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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ อรรถวิชช์ ถือฤกษ์ 9 โมงเช้า ยืน่จดพรรค กล้า 7 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชมภาพชุดคณะ 'พรรคกล้า' ยื่น 'กกต.' จดจัดตั้งพรรคการเมือง 8 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'กรณ-์อรรถวิชช์' เปิดที่มาท าไมต้อง 'พรรคกล้า' และ 4 อุดมการณ์ 9 
4 โพสต์ทูเดย์ ถือฤกษ์วาเลนไทน์! “กรณ-์อรรถวิชช์” เปิดชื่อพรรค 11 
5 มติชนออนไลน์ กรณ์ เผยชื่อพรรคใหม่ “พรรคกล้า” เตรียมจดทะเบียนตั้งพรรค 13 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ "กรณ์-อรรถวิชช์"เปิดชื่อพรรค "กล้า"ยึดหลักปฏิบัตินิยม 14 
7 ข่าวสดออนไลน์ กรณ์ ใช้วันแห่งความรัก ขอตั้งพรรคการเมือง ชื่อไทยพยางค์เดียว 15 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอาแล้ว! 'อนาคตใหม่' ยื่น 'กกต.' สอย 'บิ๊กตู่' ขึ้นเวทีร้องเพลงหาเสียง พปชร. 16 
9 มติชนออนไลน์ ‘อนาคตใหม่’ ยื่นกกต.เอาผิด ‘บิ๊กตู่’ ปมขึ้นเวทีร้องเพลงหาเสียงให้ พปชร. 17 
10 News 1 ออนไลน์ "ส้มหวาน" เพ่ิงตื่นยื่น กกต.เอาผิด “บิ๊กตู่” ขึ้นเวทีร้องเพลงหาเสียงให้ พปชร. 18 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศาลรธน. ขีดเส้น 'อนาคตใหม'่ 17 ก.พ. 19 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ อนค.รวมตัวตึกไทยซัมมิท ซักฟอกศาลลุ้นถูกเชือด! 20 
13 มติชนออนไลน์ ผ่านแล้ว! งบ’63 หลังสภาป่วนองค์ประชุมไม่ครบ ด าน้ าโหวตไปไกล 22 
14 คมชัดลึกออนไลน์ 5 ส.ส.เศรษฐกิจใหม่หนุนฝั่งรัฐบาล โหวตร่าง กม.งบฯ 63 24 
15 มติชนออนไลน์ อนค.นัดรวมตัวฟังค าพิพากษาคดียุบพรรค ยัน กก.บห.ไม่ลาออก หากถูกยุบ 26 
16 มติชนออนไลน์ “เทวัญ” อยากให้ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านสภารวดเร็ว 27 
17 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ เตรียมฟ้อง ‘กกต.’ รายตัว หลังไม่ยอมแจ้งข้อกล่าวหา 28 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค'์ รุกหนักเปิดจุดตาย 'ธนาธร' 29 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ มาแล้ว! 'ชวน' เปิดผลสอบส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 30 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ หวิดล่ม!องค์ประชุมเกินแค่ 1 เสียง 'ชวน' อบรม 'เรืองไกร' 31 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ ออกอาการ! 'ธนาธร' อ้างนักบัญชี นักกฎหมายทั่วประเทศ 33 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตแกนน าพันธมิตรฯ เสนอเลื่อนการพิจารณายุบอนค.หลังซักฟอก 34 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ โหวตงบฯวาระ 2,3 หืดจับ นับหนึ่งใหม่ก่อนผ่านฉลุย 36 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ อนค.รวมตัวตึกไทยซัมมิท ซักฟอกศาลลุ้นถูกเชือด! 41 

  
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 43 
2 MGR ออนไลน์ ส้มหวานเน่าแน่! “หมอวรงค์” แฉ “ทอน” เชื่อ “ปิยบุตร” 45 
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และ
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมือง            
ให้เป็นสถาบันทางการเมือง” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และการน าเสนอผลงานการจัดท ายุทธศาสตร์ 
ของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที อาคาร 9 ชั้น 2 
 
     

 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิการปาฐกถาพเิศษ 

 เรือ่ง “การยกระดบัพรรคการเมอืงใหเ้ปน็สถาบนัทางการเมอืง” 
 14 ก.พ. 2563 
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วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับ          
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  และในการนี้ได้หารือเกี่ยวกับการจัดหา
พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งใหม่ โดยมีนายศรัณยู                 
อาทิตยศรัณยากร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และพนักงาน                
ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุเตรยีมความพรอ้มการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 

13 ก.พ. 2563 
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วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้าพบ

นางสุจิตรา พิทยานราเศรษฐ์ อธิบดี เพ่ือประสานสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประขาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ 

 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เขา้พบอธบิดกีรมกจิการผูส้งูอายุ 

13 ก.พ. 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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อรรถวิชช์ ถือฤกษ์ 9 โมงเช้า ยื่นจดพรรค กล้า 
14 กุมภาพันธ์ 2563 - 09:34 น.  
 

 
ddThis Sharing B 

 

