้ได้เลย และให้นำยกฯคนใหม่ท ำ
กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสิ่งส ำคัญกำรท ำประชำมติต้องดูว่ำสังคมและผู้ชุมนุมมองว่ำยื้อเวลำหรือไม่ วันนี้ถ้ำ
เรำคิดว่ำกำรประชุมหรือท ำอะไรเพ่ือหำทำงออกผระเทศ ต้องยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง แต่ไม่ใช่ประชำชนฝ่ำยเดียว
ต้องถำมหลำยฝ่ำย 

เมื่อถำมว่ำ กำรยุบสภำ ท ำให้ปัญหำคลี่คลำยหรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ถ้ำวันนี้ยุบสภำรัฐธรรมนูญก็คงไม่ได้แก้ 
ปัญหำก็ไม่ได้คลี่คลำย ถ้ำยุบสภำก็ต้องเลือกตั้งใหม่ภำยใต้กฎ กติกำเดิม ปัญหำก็กลับมำ อย่ำลืมว่ำควำมหวำดระแวง
ของคนคือรำกเหง้ำปัญหำนั่นคือกำรสืบทอดอ ำนำจผ่ำนกติกำที่เขียนขึ้นคือรัฐธรรมนูญ หำกใช้รัฐธรรมนูญเดิมเลือกตั้ง 
ปัญหำกำรสืบทอดอ ำนำจก็จะกลับมำ ปัญหำเดิมก็จะวกกลับมำอีก 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/192700 

 

  

https://siamrath.co.th/n/192700
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27 ตุลำคม 2020 - 10:10 

 “สุทิน”ค้านประชามติถามนายกฯควรลาออกหรือไม่ 
"สุทิน" ไม่เห็นด้วยท าประชามติถามนายกฯควรลาออกหรือไม่ ยันต้องแก้ไข รธน. ก่อนเลือกตั้ งใหม่ ยุบสภาตอนนี้
ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา 
 

 
 

นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวถึงข้อเสนอตั้งกรรมกำรสมำนฉันท์หำทำงออกประเทศของ
หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ว่ำกำรอภิปรำยในที่ประชุมรัฐสภำเมื่อวำนนี้ บำงข้อเสนอก็ดี แต่บำงข้อเสนอก็ไม่สำมำรถท ำ
ได้ ซึ่งก่อนกำรตั้งคณะกรรมกำรฯ นำยกรัฐมนตรี จะต้องเชิญวิปทุกฝ่ำย ประชำชน มำร่วมหำรือด้วย เพ่ือให้
คณะกรรมกำรชุดนี้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำยและไม่ใช่ตั้งมำเพ่ือเป็นกำรชนให้กับรัฐบำลแต่ต้องแสดงให้เห็นถึงควำม
จริงใจในกำรแก้ไขปัญหำ ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี อยำก ให้ท ำประชำมติสอบถำม
ประชำชนว่ำตนเองควรจะลำออกหรือไม่นั้น ไม่มีประเทศไหนใดโลกที่จะต้องมำท ำประชำมติถำมประชำชนว่ำผู้น ำควร
จะต้องออกจำกต ำแหน่งหรือไม่ 

ขณะเดียวกัน นำยสุทิน กล่ำวอีกว่ำ กำรเลือกตั้งใหม่ ต้องแก้รัฐธรรมนูญแก้กติกำใหม่ก่อน เพ่ือให้กำรเลือกตั้ง
เกิดขึ้นภำยใต้กติกำใหม่ จะได้แก้ปัญหำได้ครบถ้วน แต่หำกนำยกรัฐมนตรีลำออกวันนี้ และเลือกตั้งพรุ่งนี้ ก็จะได้
นำยกรัฐมนตรีคนเดิม ปัญหำเดิมก็กลับมำ ส่วนกำรยุบสภำจะเป็นทำงออกท ำให้ปัญหำคลี่คลำยหรือไม่ มองว่ำหำกยุบ
สภำตอนนี้ รัฐธรรมนูญก็จะยังไม่ได้แก้ ปัญหำก็ยังจะไม่คลี่คลำย กำรสืบทอดอ ำนำจก็ยังคงอยู่ และกำรไม่ยอมรับรัฐบำล
ใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีก ขณะกำรท ำประชำมติถำมประชำชนก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำอย่ำง รอบคอบ เพ่ือไม่ให้
ประชำชนมองว่ำรัฐบำลก ำลังซื้อเวลำ รวมไปถึงต้องให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_805819/ 
 
 
 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_805819/
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26 ตุลำคม 2563 - 15:05 น. 

