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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งไปรษณียบัตรถึง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  
เพื่อ เป็นก าลังใจในการปฏิบัติหน้า ท่ีอย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                        
ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ท้ังในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จากใจคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง “เราจะก้าวผ่านวิกฤตคร้ังนี้ไปด้วยกัน"

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
ส่งไปรษณียบัตรถึงบุคลากรทางการแพทย์  

 เป็นก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019    
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2 เม.ย. 2563 

ศาลอาญาคดีทุจริตยกฟ้อง กกต. ยุบอนาคตใหม่ ชี้ไม่ได้เร่งรดัคดี 
     
  
 
 
 
 
 

 
 
ศาลอาญาคดีทุจริต มีค าสั่งยกฟ้องกรณีพรรคอนาคตใหม่ ฟ้องกกต.ในคดีเร่งรัดพิจารณายุบพรรค อ้างค าพิพากษา
ศาลรัฐธรรมนูญการันตีกกต.ด าเนินการโดยชอบตามรธน. 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 เม.ย. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลนัดค าสั่ง/
ค าพิพากษาชั้นตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) และ พรรคอนาคตใหม่ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธาน
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. นายนิยต ด ารงประภักดิ์ นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็น
กรรมการสืบสวนและไต่สวน พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ พล.ท.สมชาย ชัย
วณิชยา พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. 
นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ 
โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้ง 7 เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14 

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะ
เร่งรัดคดี 

ซึ่งโจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ 
กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน
และแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค อนค.โจทก์ที่ 
2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบ
แล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส านวนการ
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สืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่
สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 

ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่ง
การให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย อันเป็นการ
เร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่  5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไป
และส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 

ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

โดยระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง (พิจารณาค าฟ้องที่บรรยายข้อกฎหมาย-พฤติการณ์-เอกสารประกองฟ้อง) นั้น 
ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึงส านักงาน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาประกอบด้วย 

ขณะที่ ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แล้วเห็นว่า การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร 
อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยืม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง พ.ศ.2560 , ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย ได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ที่ 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย.62 ที่จ าเลยที่ 8-14 มีมติในที่ประชุมว่าเพ่ือให้การ
ด าเนินการต่อกรณีท่ีกล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงให้เลขาธิการกกตจ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดังกล่าว ศาล
รัฐธรรมนูญก็ได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มีการยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ที่ 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา , คณะรัฐมนตรี , ศาล , องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง 
พิพากษายกฟ้อง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ผลค าสั่งคดีนี้ คู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายใน 1 เดือน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3874500 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3874500
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วันที่ 2 เมษายน 2563 - 16:57 น. 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ยกฟ้อง 14 กกต.- จนท. คดี”ธนาธร-อนาคตใหม่”ฟ้องกรณีท า
ส านวนยุบพรรค 

 
 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลนัดค าสั่ง/ค าพิพากษาชั้น
ตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ 
พรรคอนาคตใหม่ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
, พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้ม
ประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์
ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , 
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14  

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะ
เร่งรัดคดี ซึ่งโจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม -11 ธันวาคม 
2562 กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวม
หลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรคอนาคตใหม่ โจทก์ที่ 1-2 ว่า
กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค 
อนค.โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 
ทราบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุป
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายัง
ไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 

ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่ง
การให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/12/1577249731093.jpg
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เร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไป
และส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 

ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง (พิจารณาค าฟ้องที่บรรยายข้อกฎหมาย-พฤติการณ์-เอกสาร
ประกองฟ้อง) นั้น ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมาถึงส านักงาน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศาลเพ่ือ
พิจารณาประกอบด้วย 

ขณะที่ ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แล้วเห็นว่า การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร 
อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง พ.ศ.2560 , ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย ได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ท่ี 2 เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่จ าเลยที่ 8-14 มีมติในที่ประชุมว่าเพื่อให้
การด าเนินการต่อกรณีท่ีกล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้
เลขาธิการกกตจ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีค า
วินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มีการยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ท่ี 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา , คณะรัฐมนตรี , ศาล , องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ผลค าสั่งคดีนี้ คู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายใน 1 เดือน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2116234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2116234
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2 เมษายน 2563 217 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง14 กกต.- จนท.ไม่ผิดท าส านวนยุบอนาคตใหม่ 
 

 
 
ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี เมื่อเวลา 10.00 น. ศาลนัดค าสั่ง/ค าพิพากษาชั้น

ตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่  “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ 
“พรรคอนาคตใหม”่ ร่วมกันเป็นโจทก์ท่ี 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธานคณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
, พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้ม
ประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์
ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , 
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  

ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.
ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้ันตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี ซึ่งโจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า 
ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับ
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้า
พรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
หรือไม ่

โดยอ้างว่าโจทก์ที่  1 ให้พรรค อนค.โจทก์ที่  2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและ
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส านวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป 
 ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่งส านวนการสืบสวนและไต่
สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 
เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้ว
ว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์
ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมีมติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบ
พรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมาจากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และ
เป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา 
, ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง 
(พิจารณาค าฟ้องที่บรรยายข้อกฎหมาย-พฤติการณ์-เอกสารประกองฟ้อง) นั้น ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึง
ส านักงาน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาประกอบด้วย 
 ขณะที่ ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แล้วเห็นว่า การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร 
อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง พ.ศ.2560 , ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย ได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ที่ 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย.62 ที่จ าเลยที่ 8-14 มีมติในที่ประชุมว่าเพ่ือให้การ
ด าเนินการต่อกรณีที่กล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้
เลขาธิการกกตจ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีค า
วินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มีการยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ท่ี 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา , คณะรัฐมนตรี , ศาล , องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ผลค าสั่งคดีนี้ คู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายใน 1 เดือน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874158 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874158
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2 เมษายน 2020 - 17:07 

ศาลคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง 14 กกต.ปม”ธนาธร”ฟ้อง 

 
 
 
 
 
 
 
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง 14 กกต.- จนท. ชั้นตรวจฟ้อง "ธนาธร-อนาคตใหม่ " ฟ้องท าส านวนยุบพรรค ชี้ เป็น
การท าตามอ านาจหน้าที่-กม.เกี่ยวข้อง 

2 เม.ย.63 – ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี เมื่อเวลา 10.00 น. ศาลนัดค าสั่ง/ค า
พิพากษาชั้นตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่ “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) และ “พรรคอนาคตใหม่” ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธาน
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. , กับกกต.และเจ้าหน้าที่ เป็นจ าเลยที่ 1-14 ในความผิดฐานเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีท า
ส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี ซึ่งโจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.
62 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 
ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหา
นายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ท่ี 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ท่ี 1 ให้พรรค อนค.โจทก์ท่ี 2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท 
 ขณะที่ ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แล้วเห็นว่า การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร 
อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ.2560 , ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 การกระท าของ
จ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ผลค าสั่งคดีนี้ คู่ความยัง
สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายใน 1 เดือน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/crime/news_636534/ 

https://www.innnews.co.th/crime/news_636534/
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02 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:48 น. 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง 14 กกต.- จนท. คดียุบพรรคอนาคตใหม่มิชอบ ชี้ศาล รธน.
วินิจฉัยแล้ว ผูกพันทุกองค์กร   

 
2 เม.ย.63 - ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลอ่านค าสั่ง/ค าพิพากษาชั้นตรวจ

ค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และพรรค
อนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ท่ี 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่
สวนคดียุบพรรค อนค., นายนิยต ด ารงประภักดิ์, นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน, พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต., นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์, พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา, พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้ง
สามเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย, นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต., นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายธวัชชัย 
เทอดเผ่าไทย, นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี, นายปกรณ์ มหรรณพ, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14 
 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะ
เร่งรัดคดี 
 ซึ่งโจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค. - 11 ธ.ค. 2562 
คณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1 -2 ว่า
กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค 
อนค.โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1 -3 
ทราบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุป
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายัง
ไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 

ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่ง
การให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการ
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เร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไป
และส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 
 ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา, เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง (พิจารณาค าฟ้องที่บรรยายข้อกฎหมาย-พฤติการณ์-เอกสารประ
กองฟ้อง) นั้น ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค. 2563 ถึงส านักงาน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศาลเพ่ือพิจารณา
ประกอบด้วย 
 ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร อดีต
หัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ.2560, ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที ่
 โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ท่ี 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย. 2562 ที่
จ าเลยที่ 8-14 มีมติในทีป่ระชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการต่อกรณีที่กล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรค
การเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขาธิการ กกต. จ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 ในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มีการ
ยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ท่ี 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด 
มีผลผูกพัน รัฐสภา, คณะรัฐมนตรี, ศาล, องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 211 
การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61845 
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2 เมษายน 2563 17:59 น 

ยกฟ้อง 14 กกต.- จนท.ชั้นตรวจฟ้อง คดี "ธนาธร-อนค." ฟ้องเคสท าส านวนยุบพรรค 
  
 
 
 
 
 
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ยกฟ้อง 14 กกต.- จนท.ชั้นตรวจฟ้อง คดี "ธนาธร-อนค." ฟ้องเคสท าส านวนยุบพรรค 
ศาล ชี้ การตั้ง คกก.สืบสวนไต่สวนปมเงินกู้ ท าตามอ านาจหน้าที่ -กม.เกี่ยวข้อง ขณะที่ศาล รธน.วินิจฉัยขั้นตอน-
อ านาจท าส านวน กกต.แล้ว 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 เม.ย.63 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลนัดค าสั่ง/
ค าพิพากษาชั้นตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่ “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ (อนค.) และ “พรรคอนาคตใหม่” ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธาน
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็น
กรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัย
วณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. , 
นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14  

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะ
เร่งรัดคดี  

ซึ่งโจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ 
กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน
และแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค อนค.โจทก์ที่ 
2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบ
แล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส านวนการ
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สืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่
สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 

ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่ง
การให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย อันเป็นการ
เร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไป
และส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ  

ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

โดยระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง (พิจารณาค าฟ้องที่บรรยายข้อกฎหมาย-พฤติการณ์-เอกสารประกองฟ้อง) นั้น 
ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึงส านักงาน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาประกอบด้วย 

ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แล้วเห็นว่า การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร อดีต
หัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ.2560 , ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 และคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย ได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ท่ี 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย.62 ที่จ าเลยที่ 8-14 มีมตใินที่ประชุมว่าเพื่อให้การด าเนินการต่อกรณี
ที่กล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขาธิการกกตจ าเลยที่ 
4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2560 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มี
การยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ที่ 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็น
เด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา , คณะรัฐมนตรี , ศาล , องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ผลค าสั่งคดีนี้ คู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายใน 1 เดือน 
 
อ้างถึง : https://siamrath.co.th/n/143999 
 

https://siamrath.co.th/n/143999


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 

 
2 เม.ย. 2563 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง14 กกต.- จนท.ไม่ผิดท าส านวนยุบอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง 14 กกต.- จนท.ไม่ผิดท าส านวนยุบอนาคตใหม่ ส านักข่าวเนชั่น โดย เกศินี แตงเขียว 
ศาลยกฟ้องชั้นตรวจฟ้อง ชี้ การตั้ง คกก.สืบสวนไต่สวนเคสยุบ อนค.ปมเงินกู้ ท าตามอ านาจหน้าที่ -กม.เกี่ยวข้อง 
ขณะที่ศาล รธน.วินิจฉัยขั้นตอน-อ านาจท าส านวน กกต.แล้ว  

2 เม.ย.63 - ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี เมื่อเวลา 10.00 น. ศาลนัดค าสั่ง/ค า
พิพากษาชั้นตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่  "นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) และ "พรรคอนาคตใหม่" ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธาน
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็น
กรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัย
วณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. , 
นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14 ในความผิด
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 
กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี  
 

ซึ่งโจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ 
กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน
และแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค อนค.โจทก์ที่ 
2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบ
แล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส านวนการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่
สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มี
การแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่
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โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 
5-7  

ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการเร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติ
เห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็น
คณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือ
ไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือ
มอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและ
ไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการ
สืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมีมติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง 
มติของจ านวนที่ 8-14  

จึงเป็นผลมาจากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอ
พยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง (พิจารณาค าฟ้องที่บรรยาย
ข้อกฎหมาย-พฤติการณ-์เอกสารประกองฟ้อง) นั้น ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึงส านักงาน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้ง
ข้อเท็จจริงต่อศาลเพ่ือพิจารณาประกอบด้วย ขณะที่ ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง -ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  

แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้
ร้องกล่าวหานายธนาธร อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 , ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.
2561 และคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะ
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ที่ 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย.62 ที่จ าเลยที่ 8-14 มีมติในที่ประชุมว่า
เพ่ือให้การด าเนินการต่อกรณีที่กล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงให้เลขาธิการกกตจ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดงักล่าว ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มีการยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ที่ 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา , คณะรัฐมนตรี , ศาล , องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ผลค าสั่งคดีนี้ คู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายใน 1 เดือน 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378768558/ 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378768558/
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 2 เมษายน พ.ศ. 2563, 19.24 น. 

14 กกต.เฮลั่น!! ศาลยกฟ้องคดีท าส านวนยุบ'อนค.' ชี้ปฏิบัติตามหนา้ที่ 
 

 
  
 
 
 
ศาลอาญาคดีทุจริตฯกลาง ยกฟ้อง14กกต.-จนท.ชั้นตรวจฟ้อง "ธนาธร-อนค."ฟ้องเคสท าส านวนยุบพรรค ศาลชี้การตั้งค
กก.สืบสวนไต่สวนปมเงินกู้ ท าตามอ านาจหน้าที่-กม.เกี่ยวข้อง ขณะที่ศาลรธน.วินิจฉัยขั้นตอน-อ านาจท าส านวนกกต.
แล้ว 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลนัดค าสั่ง/ค า
พิพากษาชั้นตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) และพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1 - 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธาน
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็น
กรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัย
วณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. , 
นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1 - 14 

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะ
เร่งรัดคดี 

โจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค. - 11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ 
กกต.จ าเลยที่ 8 - 14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1 - 3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวม
หลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1 - 2 ว่ากระท า
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค อนค.
โจทก์ท่ี 2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1 - 3 ทราบ
ระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่ สวนพร้อมทั้งสรุป
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายัง
ไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
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ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่ง
การให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5 - 7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็น
การเร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ท้ังสองต่อไป 

ส่วนจ าเลยที่ 5 - 7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่งส านวนการสืบสวนและ
ไต่สวนให้จ าเลยที่ 8 - 14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5 - 
7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1 - 3 ด าเนินการ 

ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8 - 14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ านวนที่ 8 - 14 จึงเป็นผล
มาจากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้
คดีตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

โดยระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง (พิจารณาค าฟ้องที่บรรยายข้อกฎหมาย-พฤติการณ์-เอกสารประกองฟ้อง) นั้น 
ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึงส านักงาน กกต.ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาประกอบด้วย 

ขณะที่ ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แล้วเห็นว่า การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร 
อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง พ.ศ.2560 , ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย ได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค.โจทก์ที่ 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย.62 ที่จ าเลยที่ 8 - 14 มีมติในที่ประชุมว่าเพ่ือให้การ
ด าเนินการต่อกรณีที่กล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้
เลขาธิการกกตจ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8 - 14 กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มี
ค าวินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มีการยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ที่ 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา , คณะรัฐมนตรี , ศาล , องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ผลค าสั่งคดีนี้ คู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายใน 1 เดือน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/483713 
 
 

https://www.naewna.com/politic/483713
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2 เมษายน 2563 - 19:26 น. 

