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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 11 มนีาคม 2563 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์  "ก้าวไกล" โผล่แลว้ โลโก้ หนีไม่พ้น “อนาคตใหม่” 5 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ก้าวไกล" โผล่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองของ กกต. แล้ว 6 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เปิดข้อมูล 73 พรรคการเมือง "พรรคก้าวไกล" โลโก้ยังโทนสีส้ม 7 
4 มติชนออนไลน์ เปิดข้อมูลพรรคการเมืองล่าสุด พรรค”ก้าวไกล” ล าดับ 29  8 
5 เนชั่นออนไลน์ เผยโฉมโลโก้ใหม่ "พรรคก้าวไกล" คล้ายอนาคตใหม่ 9 
6 MGR ออนไลน์ เปิดโฉมโลโก้ “พรรคก้าวไกล” รังใหม่อดีต อนค.ใช้ชื่อย่อ ก.ก.-MFP 10 
7 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดโลโก้ "พรรคก้าวไกล" สสี้มคล้ายสัญลักษณ์ "อดีตพรรคอนาคตใหม่" 11 
8 แนวหน้าออนไลน์ เปิดโฉมโลโก้'พรรคก้าวไกล' มีสีส้มคล้ายอดีตอนาคตใหม่ 12 
9 คมชัดลึกออนไลน์ 'สามเหลี่ยมเอียงขวาแถบสีส้ม' โฉมโลโก้ "พรรคก้าวไกล" 13 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต.ได้ฤกษ์มีมติแจ้งความด าเนินคดีอาญา'ธนาธร'ปมถือหุ้นสื่อวี-ลัค 14 
11 MGR ออนไลน์ “ธนาธร” หนาว! กกต. แจ้งฟันอาญา ลง ส.ส.ทั้งท่ีไร้คุณสมบัติ  15 
12 แนวหน้าออนไลน์ 'ธนาธร' กระอัก !!! มติ กกต. ฟันคดีอาญาปมถือหุ้นสื่อโทษหนักคุก 10 ปี 16 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต.ลงมติฟันอาญา 'ธนาธร' ปม 'ถือหุ้นสื่อวี-ลัค' จ่อโทษจ าคุกสูงสุด 10 ปี 17 
14 VOICE ออนไลน์ ที่ประชุมกกต. แจ้งความเอาผิด 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' คดีถือหุ้นสื่อ 18 
15 คมชัดลึกออนไลน์ กกต.ลงมติฟันอาญา ธนาธร รู้ทั้งรู้ขาดคุณสมบัติ แต่ยังลงสมัคร 19 
16 มติชนออนไลน์ ด่วน! กกต. มีมติด าเนินคดีอาญา “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อ ชี้ โทษหนัก 20 
17 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ด่วน! มติ กกต.ฟันอาญา“ธนาธร”ดาบ 2 ถือหุ้นสื่อ 21 
18 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ยกค าร้องสอบผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าฯ 22 
19 ประชาชาติธุรกิจ กกต.มีมติ เอาผิดอาญา “ธนาธร” คดีหุ้นวี-ลัค โทษหนักติดคุก 10 ปี 23 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ฟันอาญา 'ธนาธร' ถือหุ้นสื่อ คุก10ปี-อดเลือกตั้ง 20 ปี 24 
21 ช่อง 7 ออนไลน์ กกต. มีมติแจ้งความด าเนินคดีอาญา "ธนาธร" ปมถือหุ้นสื่อ 25 
22 คมชัดลึกออนไลน์ หลักฐานไม่พอ กกต.ยุติเรื่อง ผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าฯ แจกเงินซื้อเสียง 26 
23 มติชนออนไลน์ มติ กกต. ยกค าร้อง อดีตผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าฯ 27 
24 MGR ออนไลน์ กกต. ยกค าร้องผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าฯ  แต่ฟันอาญาคนจ่ายเงินจูงใจ 28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ หมายจับ หน.พรรคไทรักธรรม ฉ้อโกงหาเสียงเลือกตั้ง 29 
2 ไทยรัฐออนไลน์ หมายจับ “หัวหน้าพรรคไทรักธรรม” เบี้ยวนัดศาล คดีฉ้อโกงเงินหาเสียง 30 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ ออกหมายจับ 'หน.พรรคไทรักธรรม' เลื่อนนัดศาลครั้งที่ 2 31 
4 MGR ออนไลน์ ศาลสั่งออกหมายจับ หน.พรรคไทรักธรรม 32 
5 แนวหน้าออนไลน์ ออกหมายจับ‘พีระวิทย์’หัวหน้าพรรคไทรักธรรม 33 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ออกหมายจับ "หน.พรรคไทรักธรรม" เบี้ยวนัดศาล 34 
7 มติชนออนไลน์ กลุ่มลูกพ่อขุนฯ แถลงเรียกร้อง 3 ข้อ ชี้ ’เปิดเวทีรับฟังความเห็น 35 
8 ไทยรัฐออนไลน์ กลุ่มนักศึกษาลูกพ่อขุน จัดงานซ้อมไล่เผด็จการ 36 
9 คมชัดลึกออนไลน์ หนุนตั้ง ส.ส.ร.ท ารัฐธรรมนูญใหม่ โละ ส.ว. 37 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ นักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ฟันธงรัฐบาลมี3ทางเลือก ลาออก ยุบสภา 39 
11 คมชัดลึกออนไลน์ ครม.เห็นชอบเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค. 40 

   
บทความ  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ ภาคประชาสังคมเสนอ กมธ.ท า รธน.ใหม่ทั้งฉบับ ตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชน 41 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' ยื่นศาลรธน.แลว้ปม 'บิ๊กตู'่ อยู่บ้านหลวง 43 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "ชวน" ส่งศาลรธน.ตีความ "นายกฯ" พักบ้านทหาร 44 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ย้อนรอย ‘พรรคภราดรภาพ’ อยู่จุดไหนในการเมืองไทย? 45 
5 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่? 47 
6 แนวหน้าออนไลน์ เส้นใต้บรรทัด 48 
7 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ ประเด็นร้อนโซเชียล! ไม่เอารัฐประหาร-ประชาธิปัตย์-ธนาธร-โควิด19 51 
8 ข่าวสดออนไลน์ ชกไม่มีมุม : พรรคก้าวไกล ต้องอดทนกันต่อไป 53 
9 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ตีปลา หน้าไซ ค าราม ยุบ “ก้าวไกล” 54 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม / กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 12 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
12 มีนาคม 2563 

10.00 น. ห้องประชุม 301 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ           
การเลือกตั้ง และนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประชุมคณะท างาน
พิ จารณาหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและแนวทาง ใน 
การด าเนินการและแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามระเบียบคณะกรรมการ        
การเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายแสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ 
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10 Mar 2020 

 

"ก้าวไกล" โผล่แล้ว โลโก ้หนีไม่พ้น “อนาคตใหม่” 

 
กกต.โชว์ข้อมูล73พรรคด าเนินกิจการอยู่ "ก้าวไกล"โผล่แล้ว ใช้ชื่อย่อ "ก.ก.-MFP" โลโกคล้ายสามเหลี่ยม มีสีส้ม 
หนีไม่พ้นอนาคตใหม่   
   วันที่ 10 มี.ค. 63 เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่
ข้อมูลและภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการ อยู่โดยเป็นข้อมูลณวันที่ 9 มี.ค. 63 ว่ามีทั้งสิ้น 73 พรรค
การเมือง ซึ่งนอกจากจะมีการระบุหมายเหตุว่า ศาลมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 1 พรรค คือพรรคอนาคตใหม่ และมี
การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคกสิกรไทยแล้ว ยังมีการระบุถึงพรรคก้าวไกล ที่นายพิธา ลิ้ม
เจริญรัตน์ อดีตส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 55 อดีตส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ไปเปิดตัวเมื่อวันที่8 มี.ค.เพ่ือสมัครเป็น
สมาชิกพรรคต่อไปว่า อยู่ในล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ด าเนินกิจการอยู่โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่า 
"ร่วมพัฒนาชาติไทย" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party รหัสส าหรับการบริจาคภาษี (164) ชื่อย่อ ก.ก. หรือ 
MFP. จัดตั้งวันที่ 1 พ.ค 57 มีนางปีใหม่  รัฐวงษา เลขาธิการพรรคท าหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค มีคณะกรรมการ
บริหารพรรค 9 คน สมาชิกพรรค 2,690 คน มี 4 สาขา และมีตัวแทน ประจ าจังหวัด 13 แห่ง ที่ตั้งอยู่ที่ 737/14 มบ.
มิตรภาพ ถนนอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  

ส่วนสัญลักษณ์หรือโลโก ของพรรคมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม  Forward หรือ ลูกศร ชี้ไปข้างหน้า 
และใช้สีส้มคล้ายกับโลโกของอดีตพรรคอนาคตใหม่ 

 ทั้งนี้พรรคก้าวไกล เดิมชื่อพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพรรคผึ้งหลวง และมีการเปลี่ยนชื่อ
กลับไปเป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยและได้มีการประชุม ใหญ่สามัญพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อสัญลักษณ์พรรครวมถึง
คณะกรรมการบริหารพรรค แล้วมีการแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตอบรับ 
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโกและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว โดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ ความเป็นพรรคก้าวไกลมีผลสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคมีมติ 
 
 อ้างอิง :  https://www.thansettakij.com/content/politics/424150?ad 

https://www.thansettakij.com/content/politics/424150?ad
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10 มี.ค. 2020 09:27:41 

“ก้าวไกล" โผล่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองของ กกต. แล้ว 

 

 

 

 

  กกต. 10 มี.ค.-"ก้าวไกล" โผลใ่นบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองของ กกต.แล้ว ใช้ชื่อย่อ "ก.ก.-MFP" โลโกค้ล้าย

สามเหลี่ยม มีสีส้ม คล้ายอดีตพรรคอนาคตใหม่ เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ (10 มี.ค.) เผยแพร่ข้อมูลและภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการอยู่ โดยเป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ว่า มีทั้งสิ้น 73 พรรคการเมือง  ซึ่งนอกจากจะมีการระบุหมายเหตุว่า ศาลมีค าสั่งให้ยุบ

พรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคอนาคตใหม่ และมีการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคกสิกร

ไทยแล้ว ยังมีการระบุถึงพรรคก้าวไกล ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 55 อดีต ส.ส. ของพรรค

อนาคตใหม่ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 8  มีนาคม เพื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคต่อไป 

โดยพรรคก้าวไกลอยู่ในล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ด าเนินกิจการอยู่  โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่า "ร่วม

พัฒนาชาติไทย" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party รหัสส าหรับการบริจาคภาษี (164) ชื่อย่อ ก.ก. หรือ 

MFP. จัดตั้งวันที่ 1 พ.ค 57 มี นางปีใหม่  รัฐวงษา เลขาธิการพรรค ท าหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค มีคณะกรรมการ

บริหารพรรค 9 คน สมาชิกพรรค 2,690 คน มี 4 สาขา และมีตัวแทน ประจ าจังหวัด 13 แห่ง ที่ตั้งอยู่ที่ 737/14 มบ.

มิตรภาพ ถนนอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ส่วนสัญลักษณ์หรือโลโก้ ของพรรคมีลักษณะคล้าย

สามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม  Forward หรือ ลูกศร ชี้ไปข้างหน้า และใช้สีส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพรรคอนาคตใหม่   

 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e66fb1de3f8e40af942337f 

 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5e66fb1de3f8e40af942337f
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  อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 11.43 น.                      

กกต. เปิดขอ้มลู 73 พรรคการเมือง "พรรคกา้วไกล" โลโก้ยังโทนสสี้ม 

 

 

 

 

 กกต.เปิดข้อมูล 73 พรรคการเมือง พบข้อมูล “พรรคก้าวไกล” ตัวย่อ “ก.ก.- MFP.” ส่วนโลโก้ยังยึดโทนสีส้ม               
  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่
ข้อมูลและภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการ อยู่โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2563 ว่ามีทั้งสิ้น 73 
พรรคการเมือง ซึ่งนอกจากจะมีการระบุหมายเหตุว่า ศาลมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 1 พรรค คือพรรคอนาคตใหม่ 
และมีการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคกสิกรไทยแล้ว  
  นอกจากนั้นยังมีการระบุถึงข้อมูลของพรรคก้าวไกล ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  อดีต ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 
และ 55 อดีตส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ไปเปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกพรรคต่อไปว่า อยู่ใน
ล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ด าเนินกิจการอยู่โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่า "ร่วมพัฒนาชาติไทย" ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party รหัสส าหรับการบริจาคภาษี (164) ชื่อย่อ ก.ก. หรือ MFP. จัดตั้งวันที่ 1 พ.ค
2557 มีนางปีใหม่  รัฐวงษา เลขาธิการพรรคท าหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค 9 คน 
สมาชิกพรรค 2,690 คน มี 4 สาขา และมีตัวแทน ประจ าจังหวัด 13 แห่ง ที่ตั้งอยู่ที่ 737/14 มบ.มิตรภาพ ถนนอ่อนนุช 
46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ส่วนสัญลักษณ์หรือโลโก้ของพรรคมีลักษณะคล้าย ลูกศร ชี้ไปข้างหน้า และ
ใช้สีส้มคล้ายกับโลโก้ของพรรคอนาคตใหม่ 
  ทั้งนี้พรรคก้าวไกล เดิมชื่อพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพรรคผึ้ งหลวง และมีการเปลี่ยนชื่อ
กลับไปเป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยและได้มีการประชุม ใหญ่สามัญพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อสัญลักษณ์พรรครวมถึง
คณะกรรมการบริหารพรรค แล้วมีการแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตอบรับ 
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโก้และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว โดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ ความเป็นพรรคก้าวไกลมีผลสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคมีมติ.                   
                                            
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/762034                       

https://www.dailynews.co.th/politics/762034
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วันที่ 10 มีนาคม 2563 - 11:48 น. 