ชิ่งม็อบ "เอก-ช่อ" ทัวร์หาเสียง อบจ. 
 

 
 
ชิ่งม็อบ "เอก-ช่อ" ทัวร์หาเสียง อบจ. ฉวยจังหวะกระแสม็อบปลดแอก "ธนาธร" ผนึก "ช่อ" ลุยภาคเหนือหาเสียง
เลือกตั้งนายก อบจ.  
หลังไปปรำกฏตัวแบบลับๆล่อๆ ในม็อบรำษฎร อยู่สองสำมวัน แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ก็ไปโผล่ที่ภำคเหนือ  “เสี่ยเอก” 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ เดินทำงไปเปิดตัวว่ำที่นำยก อบจ.พะเยำ และแพร่ ก่อนจะล่องลงมำทำง
ภำคเหนือตอนล่ำง ฝ่ำย “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ก็ไปนครสวรรค์ และตำก หำเสียงช่วยผู้สมัคร
นำยก อบจ. นัยว่ำ ธนำธรฝันจะชนะในสนำมท้องถิ่นมำกถึง 20 จังหวัด เพรำะกระแสม็อบปลดแอก จะช่วยให้คนเลือก
คณะก้ำวหน้ำ 
วันที่ 25 ต.ค.2563 “ธนำธร” ลุยภำคเหนือตอนล่ำง เริ่มจำกสนำมอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสนำมแห่งควำมหวังของเขำ ปัณณ
วัฒน์ นำคมูล ว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ. อุตรดิตถ์ คณะก้ำวหน้ำ เป็นอดีตแกนน ำ นปช.ภำคเหนือตอนล่ำง และเคยเป็น
ทีมงำนของ ส.ส.เพ่ือไทย เมืองลับแล เดิม “ปัณณวัฒน์” ชื่อ “จเร นาคมูล” อดีตนักกิจกรรมรำมค ำแหง และเป็น
เพ่ือนรักของจตุพร พรหมพันธุ์ ฉะนั้น ช่วงแดงทั้งแผ่นดิน ปัณณวัฒน์จึงเป็นแม่ทัพเสื้อแดงคนส ำคัญ เคียงข้ำงจตุพร  
พลันที่ “ธนาธร” ตั้งพรรคอนำคตใหม่ ปัณณวัฒน์ ก็ทิ้งเพ่ือนตู่มำร่วมงำนกับอนำคตใหม่ และเสนอตัวลงชิงเก้ำอ้ีนำยก 
อบจ.เมืองลับแล 

ส่วนที่สนำมพิษณุโลก ธนำธร เปิดตัว ณชพล พลอำสำ ว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.พิษณุโลก โดยณชพล เป็น
ประธำนชมรมถ่ำยภำพพิษณุโลก Welovefoto และเจ้ำของเพจสอนถ่ำยภำพ X22 Studio  

วันที่ 25 ต.ค.2563 “ช่อ” พรรณิกำร์ วำนิช เดินทำงมำปำกน้ ำโพ เปิดตัว “ทนำยฮ้ัว” ศรัญ ฤกษ์อัตกำร ว่ำที่
ผู้สมัครนำยก อบจ. นครสวรรค์ ทนำยฮั้วเป็นนักกฎหมำยที่ช่วยเหลือประชำชนทั่วไป และเคยลงสมัคร ส.ส.นครสวรรค์ 
เขต 1 แต่สอบตก จำกปำกน้ ำโพ “ช่อ” เดินทำงไปเมืองตำก ร่วมกับ คริษฐ์ ปำนเนียม ว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.ตำก 
คณะก้ำวหน้ำ ไปพบกับพ่ีน้องชำติพันธุ์ลีซอที่ดอยห้วยทู่ เพ่ือศึกษำโมเดลกำรท่องเที่ยวชุมชนที่จัดกำรโดยชุมชนอย่ำง
เข้มแข็งและเป็นระบบ กระแสแฟลชม็อบไล่ประยุทธ์ในต่ำงจังหวัด ล้วนสร้ำงควำมมั่นใจให้ทีมงำนคณะก้ำวหน้ำว่ำ 
ผู้สมัครนำยก อบจ. แม้จะหน้ำใหม่ ไม่มีบำรมี แต่ก็จะสำมำรถล้มแชมป์เก่ำได้ 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/447168  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/447168
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ชักฟืนหรือเติมไฟ 

 
 