ยกฟ้อง 14 กกต.-จนท.ไม่ผิดท าส านวนยุบอนาคตใหม ่
 
 
 
 
 
ศาลยกฟ้องชั้นตรวจฟ้อง ชี้ การตั้ง คกก.สืบสวนไต่สวนเคสยุบ อนค.ปมเงินกู้ ท าตามอ านาจหน้าที่ -กม.เกี่ยวข้อง 
ขณะที่ศาล รธน.วินิจฉัยขั้นตอน-อ านาจท าส านวน กกต.แล้ว 
                 2 เม.ย.2563-ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี เมื่อเวลา 10.00 น. ศาลนัด
ค าสั่ง/ค าพิพากษาชั้นตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ที่  "นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) และ "พรรคอนาคตใหม่" ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน
ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสอง
เป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย 
ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน 
กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , นายปกรณ์ มหรรณพ , 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14 
             ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะ
เร่งรัดคดี 
 ซึ่งโจทก์ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ 
กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน
และแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค อนค.โจทก์ที่ 
2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบ
แล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส านวนการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่
สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
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 ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่ง
การให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้ กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการ
เร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไป
และส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 
             ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
  โดยระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง (พิจารณาค าฟ้องที่บรรยายข้อกฎหมาย-พฤติการณ์-เอกสารประกองฟ้อง) นั้น 
ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค.63 ถึงส านักงาน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาประกอบด้วย 
          ขณะที่ ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แล้วเห็นว่า การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร 
อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง พ.ศ.2560 , ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย ได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ที่ 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย.62 ที่จ าเลยที่ 8-14 มีมติในที่ประชุมว่าเพ่ือให้การ
ด าเนินการต่อกรณีท่ีกล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
            จึงให้เลขาธิการกกตจ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดังกล่าว ศาล
รัฐธรรมนูญก็ได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มีการยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ที่ 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา , คณะรัฐมนตรี , ศาล , องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง 
พิพากษายกฟ้อง 
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ผลค าสั่งคดีนี้ คู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายใน 1 เดือน 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/425970?utm_source 
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ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง 14 กกต. ท าส านวนยุบพรรคอนาคตใหม่ ชี้ปฏิบัติตามหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง 14 กกต.ในชั้นตรวจฟ้อง คดี “ธนาธร-พรรคอนาคตใหม่” ฟ้องกล่าวหาท าส านวนยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ศาลชี้ กกต.ท าตามอ านาจหน้าที่และกฎหมาย 

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลนัดค าสั่งค าพิพากษาชั้นตรวจค าฟ้อง คดี
หมายเลขด าที่ อท.185/2562 ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และพรรคอนาคตใหม่ 
ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบ
พรรค อนค., นายนิยต ด ารงประภักดิ์, นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ภุมมา เลขาธิการ กกต., นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์, พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา, พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสามเป็น
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย, นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต., นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายธวัชชัย เทอดเผ่า
ไทย, นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี, นายปกรณ์ มหรรณพ, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้
ได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรคอนาคต
ใหม่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้ันตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี 

โดยโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค. - 11 ธ.ค. 2562 
คณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรคอนาคตใหม่ โจทก์ที่ 
1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ท่ี 1 ให้
พรรคอนาคตใหม่ โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่งประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ 
จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวน
พร้อมทั้งสรุปส านวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง 
จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
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ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการ
ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่ โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย อันเป็นการ
เร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไป
และส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 

ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมาจาก
การร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
โจทก์ท้ังสองท่ีถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา, ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา, เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตามสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม โดยระหว่างชั้นตรวจค าฟ้อง (พิจารณาค าฟ้องที่บรรยายข้อกฎหมาย-พฤติการณ์-เอกสารประ
กองฟ้อง) นั้น ศาลมีหนังสือลงวันที่ 6 ม.ค. 2563 ถึงส านักงาน กกต. ให้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศาลเพ่ือพิจารณา
ประกอบด้วย 

ขณะที่ศาลพิจารณาเอกสารตามฟ้อง-ข้อเท็จจริงที่มีชี้แจง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แล้วเห็นว่า การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร 
อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค.เกี่ยวกับเงินกู้ยิม เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560, ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 
และคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ที่ 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย. 2562 ที่จ าเลยที่ 8-14 มีมติในที่ประชุมว่าเพ่ือให้
การด าเนินการต่อกรณีท่ีกล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้
เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดังกล่าว 
ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มีการยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ที่ 2 ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา , คณะรัฐมนตรี, ศาล, องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตาม
ฟ้อง พิพากษายกฟ้อง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000034028 
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2 เม.ย. 2563 18:07 น. 

ยกฟ้อง 14 กกต. คดธีนาธรกล่าวหา เร่งยุบ "อนาคตใหม่" ชี ้ท าตามหน้าที่ 

 
 
 
คดีธนาธรฟ้อง 14 กกต.เร่งรัดเอาผิดคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ศาลชี้ กกต.ท าไปตามอ านาจหน้าที่ และศาล
รัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิจฉัยแล้วในคดีที่มีการยื่นค าร้องยุบพรรคฯ ว่าชอบด้วยกฎหมายฯ ให้ยกฟ้อง 

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 เม.ย. ศาลมีค าสั่ง คดีที่นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค., นายนิยต ด ารงประภักดิ์, นายสุ
ชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต., นางสุกัญญา รัตน
นาคินทร์, พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา, พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธาน กกต., นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี, นาย
ปกรณ์ มหรรณพ, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็น
จ าเลยที่ 1-14 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 กรณีท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะ
เร่งรัดคดี 
 คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ กกต. จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 
ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหา
นายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค. โจทก์ท่ี 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค อนค. โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท ซึ่ง
ประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส านวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 
เพ่ือพิจารณา ทั้งท่ียังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ท้ังสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้น
การกระท าอันมิชอบ และมีการกระท ามิชอบอ่ืนๆขอให้ศาลลงโทษ 
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ศาลพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวม

หลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร อดีตหัวหน้าพรรค และพรรค อนค. เกี่ยวกับเงินกู้ยืม 
เป็นการแต่งตั้งไปตามอ านาจหน้าที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560, ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการ
สืบสวน การไต่สวน การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้ท าความเห็นเสนอ กกต.พิจารณาตาม
อ านาจหน้าที่ โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค อนค. โจทก์ที่ 2 เริ่มวันที่ 26 พ.ย.62 
ที่จ าเลยที่ 8-14 มีมติในที่ประชุมว่าเพื่อให้การด าเนินการต่อกรณีที่กล่าวหาว่ามีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรค
การเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขาธิการกกต.จ าเลยที่ 4 ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 โดยในส่วนของอ านาจหน้าที่ กกต.จ าเลยที่ 8-14 กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้วในคดีที่มี
การยื่นค าร้องยุบพรรค โจทก์ที่ 2 ว่า ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็น
เด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา, คณะรัฐมนตรี, ศาล, องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยทั้ง 14 คน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/crime/1811059 
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2 เมษายน 2563 - 13:01 น. 