 

 

อรรถวชิช์ ย่ืนจดทะเบียนจดัตั้งพรรคการเมืองใหม่ "พรรคกล้า" 

  

                   14 ก.พ.2563-ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -14 ก.พ.2563 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 
ถือฤกษ์เวลา 09.00 น. น าเอกสารยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กกต. ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ใช้
ชื่อ “พรรคกล้า” โดยมีสัญลักษณ์เป็นภาพ ชูก าปั้น แสดงออกถึงความกล้า โดยนายอรรถวิชช์ระบุว่า หลังด าเนินการ
ขั้นตอนทางเอกสารเสร็จสิ้นจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

 
 
 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416715?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/416715?adz
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ชมภาพชุดคณะ 'พรรคกล้า' ยื่น 'กกต.' จดจดัตั้งพรรคการเมือง 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:28 น.      
 

 

 
14 ก.พ.63 - เมื่อเวลา 09.00 น. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พร้อมคณะ เข้ายื่นจดแจ้งชื่อพรรคการเมือง ต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดิม ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยถือฤกษ์วันแห่งความรัก 14 
กุมภาพันธ์ เป็นวันยื่นจดทะเบียนพรรคการเมือง  
นายอรรถวิชช์ เผยว่ามีความตั้งใจที่จะให้พรรคการเมืองนี้ จะเป็นที่รวบรวมตัวบุคคลที่เน้นการลงมือปฏิบัติและ
ปราศจากแนวคิดทางการเมืองแบบเดิม. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57167 
ส านักข่าวเนชั่น : https://www.nationtv.tv/main/content/378761961/ 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/28903 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57167
https://www.nationtv.tv/main/content/378761961/
https://www.tnnthailand.com/content/28903
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'กรณ-์อรรถวิชช'์ เปิดที่มาท าไมตอ้ง 'พรรคกล้า' และ 4 อุดมการณ์หลักของพรรค 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:06 น.      

 

 
14 ก.พ.63 - ทีมงาน "พรรคกล้า" เผยแพร่เอกสารภายหลัง นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคได้ยื่นเอกสาร
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือขอจดจัดตั้งพรรค เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยเอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้ 
ยึดหลักปฏิบัตินิยม ลั่น “เรามาเพ่ือลงมือท า" 
  คลอดแล้วพรรคใหม่ภายใต้การน าของ กรณ์ จาติกวณิช จดจองชื่อพรรควันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
พร้อมเปิดตัวพรรค โดยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกับ กกต. เมื่อ
เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งให้เหตุผลถึงการเลือกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรักในการจดจัดตั้งพรรคว่า เป็น
การสื่อถึงการเกิดขึ้นของพรรคที่มาจากความรัก ซึ่งเป็นความรักที่มีต่อประเทศชาติจากผู้คนหลากหลายกลุ่มมารวมตัว
กัน โดยหวังที่จะน าพาชาติบ้านเมืองพัฒนาไปข้างหน้า 
นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า พรรคใหม่ที่เพ่ิงไปจดจัดตั้งมาชื่อว่า “กล้า” เป็นพรรคแนวสตาร์ทอัพ ที่จะเป็นแพลตฟอร์ม เพ่ือ
เปิดพ้ืนที่ให้คนไทยทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง เข้ามาท างานด้วยหัวใจที่มี
อุดมการณ์เดียวกันคือหลักปฏิบัตินิยม คือ เชื่อในเรื่องการลงมือท า ด้วยความเป็นมืออาชีพในเรื่องต่าง ๆ ที่แต่ละคน
สะสมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีถนัดเชี่ยวชาญจากทุกเพศ ทุกวัย ทุกลุ่มคนชนชั้น ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
โดยภารกิจแรกท่ีจะท าหลังการเปิดตัวพรรคแล้วนั้น นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า จะรวมพลคนมีของ สรรหาผู้กล้าเข้ามาร่วม
เป็นผู้ก่อตั้งพรรคตามกฎหมาย กกต. โดยทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะลงมือท าจริงในยุคที่มีความท้าทายรุมเร้าจากสารพัด
ทิศทาง ประเทศไทยของเราจะต้องก้าวไกลทันโลก พร้อมรับต่อทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะลุยกับทุก
สถานการณ์ ด้วย Global Mindset ที่มีรอบคอบแม่นย าด้วยระบบดาต้า ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
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  “ตอนนี้เราได้เปิดเพจ “กล้า” ขึ้นมาแล้วใน Facebook เป็นช่องทางง่ายๆ ช่องทางแรก จากนั้นต้องรอ
กระบวนการทางกฎหมายจากกกต.ให้มีความชัดเจน อีกไม่นานจะมีการเปิดประชุมใหญ่ และในวันนั้ นจะมีการเปิดตัว
ระบบ sandbox ท า crowdsourcing หรือกลุ่มคนในโลกออนไลน์ที่มีของ ที่มีไอเดียที่พร้อมลงมือท าในสิ่งดีๆ ให้ส าเร็จ  
วันนี้ช้างเผือก จอมยุทธ์ ทั่วประเทศท่านใดรู้ตัวว่า ท่านคือคน ๆ นั้น! ขอให้ติดต่อมา 3 เพจหลักคือ เพจ “กล้า”- 
“กรณ”์ หรือ “อรรถวิชช์” เราพร้อมที่จะรับฟังไอเดียจากทุกท่าน” นายอรรถวิชช์ กล่าว   
นอกจากนี้ นายอรรถวิชช์ ยังได้เปิดตัวกลุ่มคนกลุ่มแรกท่ีพร้อมมาท างานด้วยกันภายใต้พรรค “กล้า” คือ  1-คุณหมู-วร
วุฒิ อุ่นใจ ตัวพ่อแห่งวงการ SME ไทย 2-ครูเป็ด-มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ศิลปินผู้คร่ าหวอดในวงการดนตรี เจ้าของเพลง
ฮิตมากมาย 3-คุณเหมือน-เบญจรงค์ ธารณา สาวแฟชั่นออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และอีกหลาย
ท่าน ทั้งนี้ หากท่านใดที่รู้ตัวว่ามีของให้บอกมา เราพร้อมจะไปคุยเพ่ือลงมือท าจริงด้วยกัน ภายใต้อุดมการณ์ 4 ข้อ ซึ่ง
เป็นหัวใจของพรรคคือ 
1. หลักปฏิบัตินิยม 2. การน าประเทศเข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 3. การเมืองที่ประสานคนต่างวัยมาเดินหน้าไปพร้อม
กัน และ 4.เป็นพรรคการเมืองในฐานะพ้ืนที่กลาง (platform) ที่รวมผู้กล้าในแต่ละสาขาอาชีพมาร่วมออกแบบและ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน. 
พรรคกล้า กรณ์-จาติกวณิช อรรถวิชช-์ สุวรรณภักดี  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57166 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/พรรคกล้า
https://www.thaipost.net/main/tag/กรณ์-จาติกวณิช
https://www.thaipost.net/main/tag/อรรถวิชช์- สุวรรณภักดี
https://www.thaipost.net/main/detail/57166
https://www.naewna.com/politic/472918
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ถือฤกษ์วาเลนไทน์! “กรณ-์อรรถวิชช”์ เปิดชือ่พรรค “กล้า” ยื่นจดทะเบียน กกต.แล้ว 
วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 10:03 น. 