 

เปิดข้อมลูพรรคการเมอืงล่าสดุ พรรค”ก้าวไกล” ล าดับ 29 โลโก้คล้ายสามเหลี่ยม มีสสี้ม 

เปิดข้อมูลพรรคการเมือง ล่าสุด 73 พรรค ยังด าเนินกิจการอยู่ ขณะที่พรรค”ก้าวไกล” อยู่ล าดับ 29 ใช้ชื่อย่อ 

“ก.ก.-MFP” โลโก้คล้ายสามเหลี่ยม มีสีส้ม มีสมาชิกพรรค 2,690 คน 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลและภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการ อยู่โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 

9 มีนาคม 2563 ว่ามีท้ังสิ้น 73 พรรคการเมือง ซึ่งนอกจากจะมีการระบุหมายเหตุว่า ศาลมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 1 

พรรค คือพรรคอนาคตใหม่ และมีการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคกสิกรไทยแล้ว ยังมีการระบุ

ถึงพรรคก้าวไกล ที่อดีตส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เปิดตัวเมื่อวันที่8 มีนาคม ว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคต่อไปว่า อยู่ใน

ล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ด าเนินกิจการอยู่โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่า “ร่วมพัฒนาชาติไทย” ใช้ชื่อ

ภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party รหัสส าหรับการบริจาคภาษี (164) ชื่อย่อ ก.ก. หรือ MFP. จัดตั้งวันที่ 1 

พฤษภาคม 2557 มีนางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรคท าหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค 

9 คน สมาชิกพรรค 2,690 คน มี 4 สาขา และมีตัวแทน ประจ าจังหวัด 13 แห่ง ที่ตั้งอยู่ที่ 737/14 มบ.มิตรภาพ ถนน

อ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

ส่วนสัญลักษณ์หรือโลโก้ ของพรรคมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม Forward หรือ ลูกศร ชี้ไปข้างหน้า 

และใช้สีส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ 

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล เดิมชื่อพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพรรคผึ้งหลวง และมีการเปลี่ยนชื่อกลับไป

เป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยและได้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อสัญลักษณ์พรรครวมถึงคณะ

กรรมการบริหารพรรค แล้วมีการแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตอบรับ การ

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโก้และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว โดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ ความเป็นพรรคก้าวไกลมีผลสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่ท่ีประชุมใหญ่สามัญของพรรคมีมติ 

  อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2042121 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869999 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2042121
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869999
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10 มีนาคม 2020 เวลา 12:08  

เผยโฉมโลโก ้"พรรคก้าวไกล" 

 

 

 

 

เผยโฉมโลโก้ใหม่ "พรรคก้าวไกล" คล้ายอนาคตใหม่แต่เป็นสามเหลี่ยมเอียงขวาแถบสีส้ม  

  เมื่อวันที่  10 มี.ค.63  เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้

เผยแพร่ข้อมูลและภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการอยู่ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 63 ว่า มีทั้งสิ้น 

73 พรรคการเมือง ความน่าสนใจในเพจส านักกิจการพรรคการเมืองล่าสุด ได้แจกแจงถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่และ

การสิ้นสภาพพรรคกสิกรไทย  พร้อมกับระบุ การรับรองพรรคเกิดใหม่ คือ พรรคก้าวไกล โดยมีสัญลักษณ์พรรค คล้าย

รูปสามเหลี่ยมหันหัวสามเหลี่ยมไปทางทิศขวามือ   คล้ายสามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม Forward หรือ ลูกศร ชี้ไปข้างหน้า และ

ใช้สีส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ 

  ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล  ได้เปิดตัวเป็นทางการเมืองวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาโดยมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตส.ส.ของ

พรรคอนาคตใหม่ 55 อดีต ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่  โดยจัดอยู่ในล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่

ด าเนินกิจการอยู่ โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่า “ร่วมพัฒนาชาติไทย” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party รหัส

ส าหรับการบริจาคภาษี (164) ชื่อย่อ ก.ก. หรือ MFP จัดตั้งวันที่ 1 พ.ค. 57 มี นางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรค ท า

หน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค 9 คน สมาชิกพรรค 2,690 คน มี 4 สาขา และมีตัวแทน

ประจ าจังหวัด 13 แห่ง ที่ตั้งอยู่ที่ 737/14 มบ.มิตรภาพ ถนนอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image 

  

 

 

https://www.nationweekend.com/content/image
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10 มี.ค. 2563 12:31    

เปิดโฉมโลโก้ “พรรคกา้วไกล” รังใหมอ่ดตี อนค.ใช้ชื่อย่อ ก.ก.-MFP 

กกต.โชว์ข้อมูล 73 พรรค ด าเนินกิจการอยู่ “ก้าวไกล” โผล่แล้ว ใช้ชื่อย่อ “ก.ก.- MFP” โลโก้คล้ายสามเหลี่ยม มีสี

ส้ม หนีไม่พ้นอดีตพรรคอนาคตใหม่ 

  วันนี้ (10 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่

ข้อมูลและภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการอยู่ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2563 ว่ามีทั้งสิ้น 73 

พรรคการเมือง ซึ่งนอกจากจะมีการระบุหมายเหตุว่า ศาลมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคอนาคตใหม่ 

และมีการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคกสิกรไทย ยังมีการระบุถึงพรรคก้าวไกล ที่นายพิธา ลิ้ม

เจริญรัตน์ อดีตส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 55 อดีต ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ไปเปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มี.ค.เพ่ือสมัครเป็น

สมาชิกพรรคต่อไปว่า อยู่ในล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ด าเนินกิจการอยู่ โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่า 

“ร่วมพัฒนาชาติไทย” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party รหัสส าหรับการบริจาคภาษี (164) ชื่อย่อ ก.ก. 

หรือ MFP จัดตั้งวันที่ 1 พ.ค. 2557 มีนางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรคท าหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค มี

คณะกรรมการบริหารพรรค 9 คน สมาชิกพรรค 2,690 คน มี 4 สาขา และมีตัวแทนประจ าจังหวัด 13 แห่ง ที่ตั้งอยู่ที่ 

737/14 หมู่บ้านมิตรภาพ ถนนอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

  ส่วนสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของพรรคมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม เหมือนปุ่ม Forward หรือลูกศรชี้ไปข้างหน้า 

และใช้สีส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ 

   ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล เดิมชื่อพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพรรคผึ้งหลวง และมีการเปลี่ยนชื่อ

กลับไปเป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย และได้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญลักษณ์พรรค รวมถึง

คณะกรรมการบริหารพรรค แล้วแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตอบรับการ

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโก้ และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว โดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของ

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ความเป็นพรรคก้าวไกลมีผลสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคมี

มต ิ

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000023938 

ประชาชาติธุรกิจ : https://www.prachachat.net/politics/news-430298 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000023938
https://www.prachachat.net/politics/news-430298
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10 มี.ค. 2563 14:23 น. 

เปิดโลโก้ "พรรคก้าวไกล" สีสม้คล้ายสัญลักษณ์ "อดีตพรรคอนาคตใหม"่ 

 

 

 

 

เปิดโลโก้ พรรคก้าวไกล ของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ 55 ส.ส. พบมีสีส้ม คล้ายกับสัญลักษณ์อดีตพรรคอนาคตใหม่ 

มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม Forward หรือ ลูกศรชี้ไปข้างหน้า 

  วันที่ 10 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงาน กกต.ได้เผยแพร่

ข้อมูลและภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการอยู่ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2563 ว่ามีท้ังสิ้น 73 

พรรค นอกจากจะมีการระบุหมายเหตุ ว่า ศาลมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคอนาคตใหม่ และมีการสิ้น

สภาพความเป็นพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคกสิกรไทยแล้ว ยังมีการระบุถึงพรรคก้าวไกล หรือชื่อเดิมว่า "ร่วม

พัฒนาชาติไทย" มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีต ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 55 อดีต ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ไปเปิดตัว

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกพรรค ว่า อยู่ในล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการอยู่ ใช้

ชื่อภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party ชื่อย่อ ก.ก. จัดตั้งวันที่ 1 พ.ค 

ส่วนสัญลักษณ์หรือโลโก้ ของพรรคมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม Forward หรือ ลูกศร ชี้ไปข้างหน้า และใช้สี

ส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อ 

สัญลักษณ์พรรค รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค แล้วมีการแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรค

การเมืองได้มีการตอบรับ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโก้และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้

เหลือเพียงขั้นตอนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ความเป็นพรรคก้าวไกลมีผลสมบูรณ์แล้ว 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1791478 

เนชั่น : https://www.nationtv.tv/main/content/378765266/ 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1791478
https://www.nationtv.tv/main/content/378765266/
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วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.57 น. 

เปิดโฉมโลโก้'พรรคก้าวไกล' มีสสี้มคล้ายอดตีอนาคตใหม่ 

 

 

  

 

  วันที่ 10 มีนาคม 2563เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงาน กกต.ได้เผยแพร่ข้อมูลและภาพ

สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการอยู่ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2563 ว่ามีท้ังสิ้น 73 พรรค  

  นอกจากจะมีการระบุหมายเหตุ ว่า ศาลมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 1 พรรค คือ พรรคอนาคตใหม่  และสิ้น

สภาพความเป็นพรรคการเมือง 1 พรรค ได้แก่ พรรคกสิกรไทย ยังมีการระบุถึงพรรคก้าวไกล หรือชื่อเดิมว่า "ร่วมพัฒนา

ชาติไทย" มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีต ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 55 อดีต ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ไปเปิดตัวเมื่อ

วันที่ 8 มี.ค.เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกพรรค ว่า อยู่ในล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการอยู่ ใช้ชื่อ

ภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party ชื่อย่อ ก.ก. จัดตั้งวันที่ 1 พ.ค. 57 ขณะที่สัญลักษณ์หรือโลโก้ ของพรรคมี

ลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม Forward หรือ ลูกศร ชี้ไปข้างหน้า และใช้สีส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพรรคอนาคต

ใหม่  

  ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญลักษณ์พรรค รวมถึงคณะกรรมการ

บริหารพรรค แล้วมีการแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง แล้วมีการแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตอบรับ การ

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโก้และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/478330 

 

https://www.naewna.com/politic/478330
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10 มีนาคม 2563 - 16:02 น. 

 

'สามเหลี่ยมเอียงขวาแถบสีส้ม' โฉมโลโก้ "พรรคก้าวไกล" 

เผยโฉมโลโก้ใหม่ 'พรรคก้าวไกล' คล้ายอนาคตใหม่แต่เป็นสามเหลี่ยมเอียงขวาแถบสีสม้ 

       เมื่อวันที่  10 มี.ค.63  เพจเฟซบุ๊กของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้

เผยแพร่ข้อมูลและภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ที่ด าเนินกิจการอยู่ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 63 ว่า มีทั้งสิ้น 

73 พรรคการเมือง   ความน่าสนใจในเพจส านักกิจการพรรคการเมืองล่าสุด ได้แจกแจงถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่และ

การสิ้นสภาพพรรคกสิกรไทย  พร้อมกับระบุ การรับรองพรรคเกิดใหม่ คือ พรรคก้าวไกล           โดยมีสัญลักษณ์พรรค 

คล้ายรูปสามเหลี่ยมหันหัวสามเหลี่ยมไปทางทิศขวามือ   คล้ายสามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม Forward หรือลูกศร ชี้ไปข้างหน้า 

และใช้สีส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพรรคอนาคตใหม่                          

  ทั้งนี้' พรรคก้าวไกล ' ได้เปิดตัวเป็นทางการเมืองวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาโดยมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตส.ส.

ของพรรคอนาคตใหม่ 55 อดีต ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่  โดยจัดอยู่ในล าดับที่ 29 ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่

ด าเนินกิจการอยู่ โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่า “ร่วมพัฒนาชาติไทย” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party รหัส

ส าหรับการบริจาคภาษี (164) ชื่อย่อ ก.ก. หรือ MFP จัดตั้งวันที่ 1 พ.ค. 57 มี นางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรค ท า

หน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค 9 คน สมาชิกพรรค 2,690 คน มี 4 สาขา และมีตัวแทน

ประจ าจังหวัด 13 แห่ง ที่ตั้งอยู่ที่ 737/14 มบ.มิตรภาพ ถนนอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

 ทั้งนี้' พรรคก้าวไกล' เดิมชื่อพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพรรคผึ้งหลวง และมีการเปลี่ยนชื่อกลับไป

เป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย และได้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญลักษณ์พรรค รวมถึง

คณะกรรมการบริหารพรรค แล้วแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตอบรับการ

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโก้ และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไปเม่ือต้นสัปดาห์ที่แล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421584 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421584
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กกต.ได้ฤกษ์มมีติแจ้งความด าเนินคดีอาญา'ธนาธร'ปมถือหุ้นสื่อวี-ลคั 
10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:28 น.      

 

   
 
 
  10 มี.ค.63- มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงานกกต.ด าเนินการแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจทุ่งสองห้องให้ด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.
บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณี รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แต่ยังใช้สิทธิลง
สมัครรับเลือกตั้ง ผิดมาตรา 151 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 หลังจากท่ี
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 
(6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562  ซึ่งเป็นวันที่พรรค
อนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต. โดยโทษตามมาตรา 151  ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10ปี  ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
 ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องดังกล่าว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลง ส านักงาน
กกต.ได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ที่ประชุมกกต.ได้ให้ทางส านักงานฯน าเรื่อง
ดังกล่าวไปปรับปรุงเนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนาธรแตกต่างจากคดีตัดสิทธิทางการเมืองที่ยื่นค า
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาว่าขณะที่นายธนาธร ยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อพรรคอนาคตใหม่นั้น นายธนาธรรู้ว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3)  แต่ยังคง
สมัคร พยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ าหนักเพราะการสู้คดีก็ต้องสู้กันถึง 3 ศาล  อย่างไรก็ตามการแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนจากเหตุนี้ไม่ใช่นายธนาธรเป็นคนแรกที่กกต.ด าเนินการ โดยก่อนหน้านี้ผู้สมัครส.ส. ที่กกต.มีค า
วินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีลักษณะต้องห้ามเช่น สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
เดียวไม่ถึง 90 วันจนถึงวันเลือกตั้ง   กกต.ก็จะมอบให้ส านักงานกกต. ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.ทุ่งสองห้อง 
เช่นเดียวกัน. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59382 

https://code.yengo.com/click/?x=lEH3Sqqn2mIHp7UAdTiq-VIgQjJKRXtE14XRiP-tQ6UDzUF564KYeK6rusVasIvMWDFVeueeqURpwruvvPwA1y-V7-VxSJ6Uqk2vOcaPQIefcrL47Lo6KdHwWAHUHwa9VXQB_0hXhuWQ-ZK1-4rszGx2GyKcbKdyaCJ7U-UsleqVzoUCpaeNNOsckJeUJ63rSUjbtZvXj1jhpDK7DUQHraznO66Yz9A5gcQ2Jevo6DbjLScmu4PRgQFAiLWy36LECaLvIvUMzZO04TKZBi40rpVWuXtbbkI3r6InnWvb5o9GsTQF-JDuQXm8NDL1xgHmAb6g9M8pDytuRxlfkc7OOQBs4Lfd3n32O6oWhkvTtY3KJDJ3ZQgt0c51ur60L4e-G59c_vkTX2aeWGiPQaVprqTLtxOld33WYkBG6VSWuce0pOBCb7CAh1DkHMqOyyvsSB37HwFp-N72V3ahu2MZvW26hX7r4mHjy-SDWZQB-_Wh0MBKpemAHhgw9qINFH7kralCsmZ_OAOlEJ-94_Z6v2DAxdrw1L2-5UJr7WS_YDD0LhVL3GOu1hGH_H6SlNxJ
https://code.yengo.com/click/?x=lEH3Sqqn2mIHp7UAdTiq-VIgQjJKRXtE14XRiP-tQ6UDzUF564KYeK6rusVasIvMWDFVeueeqURpwruvvPwA1y-V7-VxSJ6Uqk2vOcaPQIefcrL47Lo6KdHwWAHUHwa9VXQB_0hXhuWQ-ZK1-4rszGx2GyKcbKdyaCJ7U-UsleqVzoUCpaeNNOsckJeUJ63rSUjbtZvXj1jhpDK7DUQHraznO66Yz9A5gcQ2Jevo6DbjLScmu4PRgQFAiLWy36LECaLvIvUMzZO04TKZBi40rpVWuXtbbkI3r6InnWvb5o9GsTQF-JDuQXm8NDL1xgHmAb6g9M8pDytuRxlfkc7OOQBs4Lfd3n32O6oWhkvTtY3KJDJ3ZQgt0c51ur60L4e-G59c_vkTX2aeWGiPQaVprqTLtxOld33WYkBG6VSWuce0pOBCb7CAh1DkHMqOyyvsSB37HwFp-N72V3ahu2MZvW26hX7r4mHjy-SDWZQB-_Wh0MBKpemAHhgw9qINFH7kralCsmZ_OAOlEJ-94_Z6v2DAxdrw1L2-5UJr7WS_YDD0LhVL3GOu1hGH_H6SlNxJ
https://www.thaipost.net/main/detail/59382
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เผยแพร่: 10 มี.ค. 2563 18:00   ปรับปรุง: 10 มี.ค. 2563 19:37 

“ธนาธร” หนาว! กกต.แจ้งฟันอาญา ลง ส.ส.ทั้งที่ไร้คุณสมบัต ิเสี่ยงคุก 10 ปี ตัดสิทธ ิ20 ปี 

 
 

  วันนี้ (10 มี.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุม กกต. มีมติให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวนสถานีต ารวจทุ่งสองห้องให้ด าเนินคดีอาญากับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้า

พรรคอนาคตใหม ่กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แต่ยังใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ผิด

มาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ให้สมาชิก

ภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) จากกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-

ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบ

บัญชีรายชื่อต่อ กกต. โดยโทษตามมาตรา 151 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท และ

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 

  ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลง 

ส านักงาน กกต.ได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ที่ประชุม กกต.ได้ให้ทางส านักงานฯ

น าเรื่องดังกล่าวไปปรับปรุง เนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนาธรแตกต่าง จากคดีตัดสิทธิทางการเมือง

ที่ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนา ว่า ขณะที่ นายธนาธร ยื่นลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นั้น นายธนาธร รู้ว่า ตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) แต่ยังคงสมัคร พยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ าหนัก เพราะการสู้คดีก็ต้องสู้กันถึง 3 ศาล 

อย่างไรก็ตาม การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจากเหตุนี้ไม่ใช่นายธนาธรเป็นคนแรกที่ กกต.ด าเนินการ โดย

ก่อนหน้านี้ ผู้สมัคร ส.ส. ที ่กกต.มีค าวินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีลักษณะต้องห้าม เช่น 

สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียวไม่ถึง 90 วัน จนถึงวันเลือกตั้ง กกต.ก็จะมอบให้ส านักงาน กกต. ไปแจ้ง

ความร้องทุกข์ที่สน.ทุ่งสองห้อง เช่นเดียวกัน 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000024235  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000024235
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วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.43 น. 