"เร่งดันร่างกม.งบฯ 64 เข้าสภา- แต ่"ชวน"ยงัค้านสรศักดิ์ เพียรเวช,โควิด 

 
 
 
 
 
 
 
"เลขาสภาฯ"เผย "รบ."เร่งดันร่างกม.งบฯ64เข้าสภา ขอ26-28พ.ค. แต่ "ชวน"ยังค้าน จ่อหารืออีกครั้ง แต่หาก 
รัฐบาลยืนยันต้องท าตาม ปัดมีสัญญาณเรียกประชุมวิสามัญ ดันร่างกม.โอนงบ-กู้เงิน จ่อจัดระเบียบพื้นที่ประชุม
ส.ส. ใช้เว้นระยะห่าง แทนระบบไอทีท่ีมีปัญหา 
  ที่รัฐสภา - 2 มีนาคม 2563 -  นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการเปิดประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ ช่วงวันที่ 22 พฤษภาคม ในสถานการณ์ที่หลายฝ่ายประเมินว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังต้อง
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องว่า สภาฯ ไม่มีวิธีปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน เพราะเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตามเม่ือมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมในวันดังกล่าวแล้ว 
 ทางสภาฯ ต้องนัดประชุมส.ส. ตามก าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้ คือ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม และวันพฤหัสบดี ที่ 
28 พฤษภาคม  โดยมาตรการที่เตรียมไว้เบื้องต้นคือ การเว้นระยะห่างของที่นั่ง หลังจากการจัดกลุ่มพ้ืนที่ให้แต่ละพรรค
การเมืองแล้ว และจะใช้ห้องประชุมสุริยัน ที่มีพ้ืนที่รองรับการประชุม ส.ส. ได้ 1,150 ที่นั่ง คือ บริเวณด้านล่าง 800 ที่
นั่งและด้านบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของคณะที่เยี่ยมชมการประชุม 350 ที่นั่ง เพ่ือประชุม โดยที่นั่ง 1 ที่ เว้นระยะห่าง 3 เก้าอ้ี 
ขณะที่แถวด้านหลังจะสลับที่นั่งเพื่อให้มาตาการเว้นระยะห่างมีความปลอดภัยมากท่ีสุด ซึ่งแนวทางดังกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/425911?adz= 
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วันที่ 2 เมษายน 2563 - 15:10 น. 

‘อนุสรณ์’ เสนอ ตัดงบโฆษณา-งบไอโอ-งบสมัมนาดูงาน-งบซือ้อาวธุ ทุ่มสู้โควิด 

 
 
“อนุสรณ์” เสนอ ตัดงบโฆษณา-งบไอโอ-งบสัมมนา-งบดูงาน-งบจัดซื้อเรือด าน้ า -อาวุธยุทโธปกรณ์ แล้วเพิ่มงบ
สาธารณสุข สู้โควิด-19 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษในช่วงเช้า
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 63 ว่า รัฐบาลคงต้องประเมินผลว่าการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินมากว่า 1 สัปดาห์ สามารถแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ ต้องท ามาตรการใดควบคู่เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ในแต่ละ
วันเวลาที่สูญเสียไป คือการสูญเสียโอกาส และเกิดผลกระทบมหาวิกฤติเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายต่ อประเทศชาติ
และประชาชนอย่างหนัก การเสนอแนวทางให้รัฐบาลออกพระราชก าหนดโอนงบประมาณจากงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพิจารณาจากรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายประจ า เพ่ือตัดงบประมาณจากโครงการที่ไม่สอดรับกับ
สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ งบไอโอ งบอบรมสัมมนา งบดู
งานทั้งในและต่างประเทศ งบอีเว้นต์ต่างๆ ตลอดจนงบจัดซื้อเรือด าน้ า รวมถึงงบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ แล้ว
โอนย้ายมาใช้ในกิจการสาธารณสุขและการเยียวยาประชาชนก่อน จะเป็นทางออกที่เหมาะสม เพราะระยะที่เหลืออาจ
ใช้งบปี 63 ไม่ทนั อีกท้ังไม่กระทบกรอบวงเงินหนี้สาธารณะอีกด้วย แต่การเสนอตัดงบประมาณ 10% จากทุกกระทรวง
เท่ากันหมด อาจไม่สอดรับกับสถานการณ์ ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะต้องต่อสู้กันอีกยาว 
ควรพิจารณางบ’63 ให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าขาดเหลืออย่างไร กระทรวงสาธารณสุข ไม่ควรจะถูกตัดงบประมาณเท่า
กระทรวงอ่ืน ในขณะที่วันนี้ยังมีข่าวขาดแคลนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถ้าหากไปตัดงบประมาณลง 10% เท่า
กระทรวงอ่ืน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการ เพราะข้าศึกที่มาประชิดรั้วบ้านวันนี้ ไม่ใช้ข้าศึกทางการทหาร 
แต่คือโควิด-19 ที่ประเทศต้องต่อสู้เอาชนะเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของประชาชน 

“ความมั่นคงของประชาชน ส าคัญไม่น้อยกว่าความมั่นคงของกองทัพ โดยเฉพาะความม่ันคงปลอดภัยในระบบ
สาธารณสุข การดูแลรักษาชีวิตของประชาชน และความม่ันคงในการด าเนินชีวิตที่จะสามารถฝ่าช่วงเวลามหาวิกฤติครั้ง
นี้ไปให้ได ้จึงเป็นสิ่งส าคัญ” นายอนุสรณ์กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2115412 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2115412
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/16.jpg
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2 เม.ย. 2563 16:33 น. 

แรมโบ้ อสีาน อดั "เจห๊น่อย" ยัน นายกฯ ไม่มีเวลาเล่นการเมืองกับใคร 

 
 
แรมโบ้ อีสาน อัด "เจ๊หน่อย" หยุดใส่ร้าย "บิ๊กตู่" ให้ปชช.สับสน-เข้าใจผิด ยัน นายกฯ ไม่มีเวลาเล่นการเมืองกับ
ใคร ขอบคุณ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาฯ มีความจริงใจช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19  

วันที่ 2 เม.ย. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ระบุว่าหลั งจากที่ได้กล่าวขอบคุณ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ไปแล้วก่อนหน้านี้ ถือเป็นการขอบคุณด้วยความจริงใจ ที่ฝ่าย
ค้านมีความจริงใจในการร่วมมือกับรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และอยากเข้ามาช่วยประชาชนร่วมกับรัฐบาล 
แต่ขอให้ นายสมพงษ์ ช่วยตักเตือนลูกพรรคบางคน อย่าใช้วิธีตีกินทางการเมือง 
 ส่วนที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า 
หากรัฐบาลใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ของพรรคเพ่ือไทยที่เสนอไปสถานการณ์จะดีขึ้นนั้น นายสุภรณ์ ระบุว่า 
บางเรื่องถือเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา แต่บางเรื่องไม่สามารถน ามาใช้กับสถานการณ์ในขณะนี้ได้ และเรื่องใดที่
เป็นประโยชน์ นายกรัฐมนตรีได้น ามาปรับใช้ให้เหมาะสม และมีทีมงาน คณะแพทย์ ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาให้
เกิดผลกระทบกับประชาชน ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ ให้น้อยที่สุด และยึดประเทศชาติเป็นหลัก 
 "ที่คุณหญิงสุดารัตน์ ออกมาขอให้นายกรัฐมนตรี หยุดเล่นทางการเมืองในการแก้ไขปัญหา และใช้วาทกรรม
กล่าวหานายกรัฐมนตรี ให้ประชาชนเกิดความสับสน เข้าใจนายกรัฐมนตรีผิดนั้น ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรี ไม่มีเวลามา
เล่นการเมืองกับใคร มีแต่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ และอยากให้สถานการณ์ โควิด-19 ให้จบลงไว้ที่สุด ดังนั้น จึง
ขอให้คุณหญิงสุดารัตน์หยุดใช้วาทกรรมใส่ร้ายนายกรัฐมนตรี" นายสุภรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1810984 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1810984
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วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.08 น. 