ฉำก”คู่ขนาน”น่ำกังวลใจประเทศไทยกับกำรไหลย้อนอดีต”ความรุนแรง” ระหว่ำงข้ออ้ำงควำมพยำยำม
แก้ปัญหำ”ไฟสุมขอน”ของ”ลุง”ในฐำนะ”ผู้น าประเทศ”ฝ่ำบริหำร ที่หวังใช้เวที”รัฐสภา” ของ ”ฝ่ายนิติ
บัญญัติ” เป็น”เวทีกลาง”ถกหำหนทำงออกประเทศ ของ”ผู้ใหญ”่ฝ่ำยต่ำงๆในบ้ำนเมืองที่ถูกมองว่ำเป็นเพียงฉำก”คั่น
เวลา” กับฉำกกำรเคลื่อนขยับทัพ”ม็อบราษฎร”ที่”ยกระดับ”ก้ำวข้ำม”ลุง”ทะลุไปสู่”ประเด็นเซนซิทีฟ” กับกำร
ชุมนุมที่สำมย่ำนวันนี้(26ต.ค.) น ำโดย”ไผ่ ดาวดิน”เพ่ือเคลื่อนไปยื่นจดหมำยเปิดผนึกให้กับสถำนทูตเยอรมนี เวลำ 
16:00 น. ในขณะที่มีกำรประกำศระดมมวลชนปกป้องสถำบันน ำโดย”ทนายนกเขา””นิธิธรณ์ ล้ าเหลือ” ไปชุมนุมดัก
หน้ำที่หน้ำสถำนทูตเยอรมนีเวลำ 14:00 น. วันนี้เช่นกัน ไม่นับรวมภำพกำรทยอยออกมำระดมมวลชนเสื้อเหลืองจำก
ผู้คนฝั่งพรรครัฐบำลก่อนหน้ำที่เกิดกระทบกับ”ม็อบเด็ก” เช่นกรณีเหตุกำรณ์ใน ม.รำมค ำแพง หรือเคส”ทยา ทีป
สุวรรณ”ภริยำ รมว.ศึกษำ”ณัฏฐพล”ที่นัดมวลชนเจอกันที่ลำนพระรูป ร.6 พรุ่งนี้ 

ที่แม้”ลุง”ในฐำนะบท”ผู้น าประเทศ”ในภำวะวิกฤตนี้ จะยืนยันไม่”ลาออก”ตำมที่”ม็อบราษฎร”ขีดเส้น 3 
วัน จนน ำมำสู่กำรชุมนุมของ ”ม็อบเด็ก” เมื่อวำนที่ ”แยกราชประสงค์” ที่ท ำให้ ”เนื้อหา” และ ”ท่าที” ขยำยก้ำว
ข้ำม ”ลุง” และวันนี้ในกำร ”เปิดหัว” ต่อที่ประชุมรัฐสภำที่ ”ลุง” ชี้แจงที่ประชุมวันนี้ อ้ำงควำมจ ำเป็นในกำรเปิด
ประชุมร่วมรัฐสภำ เพรำะ กำรชุมนุมตั้งแต่ 14 ต.ค. ส่อยืดเยื้อ จึงท ำให้รัฐบำลต้องประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินร้ำยแรง 
15 ต.ค. ก่อนจะประกำศยกเลิกไปแล้ว  ที่ผ่ำนมำพยำยำมดูแลสถำนกำรณ์ใช้กฎหมำย อะลุ่มอล่วย ผ่อนผัน แต่กำร
ชุมนุมยังขยำยตัว โดยข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนน ำและผู้ชุมนุมที่ถูกจับ ศำลได้ปล่อยตัวหลำยรำยแล้ว และแม้กำร
ชุมนุมหลำยครั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยแต่บำงแห่งที่มีกำรชุมนุมก็มีควำมรุนแรง รัฐบำลเป็นห่วงจึงท ำให้มีกำร
ประชุมในวันนี้ เพรำะไม่อยำกให้เกิดควำมวุ่ยวำยในบ้ำนเมืองจนน ำไปสู่จลำจล รัฐบำลมีหน้ำที่รักษำสิทธิของคน 70 
ล้ำนคน เชื่อว่ำกำรรักษำวัฒนธรรมรำกเหง้ำของไทยกับอนำคตที่ดีของเยำวชน น่ำจะเดินไปด้วยกันได้ โดยต้องเป็นไป
ตำมกฎหมำย รักษำสมดุลควำมต้องกำรของตนเองและคนอ่ืนๆ ก่อนทิ้งท้ำยว่ำ “แม้มีเรื่องไม่เห็นด้วยกันบ้าง แต่เรายัง
รักกันได้ตลอดไป” 