'ธนาธร' กระอัก!!! มต ิกกต.ฟันคดีอาญาปมถอืหุ้นสื่อโทษหนักคุก 10ปี-เพิกถอนสิทธิ20ปี 

 

กกต.ได้ฤกษ์มีมติแจ้งความด าเนินคดีอาญา"ธนาธร"ปมถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.แต่ยังใช้สิทธิ
สมัครผิดม.151พ.ร.ป.เลือกตั้ง ชี้โทษหนักทั้งคุก10ปี-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงาน กกต.
ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ให้ด าเนินคดีอาญากับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
แต่ยังใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ผิดมาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 101 (6) ประกอบ
มาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่น
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต.โดยโทษตามมาตรา 151 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 
- 10 ป ีปรับตั้งแต่ 2 หมื่น - 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
  ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลง 
ส านักงาน กกต.ได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ที่ประชุม กกต.ได้ให้ทางส านักงานฯ 
น าเรื่องดังกล่าวไปปรับปรุง เนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร แตกต่างจากคดีตัดสิทธิทางการเมือง
ที่ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาว่า ขณะที่นายธนาธร  ยื่นลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นั้น นายธนาธรรู้ว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 98 (3) แต่ยังคงสมัคร พยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ าหนัก เพราะการสู้คดีก็ต้องสู้กันถึง 3 ศาล 
อย่างไรก็ตาม การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจากเหตุนี้ไม่ใช่นายธนาธรเป็นคนแรกที่ กกต.ด าเนินการ โดย
ก่อนหน้านี้ผู้สมัคร ส.ส.ที่ กกต.มีค าวินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีลักษณะต้องห้าม เช่น 
สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียวไม่ถึง 90 วัน จนถึงวันเลือตั้ง กกต.ก็จะมอบให้ส านักงาน กกต.ไปแจ้งความ
ร้องทุกข์ท่ี สน.ทุ่งสองห้อง เช่นเดียวกัน 
https://www.naewna.com/politic/478448  

https://www.naewna.com/politic/478448
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10 มีนาคม 2563   

 
 
กกต.ลงมติฟันอาญา 'ธนาธร' ปม 'ถือหุน้สื่อวี-ลัค' จ่อโทษจ าคุกสงูสุด 10 ป ี
กกต. มีมติด ำเนินคดีอำญำ “ธนำธร” ปมถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีลักษณะต้องห้ำมสมัครส.ส.แต่ยังใช้สิทธิสมัคร ให้ร้องทุกข์
กล่ำวโทษที่สน.ทุ่งสองห้อง ระบุควำมผิด ม.151 พ.ร.ป.เลือกตั้ง โทษจ ำคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่น-2แสนบำท เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
  เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63  รายงานข่าวเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงาน 
กกต.แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้องให้ด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับ
เลือกตั้งส.ส.แต่ยังใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 151 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 ให้สมาชิกภาพส.ส.
ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค 
มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อต่อกกต. โดยโทษตามมาตรา 151 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 

รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่า ส าหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เริ่มต้นขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้
สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลง โดยส านักงานกกต.ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
แต่ที่ประชุม กกต.ได้ให้ทางส านักงานฯน าเรื่องดังกล่าวไปปรับปรุงเนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร
แตกต่างจากคดีตัดสิทธิทางการเมืองที่ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาว่า
ขณะที่นายธนาธร ยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นั้น นายธนาธรรู้ว่ าตนมีลักษณะ
ต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) แต่ยังคงสมัคร พยานหลักฐานจึงต้องมีน้ าหนักเพราะการสู้คดีก็ต้อง
สู้กันถึง 3 ศาล 

อย่างไรก็ตาม การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจากเหตุนี้ ไม่ได้มีเพียงนายธนาธรที่ถูก กกต.
ด าเนินการ โดยก่อนหน้านี้ผู้สมัครส.ส. ที่กกต.มีค าวินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีลักษณะ
ต้องห้ามเช่น สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียวไม่ถึง 90 วันจนถึงวันเลือกตั้ง โดยที่ผ่านมา ส านักงานกกต. จะ
ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่ีสน.ทุ่งสองห้อง เช่นเดียวกัน 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870101 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870101
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ที่ประชุมกกต. แจ้งความเอาผิด 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' คดีถือหุ้นสื่อ เข้าข่ายขัดกฎหมายเลือกตั้งม.151 มีโทษสูงสุด 

10 ปี ให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

เว็บไซต์มติชนออนไลน์รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ด าเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้องเพ่ือด าเนินคดีอาญาต่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณี
ไม่มีคุณสมบัติในการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
พ.ศ.2561 มาตรา 151 ส าหรับคดีอาญาดังกล่าว สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย ให้สมาชิกภาพส.ส.ของนาย
ธนาธร สิ้นสุดลง เมื่อวันที่20 พ.ย. 2562 จากกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ากัด โดยมีโทษต้องระวางจ าคุกตั้งแต่ 1-
10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

อ้างอิง : https://www.voicetv.co.th/read/lcAjTk25J 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2043872 

https://www.thaipost.net/main/detail/59382 

#Brief #TheMATTER 

อ้างอิง : https://thematter.co/brief/brief-1583841385/103614 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2043872
https://www.voicetv.co.th/read/lcAjTk25J
https://www.matichon.co.th/politics/news_2043872
https://www.thaipost.net/main/detail/59382
https://thematter.co/brief/brief-1583841385/103614
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10 มีนาคม 2563 - 18:26 น.  

กกต.ลงมติฟันอาญา ธนาธร รู้ทั้งรู้ขาด
คุณสมบัติ แต่ยังลงสมคัร 
กกต. มีมติด าเนินคดีอาญา "ธนาธร" ปมถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.แต่ยังใช้สิทธิสมัคร ให้ร้องทุกข์
กล่าวโทษที่ สน.ทุ่งสองห้อง ระบุความผิด ม.151 พ.ร.ป.เลือกตั้ง โทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่น-2แสนบาท เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
          เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 - รายงานข่าวเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงาน 
กกต.แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้องให้ด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัคร
รับเลือกตั้งส.ส.แต่ยังใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 151 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 ให้
สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อ 
บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต. โดยโทษตามมาตรา 151 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 -
200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
           รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่า ส าหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว  เริ่มต้นขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้
สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลง โดยส านักงานกกต.ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
แต่ที่ประชุม กกต.ได้ให้ทางส านักงานฯน าเรื่องดังกล่าวไปปรับปรุง เนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนา
ธรแตกต่างจากคดีตัดสิทธิทางการเมืองที่ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนา
ว่าขณะที่นายธนาธร ยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นั้น นายธนาธร  รู้ว่าตนมีลักษณะ
ต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) แต่ยังคงสมัคร พยานหลักฐานจึงต้องมีน้ าหนัก เพราะการสู้คดีก็ต้อง
สู้กันถึง 3 ศาล  
           อย่างไรก็ตาม การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจากเหตุนี้  ไม่ได้มีเพียงนายธนาธรที่ถูก กกต.
ด าเนินการ โดยก่อนหน้านี้ผู้สมัคร ส.ส. ที่กกต.มีค าวินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีลักษณะ
ต้องห้าม เช่น สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียวไม่ถึง 90 วันจนถึงวันเลือกตั้ง โดยที่ผ่านมา ส านักงานกกต. 
จะไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.ทุ่งสองห้อง เช่นเดียวกัน 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/421614?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2020/03/86727 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421614?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/421614?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://prachatai.com/journal/2020/03/86727
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วันที่ 10 มีนาคม 2563 - 18:26 น.  

ด่วน! กกต.มมีตดิ าเนินคดีอาญา “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อ ชี้ โทษหนกัทั้งคุก 10ปี 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2043872 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2043872
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10 Mar 2020 

 
 

ด่วน! มต ิกกต.ฟันอาญา“ธนาธร”ดาบ 2 ถอืหุ้นสื่อ 
 
กกต.ได้ฤกษ์มีมติแจ้งความด าเนินคดีอาญา “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีเดีย ต้องห้ามสมัครส.ส. แต่ยังใช้สิทธิสมัคร
ผิด โทษหนักทั้งคุกสุงสุด 10 ปี-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี   
  วันนี้ (10 มี.ค.63) มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติให้ส านักงานกกต.ด าเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจทุ่งสองห้องให้ด าเนินคดีอาญากับ  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต
ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส. แต่ยังใช้
สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ผิดมาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561  
  หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 
ก.พ. 2562  ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต.  โดยโทษ
ตามมาตรา 151  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี  ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งผู้นั้นมกี าหนด 20 ปี 
ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องดังกล่าว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลง  ส านักงาน
กกต.ได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ที่ประชุมกกต.ได้ให้ทางส านักงานฯ น าเรื่อง
ดังกล่าวไปปรับปรุง เนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนาธรแตกต่างจากคดีตัดสิทธิทางการเมืองที่ยื่นค า
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  
  โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาว่า ขณะที่นายธนาธร  ยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่นั้น นายธนาธร รู้ว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3)  แต่ยังคง
สมัคร พยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ าหนัก เพราะการสู้คดีก็ต้องสู้กันถึง 3 ศาล  อย่างไรก็ตาม การแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจากเหตุนี้ไม่ใช่นายธนาธร เป็นคนแรกที่กกต.ด าเนินการ โดยก่อนหน้านี้ผู้สมัครส.ส. ที่กกต.มี
ค าวินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  เพราะมีลักษณะต้องห้ามเช่น สังกัดพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองเดียวไม่ถึง 90 วัน จนถึงวันเลือกตั้ง   กกต.ก็จะมอบให้ส านักงานกกต. ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.ทุ่งสองห้อง 
เช่นเดียวกัน 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/424236 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/424236
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วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563, 15.00 น. 

กกต. ยกค าร้องสอบผูส้มัครพรรครักษ์ผืนป่าฯ แต่คนจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้เลือกโดนคดีอาญา 

 
 
  10 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่ 200/2562 
เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 จ.นครปฐม กรณี กกต.ได้รับรายงานมีเหตุอันควรสงสัยหรือความ
ปรากฏต่อ กกต. ว่านายรัฐกร เจนกิจณรงค์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จ.นครปฐม พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (ผู้ถูก
กล่าวหาที่ 1) นายกัมพล เพ่ิมพูน (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) และนายชาญ หอมโปร่ง (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3)  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 
เขต 2 จ.นครปฐม ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส.พ.ศ.
2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้
ทรัพย์สิน เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง 
  โดย กกต.พิจารณาจากการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ า ประเด็นที่ 1 เมื่อวันที่ 
23 มี.ค.2562 เวลา 21.00 น. นายกัมพลจัดเตรียมเงินจ านวน 2,000 บาท เพ่ือมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน หมู่ที่ 15 ต.
ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายรัฐกร  ประเด็นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2562 เวลา 
21.00 น. นายชาญ ได้จัดเตรียมเงิน 16,200 บาท เพ่ือมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน หมู่ที่ 1 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม 
จ.นครปฐม เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายรัฐกร 
   ซึ่งจากการไต่สวนพยานบุคคลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่านายรัฐกรมีส่วนก่อ 
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระท าดังกล่าว จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า นายรัฐกรกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่ถูก
กล่าวหา แต่ส าหรับในส่วนของ นายกัมพล  เพ่ิมพูน และนายชาญ หอมโปร่ง (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ3) ปรากฎ
ข้อเท็จจริงจากส านวนว่าสถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐมด าเนินการเกี่ยวกับคดี อาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 ราย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 42 วรรคห้า พ.ร.ป.กกต. พ.ศ.2560 แล้ว กกต.จึงมีค าสั่งให้ยุติ
เรื่องในส่วนของนายรัฐกร 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/478332 

https://www.naewna.com/politic/478332
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วันที่ 10 มีนาคม 2563 - 19:03 น.  

กกต.มีมติ เอาผิดอาญา “ธนาธร” คดีหุ้นว-ีลคั 
โทษหนักติดคุก 10 ปี 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจทุ่งสองห้องให้ด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณี รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แต่ยังใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ผิดมาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่  พฤศจิกา 20

98 (3)ประกอบมาตรา 101 (6) ให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 562 2  
จากกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต. โดยโทษตามมาตรา 151 ต้องระวางโทษจ าคุก 10-1 ตั้งแต่ ปี 
ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลง ส านักงาน
กกต.ได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ที่ประชุมกกต.ได้ให้ทางส านักงานฯน าเรื่อง
ดังกล่าวไปปรับปรุงเนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร แยกจากคดีตัดสิทธิทางการเมืองที่ยื่นค าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาว่าขณะที่นายธนาธร ยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
อนาคตใหม่นั้น นายธนาธรรู้ว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) แต่ยังคงสมัคร 
พยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ าหนักเพราะการสู้คดีก็ต้องสู้กันถึง 3 ศาล อย่างไรก็ตาม การแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนจากเหตุนี้ไม่ใช่นายธนาธรเป็นคนแรกที่กกต.ด าเนินการ โดยก่อนหน้านี้ผู้สมัครส.ส. ที่กกต.มีค า
วินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีลักษณะต้องห้ามเช่น สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
เดียวไม่ถึง 90 วันจนถึงวันเลือกตั้ง กกต.ก็จะมอบให้ส านักงานกกต. ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่ีสน.ทุ่งสองห้อง เช่นเดียวกัน 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีการถือหุ้นวี-ลัค มีเดียของนายธนาธร กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือขอให้
พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ จากกรณีดังกล่าว และศาลรัฐธรรมนูญ
ได้รับค าร้องไว้พิจารณา เมื่อ 23 พ.ค.2562 เป็นเหตุให้ นายธนาธรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น ส.ส. กระทั่ง 20 
พ.ย.2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติ 7 ต่อ 2 ให้ความเป็น ส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุด สิ้นสดุลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-430452 
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อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 19.45 น.  