 
 
“กรณ-์อรรถวิชช์” ถือฤกษ์วาเลนไทน์ เปิดชื่อพรรค “กล้า” มุ่งรวมผู้กล้าทั่วไทย ยึดหลักปฏิบัตินิยม ลั่น “เรามาเพ่ือลง
มือท า" ยื่นจดทะเบียนกกต.แล้ว  
“กรณ-์อรรถวิชช์” ถือฤกษ์วาเลนไทน์ เปิดชื่อพรรค “กล้า” มุ่งรวมผู้กล้าทั่วไทย ยึดหลักปฏิบัตินิยม ลั่น “เรามาเพ่ือลง
มือท า" ยื่นจดทะเบียนกกต.แล้ว 

คลอดแล้วพรรคใหม่ภายใต้การน าของ กรณ์ จาติกวณิช จดจองชื่อพรรควันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
พร้อมเปิดตัวพรรค โดยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกับ กกต. เมื่อ
เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งให้เหตุผลถึงการเลือกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรักในการจดจัดตั้งพรรคว่า เป็น
การสื่อถึงการเกิดขึ้นของพรรคที่มาจากความรัก ซึ่งเป็นความรักที่มีต่อประเทศชาติจากผู้คนหลากหลายกลุ่มมารวมตัว
กัน โดยหวังที่จะน าพาชาติบ้านเมืองพัฒนาไปข้างหน้า 
นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า พรรคใหม่ที่เพ่ิงไปจดจัดตั้งมาชื่อว่า “กล้า” เป็นพรรคแนวสตาร์ทอัพ ที่จะเป็นแพลตฟอร์ม เพ่ือ
เปิดพ้ืนที่ให้คนไทยทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า  กล้าเปลี่ยนแปลง เข้ามาท างานด้วยหัวใจที่มี
อุดมการณ์เดียวกันคือหลักปฏิบัตินิยม คือ เชื่อในเรื่องการลงมือท า ด้วยความเป็นมืออาชีพในเรื่องต่าง ๆ ที่แต่ละคน
สะสมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีถนัดเชี่ยวชาญจากทุกเพศ ทุกวัย ทุกลุ่มคนชนชั้น ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
โดยภารกิจแรกท่ีจะท าหลังการเปิดตัวพรรคแล้วนั้น นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า จะรวมพลคนมีของ สรรหาผู้กล้าเข้ามาร่วม
เป็นผู้ก่อตั้งพรรคตามกฎหมาย กกต. โดยทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะลงมือท าจริงในยุคที่มีความท้าทายรุมเร้าจากสารพัด
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ทิศทาง ประเทศไทยของเราจะต้องก้าวไกลทันโลก พร้อมรับต่อทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะลุยกับทุก
สถานการณ์ ด้วย Global Mindset ที่มีรอบคอบแม่นย าด้วยระบบดาต้า ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
  “ตอนนี้เราได้เปิดเพจ “กล้า” ขึ้นมาแล้วใน Facebook เป็นช่องทางง่ายๆ ช่องทางแรก จากนั้นต้องรอ
กระบวนการทางกฎหมายจากกกต.ให้มีความชัดเจน อีกไม่นานจะมีการเปิดประชุมใหญ่ และในวันนั้นจะมีการเปิดตัว
ระบบ sandbox ท า crowdsourcing หรือกลุ่มคนในโลกออนไลน์ที่มีของ ที่มีไอเดียที่พร้อมลงมือท าในสิ่งดีๆ ให้ส าเร็จ 
วันนี้ช้างเผือก จอมยุทธ์ ทั่วประเทศท่านใดรู้ตัวว่า ท่านคือคน ๆ นั้น! ขอให้ติดต่อมา 3 เพจหลักคือ เพจ “กล้า”- 
“กรณ”์ หรือ “อรรถวิชช์” เราพร้อมที่จะรับฟังไอเดียจากทุกท่าน” นายอรรถวิชช์ กล่าว 
นอกจากนี้ นายอรรถวิชช์ ยังได้เปิดตัวกลุ่มคนกลุ่มแรกที่พร้อมมาท างานด้วยกันภายใต้พรรค “กล้า” คือ 1-คุณหมู-วร
วุฒิ อุ่นใจ ตัวพ่อแห่งวงการ SME ไทย 2-ครูเป็ด-มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ศิลปินผู้คร่ าหวอดในวงการดนตรี เจ้าของเพลง