ขณะที่”สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ผู้น ำฝ่ำยค้ำนระบุว่ำ เสียใจที่เห็นญัตติที่เสนอโดยครม. เพรำะไม่สร้ำงสรรค์และ
จะท ำให้ยิ่งเกิดควำมแตกแยก รัฐบำลล้มเหลว ไร้ควำมสำมำรถ บริหำรประเทศผิดพลำด มีกฎกติกำรเพื่อสืบทอดอ ำนำจ 
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ท ำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของประชำชน จนท ำให้เกิดกำรชุมนุม ซึ่งสิ่งที่ไม่ควรเกิดข้ึนคือกำรสั่งสลำยกำรชุมนุมตั้งแต่วันที่ 16 
ต.ค. กำรจับกุมผู้ชุมนุม คุมขัง ตั้งข้อหำอย่ำงไม่เป็นธรรมโดย นำยสมพงษ์ได้เสนอ 3 ทำงออก คือ 
1.ต้องพิจำรณำข้อเสนอของนักเรียนนักศึกษำอย่ำงจริงใจ เปิดใจรับฟังอย่ำงวิจำรณญำณ 
 2.แก้รัฐธรรมนูญเป็นประชำธิปไตยให้เร็วที่สุด ไม่เตะถ่วง เร่งพิจำรณำต้นเหตุส ำคัญ  
3.เร่งปลดเงื่อนไขมูลเหตุวิกฤต เร่งปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม ปลดเงื่อนไขที่จะท ำให้สถำนกำรณ์บ้ำนเมือง และทิ้งท้ำยว่ำ 
เพ่ือให้สถำนกำรณ์คลี่คลำยจบทันที นำยกฯ คืออุปสรรคส ำคัญเป็นภำระประเทศ กำรลำออกจะท ำให้ทุกอย่ำงจบด้วยดี 

เรียกว่ำภำพที่ออกมำของสภำฯที่ถูกคำดหวัง นอกจำกภำพ ”การเมือง” ยังถูกมองว่ำอำจไม่ทันกำรใน
สถำนกำรณ์คู่ขนำนที่มีม็อบเห็นต่ำงเคลื่อนไหวขยำยตัว และมีโอกำสชนกันปะทะได้ทุกเมื่อ ภำยใต้กำรโหมประเด็นเซน
ซิทีฟ เป็นเหตุผลกำรปลุกเร้ำแบบพร้อมลงมือลงไม้ของฝ่ำยเห็นต่ำงที่ถูกมองโดย”ตัวละคร”ว่ำเกี่ยวข้องกับรัฐบำล ที่
นักวิเครำะห์ด้ำนรัฐศำสตร์ควำมมั่นคงมองว่ำมีควำมคล้ำยเหมือนเหตุกำรณ์ในอดีตเดือนตุลำ หำกแต่กำรจบอำจ
แตกต่ำงด้วยยุคสมัยและเทคโนโลยี ที่ท ำให้โมเดลกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ให้เกิด ม็อบชนม็อบของ  ”ศูนย์อ านาจ” แบบ
อดีต อำจใช้ไม่ได้แถมมีผลร้ำยแรงตำมมำ เพรำะนอกจำกจะเข้ำสู่ ”ทางตัน” ท ำให้เกิดเลือดตกยำงออกของคนไทย 
โดยเฉพำะถ้ำเป็นเลือดเนื้อของ เด็กและเยำวชน ที่ก ำลังเติบโตเป็นอนำคตของชำติ เป็นก ำลังหลักของประเทศที่จะ
น ำไปสู่ควำมเป็นอำรยประเทศด้วยแล้วจะส่งผลรุนแรง และรัฐบำลโดยเฉพำะ”ลุง” ก็อำจจะได้รับผลกระทบที่อำจจะ
หนักกว่ำอดีตผู้น ำทุกคน กองทัพ สถำบัน ก็อำจได้รับผลกระทบ หำกเกิดภำพคนไทยท ำร้ำยกันเอง 