กกต. ฟันอาญา 'ธนาธร' ถือหุ้นสื่อ คุก10ปี-อดเลอืกตั้ง 20 ปี 
"กกต." มีมติแจ้งความด าเนินคดีอาญา “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส. แต่ยังใช้สิทธิ

สมัคร ผิด ม.151 พ.ร.ป.เลือกตั้ง ชี้โทษหนักทั้งคุก 10 ปี-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 
19.45 น. 
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. มีรายงานว่าที่ประชุมกกต. มีมติให้ส านักงานกกต.ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
สน.ทุ่งสองห้อง ให้ด าเนินคดีอาญากับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
กรณี รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แต่ยังใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ผิดมาตรา 151 พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 
2562  ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต. โดยโทษตาม
มาตรา 151  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10ปี  ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้
นั้นมีก าหนด 20 ปี 

ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลง 
ส านักงานกกต.ได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ที่ประชุมกกต.ได้ให้ทางส านักงานฯน า
เรื่องดังกล่าวไปปรับปรุงเนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนาธรแตกต่างจากคดีตัดสิทธิทางการเมืองที่ยื่น
ค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาว่าขณะที่นายธนาธร ยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อพรรคอนาคตใหม่นั้น นายธนาธร รู้ว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3)  แต่ยังคง
สมัคร พยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ าหนักเพราะการสู้คดีก็ต้องสู้กันถึง 3 ศาล 
อย่างไรก็ตามการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจากเหตุนี้ไม่ใช่ นายธนาธร เป็นคนแรกที่กกต.ด าเนินการ โดย
ก่อนหน้านี้ผู้สมัครส.ส. ที่กกต.มีค าวินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีลักษณะต้องห้ามเช่น 
สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียวไม่ถึง 90 วันจนถึงวันเลือกตั้ง กกต.ก็จะมอบให้ส านักงานกกต.ไปแจ้งความ
ร้องทุกข์ท่ี สน.ทุ่งสองห้อง เช่นเดียวกัน 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/762146 
ส านักข่าว : https://www.thaich8.com/news_detail/87157 
https://news.bectero.com/news/175889 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/762146
https://www.thaich8.com/news_detail/87157
https://news.bectero.com/news/175889
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วันที่ 10 มี.ค. 2563 

 
กกต. มมีติแจ้งความด าเนินคดีอาญา "ธนาธร" ปมถือหุ้นสื่อ 

  
วันนี้ (10 มี.ค.63 มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงาน กกต. ด าเนินการแจ้งความ
ร้องทุกขต์่อพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ให้ด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต สส.บัญชีรายชื่อและ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง สส. แต่ยังใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ผิดมาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 ให้
สมาชิกภาพ สส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อ 
บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
สส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต. โดยมีโทษตามมาตรา 151  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น ถึง 2 
แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 

ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องดังกล่าว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ สส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลง 
ส านักงาน กกต.ได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต. พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ที่ประชุม กกต. ได้ให้ทางส านักงาน 
กกต. น าเรื่องดังกล่าวไปปรับปรุง เนื่องจากเห็นว่าการจะด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร แตกต่างจากคดีตัดสิทธิทางการ
เมืองที่ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนา ว่าขณะที่นายธนาธร  ยื่นลงสมัคร
รับเลือกตั้ง สส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นั้น  นายธนาธรรู้ว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) แต่ยังคงสมัคร พยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ าหนัก เพราะการสู้คดีก็ต้องสู้กันถึง 3 ศาล  
อย่างไรก็ตาม การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจากเหตุนี้  ไม่ใช่นายธนาธรเป็นคนแรกที่ กกต. ด าเนินการ 
โดยก่อนหน้านี้ ผู้สมัคร สส. ที่ กกต. มีค าวินิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะมีลักษณะต้องห้าม 
เช่นสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียวไม่ถึง 90 วัน จนถึงวันเลือกตั้ง กกต. ก็จะมอบให้ส านักงาน กกต. ไปแจ้ง
ความร้องทุกข์ท่ี สน.ทุ่งสองห้อง เช่นเดียวกัน 
อ้างอิง : 
 https://news.ch7.com/detail/399824?fbclid=IwAR0pcW6zEHLWyCpb-0_-
mpeb7Ijtli2y8gSTSbYQZps7vzWiNpJKzx2kUJw 
 
 

https://news.ch7.com/detail/399824?fbclid=IwAR0pcW6zEHLWyCpb-0_-mpeb7Ijtli2y8gSTSbYQZps7vzWiNpJKzx2kUJw
https://news.ch7.com/detail/399824?fbclid=IwAR0pcW6zEHLWyCpb-0_-mpeb7Ijtli2y8gSTSbYQZps7vzWiNpJKzx2kUJw


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

10 มีนาคม 2563 - 15:09 น. 

 

หลักฐานไม่พอ กกต.ยตุิเรื่อง ผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าฯ แจกเงินซื้อเสียง 

               

หลักฐานไม่พอ กกต.ยุติเรื่อง ผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าฯ “รัฐกร เจนกิจณรงค์” ผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 

นครปฐม รอด กกต.ยกค าร้องแจกเงินซื้อเสียง ส่วนคนจ่ายเงินโดนคดีอาญา 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย 

กกต.ที่ 200/2562 เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 จ.นครปฐม กรณีกกต.ได้รับรายงานมีเหตุอันควร

สงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่า นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จ.นครปฐม พรรครักษ์ผืนป่า

ประเทศไทย (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) นายกัมพล เพ่ิมพูน (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) และนายชาญ หอมโปร่ง (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งใน เขต 2 จ.นครปฐม  

               ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 

มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน 

เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง  

               กกต.พิจารณาจากการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า มีประเด็นต้องตรวจสอบ 

ดังนี้ 1. เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2562 เวลา 21.00 น. นายกัมพลจัดเตรียมเงินจ านวน 2,000 บาท เพื่อมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ใน หมู่ที่ 15 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายรัฐกร  

               และ 2. เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2562 เวลา 21.00 น. นายชาญ ได้จัดเตรียมเงิน 16,200 บาท เพื่อมอบให้ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งใน หมู่ที่ 1 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายรัฐกร ซึ่งจากการไต่

สวนพยานบุคคลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่านายรัฐกร มีส่วนก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับ

การกระท าดังกล่าว จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า นายรัฐกร กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหา  

                แต่ส าหรับนายกัมพล เพ่ิมพูน และนายชาญ หอมโปร่ง (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ 3) ปรากฎข้อเท็จจริงจาก

ส านวนว่า สถานีต ารวจภูธรเมอืงนครปฐมด าเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 ราย ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 42 วรรคห้า พ.ร.ป.กกต. พ.ศ.2560 แล้ว กกต.จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่องในส่วนของนายรัฐกร 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421565?utm 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421565?utm


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 - 15:11 น. 

มติ กกต. ยกค าร้อง อดีตผู้สมัครพรรครักษ์ผนืป่าฯ ส่วนคนจ่ายเงินให้เลือก โดนคดีอาญา 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. 

เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 จ.นครปฐม กรณีกกต.ได้รับรายงานมีเหตุอันควรสงสัยหรือความ

ปรากฏต่อ กกต. ว่านายรัฐกร เจนกิจณรงค์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จ.นครปฐม พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย นาย

กัมพล เพ่ิมพูน และนายชาญ หอมโปร่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน เขต 2 จ.นครปฐม ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม

เพ่ือจะให้ทรัพย์สิน เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง 

โดย กกต.พิจารณาจากการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า ประเด็นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 2562 เวลา 21.00 น. นายกัมพลจัดเตรียมเงินจ านวน 2,000 บาท เพ่ือมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน หมู่ที่ ต. 15

ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายรัฐกร ประเด็นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 

เวลา 21.00 น. นายชาญ ได้จัดเตรียมเงิน 16,200 บาท เพ่ือมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน หมู่ที่ ต. 1 ทัพหลวง อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายรัฐกร ซึ่งจากการไต่สวนพยานบุคคลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่านายรัฐกรมีส่วนก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระท าดังกล่าว จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า นาย

รัฐกรกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหา ส าหรับในส่วนของ นายกัมพล เพ่ิมพูน และนายชาญ หอมโ ปร่ง 

ปรากฎข้อเท็จจริงจากส านวนว่าสถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐมด าเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 ราย 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 42 วรรคห้า พ.ร.ป.กกต. พ.ศ.2560 แล้ว กกต.จึงมีค าสั่งให้ยุติ

เรื่องในส่วนของนายรัฐกร 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2042925 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2042925
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10 มี.ค. 2563 16:01    

กกต.ยกค าร้องผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าฯ  

แต่ฟันอาญาคนจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้เลอืก 

 

กกต.เผยแพร่ค าวินิจฉัย ยกค าร้องสอบ “รัฐกร” ผู้สมัครพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย นครปฐม แต่คนจ่ายเงินเพื่อ

จูงใจให้เลือก โดนคดีอาญา 

วันนี้ (10 มี.ค.) เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้ง 

ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 จ.นครปฐม กรณี กกต.ได้รับรายงานมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต.ว่า 

นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จ.นครปฐม พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นาย

กัมพล เพ่ิมพูน ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และนายชาญ หอมโปร่ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน เขต 2 จ.นครปฐม ได้มี

การกระท าอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรค

หนึ่ง (1) ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน เพ่ือจูงใจให้ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง 

โดย กกต.พิจารณาจากการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2562 

เวลา 21.00 น. นายกัมพลจัดเตรียมเงินจ านวน 2,000 บาท เพื่อมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน หมู่ที่ 15 ต.ทัพหลวง อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายรัฐกร และวันเดียวกันเวลา 21.00 น. นายชาญ ได้จัดเตรียมเงิน 

16,200 บาท เพ่ือมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน หมู่ที่ 1 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนน

ให้แก่นายรัฐกร จากการไต่สวนพยานบุคคลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ปรากฏหลักฐานว่านายรัฐกรมีส่วนก่อ 

สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระท าดังกล่าว จึงยังรับฟังไม่ได้ว่านายรัฐกรกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่ถูก

กล่าวหา แต่ในส่วนของนายกัมพล และนายชาญ ปรากฏข้อเท็จจริงจากส านวนว่าสถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม

ด าเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 ราย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 42 

วรรคห้า พ.ร.ป.กกต. พ.ศ. 2560 แล้ว กกต.จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่องในส่วนของนายรัฐกร 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000024121 

ไทยนิวส์ : https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1211837 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000024121
https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1211837
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10 มีนาคม 2020 เวลา 17:35  

หมายจับ หน.พรรคไทรักธรรม ฉ้อโกงหาเสียงเลือกตั้ง 
 

 
 
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63   ศาลจังหวัดตรังได้มีการออกหมายจับ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หน.พรรคไทรัก

ธรรม เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ศาลนัดไต่สวนพร้อมสอบค าให้การ ในคดีด าที่ อ1320/2562 หลังจากตกเป็นจ าเลยใน
คดีฉ้อโกง ที่ฝ่ายโจทก์ฟ้องว่าจ าเลยมาหลอกให้โจทก์เป็นนายทุนออกเงินค่าหาเสียงให้ก่อนแล้วจะคืนเงินให้ทีหลัง แต่
ปรากฎว่ายังไม่มีการคืนแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตามในวันดังกล่าวศาลออกนั่งบัลลังก์จริงๆ ตอน 9.30 น. ซึ่งตัวจ าเลยคือ นายพีระวิทย์ ก็มาศาล
แล้วแต่มาตอนตอน 8.30 น. ก่อนจะอ้างว่าติดภารกิจทางการเมืองเลยกลับไปก่อน ทนายจ าเลยจึงขอเลื่อนนัด ซึ่งก่อน
หน้านี้ทางจ าเลยก็ได้ขอเลื่อนนัดมาแล้ว 1ครั้ง ศาลจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนอีก และให้ออกหมายจับจ าเลย และเลื่อนนัดไป
เป็นวันที่ 21 เม.ย. 63 เวลา 13.00 น. 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/7852?line= 
อ้างอิง :  
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8
%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0
%B8%B1%E0%B8%87-
%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8
%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-
%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8
%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0
%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87 
 

  

https://www.nationweekend.com/content/image_news/7852?line
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.tnews.co.th/social/522388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ไทยรัฐออนไลน์10 มี.ค. 2563 19:18 น. 

หมายจับ “หัวหน้าพรรคไทรักธรรม” เบี้ยวนัดศาล คดฉี้อโกงเงินหาเสียง 

 
 

ศาลจังหวัดตรังออกหมายจับ “พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค” หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เบี้ยวนัดคดีฉ้อโกงเงินหาเสียง อ้าง
ติดภารกิจการเมือง นัดพิจารณาคดีเป็นบ่ายวันที่ 21 เม.ย.63 นี้ 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63 ศาลจังหวัดตรังได้นัดไต่สวน และสอบค าให้การจ าเลยคดีด า อ.1320/2562 ที่โจทก์ราย
หนึ่งยื่นฟ้อง นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 36/5 ม.
9 ต.พุค าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นจ าเลยในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ ตามหมายจับที่ 147/2563 ลงวันที่ 10 
มี.ค.2563 โดย นายพีระวิทย์ ได้หลอกลวงโจทก์ให้เป็นนายทุนออกเงินค่าหาเสียง แล้วจะคืนเงินให้แก่โจทก์ภายหลัง แต่
เมื่อโจทก์ทวงถามหลายครั้ง จ าเลยยังไม่คืนเงินให้ จึงน าคดีมายื่นฟ้องต่อศาล 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพีระวิทย์ จ าเลย ได้เดินทางมาศาลตั้งแต่เวลา 08.30 น.วันนี้ (10 มี.ค.) แต่ไม่ยอมเข้าห้อง
พิจารณาอ้างว่าติดภารกิจทางการเมือง จึงเดินทางกลับไปก่อน กระทั่งเวลา 09.30 น. ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์ ทนาย
จ าเลยได้ยื่นค าร้องขอเลื่อนนัดออกไปก่อน เนื่องจากนายพีระวิทย์  จ าเลยอ้างว่าติดภารกิจทางการเมือง แต่ศาล
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจ าเลยได้ขอเลื่อนนัดมาแล้ว 1 ครั้งก่อนหน้านี้ ศาลจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนนัดอีก ให้ออกหมายจับ 
และเลื่อนนัดพิจารณาคดีเวลา 13.00 น.วันที่ 21 เม.ย.นี้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/crime/1791734 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870030 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/crime/1791734
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870030
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อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น.  

ออกหมายจับ 'หน.พรรคไทรักธรรม' เลื่อนนดัศาลครั้งที่ 2 
ศาลจังหวัดตรัง ออกหมายจับ “พีระวิทย์” หน.พรรคไทยรักธรรม หลังขอเลื่อนนัดไต่สวนคดีฉ้อโกงครั้งที่ 2 อ้างมีกิจ

ทางการเมือง 

 
 

  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลจังหวัดตรังได้มีการออกหมายจับ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หน.

พรรคไทรักธรรม เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ศาลนัดไต่สวนพร้อมสอบค าให้การ ในคดีด าที่ อ1320/2562 หลังจากตก

เป็นจ าเลยในคดีฉ้อโกง ที่ฝ่ายโจทก์ฟ้องว่าจ าเลยมาหลอกให้โจทก์เป็นนายทุนออกเงินค่าหาเสียงให้ก่อนแล้วจะคืนเงิน

ให้ทีหลัง แต่ปรากฎว่ายังไม่มีการคืนแต่อย่างใด  

  อย่างไรก็ตามในวันดังกล่าวศาลออกนั่งบัลลังก์จริงๆ ตอน 9.30 น. ซึ่งตัวจ าเลยคือ นายพีระวิทย์ ก็มาศาล

แล้วแต่มาตอนตอน 8.30 น. ก่อนจะอ้างว่าติดภารกิจทางการเมืองเลยกลับไปก่อน ทนายจ าเลยจึงขอเลื่อนนัด ซึ่งก่อน

หน้านี้ทางจ าเลยก็ได้ขอเลื่อนนัดมาแล้ว 1ครั้ง ศาลจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนอีก และให้ออกหมายจับจ าเลย และเลื่อนนัดไป

เป็นวันที่ 21 เม.ย. 63 เวลา 13.00 น. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/crime/762045  

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59343 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/crime/762045
https://www.thaipost.net/main/detail/59343
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เผยแพร่: 10 มี.ค. 2563 13:30  

ศาลสั่งออกหมายจับ หน.พรรคไทรักธรรม หลังขอเลื่อนนัดไต่สวนคดีฉ้อโกงครั้งที่ 2 
 

ศาลจังหวัดตรังออกหมายจับ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2563 ศาลนัดไต่สวนพร้อมสอบค าให้การ ในคดีด าที่ อ1320/2562 หลังจากตกเป็นจ าเลยในคดีฉ้อโกง ที่ฝ่าย
โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยมาหลอกให้โจทก์เป็นนายทุนออกเงินค่าหาเสียงให้ก่อนแล้วจะคืนเงินให้ทีหลัง  แต่ปรากฏว่ายังไม่มี
การคืนแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ในวันดังกล่าวศาลออกนั่งบัลลังก์เวลา 09.30 น. ซึ่งจ าเลยคือ นายพีระวิทย์ มาศาลแล้ว แต่มา
ตอน 08.30 น. ก่อนจะอ้างว่าติดภารกิจทางการเมืองเลยกลับไปก่อน ทนายจ าเลยจึงขอเลื่อนนัด ซึ่งก่อนหน้านี้จ าเลยได้
ขอเลื่อนนัดมาแล้ว 1 ครั้ง ศาลจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนอีก และให้ออกหมายจับจ าเลย  และเลื่อนนัดไปเป็นวันที่ 21 
เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000024050 
 
 

 
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000024050
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วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.38 น. 