พท. เผย 5 ข้อเตรียมแถลงข่าวจดหมายเปิดผนึกร่วมพรรคการเมืองทั่วโลกสู้โควิด 

 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า 

การแถลงข่าวของพรรคเพ่ือไทย เกี่ยวกับจดหมายเปิดผนึกร่วมของพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลก เกี่ยวกับความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิด ในการต่อสู้กับโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 11.00 น.ว่า 1.พรรคเพ่ือไทยได้มีการหารือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยน ความเข้าใจกับพรรคการเมืองในหลายประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้พรรคมีความเป็นสถาบัน
การเมือง เป็นที่สะท้อนเสียงของประชาชน และมีแนวนโยบาย ในการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ ให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือความอยู่ดีกินดีและการมีสุขอนามัยที่ดีของพ่ีน้องประชาชนคนไทย ขณะเดียวกันก็
ตระหนักถึงภารกิจที่ต้องร่วมกัน ปกปักรักษาโลกให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาแบบสีเขียวและยั่งยืน  

2.เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 พรรคเพ่ือไทยก็ได้ติดต่อประสานงานกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมี
จดหมายแสดงความห่วงใย และให้ก าลังใจประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐบาลจีนมาอย่ างต่อเนื่อง จนจีน
ประสบความส าเร็จอย่างน่าพึงพอใจในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 3.พรรคเพ่ือไทยได้รับการประสานจาก
พรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ ชักชวนพรรคการเมืองในประเทศต่างๆ 
ให้ร่วมเห็นชอบ ในจดหมายเปิดผนึกร่วมของพรรคการเมืองต่างๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้
กับโควิด-19 และพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขอความร่วมมือจากพรรคเพ่ือไทยในเรื่องนี้ ซึ่งพรรคเพ่ือไทยก็ได้ตอบรับด้วย
ความยินดีอย่างยิ่งเพราะเห็นว่า โควิด-19 เป็นศัตรูของมนุษย์ชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกนัต่อสู้อย่างเต็มที่และเข้มข้น 

4.หลังจากการปรับปรุงถ้อยค าภาษาอังกฤษจนเป็นที่ยอมรับจากพรรคการเมืองทั้งหลายแล้ว ทางพรรค
คอมมิวนิสต์จีน จึงได้จัดการแถลงถึงจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน เวลา 19.00 น.(เวลาจีน) ซึ่ง
ตรงกับเวลา 18.00 น.ของไทย และ 5.เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและให้ เสียงเรียกร้องแห่งความสามัคคีในจดหมายเปิด
ผนึก ได้เกิดการรับรู้และเผยแพร่ไปยังประชาชนและทุกภาคส่วนของโลก ในอันที่จะผนึกก าลังต่อสู้กับโรคร้ายดังกล่าว 
ด้วยความร่วมมือ ทั้งใจและกายของทุกคน พรรคเพ่ือไทยจึงจัดการแถลงข่าว แถลงถึงข้อความในจดหมายเปิดผนึกที่
แปลจากภาษาอังกฤษ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนไทยได้รับทราบและร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติไปอย่างพร้อมเพียงกันในวันศุกร์ที่ 
3 เมษายน เวลา 11.00 น. ณ ที่ทางท าการพรรคเพื่อไทย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/483680 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/483680
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วันที่ 2 เมษายน 2563 - 17:12 น. 

‘โภคิน’ เผย ‘เพื่อไทย’ เตรียมแถลงจดหมายเปิดผนึกพรรคการเมืองทั่วโลก สู้โควิด-19 

 
 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการ
แถลงข่าวของพรรคพท.เกี่ยวกับจดหมายเปิดผนึกร่วมของพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลก เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
ในการต่อสู้กับโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 11.00 น. ว่า 1.พรรคพท. ได้มีการหารือ ประสานงานและแลกเปลี่ยน 
ความเข้าใจกับพรรคการเมืองในหลายประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้พรรคมีความเป็นสถาบันการเมือง เป็นที่
สะท้อนเสียงของประชาชน และมีแนวนโยบาย ในการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาต่างๆของประเทศ ให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือความอยู่ดีกินดีและการมีสุขอนามัยที่ดีของพ่ีน้องประชาชนคนไทย ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึง
ภารกิจที่ต้องร่วมกัน ปกปักรักษาโลกให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาแบบสีเขียวและยั่งยืน 2. เมื่อเกิดการระบาด
ของโควิด-19 พรรคพท.ก็ได้ติดต่อประสานงานกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีจดหมายแสดงความห่วงใย และให้ก าลังใจ
ประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐบาลจีนมาอย่างต่อเนื่อง จนจีนประสบความส าเร็จอย่างน่าพึงพอใจในการ
สกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 3.พรรคพท.ได้รับการประสานจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ ชักชวนพรรคการเมืองในประเทศต่างๆให้ร่วมเห็นชอบ ในจดหมายเปิดผนึกร่วมของพรรค
การเมืองต่างๆทั่วโลก เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับโควิด-19 และพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขอความ
ร่วมมือจากพรรคพท.ในเรื่องนี้ ซึ่งพรรคพท.ก็ได้ตอบรับด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพราะเห็นว่า โควิด -19 เป็นศัตรูของ
มนุษย์ชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันต่อสู้อย่างเต็มที่และเข้มข้น 

นายโภคิน กล่าวต่อว่า 4.หลังจากการปรับปรุงถ้อยค าภาษาอังกฤษจนเป็นที่ยอมรับจากพรรคการเมืองทั้งหลาย
แล้ว ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงได้จัดการแถลงถึงจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน เวลา 19.00 
น. (เวลาจีน) ซึ่งตรงกับเวลา 18.00 น. ของไทย และ 5.เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและให้ เสียงเรียกร้องแห่งความ
สามัคคีในจดหมายเปิดผนึก ได้เกิดการรับรู้และเผยแพร่ไปยังประชาชนและทุกภาคส่วนของโลก ในอันที่จะผนึกก าลัง
ต่อสู้กับโรคร้ายดังกล่าว ด้วยความร่วมมือ ทั้งใจและกายของทุกคน พรรคพท.จึงจัดการแถลงข่าว แถลงถึงข้อความ ใน
จดหมายเปิดผนึกที่แปลจากภาษาอังกฤษ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนไทยได้รับทราบและร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติไปอย่างพร้อม
เพียงกันในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน เวลา 11.00 น. ณ ที่ทางท าการพรรคพท. จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมฟัง
การแถลง และเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกต่อไป 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2116374 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2116374
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg
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วันที่ 2 เมษายน 2563 - 17:21 น. 

เคอร์ฟิวทั่วประเทศ “ประยุทธ์” ใช้อ านาจพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงนามแลว้ มีผล 3 เมษาฯน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ

ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้ลงนาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 
2) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อก าหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 
มีนาคม พศ. 2563 แล้ว นั้น 

เพ่ือให้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นตามความจ าเป็นเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออก
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราขอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกาถึง 04.00 นาฬิกาของ
วันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจ าเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิต
การเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า
เพ่ือการน าเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพ่ือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวร
ท างานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจ าเป็นหรือ
เอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อก าหนด (ฉบับที่ 3) หรือเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ โดยได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ 
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
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ข้อ 2 ในกรณีที่มีการประกาศ หรือสั่ง ห้าม เตือนหรือแนะน าในลักษณะเดียวกับข้อ 1 วรรคหนึ่ง ส าหรับ
จังหวัด พ้ืนที่หรือสถานที่ใดโดยก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อก าหนดนี้ ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศหรือค าสั่งนั้นต่อไปด้วย 

ข้อ 3 ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพ่ือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศเพ่ือควบคุมหรือกักกันบุคคล
ดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-443070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-443070
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วันที่ 2 เมษายน 2563 - 18:11 น. 