ทั้งหมดท้ังมวลต้องติดตำมว่ำกำรประชุมร่วมสภำฯ หนนี้ ที่ถูกตั้งค ำถำม ”ชักฟืนหรือเติมไฟ” ที”่ผู้ใหญ”่ ทั้ง”
ฝ่ายบริหาร”นิติบัญญัติ”ก ำลังท ำหน้ำที่ จะสำมำรถคลี่คลำยและระงับสถำนกำรณ์ที่ก ำลังไหลไปสู่ ภำพกำรสร้ำงรอย
แผลลึกให้กับ”คนรุ่นนี้” ติดตัวไปตลอดชีวิตได้หรือไม่ กับภำพกำรดึงสถำบันมำเป็นเงื่อนไขในกำรท ำให้สถำนกำรณ์ตึง
เครียด และน ำไปสู่ควำมเลวร้ำยในที่สุด รวมถึงภำพควำมพยำยำมที่จะผูกเอำเงื่อนไข กำรลำออกของ  “ลุง” เข้ำกับ”
สถาบัน” ให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยยังไม่มีถกให้ถ่องแท้ว่ำ ปมกำรล้มสถำบัน กับกำร ปฏิรูปสถำบัน แตกต่ำงและ
เหมือนกันอย่ำงไร ท ำให้ถูกมองว่ำจะกลำยเป็นชนวนควำมขัดแย้งท่ีฝังรำกลึกกว่ำทุกวิกฤตท่ีผ่ำนมำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/special-report/features-special-report/news_805431/ 
 
  

https://www.innnews.co.th/special-report/features-special-report/news_805431/
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เอาไงก็เอากัน 
 

 
 

ควำมเสียวไม่เคยปรำนีใคร ครั้งนี้เสียวมำกที่สุด เสียวสุดๆ ในรอบ 20 ปี วันนี้ (27 ต.ค.) เลยเส้นตำยที่ชุมนุมชู
สำมนิ้ว ยื่นค ำขำดให้นำยกฯลุงตู่ต้องลำออกจำกนำยกรัฐมนตรีมำแล้ว 3 วัน ฝ่ำยนำยกฯลุงตู่ ออกมำชูสองนิ้วยืนยันไม่
ลำออกพันเปอร์เซ็นต์!! 

เมื่อนำยกฯลุงตู่ ไม่ยอมลำออกอย่ำงแน่นอน ฝ่ำยชุมนุมก็ต้องยกระดับเพิ่มแรงกดดันให้หนักขึ้นเป็นทวีคูณ 
มีผู้ห่วงใยเกรงว่ำสถำนกำรณ์เผชิญหน้ำจะลุกลำมบำนปลำยจนกลำยเป็นสงครำมกลำงเมือง ต่ำงเสนอแนวทำงผ่ำทำง
ตันวิกฤติครั้งนี้กันอึงคะนึง “แม่ลูกจันทร์” กรำบเรียนว่ำ หลำยข้อเสนอมีเหตุมีผลน่ำพิจำรณำ หลำยข้อเสนอก็สุดโต่ง
เกินไป และหลำยข้อเสนอก็ฝันเฟื่องเกินจริง แต่ก็มีบำงข้อเสนอน่ำจะเป็นบันไดลงจำกวิกฤติได้อย่ำงสันติวิธ 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ ประธำนสถำบันทีดีอำร์ไอเสนอให้ทั้งฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยผู้ชุมนุมต้องมีเวทีพูดคุย
เจรจำให้น ำไปสู่กำรยอมรับควำมจริง ควำมจริง คือโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ไม่มีใครสำมำรถอยู่ได้โดยไม่
ต้องปรับตัว ควำมพยำยำมต่อต้ำนไม่ให้เกิดกำรปรับตัว พยำยำมจะย้อนกลับไปสู่อดีตกำล จึงเป็นไปไม่ได้อย่ำงสิ้นเชิง  
ดร.สมเกียรติ เสนอให้น ำประเด็นขัดแย้งทั้งหมดไปท ำประชำมติให้ประชำชนตัดสินใจโดยตรง  เหมือนที่อังกฤษท ำ
ประชำมติ “เบร็กซิต” แยกออกจำกกลุ่มอียู หำกผลประชำมติออกมำอย่ำงไร ทุกฝ่ำยต้องยอมรับกติกำ “แม่ลูกจันทร์” 
ชี้ว่ำข้อเสนอผ่ำทำงตันของ “ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล” รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ก็เข้ำท่ำดีเหมือนกัน 
ดร.ปริญญำ ชี้ว่ำวิกฤติที่เกิดขึ้นต้องแก้ที่ “ต้นเหตุ” ต้นเหตุของวิกฤติเกิดจำกกำรสืบทอดอ ำนำจ คสช.  