ออกหมายจับ‘พีระวิทย์’หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เบี้ยวนัด คดีฉอ้โกงเงินยืมหาเสียง 
 

 
 
 
10 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดตรังได้นัดไต่สวน และสอบค าให้การจ าเลยคดี

ด า อ.1320/2562 ที่โจทก์รายหนึ่งยื่นฟ้อง นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เป็นจ าเลยในความผิด
ฐานฉ้อโกงทรัพย์ 

ทั้งนี้ นายพีระวิทย์ จ าเลย เดินทางมาศาล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. แต่ไม่ยอมเข้าห้องพิจารณา อ้างว่าติดภารกิจทางการเมือง จึง
เดินทางกลับไปก่อน กระทั่งเวลา 09.30 น. ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์ ทนายจ าเลยได้ยื่นค าร้องขอเลื่อนนัดออกไปก่อน เนื่องจากนายพีระ
วิทย์ ติดภารกิจทางการเมือง 

อย่างไรก็ตาม ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้นายพีระวิทย์ จ าเลย ได้ขอเลื่อนนัดมาแล้ว 1 ครั้ง ดังนั้นศาลจึงไม่อนุญาต
ให้เลื่อนนัดอีก ให้ออกหมายจับจ าเลย และเลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็นวันที่ 21 เมษายน นี้ เวลา 13.00 น. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นฟ้องนายพีระวิทย์ จ าเลย ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ กรณีนายพีระวิทย์ 
จ าเลย ได้หลอกลวงโจทก์ให้เป็นนายทุนออกเงินค่าหาเสียงให้ก่อน แล้วจะคืนเงินให้แก่โจทก์ภายหลัง แต่เมื่อโจทก์ทวงถามหลายครั้ง 
นายพีระวิทย์ จ าเลย ยังไม่คืนเงินให้ จงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ลงโทษตามความผิดด้วย 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/478307  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2042632  

  

https://www.naewna.com/politic/478307
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2042632
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10 มีนาคม 2563 - 15:30 น.  

ออกหมายจับ "หน.พรรคไทรักธรรม" เบี้ยวนัดศาล  

 

ศาลตรังออกหมายจับ "พีระวิทย์" หน.พรรคไทรักธรรม เบี้ยวนัดศาล  

               พลาดนัดศาล คดีถูกฟ้องฉ้อโกงเงินหาเสียง อ้างติดภารกิจการเมือง ศาลชี้เคยเลื่อนแล้ว ไม่ให้เลื่อนอีก สั่ง
ออกหมายจับ นัดคดีใหม่ 21 เม.ย.  
 วันที่ 10 มี.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดตรัง ได้นัดไต่สวนและสอบค าให้การ
จ าเลย คดีหมายเลขด า อ.1320/2562 ที่โจทก์รายหนึ่ง (ขอสงวนชื่อ-สกุล) ยื่นฟ้อง นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เป็นจ าเลย ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ โดยในวันดังกล่าว นายพีระวิทย์ 
จ าเลย เดินทางมาศาล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. แต่ไม่ยอมเข้าห้องพิจารณา อ้างว่าติดภารกิจทางการเมือง จึงเดินทาง
กลับไปก่อน 
               กระทั่งเวลา 09.30 น.ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์ ทนายความจ าเลย ได้ยื่นค าร้องขอเลื่อนนัดออกไปก่อน
เนื่องจากนายพีระวิทย์ จ าเลย ติดภารกิจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ก่อนหน้านี้นายพีระ
วิทย์ จ าเลยก็ได้ขอเลื่อนนัดมาแล้ว 1 ครั้ง ดังนั้นศาลจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนนัดอีก แล้วให้ออกหมายจับจ าเลย โดยนัด
พิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ 21 เม.ย.นี้เวลา 13.00 น.  
               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีดังกล่าว โจทก์ได้ยื่นฟ้องนายพีระวิทย์ จ าเลย ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ 
กรณีนายพีระวิทย์ จ าเลย ได้หลอกลวงโจทก์ให้เป็นนายทุนออกเงินค่าหาเสียงให้ก่อน แล้วจะคืนเงินให้แก่โจทก์
ภายหลัง แต่เมื่อโจทก์ทวงถามหลายครั้ง นายพีระวิทย์ จ าเลย ยังไม่คืนเงินให้ จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ลงโทษตาม
ความผิดด้วย 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421573 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378765272/   

https://www.komchadluek.net/news/politic/421573
https://www.nationtv.tv/main/content/378765272/
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วันที่ 10 มีนาคม 2563 - 20:44 น.  

กลุ่มลูกพ่อขุนฯ แถลงเรียกร้อง 3 ข้อ ชี้ ’เปิดเวทีรับฟังความเห็น อย่าหวังแค่ ลดกระแส 

 

 

เมื่อเวลา 19.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดกิจกรรม”ปิดเทอมใหญ่ ซ้อมไล่เผด็จการ” ที่ลานพ่อขุน
รามค าแหง มหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการเพื่อประชาธิปไตย อ่านแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็น
ฉบับต่อเนื่องจากฉบับแรกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีเนื้อหาโดยสรุปยืนยันผลักดัน 3 ข้อเรียกร้องจาก
แถลงการณ์ฉบับแรก ได้แก่ 1.ร่างรัฐธรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) รับฟังความคิดเห็น
ประชาชนและท าประชามติ 2.นายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่ง 3.ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้ง
จากการรัฐประหารต้องลาออก ขอให้มีการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องอย่างเป็นรูปธรรม และเร่งด่วน และขอเรียกร้องไปยัง
รัฐสภาที่จะรับฟังนิสิตนักศึกษา ขอเสนอให้จัดเวทีรับฟังความเห็นในทุกสถาบันการศึกษา โดยต้องรับฟังอย่างแท้จริง 
ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเพ่ือ ‘ลดกระแส’ การเคลื่อนไหวเท่านั้น 

จากนั้น เวลา 19.30 น. วง Rap Against Dictatorship หรือRAD ขึ้นร้องเพลงโดยมีไฮไลต์ คือเพลงประเทศกู
มี ในตอนหนึ่งมีการร่วมชูก าปั้นยืนยันการต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยอีกด้วย ก่อนที่เวลา 20.00 น. นายอนณ ชูประสูติ 
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ขึ้นปราศรัย มีเนื้อหาโดยสรุปว่า นี่เป็นยุคที่นายทุนมั่งคั่ง ยุทธศาสตร์ 
20 ปียั่งยืน และอ านาจรัฐมั่นคง เวลารัฐบาลบอกว่า อนาคตจะไม่มีคนจน ถามว่าเรามองเห็นภาพเช่นนั้นหรือไม่ เงินที่
เอามาแจก เหตุใดไม่เอาไปท าอย่างอ่ืนที่มีประโยชน์ อ านาจรัฐมั่นคง จะท าอะไรก็ได้ คนรวย รวยขึ้นเรื่อยๆ อีก 20 ปียัง
มองไม่เห็นอนาคต มีรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2044209 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2044209
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/S__37339149.jpg
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ไทยรัฐออนไลน์10 มี.ค. 2563 19:35 น. 

กลุ่มนักศึกษาลูกพ่อขุน จัดงานซ้อมไล่เผด็จการ เรียกร้องนายกฯ ลาออก 

 

 

กลุ่มนักศึกษาลูกพ่อขุน จัดงาน “ปิดเทอมใหญ่ ซ้อมไล่เผด็จการ” เรียกร้อง “บิ๊กตู่” ลาออก ซัด ล้มเหลวในการ
แก้ปัญหาหลายเรื่อง 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 10 มี.ค. 2563 ที่บริเวณลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มนักศึกษากลุ่มลูกพ่อ
ขุนฯ โค่นล้มเผด็จการ ร่วมกับกลุ่มศิลปินนักดนตรีต่อต้านเผด็จการ อาทิ วงสามัญชน กลุ่ม Rap Against Dictatorship 
เจ้าของบทเพลง ประเทศกูมี วงก าปั้นแบนด์ และวงศรีราชาร็อคเกอร์ จัดกิจกรรม “ปิดเทอมใหญ่ ซ้อมไล่เผด็จการ” 
music fest ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีเรียกร้องความเป็นธรรม และเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองแก่นักเรียน
นักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ ด้วยการเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากต าแหน่ง หรือ ยุบ
สภาจัดการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ แก้ไขปัญหา
ปากท้องของประชาชน แก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาด ล้มเหลว รวมทั้งได้มีการไว้อาลัยแด่ผู้พิพากษา นายคณากร 
เพียรชนะ ซึ่งได้กระท าอัตวินิบาตกรรม ยิงหัวใจตัวเองเสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ และกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าแสดงพลังเป็นจ านวนมาก ซึ่งในจ านวนนี้มี นายธัชพงศ์ 
แกด า แกนน ากลุ่มศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย หรือ YPD เข้าร่วมกิจกรรมด้วย. 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1791748 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1791748
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10 มีนาคม 2563 - 12:29 น.  

หนุนตั้ง ส.ส.ร.ท ารัฐธรรมนูญใหม่ โละ ส.ว. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มประชาสังคม หนุนตั้งส.ส.ร. ท า รธน.ใหม่ โละ "ส.ว." จากรธน.ชี้ ไร้ความอิสระ พร้อมหนุนปรับระบบเลือกตั้ง 
ให้ "นายกฯ" มาจากเลือกตั้งตรงของปชช 
            รัฐสภา - 10 มีนาคม 2563-คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในกมธ.ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบกลุ่ม
เฉพาะเจาะจง กลุ่มท่ีสอง ภาคประชาสังคม และกลุ่มที่สาม กลุ่มสตรีโดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมจ านวนหนึ่ง  
               ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวแทนองค์กรที่เข้าร่วม ได้เสนอความเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
หลากหลายประเด็น โดยมีสาระส าคัญที่น่าสนใจ คือ สนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 256 เพ่ือ
ก าหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยส.ส.ร. ต้องมาจากกลุ่มคนที่
หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ 
                โดยนายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย  เสนอให้มี
สมาชิกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ละพ้ืนที่ ยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ และท าหน้าที่ปฏิรูปการเมืองร่วมด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากทุกฝ่าย เสนอ
ให้มีตัวแทนของนักการเมืองในรัฐสภา เข้ามามีส่วนร่วม โดยให้มีส.ส.  จ านวน 10 คน และ ส.ว. จ านวน 2-5 คน 
นอกจากนั้นให้มีตัวแทนกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
             ขณะทีน่ายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เสนอว่า รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ควรมีเนื้อหาที่สั้น ระบุเฉพาะหลักการพ้ืนฐานของรัฐ แนวทางประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ กับ
รัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ขณะที่เนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ กฎหมายพรรคการเมือง สามารถ
ออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ได้  
             ทั้งนี้ตนเห็นด้วยกับ 2 แนวทาง เพ่ือเปิดทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 คือ แก้ไขมาตรา 256 ก าหนดให้
มีส.ส.ร. ท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นอกจากนั้นเห็นด้วยที่ให้ส.ส.เสนอต่อรัฐสภาเพ่ือแก้ไขในเนื้อหาเป็นรายมาตรา 
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ขณะที่บทบาทของส.ว. ขอให้ตัดออกจากรัฐธรรมนูญ  ส่วนบทบาทขององค์กรอิสระ ควรก าหนดอายุให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาเลือกตั้งของส.ส. เช่น 4 ปีเป็นต้นและพิจารณายุบ หรือยกเลิกองค์กรอิสระท่ีไม่มีความจ าเป็น 
            "ระบบเลือกตั้งควรพิจารณาให้เป็นเสรีประชาธิปไตย ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ให้มีบัญชีรายชื่อและส.ส.เขต
เลือกตั้ง นอกจากนั้นควรให้สิทธิประชาชนที่ท างานนอกพ้ืนที่ภูมิล าเนาควรมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ท างาน  
เหมือนกับทหารที่ย้ายกรมกอง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ตั้งของกรม  กองได้ ขณะที่เนื้อหารัฐธรรมนูญควรเขียน
บทบัญญัติว่าด้วยกระจายอ านาจให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เช่น เลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศ, ปฏิรูปกองทัพ ผ่านการ
เขียนแผนเพื่อปฏิรูปหน่วยงานภายในทุกๆ 3 ปี ให้ทันสมัยหรือลดงบประมาณ เป็นต้น " นายเมธา เสนอความเห็น  
                 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ตัวแทนองค์การที่เข้าร่วม เสนอความเห็นด้วยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เสนอให้บัญญัติเนื้อหาห้ามนิรโทษกรรมผู้ที่ปฏิวัติ ฉีกรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ แต่ต้องให้ประชาชนลงความเห็น ผ่านการ
ท าประชามติ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดจารีตทางการเมือง ขณะที่แนวทางท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชนมีอ านาจ ต่อรอง และคานอ านาจกลุ่มอิทธิพล, กลุ่มทุนใหญ่อย่างเป็นระบบ เพ่ือไม่ให้
การเรียกร้องของประชาชนคือการชุมนุมบนถนน อย่างไรก็ตามเสนอให้นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน เพ่ือให้นายกฯ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่ใช่รับผิดชอบต่อส.ส.  หรือส.ว. และยกเลิก
บทบัญญัติว่าด้วย ส.ว. ออกจากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ เพราะมองว่าส.ว. ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งไม่มี
ความอิสระอย่างแท้จริง  
               ขณะที่ตัวแทนกลุ่มคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
มาตรา 256 (1) ที่ก าหนดให้ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม มาจากการเสนอของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือ ส.ส. หรือส.ส.รวมกับ
ส.ว. โดยเปิดทางให้ภาคประชาชนเข้าชื่อ ไม่ต่ ากว่า 50,000 ชื่อสามารถยื่นเรื่องต่อรัฐสภาได้อีกช่องทาง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421527 
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10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:57 น. 

นักการเมืองถูกตัดสิทธิฟ์ันธงรัฐบาลมี3ทางเลอืก ลาออก ยุบสภา ดือ้อยู่ต่อ 

 

 

10 มี.ค.63-  นายช านาญ จันทร์เรือง อดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.)  อดีตกรรมการบริหารพรรค 
(กก.บห.) และอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า ทางออกของรัฐบาล 3 ป.ตอนนี้มีอยู่เพียง 3 ทาง คือ ลาออก ยุบสภา หรือ
ดื้ออยู่ต่อไป 

นายช านาญ อธิบายเพ่ิมว่า ถ้าลาออก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 159 ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ ส.ส. 
และ ส.ว. โหวตเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมาจากพรรคการเมืองที่มีส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
500 คน ขณะนี้เหลือตัวเลือกในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะให้ทั้ง 2 สภาร่วมโหวตตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 วรรค
หนึ่งมีเพียง 6 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรคพลังประชารัฐ , นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรค
ประชาธิปัตย์, นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย และจากพรรคเพ่ือไทย 3 คน คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และนายชัยเกษม นิติสิริ โดยตัวเลือกไม่ว่าจะจากพรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ หรือ
พรรคภูมิใจไทย เป็นไปได้ยากหรือเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลย 

แต่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 วรรคสองได้ก าหนดว่า หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากรายชื่อที่
พรรคแจ้งไว้ ให้ ส.ส. ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งขอให้รัฐสภายกเว้น โดยโหวตร่วมกับ ส.ว. ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 เพ่ือเปิด
ให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมืองแล้วโหวตเลือกผู้ถูกเสนอชื่อด้วยเสียง  1 ใน 2 
ของทั้งสองสภารวมกัน เรียกง่ายๆ ว่านายกฯ คนนอก 

"ทั้งนี้พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ยังเป็นนายกฯ ไม่ได้ ต้องรอให้พ้นสมาชิกภาพ 
ส.ว. อย่างน้อย 2 ปี เสียก่อน เว้นเสียแต่ว่าจะฉีกรัฐธรรมนูญ" อดีตรองหัวหน้าอนค. กล่าวว่า ถ้ายุบสภา ก็ไม่แน่ว่าพรรค
ร่วมรัฐบาลจะสามารถรวมเสียงได้มากจนกลับมาตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งหนึ่ง ที่ส าคัญก็คือพรรคที่ร่วมรัฐบาลเองแต่ละพรรค
จะแตกเป็นกี่เสี่ยงก็ไม่รู้ สุดท้ายถ้าไม่ลาออกหรือไม่ยุบสภา คือ ดื้ออยู่ต่อไป ทางที่จะไปก็มีอยู่เพียงทางเดียว คือการฉีก
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปได้อยู่ 2 วิธีเท่านั้น คือ ฉีกโดยทหาร และฉีกโดยนักศึกษาและประชาชน นอกจากนี้แล้วยังมองไม่
เห็นทางออกอ่ืนใด. 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59354  
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10 มีนาคม 2563 - 16:33 น.  

ครม.เห็นชอบเปดิประชุมสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค. 

 
ครม.เห็นชอบ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค. 

10 มีนาคม 2563  ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐภาสมัยสามัญประจ าปี 2563วันที่ 22 พ.ค.63  ให้
เปิดสมัยประชุมรัฐสภา และไปสิ้นสุดในวันที่ 18 ก.ย.2563  พร้อมส่งให้ส านักงานกฤษฎีกา ตรวจสอบ  

น.ส.จิตตราภรณ์ เสนวงค ์
NCES ครม.เห็นชอบ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค. 
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐภาสมัยสามัญประจ าปี 2563วันที่ 22 พ.ค.63  ให้เปิด
สมัยประชุมรัฐสภา และไปสิ้นสุดในวันที่ 18 ก.ย.2563  พร้อมส่งให้ส านักงานกฤษฎีกา ตรวจสอบ 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421590 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/421590
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10 มีนาคม 2020 เวลา 15:37  

ภาคประชาสังคมเสนอ กมธ.ท า รธน.ใหม่ทั้งฉบับ ตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชน 
 

 
 

ภาคประชาสังคมเสนอ กมธ.ท า รธน.ใหม่ทั้งฉบับ ตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชนผลักดันปฏิรูปการเมือง 
คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกมธ.ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และ
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบกลุ่มเฉพาะเจาะจง กลุ่มที่สอง ภาคประชา
สังคม และกลุ่มที่สาม กลุ่มสตรีโดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมจ านวนหนึ่ง  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวแทนองค์กรที่เข้าร่วม ได้เสนอความเห็นต่อการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลากหลาย
ประเด็น โดยมีสาระส าคัญที่น่าสนใจ คือ สนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 256 เพ่ือก าหนดให้มีสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยส.ส.ร. ต้องมาจากกลุ่มคนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาชีพ 

โดยนายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเพ่ือรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย เสนอให้มีสมาชิก
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ละพ้ืนที่ ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่  และท าหน้าที่ปฏิรูปการเมืองร่วมด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากทุกฝ่าย เสนอให้มี
ตัวแทนของนักการเมืองในรัฐสภา เข้ามามีส่วนร่วม โดยให้มีส.ส. จ านวน 10 คน และ ส.ว. จ านวน 2-5 คน นอกจากนั้น
ให้มีตัวแทนกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ขณะที่นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) เสนอว่า รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ควรมีเนื้อหาที่สั้น ระบุเฉพาะหลักการพ้ืนฐานของรัฐ แนวทางประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ กับรัฐ 
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ขณะที่เนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ กฎหมายพรรคการเมือง สามารถออกเป็น
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ได้ ทั้งนี้ตนเห็นด้วยกับ 2 แนวทาง เพ่ือเปิดทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 คือ แก้ไข
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มาตรา 256 ก าหนดให้มีส.ส.ร. ท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นอกจากนั้นเห็นด้วยที่ให้ส.ส.เสนอต่อรัฐสภาเพ่ือแก้ไขใน
เนื้อหาเป็นรายมาตรา ขณะที่บทบาทของส.ว. ขอให้ตัดออกจากรัฐธรรมนูญ  ส่วนบทบาทขององค์กรอิสระ ควรก าหนด
อายุให้สอดคล้องกับระยะเวลาเลือกตั้งของส.ส. เช่น 4 ปีเป็นต้นและพิจารณายุบ หรือยกเลิกองค์กรอิสระที่ไม่มีความ
จ าเป็น 

“ระบบเลือกตั้งควรพิจารณาให้เป็นเสรีประชาธิปไตย ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ให้มีบัญชีรายชื่อและส.ส.เขต
เลือกตั้ง นอกจากนั้นควรให้สิทธิประชาชนที่ท างานนอกพ้ืนที่ภูมิล าเนาควรมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ท างาน  
เหมือนกับทหารที่ย้ายกรมกอง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ตั้งของกรม  กองได้ ขณะที่เนื้อหารัฐธรรมนูญควรเขียน
บทบัญญัติว่าด้วยกระจายอ านาจให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เช่น เลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศ, ปฏิรูปกองทัพ ผ่านการ
เขียนแผนเพื่อปฏิรูปหน่วยงานภายในทุกๆ 3 ปี ให้ทันสมัยหรือลดงบประมาณ เป็นต้น ”นายเมธา เสนอความเห็น  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ตัวแทนองค์การที่เข้าร่วม เสนอความเห็นด้วยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เสนอให้
บัญญัติเนื้อหาห้ามนิรโทษกรรมผู้ที่ปฏิวัติ ฉีกรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ แต่ต้องให้ประชาชนลงความเห็น ผ่านการท า
ประชามต ิทั้งนี้เพ่ือให้เกิดจารีตทางการเมือง ขณะที่แนวทางท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชนมีอ านาจ ต่อรอง และคานอ านาจกลุ่มอิทธิพล, กลุ่มทุนใหญ่อย่างเป็นระบบ เพ่ือไม่ให้การ
เรียกร้องของประชาชนคือการชุมนุมบนถนน อย่างไรก็ตามเสนอให้นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน เพ่ือให้นายกฯ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่ใช่รับผิดชอบต่อส.ส. หรือส.ว.  และยกเลิก
บทบัญญัติว่าด้วย ส.ว. ออกจากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ เพราะมองว่าส.ว. ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งไม่มี
ความอิสระอย่างแท้จริง  

ขณะที่ตัวแทนกลุ่มคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 
256 (1) ที่ก าหนดให้ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม มาจากการเสนอของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือ  ส.ส. หรือส.ส.รวมกับส.ว. 
โดยเปิดทางให้ภาคประชาชนเข้าชื่อ ไม่ต่ ากว่า 50,000 ชื่อสามารถยื่นเรื่องต่อรัฐสภาได้อีกช่องทาง.  
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/7843  
  

https://www.nationweekend.com/content/image_news/7843
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10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:07 น. 

'ชวน' ยื่นศาลรธน.แลว้ปม 'บิ๊กตู่' อยู่บ้านหลวง ต้องพ้นเก้าอี้นายกฯหรือไม ่

 

 
 

 

10 มี.ค.63-นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่าความ

เป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากกรณี

ที่ยังอาศัยบ้านพักของข้าราชการทหารที่อาจเป็นการกระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามที่ฝ่ายค้านได้ส่งเข้ามาแล้ว. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59356 
อำ้งองิ : https://www.naewna.com/politic/478328  

  

https://www.thaipost.net/main/detail/59356
https://www.naewna.com/politic/478328
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"ชวน" ส่งศาลรธน.ตีความ "นายกฯ" พักบ้านทหาร 
10 มีนาคม 2563 - 15:21 น.  

 
 
"ชวน" ส่งศาลรธน.ตีความสถานะ นายกฯ ของ "บิ๊กตู่" ปมพักบ้านทหาร ขัดรธน. 
               “ชวน” ส่งศาลรธน.ตีความสถานะ นายกฯ ของ “บิ๊กตู”่ ปมพักบ้านทหาร ขัดรธน. ตาม ส.ส.ฝ่ายค้าน
ยื่นเรื่อง ไม่พบค าร้อง กรณี “ประวิตร” พักบา้นทหาร 
อ่านข่าว กฎเหล็ก ผบ.ทบ. "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" อยู่บ้านหลวงต่อได้ 
               รัฐสภา - 10 มีนาคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เปิดเผยว่า ตนลงนามส่งเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญ ต่อกรณีท่ีส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอเรื่องให้ตนด าเนินการ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการด ารง
ต าแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
               หลังจากพบพฤติกรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญ กรณีมีประโยชน์ที่ขัดกัน กรณีอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของ
กองทัพหลังจากท่ีเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม หลังจากท่ีพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและการลง
ลายมือชื่อที่ครบถ้วนของ ส.ส. ส่วนกรณีอ่ืนๆ ที่ยกมาอภิปรายไว้วางใจนั้นยังพบการยื่นเรื่องมายังตน 
               ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าว ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล น าโดย พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นเรื่องให้นายชวน เพ่ือ
ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้น าเอกสารส่ง
มายังนายชวน ตั้งแต่หลังจากจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รฐัมนตรี 
               โดยมีเพียงกรณีเดียวคือ พิจารณาให้นายกฯ พ้นจากต าแหน่ง เพราะเข้าอาศัยบ้านพักทหารของ พล.อ.
ประยุทธ์ ทั้งท่ีเกษียณอายุราชการ ซ่ึงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 184 (3) ว่าด้วยข้อห้ามรับเงินหรือประโยชน์ใดๆ 
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการในธุรการงานปกติ  
               ทั้งนี้ประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรณีใกล้เคียงกัน เช่น บ้านพักสวัสดิการ ที ่พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ ไม่พบการยื่นให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความในท านองเดียวกันกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421571  

https://www.komchadluek.net/news/politic/416693?utm_source=tiein&utm_medium=internal_referral
https://www.komchadluek.net/news/politic/421571
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10 มีนาคม 2563 

ย้อนรอย ‘พรรคภราดรภาพ’  
อยู่จุดไหนในการเมืองไทย? 

 

ย้อนรอยประวัติ “พรรคภราดรภาพ” ที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับกรณีอ้ือฉาวขบวนการกักตุนหน้ากากอนามัย ซึ่งล่าสุด
ประธานยุทธศาสตร์พรรคออกมาปฏิเสธแล้ว แต่ที่น่าสนในคือบทบาทที่ผ่านมาของพรรคนี้อยู่ตรงจุดไหนในการ
เมืองไทย และมาจากนักการเมืองกลุ่มก๊วนใดบ้าง 
จุดเริ่มต้นของ พรรคภราดรภาพ เกิดขึ้นในปี 2556 เมื่อก่อตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 เป็นล าดับที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2556 โดยมีนายทวี ซันเฮม และ นายสมศักดิ์ มีชัย เป็น
หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก 
ต่อมาในวันที่ 18 พ.ย. 2557 นายทวีได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นผลให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคมีอันต้องพ้นจากต าแหน่งไปด้วยตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วันที่ 23 ต.ค. 2561 พรรคได้จัดการประชุมใหญ่ขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเพ่ือเลือกหัวหน้าพรรค  เลขาธิการ
พรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกหม่อมราชวงศ์ด ารงดิศ ดิศกุล อดีต ส.ส. กทม.และ
อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย เป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 2 และนายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เป็นเลขาธิการ
พรรค โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร อดีต ส.ส. กทม. พรรคไทยรักไทยและอดีตนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบก เป็น
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อล าดับที่ 1 ส าหรับการเลือกตั้งปี 2562 
ก่อนหน้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นของพรรคภราดรภาพประมาณ 1 สัปดาห์ มีกลุ่มอดีตคณะกรรมการบริหารและสมาชิก
พรรคบางส่วนแยกออกไปร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาชาติ  ที่มีนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้า และ
ปัจจุบันเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ช่วงก่อนเลือกตั้ง หม่อมราชวงศ์ด ารงดิศ กล่าวว่า ภราดรภาพเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือการสร้างความเท่าเทียม
กันในสังคม ในทุกๆ ชาติพันธ์ุที่เป็นคนไทย ภายใต้ชื่อโครงการ “เท่าเทียมทั่วไทย” ที่น ามาใช้เป็นสโลแกนในการหา
เสียงทั่วประเทศในการเลือกตั้งปี 2562 
- หม่อมราชวงศ์ด ารงดิศ ดิศกุล อดีตหัวหน้าพรรคภราดรภาพ - 
หม่อมราชวงศ์ด ารงดิศ ประกาศจุดยืนพรรคด้วยว่า มีหลักคิดยึดเรื่องความสามัคคี พร้อมร่วมงานการเมืองได้กับทุกฝ่าย
ทั้งฝ่ายที่เอาทหารและไม่เอาทหาร แต่ไม่ใช่พรรคสาขาของพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอน เพราะคนอย่างตนสั่งยาก  
ส าหรับนโยบายที่น่าสนใจของพรรค ได้แก่ นโยบายที่มาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นและดูแลพ้ืนฐานชีวิตของคน
ไทยในทุกๆ อาชีพ ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านี้เป็นงบประมาณที่ได้มาจากการด าเนินการหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม (ตัวเลขใน
วงเล็บ) โดยไม่ใช้วิธีกู้เงินแต่เป็นการโยกงบประมาณในส่วนอื่นที่มากเกินความจ าเป็นมาช่วยในการด าเนินนโยบาย รวม
ไปถึงการเจรจากับธุรกิจภาคเอกชนขนาดใหญ่เพื่อลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 
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รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ลดดอกเบี้ยบ้านให้อยู่ที่ 3% ตลอดอายุสัญญา, รถมอเตอร์ไซค์คันแรก ดอกเบี้ย 0% 
ตลอดอายุสัญญา, เรียนฟรี ถึงปริญญาตรี, เพ่ิมเงินเดือนทหารกองประจ าการภาคสมัครใจ เงินเดือน 15,000 บาท (เพ่ิม
อีก 1,000 ล้านบาท), เพ่ิมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการ
รักษาพยาบาล (เพ่ิมจากเดิมอีก 40,000 ล้านบาท), สร้างแหล่งธรรมชาติอย่างกลมกลืนกลางเมืองและรอบเมืองใหญ่ 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม (2,000 ล้านบาท) 
หม่อมราชวงศ์ด ารงดิศบอกว่า แหล่งที่มาของรายได้ใหม่จะมาจากการสร้างเอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว (น าเงินรายได้จากภาษีการพนันมาใช้ในการพัฒนาสวัสดิการด้านสุขภาพและการศึกษาของคนไทย), เพ่ิมภาษี
คนรวย ที่มีธุรกิจขนาดใหญ่และมีรายได้ รวมถึงทรัพย์สินมากกว่าที่กฎหมายก าหนด (น าเงินมาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ส าหรับนักธุรกิจรายย่อย และส าหรับผู้ต้องการเริ่มท าธุรกิจ) 
อย่างไรก็ตาม เมื่อจบศึกการเลือกตั้งปี 2562 พรรคภราดรภาพได้คะแนนเสียงจากท่ัวประเทศเพียง 27,799 คะแนน ท า
ให้ไม่ได้ส.ส.สักที่นั่ง และน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งบริหารของพรรค 
หลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด พรรคภราดรภาพท าการประชุมปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยกับแนวคิดของทุกภาคส่วน และจัด
ประชุมใหญ่ในปลายปี 2562 ณ ที่ท าการพรรคภราดรภาพได้ท าการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุด
ใหม่ ในที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติเอกฉันท์เลือก ร.อ.รชฏ ให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าพรรคคนใหม่เพ่ือน าทัพสู้ศึกเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป 
- พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคคนปัจจุบัน - 
ในการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคชุดที่ 3 ซึ่งเป็นชุดปัจจุบัน นอกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคแล้ว นายสมบูรณ์ จิต
ตระบูรณ์ ยังได้นั่งเป็นเลขาธิการพรรค ส่วนหม่อมราชวงศ์ด ารงดิศ อดีตหัวหน้าพรรคนั่งต าแหน่งประธานที่ปรึกษา
พรรค และนายพันธ์ยศ อดีตเลขาธิการพรรคก็ย้ายไปเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคแทน ร.อ.รชฏ หัวหน้าพรรคคน
ปัจจุบัน 
- ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร หัวหน้าพรรคภราดรภาพคนปัจจุบัน - 
ส าหรับบทบาทของ ร.อ.รชฏ หลังจากการรัฐประหารในปี 2549 เขาและสมาชิกพรรคไทยรักไทยบางส่วน ได้ย้ายไป
สังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตยท่ีก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มมัชฌิมา ซึ่งน าโดยนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน (ภรรยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
ซึ่งปัจจุบันเป็นรมว.ยุติธรรม) และกลุ่มนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาราช 
สมัยนั้น ร.อ.รชฏ ด ารงต าแหน่งเป็นรองเลขาธิการพรรคมัชฌิมาธิปไตย และเป็นรองหัวหน้าพรรคตามล าดับ แต่
หลังจากนั้นต้องยุติบทบาททางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากค าพิพากษาคดียุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยในปี 2551 
ช่วงถูกเว้นวรรคทางการเมือง ร.อ.รชฏ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจใน
กระทรวงพาณิชย์ (องค์การคลังสินค้า) ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี (ระหว่างปลายปี 
2551 ถึงเดือน ส.ค. 2554) 
เมื่อพ้นโทษแบนทางการเมือง 5 ปี ร.อ.รชฏ จึงมาร่วมงานกับพรรคภราดรภาพจนถึงปัจจุบัน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870002 
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บทบรรณาธิการ : ขดัรฐัธรรมนูญหรือไม่? 