บิ๊กตู่ ประกาศแล้ว! เคอร์ฟิวทั่วประเทศ ลั่น ขอเป็นแม่ทัพ สู้จนชนะโควิด ติดเชื้อเป็นศูนย์ 

 
 
“บิ๊กตู่” ออก ทรท. ประกาศเคอร์ฟิว ทั่วราชอาณาจักร 4 ทุ่มถึง ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.นี้ วอน อย่ากักตุนสินค้า-อาหาร
“ลั่น”ตัวเองเป็นแม่ทัพจะปกป้องนักรบ ที่เป็นแพทย์ พยายาล จนท.สธ.ให้ได้ ขอโดดลงมาคุมการจัดหาหน้ากาก
อนามัยพร้อมเวชภัณฑ์ด้วยตัวเอง “ย้ า”ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ตั้งเป้าขจัดการแพร่ระบาดให้เป็นศูนย์ 
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจ (ทรท.) ว่า พ่ีน้องประชาชนทุกท่าน ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 
(ศบค.) ขอรายงานความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของศูนย์ฯ ดังนี้ 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข นับว่าส าคัญที่สุดต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน โดยเน้นมาตรการ เว้นระยะห่าง
ทางสังคม หรือ Social Distancing และรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ รวมทั้งปฏิบัติตนตามค าแนะน าของ
หมอ ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในการสนับสนุนหน้ากากอนามัย เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างทันกาล และทั่วถึงโรงพยาบาล ในทุกพ้ืนที่ ผมถือว่าเรื่องนี้ส าคัญมาก ต้องมีระบบการ
กระจายที่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนไม่ได้ ซึ่งผมจะติดตามด้วยตัวเอง เพ่ือให้ทีมหมอและพยาบาล ที่เปรียบเสมือน
นักรบที่อยู่แนวหน้าคอยต่อสู้และสกัดกั้นข้าศึกที่มองไม่เห็น ด้วยความเสียสละและอดทน ผมในฐานะแม่ทัพจะไม่ยอม
ให้ก าลังหลักของเรา ต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้ อย่างเด็ดขาด และต้องมีขวัญ ก าลังใจที่เข้มแข็ง อยู่เสมอ 
เพ่ือมีพลังเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ ให้ได้ 

ผมขอยืนยันว่า เรามียาที่จ าเป็นในการรักษาอย่างเพียงพอ และมีแผนการจัดหาเพ่ิมเติมจากต่างประเทศ เพ่ือ
เตรียมพร้อม ส าหรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามได้ นอกจากนั้น เรายังมีความพร้อมในเรื่องเตียงส าหรับผู้ป่วย โดย
สามารถเพ่ิมศักยภาพจากโรงพยาบาลทุกสังกัด หอพัก และโรงแรม ให้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจเพ่ิมขึ้น ขอให้เชื่อมั่นว่า
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทุกคน จะมีเตียงและยา ในการดูแลรักษาอาการป่วย ตามมาตรฐานสากล ทุกประการ นอกจากนี้ 
ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ รัฐบาลถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้น จะมี 3 กองทุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุน
รักษาพยาบาลประกันสังคม และกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ) มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/40.jpg
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ด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการรักษาความมั่นคง เรายึดหลัก สุขภาพน าเสรีภาพโดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ จ ากัดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายคน และจ ากัดการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก ในพ้ืนที่เสี่ยงการ
แพร่ระบาดต่างๆ โดยแต่ละพ้ืนที่ จะออกมาตรการที่เข้มงวด สอดคล้องตามสถานการณ์ และค าแนะน าทางการแพทย์ 
ปัจจุบัน บางจังหวัดได้ยกระดับมาตรการทางการปกครอง เช่น การก าหนดเวลาเปิด-ปิดร้านค้า และเวลาออกจากบ้าน 
(Curfew) เพ่ิมเติมแล้ว เพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาดให้ได้ ได้แก่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งจะต้องเอา
จริงเอาจัง เราอาจจะรู้สึกไม่สะดวกสบายเหมือนปกติบ้าง แต่เราทุกคนต้อง “ปรับตัว..เพ่ือความอยู่รอด” ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เราจึงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาด และลดการสัญจรของพ่ีน้องประชาชน ผมจะ
ประกาศข้อก าหนด ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน หรือ “เคอร์ฟิว” ตั้งแต่เวลา 22.00 น.-04.00 น.(4 ทุ่ม ถึงตี 4 ) ทั่ว
ราชอาณาจักร โดยเว้นผู้ที่มีเหตุจ าเป็น หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าที่จ าเป็นเพ่ือ
อุปโภคบริโภค ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เชื้อเพลิงรวมถึง การเดินทางของประชาชนเพ่ือเข้าออกเวรท างาน หรือ
การเดินทางมาจากหรือไปท่าอากาศยาน โดยให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ทั้งนี้ จะเริ่มในวันศุกร์ที่ 3 
เมษายน 2563 เวลา 22.00 น.ซึ่งต้องขอให้พ่ีน้องประชาชนอย่าตื่นตระหนก และไม่ต้องกักตุนสินค้า อาหาร เพราะท่าน
ยังสามารถออกมาซื้อหาข้าวของในช่วงกลางวันได้ตามปกติ แต่ต้องเคร่งครัดในเรื่อง ระยะห่างทางสังคมด้วย 
ด้านการควบคุมสินค้า ผมได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ส าหรับประชาชน และศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมสินค้า โดยขอย้ าว่า ผมจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดกักตุน หรือฉวยโอกาส หรือแสวงหาผลประโยชน์ ซ้ าเติม
ความทุกข์ยากของคนไทยด้วยกัน ในยามนี้ ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเจ้าหน้าที่
ได้ท าการสอบสวนหาต้นตอของปัญหา ตลอดสายการผลิต ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง โดยสามารถจับกุม
และเอาผิดผู้กระท าผิดไปแล้วหลายราย ซึ่งจะต้องรับโทษอย่างรุนแรง ทั้งนี้ การกักตุนสินค้ามีอัตราโทษสูง จ าคุกไม่เกิน 
7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน บก.ป
คบ. 1135 

ส าหรับด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดภาระและ
บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ อาทิ เงินช่วยเหลือ 5,000 
บาท เป็นเวลา 3 เดือน ส าหรับลูกจ้างรายวัน – อาชีพอิสระ – แรงงานนอกระบบ 9 ล้านคน การคืนเงินประกันการใช้
ไฟฟ้าและการใช้น้ า รวมทั้งลดค่าน้ า – ค่าไฟ 3 เดือน ส าหรับทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ 
ยังมีการพักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินผ่อนบ้าน ผ่อนรถ, ขยายเวลาช าระตั๋วจ าน า และลดอัตราขั้นต่ าจ่ายหนี้บัตร
เครดิต ส าหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วย ที่ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ 1% และ
ขยายเวลาให้ 3 เดือน ส่วนผู้ประกอบการและ SME รัฐบาลก็จะช่วยคืนสภาพคล่อง – ลดภาระค่าใช้จ่าย – บริหารหนี้
เดิมไม่ให้เป็น NPL ด้วยมาตรการด้านภาษีและการเงิน อีกหลายมาตรการ เพ่ือท าให้ทุกคน ทุกฝ่าย มั่นใจได้ว่าเราไม่ทิ้ง
กัน 

ด้านการต่างประเทศ โดย ศบค. ได้ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทย
ในต่างประเทศ โดยมีการยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศ อย่างเข้มงวด ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เติมเข้า
มาอีก ขอยืนยันชาวต่างประเทศ ไม่ได้เดินทางเข้ามาแล้ว ตั้งแต่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไป เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับ
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การยกเว้นตามข้อก าหนด เช่น คณะทูต หรือผู้ที่มีใบอนุญาตท างานในไทย หรือลูกเรือที่มากับเที่ยวบินนั้นๆ ส าหรับคน
ไทยในต่างแดน เราก็จะไม่ทอดทิ้งลูกหลาน – ญาติพ่ีน้องของเราเหล่านั้น เราได้หาทางแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด
ในโลก จะได้รับการดูแล หากต้องการกลับเมืองไทย ก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง การกักตัว และการเฝ้าระวัง 
อย่างเข้มข้น 