หำก คสช.ไม่สืบทอดอ ำนำจก็จะไม่มีเงื่อนไขให้เกิดม็อบชุมนุมต่อต้ำนรัฐบำล นำยกฯลุงตู่ จึงต้องยอมถอยก้ำว
แรก คือลำออกจำกนำยกรัฐมนตรี เพ่ือยุติกำรสืบทอดอ ำนำจ คสช.อย่ำงเป็นรูปธรรม ขั้นต่อไปต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปู
ทำงให้สืบทอดอ ำนำจ คสช. และสร้ำงปมปัญหำมำกมำยที่ท ำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญกันทั่วบ้ำน ทั่ว
เมือง 
กำรอ้ำงเหตุผลก ำปั้นทุบดินว่ำ รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขไม่ได้ เพรำะผ่ำนประชำมติมำแล้วเป็นข้ออ้ำงที่ฟังไม่ขึ้น  เพรำะ
รัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งผ่ำนประชำมติมำแล้วเช่นกันก็โดน คสช. ฉีกทิ้งเมื่อ 6 ปีที่ผ่ำนมำ ดร.ปริญญำ ย้ ำว่ำถ้ำ พล.อ.
ประยุทธ์ จริงใจยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตย ไม่ใช่เรื่องยำกที่ “ส.ว.ลำกตั้ง” จะโหวตผ่ำนอย่ำงสะดวก
โยธิน กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ จึงไม่ได้อยู่ที่รัฐสภำ แต่อยู่ที่นำยกฯลุงตู่ จะเอำอย่ำงไร?? วิกฤติครั้งนี้จึง
มี “ลุงตู่” เป็นศูนย์กลำงอย่ำงแท้จริง ปัญหำมันอยู่ตรงนี้แหละโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1961709 
 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1961709
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27 ต.ค. 2563 05:15 น. 

ยื้อไปในหัวใจสั่นไหว 
 

 
 

เรตติ้งแรงไม่ตก ตามฟอร์มธรรมชาติ “ม็อบอุดมการณ”์ 
โดยปรำกฏกำรณ์ยืนระยะของพลังนักเรียน นิสิต นักศึกษำ มวลชนรุ่นใหม่ ที่เรียกระดมกันพรึบพรับแบบ

รำยวัน นับวันแสง “แฟลชม็อบ” จำกสมำร์ทโฟนยิ่งสว่ำงไสว กลุ่มมวลชนรำษฎรได้แสดงให้เห็นศักยภำพเหนือกว่ำค ำ
ว่ำ “ม็อบเบิ้มๆ” ผู้ชุมนุมมหำศำลทุกรอบที่มำตำมนัดแสดงพลังกระตุกต่อมผวำผู้คุมเกมอ ำนำจ แม้แต่วัน “แกง” สับขำ
หลอกแกล้งต ำรวจ ยังมำกันเนืองแน่น 

เหนืออ่ืนใดคือกำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีแบบแผน แม้ไร้แกนน ำที่โดนล็อก ถูกลำกเข้ำเรือนจ ำ  “ม็อบฟันน้ ำนม” 
ของไทยยังรักษำระดับควำมชอบธรรมตำม “กติกำสำกล” นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ได้ส ำแดงมำตรฐำน “ม็อบ
ปัญญำชน” ที่อยู่ในขอบเขตของกำรชุมนุมอย่ำงสงบ ไร้อำวุธ  ณ จุดที่องค์กำรสหประชำชำติ (ยูเอ็น) จ้องจับตำไม่
กะพริบ ตำมสัญญำณผ่ำนผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนสิทธิมนุษยชน ร่อนจดหมำยเปิดผนึก เรียกร้องรัฐบำลไทยปล่อยตัวผู้
ประท้วงกลุ่มรำษฎรที่ถูกจับไปก่อนหน้ำนี้โดยไม่มีเงื่อนไข รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบำลไทยรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของกำร
ชุมนุมโดยสันติกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี และยุติกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรเข้ำสลำยกำรชุมนุม 

 “ยูเอ็นคุ้มครอง” สิทธิเด็ก คุ้มกันมวลชนรุ่นใหม่ที่เพรียกหำประชำธิปไตยด้วยพลังบริสุทธิ์ เทียบกันไม่ได้กับ
ม็อบแฝงกำรเมือง ทั้งเสื้อเหลือง เสื้อแดง สลิ่ม กปปส.  และมันก็คือ “จุดแข็ง” ของมวลชนรำษฎร “ภูมิคุ้มกัน
ธรรมชำติ” ซ่อนอยู่ในควำมเดียงสำ ที่สร้ำงควำมยำกล ำบำกให้ฝ่ำยคุมเกมอ ำนำจในกำรก ำรำบฝ่ำยตรงข้ำมทำง
กำรเมือง ตำมท้องเรื่อง “คนละต ำรำ” กับเกมปรำบเฮ้ียวม็อบเสื้อแดงอำกำรแบบที่เริ่มยกระดับ “เล่นแรง” คนแก่ชัก
เก็บอำกำรหมั่นไส้ไม่อยู่ 