ฮิตมากมาย 3-คุณเหมือน-เบญจรงค์ ธารณา สาวแฟชั่นออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และอีกหลาย
ท่าน ทั้งนี้ หากท่านใดที่รู้ตัวว่ามีของให้บอกมา เราพร้อมจะไปคุยเพ่ือลงมือท าจริงด้วยกัน ภายใต้อุดมการณ์ 4 ข้อ ซึ่ง
เป็นหัวใจของพรรคคือ 

1. หลักปฏิบัตินิยม 2. การน าประเทศเข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 3. การเมืองที่ประสานคนต่างวัยมาเดินหน้า
ไปพร้อมกัน และ 4.เป็นพรรคการเมืองในฐานะพ้ืนที่กลาง (platform) ที่รวมผู้กล้าในแต่ละสาขาอาชีพมาร่วมออกแบบ
และขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน 
ล่าสุด นายอรรถวิชช์ ได้เดินทางมายื่นค าร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในชื่อ "พรรคกล้า" ต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/614802 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/132712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/614802
https://siamrath.co.th/n/132712
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กรณ์ เผยชื่อพรรคใหม ่“พรรคกล้า” เตรียมจดทะเบียนตั้งพรรค 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:20 น.  

 

 
 

กรณ์ จาติกวณิช อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความและวิดีโอเปิดตัวพรรคใหม่ ผ่านเฟซบุ๊กเม่ือวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เปิดเผยชื่อพรรคใหม่ของตน โดยจะใช้ชื่อว่า “พรรคกล้า” โดยข้อความระบุว่า 
กล้า.. เรามาเพื่อลงมือท า 
เราต้องช่ือพรรคว่า “กล้า” ครับ #พรรคกล้า 
เพราะประเทศต้องการความกล้าในการ “ลงมือท า” 
ต้องการความกล้าในการ “สร้างความเปลี่ยนแปลง” 
ผมจึงขอเชิญชวนผู้กล้าทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
และเห็นศักยภาพของประเทศ กล้าที่จะมาร่วมลงมือท า 
ด้วยกันกับพวกเราครับ 
– กรณ์ จาติกวณิช – 
ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกล้า 
14 กุมภาพันธ์ 2563 
#รวมพลคนมีของ 
#เรามาเพื่อลงมือท า 

ทั้งนี้มีรายงานข่าวจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันเดียวกันว่า นายอรรถวิชช์ สุวรรณ
ภักดี ถือฤกษ์เวลา 09.00 น. น าเอกสารยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กกต. ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ใหม่ ใช้ชื่อ “พรรคกล้า” โดยมีสัญลักษณ์เป็นภาพ ชูก าปั้น แสดงออกถึงความกล้า โดยนายอรรถวิชช์ระบุว่า หลัง
ด าเนินการขั้นตอนทางเอกสารเสร็จสิ้นจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1971574 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866286 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1971574
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866286
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ตั้งพรรคกล้า.jpg
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"กรณ-์อรรถวิชช์"เปิดชื่อพรรค 
"กล้า"ยึดหลักปฏิบัตินิยม  

 
   