สิ่งส าคัญอีกประการ คือ ด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤต เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจ และผู้ปฏิบัติงานมี
ความชัดเจน ไม่สับสน หรือสร้างความขัดแย้ง ศบค.จัดให้มีระบบการสื่อสารที่เป็น เอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน หรือ 
Single Voice โดยจะมีการแถลงข่าวที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ในทุกช่องทาง เป็นประจ าทุกวันหลังการประชุมในช่วง
เช้า โดยโฆษกศูนย์ และผู้รับผิดชอบโดยตรง เท่านั้น งดเว้น และหลีกเลี่ยง การให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย 
หรือเก่ียวข้องกับมาตรการต่างๆ ของศูนย์ ฯ 

ผมขอให้สื่อมวลชนทุกส านัก รวมถึงสื่อโซเชียล ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสาร โดยขอให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์นี้ 
เท่านั้น ห้ามการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจผิด หรือบิดเบือนข้อมูล รวมถึงผู้ที่สร้างข่าวปลอม หรือ 
Fake News และการส่งต่อข่าวปลอม ทั้งท่ีไม่เจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่มีผลต่อความม่ันคง ก็จะมีโทษตามพระราช
ก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ อย่างหนัก ดังนั้น เราจะต้องงดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรื อไม่มั่นใจ เรา
ควรส่งต่อข้อมูลที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ อาทิ ตัวอย่างการปฏิบัติตนตามนโยบายของภาครัฐ กิจกรรมจิตอาสา  

ความประทับใจ ท่ามกลางวิกฤตนี้ ผมและรัฐบาล ได้ระดมผู้มีความสามารถ คนเก่งจิตอาสา จากวงการต่างๆ 
ทั้งด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี การสื่อสาร และภาคธุรกิจอ่ืนๆ มาร่วมหารือ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา อย่างรอบด้าน ผม
ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ที่ไม่นิ่งดูดาย รวมพลังความรัก ความสามัคคี ร่วมกันท าเพ่ือประเทศชาติและประชาชน 
รวมทั้งการร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หลายคนเริ่มจากสิ่งง่ายๆ เช่น การเขียนข้อความ 
ท าคลิป หรือท าป้าย ให้ก าลังใจกันและกัน น้ าใจไทยเช่นนี้เอง จะช่วยให้ประเทศไทยของเรา รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้ 

ผลการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น อย่างเคร่งครัด ท าให้สถานการณ์ขณะนี้ อยู่ในระดับที่ยังสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ คือ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน เฉลี่ยแล้วอยู่ในอัตราไม่ถึง 20% ไม่สูงถึง 33% ที่เป็น
ระดับของประเทศมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ทั้งนี้ เป้าหมายร่วมกันของเรา คือ การขจัดโรคภัยและเชื้อร้ายนี้ ให้ได้
โดยเร็วที่สุด และทุกคนปลอดภัย ดังนั้น เราจะต้องไม่ประมาท เราจะต้องไม่ปล่อยให้มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และท า
ให้ตัวเลขลดลงจนเป็น “ศูนย์” ให้ได้ เราจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไม่ลดละ ต้องบังคับใช้มาตรการต่างๆ อย่าง
เข้มงวด อย่างต่อเนื่อง หากจ าเป็น ก็จะต้องยกระดับใน บางพ้ืนที่ตามเหตุผลทางการแพทย์ ผมขอย้ าว่า ขอให้ประชาชน
ทุกคนร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการแยกตัวอยู่บ้าน เพ่ือลดภาระของทีมแพทย์และพยาบาล ที่เสียสละต่อสู้กันมานาน
หลายเดือน หากแนวหน้าเข้มแข็งและแนวหลังเข้มงวดประเทศไทยก็จะชนะศึกครั้งนี้ได้ อย่างแน่นอน 

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกคน และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง บุคลากรทาง
การแพทย์ทุกท่าน ทั่วประเทศ ที่อดทน เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการดูแล ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ด้วยความ
เสี่ยงภัยและความยากล าบาก ขอให้ท่านรับรู้ว่า ทุกท่านเป็นบุคคลส าคัญในใจผม และคนไทยทุกคน และผมขอให้ทุกคน
มั่นใจว่า ผมจะท าทุกทาง เพ่ือที่จะน าพาประเทศของเรา ก้าวข้ามเวลาแห่งความยากล าบากนี้ไปให้ได้ อย่างมีสวัสดิภาพ 
อย่างพร้อมเพรียงกัน ขอให้พวกเรา…สู้!! ไปด้วยกันครับ!! ประเทศไทยต้องชนะ 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2116616 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2116616
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2 เม.ย. 2563 20:06 น. 

ค าต่อค า แถลงฉบับเตม็ “บิ๊กตู่” ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักรสู้โควิด-19 

 
 
นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านรวมการเฉพาะกิจ ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามประชาชนออกจากบ้าน 4 ทุ่ม - ตีห้า 
หวังลดการระบาดของโควิด-19 ย้ า Social Distancing อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 

เมื่อเวลา 18.00 น.เศษ วันที่ 2 เม.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ผู้อ านวยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ถึงการด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. ว่า 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน โดยเน้นมาตรการ “เว้น
ระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing และรณรงค์ให้ทุกคน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” รวมทั้งปฏิบัติตนตาม
ค าแนะน าของแพทย์ ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความเร่งด่วนในการสนับสนุนหน้ากากอนามัย เวชภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างทันกาล และทั่วถึง ในโรงพยาบาลทุกพ้ืนที่ ถือเป็นเรื่องส าคัญมาก ต้องมีระบบการ
กระจายที่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนไม่ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะติดตามด้วยตนเองเพ่ือให้ ทีมหมอและพยาบาลที่
เปรียบเสมือน “นักรบที่อยู่แนวหน้า” คอยต่อสู้และสกัดกั้นข้าศึกที่มองไม่เห็น ด้วยความเสียสละและอดทน ในฐานะ 
“แม่ทัพ” จะไม่ยอมให้ก าลังหลักของเราต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้อย่างเด็ดขาด และต้องมีขวัญ ก าลังใจที่
เข้มแข็งอยู่เสมอ เพ่ือมีพลังเอาชนะวิกฤติครั้งนี้ให้ได้  

ยืนยันว่า มียาที่จ าเป็นในการรักษาอย่างเพียงพอ และมีแผนการจัดหาเพ่ิมเติมจากต่างประเทศเพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามได้ในอนาคต นอกจากนั้น ยังมีความพร้อมเรื่องเตียงส าหรับผู้ป่วย โดยสามารถเพ่ิม
ศักยภาพจากโรงพยาบาลทุกสังกัด หอพัก และโรงแรม ให้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจเพ่ิมขึ้น ขอให้เชื่อมั่นว่าผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิดทุกคนจะมีเตียงและยาในการดูแลรักษาอาการป่วยตามมาตรฐานสากลทุกประการ นอกจากนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคนี้
รัฐบาลถือว่าเป็น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นจะมี 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนรักษาพยาบาล
ประกันสังคมและกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ 

ด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการรักษาความมั่นคง ยึดหลักสุขภาพน าเสรีภาพ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ คือ จ ากัดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายคน และจ ากัดการรวมตัวกันของคนจ านวนมากในพ้ืนที่เสี่ยงการแพร่
ระบาดต่างๆ โดยแต่ละพ้ืนที่จะออกมาตรการที่เข้มงวด สอดคล้องตามสถานการณ์และค าแนะน าทางการแพทย์  
ปัจจุบัน บางจังหวัดได้ยกระดับมาตรการทางการปกครอง เช่น การก าหนดเวลาเปิด -ปิดร้านค้าและเวลาออกจากบ้าน
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เพ่ิมเติมแล้ว เพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาดให้ได้ ได้แก่ จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งจะต้องเอาจริงเอาจัง 
เราอาจจะรู้สึกไม่สะดวกสบายเหมือนปกติบ้าง แต่เราทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม จึงจะฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดและลดการสัญจรของพ่ีน้องประชาชน ผมจะ
ประกาศข้อก าหนด ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือ “เคอร์ฟิว” ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร โดย
เว้นผู้ที่มีเหตุจ าเป็นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าที่จ าเป็นเพ่ืออุปโภคบริโภค  ยา 
เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เชื้อเพลิง รวมถึงการเดินทางของประชาชนเพ่ือเข้าออกเวรท างานหรือไปท่าอากาศยาน ทั้งนี้ 
ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน ซึ่งต้องขอให้พ่ีน้องประชาชนอย่าตื่น
ตระหนก และไม่ต้องกักตุนสินค้า เพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในช่วงกลางวันได้ตามปกติ แต่ต้องเคร่งครัด
ในเรื่องระยะห่างทางสังคม 