อำรมณ์ “ม็อบชนม็อบ” ที่ปลุกพลังเสื้อเหลืองมำประชันวัดใจ เริ่มจำกพ้ืนที่ฐำนเสียง ส.ส.ยี่ห้อพลังประชำรัฐ 
น ำร่องจำกจังหวัดชลบุรี รำชบุรี สุโขทัย นรำธิวำส ฯลฯยุทธศำสตร์ฝ่ำย เสธ.ทหำรเฒ่ำ ผสมกับเหลี่ยมเก๋ำนักกำรเมือง
อำชีพ บีบเด็กเข้ำมุมอับ “ติดดำบ” พร้อมประจัญบำน ล้อกับปรำกฏกำรณ์ “น ำร่อง” ที่มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง คน
สนิทรัฐมนตรียี่ห้อพลังประชำรัฐ ไล่อัดกลุ่มนักเรียน ลงมือลงไม้กับนักศึกษำกลุ่มรำษฎร ข้ำมโซนเว้นระยะห่ำง เปิดเกม
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ท้ำตะลุมบอน อำกำรห้ำวเป้งแบบที่ดำรำขำใหญ่รุ่นเก๋ำ โชว์ขู่ตบเด็กไม่รู้ที่ต่ ำที่สูง คนระดับแพทย์หญิงจับโทรโข่ง
ปรำศรัย ปลุกอำรมณ์ม็อบอำรักขำสภำ ถึงข้ันยุให้ตบหน้ำท ำร้ำยแนวร่วมฝั่งตรงข้ำม “อินเนอร์” มำเต็ม ไฟแค้นสุมขอน 
ร้อนแรงเกินห้ำมใจ แต่ปัญหำคือเด็กดันนิ่งกว่ำคนแก่ อำกำรนักเรียน นิสิต นักศึกษำเอง ไม่ได้อินังขังขอบแต่อย่ำงใด ไม่
สนใจตอบโต้กับเกมยั่วตะลุมบอนกับฝั่งเสื้อเหลือง แต่กลับยกระดับข้ำมอ ำนำจรัฐบำล  ตำมปรำกฏกำรณ์ขยำยผลไปสู่
เวทีนำนำชำติ ม็อบรำษฎรยกทัพใหญ่เคลื่อนพลไปสถำนเอกอัครรำชทูตสหพันธ์สำธำรณรัฐ เยอรมนี ประจ ำประเทศ
ไทย 

ปฏิบัติกำร “ย้อนศร” เชิงสัญลักษณ์ แบบไม่กั๊กเขตแดน โดยฉำกหนังบู๊ฟอร์มยักษ์ “เด็กแสบ 5 จีขี่พำยุทะลุ
ฟ้ำ” ฉีกหน้ำประวัติศำสตร์ประเทศไทย ก ำลังไต่ระดับใกล้จุดไคลแมกซ์เข้ำไปทุกขณะ สะใจเด็ก ขัดใจคนแก่ 
แต่คนที่ระทึกมำกสุดหนีไม่พ้น “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม ในฐำนะผู้น ำ ที่ไม่อำจ
ปฏิเสธควำมรับผิดชอบสูงสุดในทุกกรณี ในสถำนกำรณ์เปิดรัฐสภำสมัยวิสำมัญฯก็ไม่ได้ช่วยผ่อนแรงดัน แต่ยิ่งเพ่ิมดีกรี
ระอุ ตำมเงื่อนไข “เสียดแทงใจ” ในมุมแบบที่นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ปักหมุดย้ ำเงื่อนตำย ไล่ให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ ลำออก ดึงฟืนออกจำกกองไฟ ต้อนผู้น ำเข้ำมุมอับ ยั่วไฟต์บังคับ ถ้ำมีเหตุสูญเสีย ลำมถึง “จุดนองเลือด” 
ประวัติศำสตร์ส่อซ้ ำรอย ตำมเส้นทำง “เผด็จกำรทหำรรุ่นพ่ี” ต้องระหกระเหินออกจำกแผ่นดินไทย อำกำรสั่นสู้ แบบที่
นำยกฯบ่นน้อยใจกลำงวง ครม. ถูกปล่อยให้โดน “ล่อเป้ำ” อ่วมอย่ำงเดียวดำย 
ในจังหวะ “พ่ีใหญ”่ ชิ่งไปลงพ้ืนที่กับ ส.ส.ต่ำงจังหวัด “พ่ีรอง” ก็เป็นเสือซุ่ม หลบมุมตำมสไตล์ “น้องเล็ก” เสียงแข็งไม่
ยอมถอย แต่ยื้อไปด้วยหทัยวำบหวิว. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1962230 
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วันท่ี 27 ตุลำคม 2563 - 07:39 น. 