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายกรณ์ จาติกวณิช และนายอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี 
ได้เดินทางมาจดจัดตั้ง "พรรคกล้า" โดยเป็นพรรคที่เปิดรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกล้าเข้ามาร่วมท างาน
การเมือง พร้อมรวมคน 3 รุ่น คนรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ โดยหลังจากนี้ตั้งใจรวบรวมคนลงเลือกตั้งครั้งหน้า คาด
ว่าช่วงเดือน มี.ค.จะสามารถจัดประชุมใหญ่ของพรรคได้ ส่วนการจะส่งตัวแทนลงสมัครผู้ว่ากทม.หรือไม่นั้น ต้องรอให้มี
การตั้งกรรมการบริหารพรรคให้เรียบร้อยก่อน 

นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า พรรคใหม่ที่เพ่ิงไปจดจัดตั้งมาชื่อว่า “กล้า” เป็นพรรคแนวสตาร์ทอัพ ที่จะเป็น
แพลตฟอร์ม เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้คนไทยทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง เข้ามาท างานด้วย
หัวใจที่มีอุดมการณ์เดียวกันคือหลักปฏิบัตินิยม คือ เชื่อในเรื่องการลงมือท า ด้วยความเป็นมืออาชีพในเรื่องต่าง ๆ ที่แต่
ละคนสะสมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ถนัดเชี่ยวชาญจากทุกเพศ ทุกวัย ทุกลุ่มคนชนชั้น ทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ โดยภารกิจแรกที่จะท าหลังการเปิดตัวพรรคแล้วนั้น นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า จะรวมพลคนมีของ สรรหาผู้กล้า
เข้ามาร่วมเป็นผู้ก่อตั้งพรรคตามกฎหมาย กกต. โดยทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะลงมือท าจริงในยุคที่มีความท้าทายรุมเร้า
จากสารพัดทิศทาง ประเทศไทยของเราจะต้องก้าวไกลทันโลก พร้อมรับต่อทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะลุยกับ
ทุกสถานการณ์ ด้วย Global Mindset ที่มีรอบคอบแม่นย าด้วยระบบดาต้า ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
  นอกจากนี้ นายอรรถวิชช์ ยังได้เปิดตัวกลุ่มคนกลุ่มแรกที่พร้อมมาท างานด้วยกันภายใต้พรรค “กล้า” คือ  1-
คุณหมู-วรวุฒิ อุ่นใจ ตัวพ่อแห่งวงการ SME ไทย 2-ครูเป็ด-มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ศิลปินผู้คร่ าหวอดในวงการดนตรี 
เจ้าของเพลงฮิตมากมาย 3-คุณเหมือน-เบญจรงค์ ธารณา สาวแฟชั่นออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย 
และอีกหลายท่าน ทั้งนี้ หากท่านใดที่รู้ตัวว่ามีของให้บอกมา เราพร้อมจะไปคุยเพ่ือลงมือท าจริงด้วยกัน ภายใต้
อุดมการณ์ 4 ข้อ ซึ่งเป็นหัวใจของพรรคคือ1. หลักปฏิบัตินิยม 2. การน าประเทศเข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 3. 
การเมืองที่ประสานคนต่างวัยมาเดินหน้าไปพร้อมกัน และ 4.เป็นพรรคการเมืองในฐานะพ้ืนที่กลาง (platform) ที่รวมผู้
กล้าในแต่ละสาขาอาชีพมาร่วมออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน.                     
                                   
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757471 
ส านักข่าวกรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866295 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472921 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/757471
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866295
https://www.naewna.com/politic/472921
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กรณ์ ใช้วันแห่งความรัก ขอตั้งพรรคการเมอืง ชื่อไทยพยางค์เดียว  

การเมือง  
13 ก.พ. 2563 - 19:06 น.  

กรณ์ ใช้วันแห่งความรัก ขอตั้งพรรคการเมือง ชื่อไทยพยางค์เดียว  
วันที่ 13 ก.พ. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตส.ส.กรุงเทพ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้ง
พรรคการเมืองใหม่ร่วมกับนาย กรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลังและอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ตน
และทีมงานบางส่วนจะเดินทางไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ เวลา 
09.30 น. เพื่อยื่นเรื ่องขอจดแจ้งชื ่อพรรคการเมือง เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ตนจะแถลงเปิดตัวชื่อพรรคและ
รายละเอียดการด าเนินงานในขั้นต่อไปให้สื่อมวลชนได้รับทราบ  
ส าหรับชื่อพรรคการเมืองของพวกตนเป็นค าไทย พยางค์เดียว ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการเปิดให้ประชาชนช่วย
เสนอชื่อเข้ามาประมาณ 120,000 ความเห็น ตามด้วยการจัดเวิร์กช็อปย่อยระดมความคิดและตัดสินใจสรุป
ร่วมกัน ส่วนการด าเนินงานอ่ืนๆในการจัดตั้งพรรคของเรานั้น ตอนนี้เรามีความพร้อมเต็มที่หมดแล้ว 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการขอจดแจ้งชื่อพรรคการเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายกรณ์โพสต์ข้อความในเฟ
ซบุ๊กเปิดตัวเพจฉบับทางการของพรรคการเมืองดังกล่าว พร้อมเผยแพร่คลิปวีดีโอเปิดตัวชื่อพรรค ในเวลา 
10.30 น.ของวันเดียวกันด้วย 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3571091 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/394724 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472926 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57172 
 
 

 

https://www.khaosod.co.th/politics
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เอาแล้ว! 'อนาคตใหม่' ยื่น 'กกต.' สอย 'บิ๊กตู'่ ขึ้นเวทีร้องเพลงหาเสยีง พปชร. 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:08 น.      