ด้านการควบคุมสินค้า สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ส าหรับประชาชนและศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมสินค้า โดยย้ าว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดกักตุนหรือฉวยโอกาสหรือแสวงหาผลประโยชน์ ซ้ าเติมความทุกข์
ยากของคนไทยด้วยกันในยามนี้ ที่ผ่านมา หลังจากที่รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเจ้าหน้าที่ได้ท าการ
สอบสวนหาต้นตอของปัญหา ตลอดสายการผลิตตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยสามารถจับกุมและเอาผิด
ผู้กระท าผิดไปแล้วหลายราย ซึ่งจะต้องรับโทษอย่างรุนแรง ทั้งนี้ การกักตุนสินค้ามีอัตราโทษสูง จ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ หากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน บก.ปคบ. 1135 

ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดภาระและ
บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นส าหรับประชาชนทุกกลุ่มและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ อาทิ เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 
เป็นเวลา 3 เดือน ส าหรับลูกจ้างรายวัน - อาชีพอิสระ - แรงงานนอกระบบ 9 ล้านคน การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
และการใช้น้ า รวมทั้งลดค่าน้ า ค่าไฟ 3 เดือน ส าหรับทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการ
พักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ขยายเวลาช าระตั๋วจ าน า และลดอัตราขั้นต่ าจ่ายหนี้บัตรเครดิต 
ส าหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วย ที่ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ 1% และขยายเวลา
ให้ 3 เดือน ส่วนผู้ประกอบการและ SME รัฐบาลก็จะช่วยคืนสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่าย บริหารหนี้เดิมไม่ให้เป็น 
NPL ด้วยมาตรการด้านภาษีและการเงินอีกหลายมาตรการ เพ่ือท าให้ทุกคน ทุกฝ่าย มั่นใจได้ว่าเราไม่ท้ิงกัน 

ด้านการต่างประเทศ ศบค. ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือด าเนินมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศ และการดูแลคน
ไทยในต่างประเทศ โดยมีการยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เติม
เข้ามาอีก ตั้งแต่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว มีเพียงชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นตามข้อก าหนด เช่น คณะ
ทูต หรือผู้ที่มีใบอนุญาตท างานในไทย หรือลูกเรือเท่านั้น ที่เดินทางเข้ามาได้ ส าหรับคนไทยในต่างแดนก็จะไม่ทอดทิ้ง
ลูกหลาน ญาติพ่ีน้องเหล่านั้น ซึ่งได้หาทางแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดในโลกจะได้รับการดูแล และหากต้องการกลับ
เมืองไทย ก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง การกักตัวและการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ในช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือให้
ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน เพ่ือรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและท่านที่
จะเดินทางกลับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเตรียมการให้เหมาะสม หากมีความจ าเป็นขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่สถานทูต
หรือสถานกงสุลโดยทันที   
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 สิ่งส าคัญอีกประการ คือ ด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤติเพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจและผู้ปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน ไม่สับสนหรือสร้างความขัดแย้ง ศบค.จัดให้มีระบบการสื่ อสารที่เป็น “เอกภาพ” ไปในทิศทางเดียวกัน หรือ 
Single Voice โดยจะมีการแถลงข่าวที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศในทุกช่องทางเป็นประจ าทุกวัน หลังการประชุมในช่วง
เช้า โดยโฆษกศูนย์ฯ และผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น งดเว้นและหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย
หรือเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ของศูนย์ฯ ขอให้สื่อมวลชนทุกส านัก รวมถึงสื่อโซเชียลใช้ความระมัดระวังในการ
สื่อสาร โดยขอให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์ฯ นี้เท่านั้น ห้ามการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจผิด หรือบิดเบือน
ข้อมูล รวมถึงผู้ที่สร้างข่าวปลอม หรือ Fake News และการส่งต่อข่าวปลอม ทั้งที่ไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่มีผล
ต่อความมั่นคงก็จะมีโทษตามพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้อย่างหนัก ดังนั้น จะต้องงดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่
ทราบแหล่งที่มา หรือไม่มั่นใจ ควรส่งต่อข้อมูลที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ อาทิ ตัวอย่างการปฏิบัติตนตามนโยบายของ
ภาครัฐ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 

รัฐบาลได้ระดมผู้มีความสามารถ คนเก่งจิตอาสาจากวงการต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี การสื่อสาร 
และภาคธุรกิจอ่ืนๆ มาร่วมหารือเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน ขอขอบคุณ “จิตอาสา” ทุกท่าน ที่ไม่นิ่งดูดาย รวม
พลังความรัก-ความสามัคคี ร่วมกันท าเพ่ือประเทศชาติและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร 
หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หลายคนเริ่มจากสิ่งง่ายๆ เช่น การเขียนข้อความ ท าคลิป หรือท าป้าย ให้ก าลังใจกันและ
กัน “น้ าใจไทย” เช่นนี้เอง จะช่วยให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากวิกฤตินี้ไปได้ 
 ทั้งนี้ ผลของการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ข้างต้นอย่างเคร่งครัด ท าให้สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในระดับที่ยัง
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ไม่สูงถึงระดับของประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ทั้งนี้ เป้าหมาย
ร่วมกันของเรา คือ การขจัดโรคภัยและเชื้อร้ายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด และทุกคนปลอดภัย ดังนั้น เราจะต้องไม่ประมาท 
เราจะต้องไม่ปล่อยให้มี “ผู้ป่วย-ผู้ติดเชื้อรายใหม่” และท าให้ตัวเลขลดลงจนเป็น “ศูนย์” ให้ได้ในเร็ววัน เราจะต้องเฝ้า
ระวังสถานการณ์อย่างไม่ลดละ ต้องบังคับใช้มาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด อย่างต่อเนื่องเหมาะสม หากจ าเป็นก็จะต้อง
ยกระดับในบางพ้ืนที่ตามเหตุผลทางการแพทย์ ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการแยกตัวอยู่บ้าน 
เพ่ือลดภาระของทีมแพทย์และพยาบาลที่เสียสละต่อสู้กันมานานหลายเดือน หากแนวหน้าเข้มแข็ง และแนวหลัง
เข้มงวด ประเทศไทยก็จะชนะศึกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน 
 ในช่วงสุดท้ายนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั่วประเทศ ที่อดทน เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย-แรงใจ ในการดูแล ช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชน ด้วยความเสี่ยงภัยและความยากล าบาก ขอให้รับรู้ว่าเจ้าหน้าที่ พลเรือน ต ารวจ ทหาร ทุกท่านเป็นบุคคล
ส าคัญในใจผมและคนไทยทุกคน และขอให้ทุกคนมั่นใจว่าจะท าทุกทางเพ่ือที่จะน าพาประเทศของเรา ก้าวข้ามเวลาแห่ง
ความยากล าบากนี้ไปให้ได้อย่างมีสวัสดิภาพอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอให้พวกเราสู้ไปด้วยกันนะครับ ประเทศไทย               
ต้องชนะ. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1811139 
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