บทบาท การเคลื่อนไหว ราษฎร ท่าทีใหม่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
ไม่ว่าท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำท่ำทีของนำยวิษณุ เครืองำม ต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เปลี่ยนไปอย่ำง
เห็นได้ชัดจำกท่ีประชุมรัฐสภำ 

เป็นท่ำทีที่ยอมรับว่ำต้องมีกำรแก้ไข ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นท่ำทีที่ผ่อนปรนมำกยิ่งขึ้น  นี่ย่อมเป็นกำรส่ง 
“สัญญำณ” ไปยัง “เครือข่ำย” ทำงกำรเมือง นี่ย่อมเป็นท่ำทีที่แตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิงกับที่เคยแสดงออกในห้วงก่อนกำร
เลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2562 นี่ย่อมเป็นท่ำทีที่แตกต่ำงโดยสิ้นเชิงกับที่เคยแสดงออกก่อนเดือนกรกฎำคม 2563 
แม้ว่ำในห้วงที่แถลงนโยบำยภำยหลังกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นนำยกรัฐมนตรีในเดือนกรกฎำคม 2562 จะบรรจุกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็น “นโยบำยเร่งด่วน” ตำมข้อเสนอพรรคประชำธิปัตย์ แต่ที่ไม่ควรมองข้ำมก็คือท่วงท่ำ
อำกำรจำกเดือนกรกฎำคม 2562 ถึงเดือนกรกฎำคม 2563 เชื่องช้ำต้วมเตี้ยมอย่ำงยิ่ง แต่เมื่อมาถึงเดือนตุลาคม 2563 
กลับมีการผ่อนปรนมากขึ้น 

การผ่อนปรนไม่ว่า จะมำจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ส่งผลไปยังนำยวิษณุ เครืองำม ต้องจัดท ำวำระที่มี
ลักษณะเร่งรัดและรวดเร็ว แม้จะยังไม่อำจรู้ว่ำจะมีอำกำร “พลิ้ว” อย่ำงไรตำมมำ แต่ก็ต้องยอมรับว่ำท่วงท่ำที่
เปลี่ยนแปลงและผ่อนปรนนี้มำจำกปัจจัยอะไรในทำงกำรเมือง แน่นอน มิได้มำจำกควำมส ำนึกผิดและตื่นตัวในทำง
กำรเมือง ไม่ว่ำจะมำจำกพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ว่ำจะมำจำก 250 ส.ว. อันเป็นลูกแหล่งตีนมือของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ อย่ำงแน่นอน หำกที่ส ำคัญเป็นอย่ำงมำกย่อมมำจำกกำรเคลื่อนไหวที่เริ่มขึ้น ณ อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ใน
เดือนกรกฎำคมของ “เยำวชนปลดแอก” ซึ่งแพร่ระบำดเหมือนไฟลำมทุ่งไปทั่วประเทศ หำกที่ส ำคัญมำจำกกำรเคลื่อน
ขบวนไปกดดัน ณ บริเวณหน้ำท ำเนียบรัฐบำล 2 ครั้งในเดือนตุลำคม หากไม่มีพลังของ “ราษฎร” ท่าทีนี้ย่อมไม่บังเกิด
อย่างแน่นอน 

ท่าทีเหมือนกับ จะยอมถอยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ วำงเป้ำหมำยทำงกำรเมืองอย่ำงไรเฉพำะหน้ ำ 
เด่นชัดว่ำต้องกำรให้ “กำรชุมนุม” หมดควำมชอบธรรม ขณะเดียวกัน ก็เด่นชัดอีกเหมือนกันว่ำ ไม่ว่ำ “เยำวชนปลด
แอก” ไม่ว่ำ “คณะรำษฎร 2563” จะไม่ยุติกำรเคลื่อนไหว เพราะตระหนักว่า “อ านาจ” ของตนอยู่ที่ “การเคลื่อนไหว” 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2414212 
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