 

     
     14 ก.พ.63 - ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
พร้อมด้วยนายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรค เดินทางมา
ยื่นค าร้องขอให้กกต.ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ  
น.ส.กุลธิดา กล่าวว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่หาเสียงที่สนามกีฬาเทพหัสดินของพรรคพลังประชา
รัฐ โดยพล.อ.ประยุทธ์ ร้องเพลงบนเวที 2 เพลง เป็นเพลงจับมือกันไว้ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ และเพลงหยุดตรง
นี้ที่เธอของ “ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน" ซึ่งเข้าข่ายการจัดมหรสพเพราะเพลงที่ร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ไม่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง จึงเข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริง จึงมายื่นค าร้องต่อกกต.เพ่ือให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 
ขณะนายไกลก้อง กล่าวว่า เหตุที่รอจนจะครบ 1 ปี เพราะรอดูการท างานขององค์กรอิสระมาเป็นเวลานานในคดีที่มี
หลักฐานชัดเจนขนาดนี้ กกต.กลับไม่ด าเนินการใดๆ ทั้งที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นความผิด และกกต.มีมติเมื่อปี 2550 
ว่าเพลงที่ใช้ในการเลือกตั้ง และระหว่างการเลือกตั้ง ต้องเป็นเพลงที่ใช้เพ่ือการเลือกตั้งหรือดัดแปลงเพ่ือใช้ในการ
เลือกตั้งเท่านั้น หากเป็นเพลงเพ่ือความบันเทิง จะถือว่าเป็นการจัดงานรื่นเริง หรือจัดมหรสพ ส่วนจะมีบทลงโทษจะเป็น
อย่างไรก็ข้ึนกับดุลยพินิจของกกต.ทั้งนี้อยากให้ประชาชนจับตาการท างานขององค์กรอิสระว่าท าเพ่ือประโยชน์ใคร เป็น
กลางหรือไม ่
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57170 
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‘อนาคตใหม่’ ยื่นกกต.เอาผิด ‘บิ๊กตู่’ ปมขึ้นเวทีร้องเพลงหาเสียงให ้พปชร. 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:07 น.  

 

 
 
“อนาคตใหม่” ยื่นกกต.เอาผิด “บิ๊กตู่” ปมขึ้นเวทีร้องเพลงหาเสียงให้พปชร. ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องการเลือกตั้ง เข้าข่าย
จัดมหรสพรื่นเริง 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ส านักงาน กกต.น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ พร้อมด้วยนายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรค เดินทาง
มายื่นค าร้องขอให้ กกต.ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ และพวก 

โดยน.ส.กุลธิดา กล่าวว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่หาเสียงที่สนามกีฬาเทพหัสดินของพรรค
พลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ร้องเพลงบนเวที 2 เพลง คือ เพลงจับมือกันไว้ของ 
เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ และเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอของ “ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ซึ่งเข้าข่ายการจัดมหรสพเพราะเพลง
ที่ร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง จึงเข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริง ทางพรรคจึงมายื่นค า
ร้องต่อ กกต.เพ่ือให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ด้านนายไกลก้องกล่าวว่า เหตุที่รอจนจะครบ 1 ปี เพราะรอดูการท างานขององค์กรอิสระมาเป็นเวลานานในคดี
ที่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ กกต.กลับไม่ด าเนินการใดๆ ทั้งที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นความผิด และกกต.มีมติเมื่อปี 
2550 ว่าเพลงที่ใช้ในการเลือกตั้ง และระหว่างการเลือกตั้ง ต้องเป็นเพลงที่ใช้เพ่ือการเลือกตั้งหรือดัดแปลงเพ่ือใช้ในการ
เลือกตั้งเท่านั้น หากเป็นเพลงเพ่ือความบันเทิง จะถือว่าเป็นการจัดงานรื่นเริง หรือจัดมหรสพ ส่วนจะมีบทลงโทษจะเป็น
อย่างไร ก็ขึ้นกับดุลพินิจของ กกต.ทั้งนี้ อยากให้ประชาชนจับตาการท างานขององค์กรอิสระว่าท าเพ่ือประโยชน์ใคร  
เป็นกลางหรือไม่ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1971789 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1971789
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"ส้มหวาน" เพิ่งตื่นย่ืนกกต.เอาผดิ “บิ๊กตู่” ขึน้เวทีร้องเพลงหาเสียงให ้พปชร. เข้าข่ายจัด
มหรสพรื่นเริง 
เผยแพร่: 14 ก.พ. 2563 11:28  

 
 

 
 
 
 
 
“พรรคอนาคตใหม่” ยื่นกกต.เอาผิด “ประยุทธ์” ปมขึ้นเวทีร้องเพลงหาเสียงให้พปชร. ไม่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง เข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริง 
 