ไทยรัฐฉบบัพิมพ1์1 ม.ค. 2563 05:01 น. 

 

การอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายยกสุดท้าย แม้จะค่อนข้างดุเดือดเข้มข้น แต่ส่วนใหญ่เข้มข้นในเนื้อหา 
ไม่ใช่น้ าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง ส.ส.ฝ่ายค้านบางคนระบุว่าเป็นงบฟุ้งซ่าน ไม่ได้เขียนเรื่องเงินนอกงบประมาณไว้ใน 
พ.ร.บ.งบประมาณ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณขัดต่อรัฐธรรมนูญ ส.ส.ที่เห็นชอบอาจถูก ป.ป.ช.ตรวจสอบ 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ประกาศว่า ส.ส.ของพรรคจะ
ไม่ร่วมพิจารณา ไม่ร่วมลงมติ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ไม่มีอ านาจหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากกล่าวค าถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ 

ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช.ที่สืบทอดอ านาจถึงรัฐบาลปัจจุบัน มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาล
กระท าการหลายอย่างที่หมิ่นเหม่ ที่จะขัดรัฐธรรมนูญ เช่น การด าเนินคดีกลุ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” หลายสิบคน และ
ศาลมีค าสั่งยกฟ้องเมื่อเร็วๆนี้ จ าเลยไม่มีความผิด ฐานฝ่าฝืนค าสั่ง คสช. เช่น ค าสั่งห้ามชุมนุมการเมือง 

อีกเรื่องหนึ่งก าลังเป็นข่าวร้อนๆ คือการจัดกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ในกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ บางจังหวัดห้าม
จัดบางจังหวัด “อนุญาต” ให้จัดได้ แต่ต้องไม่ใช้เครื่องกระจายเสียง ไม่แสดงสัญลักษณ์การเมืองใดๆ ทั้งๆที่ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 มีผลให้ค าสั่ง คสช.“ใช้บังคับมิได”้ 
รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า “เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ” บรรดาหมายและค าสั่งใดๆที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ “เป็น
อันใช้บังคับมิได้” ประชาชนจึงมีสิทธิและเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น และการชุมนุมโดยสงบ เป็นต้น 
เสียงวิจารณ์อีกเรื่องหนึ่ง คือการที่รัฐบาลบริหารประเทศในช่วงเลือกตั้ง โดยปกติเป็นรัฐบาลรักษาการ 
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายในสภาตอนหนึ่งว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 รัฐบาลอนุมัติ
งบประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายกองทุนประชารัฐ ก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่ก่ีวัน แบบนี้ท าได้อย่างไร เพราะ
รัฐธรรมนูญห้ามรัฐบาลในช่วงเลือกตั้ง ไม่ให้อนุมัติโครงการหรืองบใหม่ๆ ห้ามใช้เงินรัฐหาเสียง 
เรื่องฉกรรจ์ที่สุดที่รัฐบาลถูกวิจารณ์ คือการที่นายกรัฐมนตรีไม่ยอมกล่าวค าถวายสัตย์ฯให้ครบถ้วนในประโยคที่ว่า “ทั้ง
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” เป็นความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ หรือมี
เจตนาอันแน่วแน่ที่จะไม่รักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือจะเลือกปฏิบัติเฉพาะส่วนที่ “ดีไซน์เพื่อพวกเรา”. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1744228 
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หนา้แรก / คอลมัน์ / คอลมัน์การเมือง / เสน้ใตบ้รรทดั  

วันพุธ ที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
จิตกร บุษบา  

เส้นใต้บรรทดั 
‘พายเรือให้โจรนั่ง’ กับ ‘แพแตก’ ปชป. จะเอาไง? 
เกิดแรงกระเพ่ือมในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง หลังกระเพ่ือมแรงมารอบหนึ่งแล้ว หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครั้งนั้น 
มี สส.ประชาธิปัตย์บางส่วนต้อง “ฝืนใจ” ลงมติไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพ่ือท าตามเสียงส่วนใหญ่ในพรรค ใน
อันที่จะรักษา “มารยาท” (ยุคนี้เป็นยุคท่ีพรรคประชาธิปัตย์เขาถือเอา “มารยาท” ส าคัญกว่าหลักการและอุดมการณ์) 
คงจะจ ากันได้ว่า 28 ก.พ.2563 - เมื่อเวลา 09.15 น.ที่รัฐสภา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.ตรัง พร้อมด้วยนายเทพไท 
เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช นายอันวาร์สาและ สส.ปัตตานี และนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ประชาธิปัตย์ ร่วมกันแถลงก่อนโหวตญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล 
  โดยนายสาทิตย์กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ได้ประชุมหารือถึงการลงมติไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรี ซึ่งในบรรดานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 5 คนที่ถูกอภิปรายได้ชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหา หรือแม้แต่
บางคนยังไม่ถูกอภิปราย แต่ก็ได้ชี้แจงไปบ้าง โดยที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่ามีจ านวน 5 คน ที่เราไม่ติดใจ 
แต่มีการถกกันมากในกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีการยกเหตุผล ว่าจะลงมติกันอย่างไร 
สส.จ านวนมากในพรรคเห็นว่า ร.อ.ธรรมนัสไม่สามารถชี้แจงได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคดีที่ประเทศออสเตรเลีย 
ทั้งคุณวุฒิการศึกษา และประเด็นอื่น รวมถึงมีการหยิบยกประเด็นอ่ืนๆ กันข้ึนมา เพ่ือหารือว่าจะลงมติกันอย่างไร 
“จนในที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ต้องใช้วิธีลงมติกัน ถือเป็นครั้งแรกที่ต้องใช้วิธีนี้ ผลปรากฏว่า เห็นควรลงมติไว้วางใจ 24 
เสียง และลงมติไม่ไว้วางใจ 17 เสียง ถือเป็นเสียงไม่ไว้วางใจที่มีค่อนข้างมาก” นายสาทิตย์ กล่าวและว่า “พวกผม 4 คน 
อยู่ใน 17 เสียง ที่เห็นว่ายังไม่ควรไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส แต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีมติเช่นนี้ เราจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามมติพรรค” ส่วนที่ต้องออกมาแถลงข่าวนี้ ก็เพ่ือต้องการส่งสัญญาณถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่า การได้
เสียงไว้วางใจจะนับเฉพาะในสภาไม่ได้ ควรจะฟังเสียงประชาชนภายนอกด้วย ซึ่งกระแสความไว้ไม่ไว้วางใจ ร.อ.
ธรรมนัสนั้น เป็นที่กังขาอย่างมาก จึงขอเรียกร้องไปยังผู้น ารัฐบาลจะต้องหยิบประเด็นนี้ไปทบทวน หยิบประเด็นนี้ไป
ค านึงถึงอย่างส าคัญและเอาจริงเอาจัง 
นายสามารถ มะลูลีม ถึงกับพิมพ์ข้อความเข้าไปในไลน์ดังกล่าวว่า 

“วันนั้นถ้าเราไม่ไว้ใจธรรมนัส สักคน เราจะดูดีมากในสายตาประชาชน ยกมือไปแต่หัวใจร้องไห้ พรรค ปชป.ถ้า
ไม่มีเรื่องอุดมการณ์ เราจะแข่งกับคนอ่ืนยากครับจุดแข็งเราคืออุดมการณ์ ความศรัทธา ที่มีมากกว่าพรรคอ่ืน” 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/columnist/all
https://www.naewna.com/politic/columnist
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ค าของนายสามารถนี่แหละ ที่ต้องขีด “เส้นใต้บรรทัด”ลงไปอย่างแรง เพราะมันเป็นค าย้ าถึง “ตัวตน-หลักการ-
อุดมการณ”์ ที่เป็นทั้งจุดขายและจุดแข็งที่แท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งหลายคนถือเคร่ง และบางคนมองว่ายืดหยุ่น
ได้ งดเว้นได้ ตามสถานการณ์ 
มันน่าตีความมากว่า “พายเรือให้โจรนั่ง” นี่ เป็นข้อความชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น 

พวกเขาหมายถึง พวกเขาต้องพายเรือให้คนบางคนไปเป็นรัฐมนตรี และต้องพายเรือเพ่ือรักษารัฐบาลด้วยหรือ
เปล่า? 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และแกนน าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ข้ามห้วยมาจาก “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ไม่ต้องเป็น สส.ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ ปชป.มาร่วมรัฐบาลเรามาตามมติพรรค เพราะฉะนั้นการมาบอกว่าพาย
เรือให้โจรนั่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ความจริงมีหนังสือให้ทบทวนมติเมื่อคืนวันที่ 17 ก.พ. และวันที่ 24 ก.พ.ประเด็นนี้
ตนคิดว่าใน ปชป.ต้องพูดคุยกัน อย่างไรก็ตาม พวกตนที่เข้ามาท าหน้าที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ก็ท าหน้าที่กันเต็ม
ความสามารถ ต้องการท าให้เห็นว่า ปชป.เวลามาร่วมรัฐบาลเราก็ท างานได้ ท างานเป็นเหมือนกัน ไม่ใช่ดีแต่พูด ดังนั้น 
ที่บอกว่ามาพายเรือให้โจรนั่งนั้นต้องทบทวนค าพูดให้ดี พูดแล้วมันบั่นทอนก าลังใจคนท างานเหมือนกัน คิดว่าถ้ามี
ปัญหาอะไร ปชป.ควรมานั่งพูดคุยกันในพรรค มากกว่าจะพูดตามสื่อข้างนอก และประดิษฐ์ถ้อยค าต าหนิคนอ่ืน เพราะ
คนที่ท างานเขาก็เสียก าลังใจเหมือนกัน 
ส่วนตัวเห็นว่าถ้าพรรคมีมติอย่างไรต้องปฏิบัติตามนั้น เพราะตอนที่ร่วมรัฐบาลตอนนั้นพรรคก็มีมติเสียงข้างมากที่
ค่อนข้างจะเด็ดขาดด้วยซ้ าที่ให้มาร่วมรัฐบาล แล้วจะมาบอกว่าคนที่มีเสียงข้างมากลงมติให้ไปพายเรือให้โจรนั่งนั้น ต้อง
คิดรอบคอบ อย่าประดิษฐ์ถ้อยค าแล้วไปต าหนิคนอื่น 
เมื่อถามว่า คนที่ออกมาพูดจะเป็นกลุ่มเดิมๆ ที่ออกมาต าหนิรัฐบาล คิดว่า เขาต้องการอะไร หรือเป็นเพราะเขาไม่ได้
ต าแหน่ง นายนิพนธ์กล่าวว่า ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดขึ้นอะไร ส าหรับตนพยายามที่จะไม่พูดถึงปัญหาเหล่านี้ในที่
สาธารณะ ถ้าพูดในพรรคควรจะจบในพรรค แต่ถ้าพูดต่อหน้าสาธารณะทุกวัน เอาเรื่องภายในมาพูดข้างนอกทุกวัน มัน
ก็สะท้อนให้เห็นว่าต้องมีอะไรที่ผิดพลาดบางอย่างต้องมานั่งพูดคุยกัน พรรคเป็นของทุกคน ปชป.อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะ
มติพรรค ไม่มีค าสั่งของใครคนใดคนหนึ่งที่จะมาสั่งคนทั้งพรรคได้ นอกจากมติพรรค 
“และไม่อยากคิดว่า คนที่ออกมาพูดเพราะอยากมีต าแหน่งอะไร ผมเคารพความเห็นต่าง ไม่เคยต าหนิว่าเสียงข้างน้อย
จะเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ต้องดูว่าเสียงข้างมากเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติ ไม่อย่างนั้นเราจะเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างไร ที่
ผ่านมาเราเคยมีบทเรียนมาแล้ว หากไม่เคารพมติเสียงส่วนใหญ่ของพรรคจะเป็นอย่างไร จะเอาเสียงข้างน้อยมาเป็นมติ
พรรคไม่ได้ คนเราอยู่ด้วยกันต้องให้เกียรติกัน ดังนั้น ปัญหาทุกอย่างต้องคุยกันด้วยเหตุผล อย่าเอาความรู้สึกของคนใด
คนหนึ่งที่ไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นมติพรรค ไม่เช่นนั้นพรรคจะอยู่ด้วยกันไม่ได้” 
นายนิพนธ์คงลืมไปว่า การเข้าร่วมรัฐบาลนั้นมี “เงื่อนไข” ไม่ใช่พลีทุกอย่างให้แล้วไม่ต้องทบทวนอะไรเลย 
เงื่อนไข 3 ข้อ จากการแถลงเข้าร่วมรัฐบาลของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันคือ 1.ต้องท านโยบายประกัน
รายได้ 2.ต้องแก้รัฐธรรมนูญ (ท่ีหัวหน้าพรรคคนนี้ชี้ว่า เป็นประชาธิปไตยวิปริต) 3.ห้ามมีการทุจริต 
เมื่อเกิดเหตุอันต้องสงสัยว่า รัฐมนตรีธรรมนัส อาจไปพัวพันกับการกักตุนหน้ากากอนามัย มัน “มีเชื้อ” ให้คนมีหลักการ
เขา “เปิดประเด็นคุยกัน” ได้ครับ คุณนิพนธ์ก็ควรจะแย้งเพียงว่า ให้เขาตรวจสอบกันให้ชัดเจนก่อนก็จะดีกว่า 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

50 

 