วันนี้ (14 ก.พ.) น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียน
สมาชิกพรรค นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรค เข้ายื่นค าร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบด าเนินคดีตาม
กฎหมายเลือกตั้งต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ และพวก โดยน.ส.กุลธิดา กล่าวว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากการเปิดเวที
ปราศรัยใหญ่หาเสียงที่สนามกีฬาเทพหัสดินของพรรคพลังประชารัฐ วันที่22มี.ค.62โดยพล.อ.ประยุทธ์ ร้อง
เพลงบนเวที 2 เพลง เป็นเพลงจับมือกันไว้ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ และเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอของ “ฟอร์ด 
สบชัย ไกรยูรเสน ซึ่งเข้าข่ายการจัดมหรสพเพราะเพลงที่ร้องไม่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการหาเสียง จึงเข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริง จึงต้องมายื่นค าร้องต่อกกต.เพื่อให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  ด้านนายไกลก้องกล่าวว่า เหตุที่รอจนจะครบ 1 ปี เพราะรอดูการท างานขององค์กรอิสระมาเป็น
เวลานานในคดีที่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ กกต.กลับไม่ด าเนินการใดๆ ทั้งที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นความผิด 
และกกต.เคยมีค าวินิจฉัยเมื่อปี 2550 ว่าเพลงที่ใช้ในการเลือกตั้ง และระหว่างการเลือกตั้ง ต้องเป็นเพลงที่ใช้
เพ่ือการเลือกตั้งหรือดัดแปลงเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งเท่านั้น หากเป็นเพลงเพ่ือความบันเทิง จะถือว่าเป็นการจัด
งานรื่นเริง หรือจัดมหรสพ ส่วนจะมีบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็ข้ึนกับดุลยพินิจของกกต.ทั้งนี้อยากให้ประชาชน
จับตาการท างานขององค์กรอิสระว่าท าเพ่ือประโยชน์ใคร เป็นกลางหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000015081 
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ศาลรธน. ขดีเส้น 'อนาคตใหม่' 17 ก.พ. 
13 กุมภาพันธ์ 2563  

 
 

 
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกค าร้อง พรรคอนาคตใหม่ ขอเปิดไต่สวนคดีเงินกู้ 191 ล้าน แต่ขยาย 5 วันให้พยานส่งค าชี้แจง
ภายใน 17 ก.พ.นี้ คงวันตัดสินคดี 21 ก.พ.ตามเดิม 

ในวันนี้(12 ก.พ.63) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมกัน ซึ่งมีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ยกค าร้องที่พรรค
อนาคตใหม่ขอให้ศาลเปิดการไต่สวนพยานคดีเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ของพรรค แต่ให้ขยายวันให้พยานทั้งหมดส่งค า
ชี้แจงมาใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 17 ก.พ.นี้ และยังคงยึดค าสั่งเดิมของศาลรัฐธรรมนูญที่นัดวินิจฉัยคดีเงินกู้ดังกล่าวในวัน
ศุกร์ที่ 21 ก.พ.นี้ 
  ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกมา
เปิดเผยว่า พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้มีการไต่สวนและ
เปิดกระบวนพิจารณาคดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในศาลรัฐธรรมนูญ อย่าง เปิดเผย เนื่องจาก
พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อพยานบุคคล 17 ราย โดยเป็นพยานน า 4 คน ที่พร้อมจะเป็นพยาน คือ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ เหรัญญิกพรรค ทีมกฏหมายพรรค และตนเอง 
  และเป็นพยานหมาย 13 คน ซึ่ง เป็นอดีต กกต. และส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ กกต. ในส่วนของพยานหมาย 
พรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถหาบันทึกถ้อยค ามาได้ ต้องอาศัยอ านาจศาล จึงขอให้เปิดการไต่สวนอย่างเปิดเผย และการ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ส่งบันทึกถ้อยค าพยานภายใน 6 วัน ซึ่งติด วันหยุดราชการ ถือเป็นเวลาที่จ ากัด ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัน 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866115 
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อนค.รวมตัวตึกไทยซัมมิท ซักฟอกศาลลุ้นถูกเชือด! 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