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตอบค าถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์บางส่วน เสนอให้พรรคถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เลิกพายเรือให้โจรนั่ง โดยนายกฯตอบด้วยสี
หน้านิ่งๆว่า “ก็ถอนไปสิ” เมื่อถามว่า แล้วจะท าอย่างไรต่อ ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวขึ้นมาจริง นายกฯกล่าวว่าก็
ตอนนี้เขายังไม่ถอนนี่ เมื่อถามว่าแต่พรรคประชาธิปัตย์บอกจะทบทวนมติของพรรคที่โหวตไว้วางใจให้กับ ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯกล่าวว่า เป็นเรื่องของเขาให้ไปถามพรรค
ประชาธิปัตย์ดูสิ 
เห็นอะไรไหมครับ เห็นความไม่สนใจไยดีต่อข้อเรียกร้องให้ทบทวนเรื่อง “ธรรมนัส” เห็นความไม่แคร์ ไม่สนใจ จะอยู่จะ
ไปก็เรื่องของพวกเธอ 
ในความเห็นของผม ประชาธิปัตย์จึงควรใช้เวลาในช่วงปิดสมัยประชุม “จดัประชุมและทบทวนจุดยืน” พร้อมหาข้อสรุป 
ดังที่ นายอันวาร์ สาและ สส.ปัตตานี เสนอไว้ ไม่ใช่เลื่อนการประชุมทั้งหลายไปเพียงเพราะกลัวโควิด-19 
ประชาธิปัตย์ได้รับการตอบสนองเรื่องนโยบายประกันรายได้เท่านั้นครับ แต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ถูกเบี่ยงไปเป็น 
“การศึกษาการแก้ไข” และเรื่องทุจริต ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ต้อง “จริงจัง” ให้มากกว่า “ห่วงท างาน” 
เพราะหากจะท างานโดยไม่รักษาหลักการ/อุดมการณ์ที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก็ควรยุบพรรคหรือย้ายพรรคไปอยู่
พลังประชารัฐกันเสียเลย 
เทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกมองเป็น “แกะด า-ตัวป่วน” ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ 
“ข่าวฟ้าวันใหม่” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องฟ้าวันใหม่อย่างชัดเจนว่า 
“ตนจะต่อสู้ต่อไป ไม่คิดออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพราะตนเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เป็นสถาบันทาง
การเมือง มีอุดมการณ์ และเป็นอุดมการณ์เดียวกับที่ตนเชื่อคนที่ไม่เชื่อ ไม่ยึด ในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์
ต่างหาก ที่ต้องออกไป” 
ผมคิดว่า สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ถกเถียงกันมานาน-หลายยก แต่ไม่เคยมีบทสรุป เรื่องความเห็นที่แตกต่างกัน 
เกี่ยวกับการ “เข้าร่วมรัฐบาล” 
ประเด็นนี้ วนไปเวียนมา ถกเถียงและกินแหนงแคลงใจกันไปทีละเล็กละน้อย จนเผลอๆ กว่าจะได้ข้อยุติว่า จะ “พาย
เรือให้โจรนั่ง” ต่อไป หรือจะ “หยุดพาย” นั้น ประชาธิปัตย์อาจอยู่ในสภาพ “แพแตก” เสียก่อนก็เป็นได้ 
การถอนตัวออกมาเป็นอิสระ หนุนในเรื่องที่ควรหนุนค้านในเรื่องที่ควรค้าน ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นจริงจัง ไม่
เหยาะแหยะและมองเป็นเรื่องการเมืองอย่างพรรรคฝ่ายค้านที่มีในเวลานี้ รัฐบาลและบ้านเมืองอาจจะดีขึ้นมาก็ได้ ที่
ส าคัญ คนไทยก าลังต้องการ “ฝ่ายตรวจสอบ” ที่จริงจังและเข้มแข็ง ซึ่งนั่น-คือดีเอ็นเอส าคัญของประชาธิปัตย์ 
เผลอๆ การตรวจสอบที่ดี ที่ทรงประสิทธิภาพนั้น อาจเป็นผลงานที่โดดเด่น น่าจดจ า น่าศรัทธา ยิ่งกว่างานที่ท า ภายใต้
การเป็นเด็กดีของรัฐบาลเสียทุกประการอย่างทุกวันนี้ก็เป็นได้!!  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43307 
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ประเด็นร้อนโซเชยีล! ไม่เอารัฐประหาร-ประชาธปิัตย์-ธนาธร-โควิด19 

 

จับประเด็นเดือด 4 เรื่องร้อนโซเชียล! "ไม่เอารัฐประหาร-ประชาธิปัตย-์ธนาธร-โควิด19" 
สมรภูมิโซเชียลระอุ! แท็กพุ่ง #ไม่เอารัฐประหาร - #ประชาธิปัตย์ - #ธนาธร- #โควิด19 ถือเป็น 4 เรื่องร้อนวิจารณ์
สนั่นออนไลน์ของค่ าคืน 10 มี.ค. 
 เรื่องแรก พิษโรคระบาด "โควิด-19" หรือ COVID-19 ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจต่อการบริหารงานของ "รัฐบาล" 
ภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และมิหน าซ้ ายังเกิดกรณีนักการเมืองและคนใกล้ชิดรัฐมนตรีบางราย 
ถูกครหาจากเรื่อง หน้ากากอนามัย ขาดตลาดและราคาแพง ปมอ้ือฉาวพัวพันการกักตุน ถึงแม้จะชี้แจงและแจ้งความ
ด าเนินคดีแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ท าให้กระแสความสงสัยของประชาชนหมดสิ้นลง 
กลายเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง เหมือน "ศึกติดพัน" หลังกลุ่มส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ บางราย ไลน์จี้พรรค "ถอนตัว" จาก
พรรคร่วมรัฐบาล นับเป็นเรื่องท่ีสอง จากเหตุหน้ากากฯจึงไม่อยากพายเรือให้โจรนั่ง ร้อนถึงนายหัว "ชวน หลีกภัย" จน
ต้องโยนให้หัวหน้าพรรค "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ออกมาระงับความขัดแย้ง ให้รอมติพรรค แต่ตอนนี้ยังเป็นพรรคร่วม
รัฐบาล 
  ขนาดผู้น ารัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์" ยังไล่ตะเพิดแต่เช้าว่า "ก็ถอนไปสิ" แต่พอตกบ่ายได้เคลียร์ใจกับพลพรรค
สะตอแล้ว จึงกลับค า "ขอโทษ" อ้างสื่อถามเร็วตอบเร็ว 
จนแล้วจนรอด นายกฯปฏิเสธตอบค าถาม ถึงการพิจารณาปรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากต าแหน่งรมช.เกษตร
และสหกรณ ์หลังมกีระแสสังคมออกมากดดัน  
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  เรื่องที่สาม เมื่อสื่อถาม "พล.อ.ประยุทธ์" หลังแถลงข่าวก าลังจะขึ้นรถ กรณีมีกระแสข่าว การรัฐประหาร อยู่
เรื่อยๆ นั้น นายกฯเดินขึ้นรถยนต์ทันที ก่อนที่เปิดกระจกลงพร้อมกล่าวสวนทันทีว่า "ให้ถามข่าวที่มีสาระมากกว่านี้” 
ถึงแม้นายกฯจะปัดที่จะตอบเรื่อง #ไม่เอารัฐประหาร ก็ตาม แต่ความเห็นชาวโซเชียลต่างจับอาการรัฐบาล โดยมองว่า
ความน่าเชื่อมั่นจากประชาชนลดลงมาก น่าจะไปไม่รอดหรือไม่ 
พร้อมชี้ทางออกคือ คือ ต้องยุบสภา เลือกตั้งรัฐบาลอายุ 1 ปี ที่มีพันธะสัญญาเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตยฯ 

ถึงกระนั้น การไล่บี้รัฐบาลในโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างอย่างเข้มข้น แต่พลันที่ กกต. มีมติด าเนินคดีอาญา "ธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ" อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กลายเป็น เรื่องร้อนล าดับที่สี่ กรณีจากปมถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีลักษณะ
ต้องห้ามสมัคร ส.ส. แต่ยังใช้สิทธิสมัคร ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษที่ สน.ทุ่งสองห้อง อ้างว่ามีความผิด ม.151 พ.ร.ป.เลือกตั้ง 
เสี่ยงโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่น ถึง 2 แสนบาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

ข่ำวดังกล่ำวสร้ำงกระแสควำมไม่พอใจต่อฝ่ำยที่ไม่สนับสนุนรัฐบำลอย่ำงยิ่ง  ต่ำงวิพำกษ์วิจำรณ์ไปต่ำงๆ นำนำ 
และติดแท็ก #ธนำธร ติดเทรนด์อันดับที ่1 ท ำให้เกมม็อบลงถนนกลับมำอยู่ในกระแสกำรปลุกเร้ำอีกครั้ง 
ยามนี้ ดูเหมือนรัฐบาลตั้งรับ และพยายามแก้ไขสถานการณ์ถูกรุมเร้าทั้งโรคระบาด พิษเศรษฐกิจ และแฟลซม็อบ แม้
เชื่อมั่นตัวเองว่า "เอาอยู่" แต่บรรดา "คอการเมือง" ประเมินมรสุมลูกเก่าลูกใหม่ ต่างประเดประดังใส่ "บิ๊กตู่" แบบไม่ยั้ง
อย่างนี้ ขนาดกองเชียร์ยังเซ็ง.. 
ฤาคงอีกไม่นาน..เพราะเม่ือมีควันก็ย่อมมีไฟ!! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649696 
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ชกไม่มีมมุ : พรรคก้าวไกล ต้องอดทนกันตอ่ไป 

  พรรคก้าวไกลต้องอดทนกันต่อไป - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าคนใหม่ของเหล่าส.ส.อดีตอนาคต
ใหม่ โดยจะรับหน้าที่หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมกับน า 55 ส.ส.เข้าสังกัดพรรคชื่อใหม่นี้โดยยืนยันยึดมั่นอุดมการณ์เดิม
ของอนาคตใหม่ ต่อไปก็น่าจะเป็นพรรคที่มีบทบาทชัดเจนเป็นที่จับตาและเป็นความหวังของคนที่ต้องการให้การ
เมืองไทยพัฒนาก้าวหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆ 
  ขณะเดียวกันมีค าให้สัมภาษณ์ของแกนน าพรรคพลังประชารัฐ ต้อนรับพรรคการเมืองใหม่นี้ด้วยความยินดี และ
อยากเห็นการท างานการเมืองด้วยความอดทนและเดินอยู่ในกรอบประชาธิปไตย  เป็นค าพูดที่ไม่รู้ว่าจะพูดขึ้นมาท าไม 
กระตุ้นอารมณ์ผู้คนเขาเปล่าๆ ให้อดทนก้มหน้ารับชะตากรรมในการเมืองยุคที่มีรัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพ่ือพวกเราอย่าง
นั้นหรือ!? เลือกตั้งกันมาแทบตาย แต่พอโหวตนายกฯเพ่ือตั้งรัฐบาล ตัดสินกันที่ 250 ส.ว.ที่คสช.คัดมาเอง ต้องอดทน
ยอมรับประชาธิปไตยแบบนี้ต่อไปใช่ไหม ยิ่งพูดคนก็ยิ่งนึกถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยข้อหากู้เงินจากหัวหน้าพรรค 
เทียบกับโต๊ะจีน 650 ล้านพรรคพลังประชารัฐ ที่กกต.บอกว่าไม่เป็นไรหัวหน้าอนาคตใหม่ ยังไม่เคยได้เข้าท างานในสภา 
เพราะถูกตัดสินข้อหาถือครองหุ้นสื่อ ซึ่งเป็นสื่อที่ปิดกิจการไปแล้ว แต่นายกฯของพลังประชารัฐ ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่
ครบ ไม่เป็นอะไร!? 
  ก็คงจะจริง ที่พรรคก้าวไกล พรรคใหม่ของอดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ก็ต้องก้มหน้าก้มตาอดทน  ยังไงก็ต้องเดินใน
กรอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญดีไซน์มาพิเศษอยู่ต่อไป แล้วปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละ ที่จุดชนวนให้นิสิต
นักศึกษาฮือออกมาทุกมหาวิทยาลัยในขณะนี้ จนมีเสียงเตือนถึงกลุ่มผู้กุมอ านาจ ถ้ายังไม่มีทีท่าจะรับฟังเสียงจากคน
หนุ่มสาว ยังไม่ยอมปรับแก้คลี่คลายอะไร ก็รอวันพัฒนาจากแฟลชม็อบไปสู่อย่างอ่ืน เท่านั้นเองพอพูดถึงแฟลชม็อบ
นักศึกษา ที่น่าคิดอีกประการ การเรียกร้องให้ชาวอนาคตใหม่ในนามพรรคก้าวไกล ท างานการเมืองอย่างอดทนในกรอบ
ประชาธิปไตยนั้น 
ตีความได้อีกอย่าง ท าให้เหมือนข้อกล่าวหาที่ว่า มีการเมืองอยู่เบื้องหลังการปลุกปั่นนักศึกษา!? นี่ก็แสดงว่า ยังมองความ
เคลื่อนไหวของเด็กรุ่นใหม่อย่างไม่เข้าใจ ไม่ได้มีการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหรอกที่ ปลุกปั่นตัวการปลุกปั่นก็คือสภาพ
การเมืองที่มีรัฐธรรมนูญที่ก่อให้เกิดกติกาพิสดาร เกิดผลกฎหมายปาฏิหาริย์ทั้งหลายนี่แหละ คือตัวจุดชนวนให้คนหนุ่ม
สาวไม่ขอทนอีกต่อไป! 

วงค์ ตาวัน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/blunt-opinion/news_3715432 

https://www.khaosod.co.th/blunt-opinion/news_3715432


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

 

10 มี.ค. 2563 00:50 น. 

วิเคราะห์การเมอืง : ตปีลา หน้าไซ ค าราม ยุบ “ก้าวไกล” ตั้งแต่ กา้วแรก 

     

  

 

-  

ยุบ “ก้าวไกล” - อย่างน้อยก็มี 3 พรรคการเมือง “ใหม่” ปรากฏตัวบนเส้นทาง “ข่าว” 

1 เป็นพรรคกล้าอันมี นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้า 1 เป็นพรรคเสมอภาคอันมี นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นหัว

ขบวน และ 1 การเกิดขึ้นของ “พรรคก้าวไกล” สื่อลงเรื่องราวของ 3 พรรคการเมืองนี้อย่างเสมอหน้ากัน แต่มีพรรคก้าว

ไกลเท่านั้นที่ได้ขึ้นเป็นพาดหัวบนหน้า 1 ของสื่อหนังสือพิมพ์ 

ท าไม ค าตอบแรกอาจเป็นเพราะนี่คือก้าวต่อเนื่องจาก “พรรคอนาคตใหม”่ บทบาทของพรรคอนาคตใหม่ในฐานะพรรค

อันดับ 3 ชะตากรรมของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกเตะสกัดขากระทั่งมีการยุบพรรค เป็นค าตอบ ต่อมา 

ที่ส าคัญก็คือ ค าคาดหมาย ค าท านาย เป้าประสงค์ในการเล่นงานแกนน าพรรคอนาคตใหม่ เป้าประสงค์ในการยุบพรรค

อนาคตใหม่ คือต้องการให้เกิดสภาพอย่างที่เรียกว่า “ผึ้งแตกรัง” แต่ “ผึ้ง” กลับไม่แตกรัง นี่คือเรื่องเหลือเชื่อจ านวน 

55 ส.ส.ที่ก้าวจาก “อนาคตใหม่” ไปยัง “ก้าวไกล” น่าสนใจ 

หากฟังค าแถลงไม่ว่าจะจากหลายพรรคการเมือง ในปีกรัฐบาล คาดว่าจะสามารถ “ดูด” ส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่ได้ไม่

น้อยกว่า 30 แต่แล้วก็ได้ไปเพียง 10 คนเท่านั้น พรรคก้าวใหม่ภายใต้การน าของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ นายชัย

ธวัช ตุลาธน สามารถผนึกพลังกับอดีตส.ส.ของตนได้มากถึง 55 เป็น 55 ในท่ามกลางข่าวลือจะ “ยุบพรรค” 

ทุกอย่างด าเนินไปเหมือน บทสรุปจากปาก นายชัยธวัช ตุลาธน  นั่นก็คือ ค าถามว่าด้วย “การยุบพรรค” ทั้งๆ ที่พรรค

ก้าวไกลเพิ่งย่างก้าวแรก สะท้อนความผิดปกติท่ีด ารงอยู่ในการเมืองไทย เป็นการเมืองในกระสวน “นิติสงคราม” 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_3721107 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_3721107