  มามุกเดิม! "ส้มหวาน" ด่าศาลรัฐธรรมนูญยับก่อนวินิจฉัยคดีเงินกู้ 191 ล้าน "ธนาธร" ร้อนตัว ถ้ายุบอนาคตใหม่ ศาล
ต้องเถียงกับนักบัญชีนักกฎหมายทั่วประเทศ ต่อยมวยวัดถามรู้ได้ไงว่าครอบง าพรรค เคยมาศึกษาหรือเปล่า ขู่ กกต.เจอ
ฟ้องรายตัว "ช่อ" เชิญชวนผู้รักความเป็นธรรมไปรวมตัวกันที่ตึกไทยซัมมิท 
    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัด
อ่านค าวินิจฉัยคดีเงินกู้ 191 ล้าน ในวันที่ 21 ก.พ. ถึงการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคอนาคตใหม่จะมีการจัดกิจกรรมเชิญ
สัญลักษณ์ว่า เรื่องนี้ต้องหารือทีมยุทธศาสตร์พรรคก่อน แต่อย่างหนึ่งที่สบายใจเมื่อเทียบกับคดีอิลลูมินาติกับคดีเงินกู้นี้ 
ตนมีความเชื่อว่าคดีอิลลูมินาติมีช่องว่างให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลยพินิจมากกว่า เพราะมันเป็นเรื่องปฏิกษัตริย์นิยม 
สามารถตีความได้กว้างและมีช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจได้มากจริงๆ แต่เคสนี้ช่องว่างให้ศาลชั้นดุลยพินิจมันน้อยมาก 
    “คุณบอกว่าเงินกู้เป็นรายได้ และตีความว่าผมผิดตามมาตรา 66 เมื่อไร คุณเถียงกับนักบัญชี นักกฎหมายทั่วประเทศ 
เพราะมันไม่ใช่ มันมีมาตรฐานการบัญชีรองรับอยู่ เรื่องบัญชีมันตรงไปตรงมา ดังนั้นคุณดิ้นตรงนี้ไม่ได้ หรือคุณจะบอกว่า
ผมครอบง าพรรคได้อย่างไร ในเมื่อคุณไม่เคยศึกษาเลยว่าพรรคผมท างานอย่างไร อยู่ๆ มากล่าวหาว่าผมครอบง าพรรค 
ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะเขียนอย่างไรว่าผมครอบง าพรรค และสุดท้ายคุณจะพิสูจน์อย่างไรว่าเงินของผมนั้นมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย" 
 
    นายธนาธรยังเชื่อว่าไม่ผิด แต่ประมาทไม่ได้ เราก็ไม่ได้ไว้วางใจ ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรหรือไม่นั้น คงมีกิจกรรมกับ 
กกต.แน่ๆ ในเรื่องฟ้อง กกต.เป็นรายบุคคล ซึ่งฟ้องก่อนศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยได้เลย เพราะมันเข้าข่าย 157 ชัดๆ คุณ
กล่าวหาผมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ไม่แจ้งข้อกล่าวหาผม มีกระบวนการยุติธรรมที่ไหนเขาท าอย่างนี้กันบ้าง 
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    ด้าน น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ส่วนตัวมีข้อสงสัยการท าหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญ การไม่เปิดการไต่สวนแต่กลับให้ส่งถ้อยค าของพยาน 17 ปาก จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่ 
เพราะที่ผ่านมาเกิดข้อวิจารณ์ถึงกระบวนการพิจารณาคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาตลอด เช่น การมี
เอกสารหลุดและเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับความถูกต้องในการพิจารณา แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงไม่เกิดการไต่สวนต่อ
สาธารณะ  
    อีกทั้งพยานจ านวน 17 ปาก ส่วนใหญ่เป็นอดีต กกต.และเจ้าหน้าที่ กกต. อันเป็นพยานที่พรรคอนาคตใหม่ไม่
สามารถน ามาแสดงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง จึงจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในทางกลับกัน หากต่อให้
พรรคท าบันทึกถ้อยค าของพยานทั้ง 17 คนได้ทันก าหนดวันที่ 17 ก.พ. ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาถ้อยค าพยาน
ทั้งหมดอย่างถ่องแท้ได้ทัน 21 ก.พ.หรือไม่ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เลื่อนการอ่านค าวินิจฉัยออกไป 
    "ท าไมศาลรัฐธรรมนูญยังยืนยันจะตัดสินคดี 21 ก.พ. และไม่เปิดการไต่สวนสาธารณะ เรื่องนี้ซ้ ารอยเดิมมาตั้งแต่ 
กกต.ที่มีความผิดปกติและรีบร้อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมดนี้ขอให้ประชาชนจับตาดูว่าความยุติธรรมในคดีจะเกิดได้
หรือไม่ พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าในวันที่ 21 ก.พ.จะไม่เดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะฟังค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่พรรคอนาคตใหม่ และขอเชิญชวนผู้รักความเป็นธรรมไปร่วมฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่พรรค
อนาคตใหมเ่วลา 15.00 น." 
     เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจะลาออก
ก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ เพ่ือให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคในล าดับถัดไปขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
แทน น.ส.พรรณิการ์ยืนยันว่าจะไม่มีการลาออก เพราะพรรคมีความสุจริตใจทุกอย่างท าด้วยความถูกต้อง และพร้อมรับ
ผลที่จะตามมา ถ้าจะท าให้พรรคถูกยุบก็เป็นไปตามนั้น 
    ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์เฟซบุ๊กโดยมี
เนื้อหาว่า ขอเชิญชาวกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ร่วมดื่มกาแฟสบายๆ คุยการเมือง ในรายการ "NEXT รปช.ครั้งที่ 2" เปิด
เอกสารหลุดที่ปิยบุตรพูดไม่หมด ค าให้การธนาธรคดีเงินกู้ ค าให้การเหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ มุมเห็นต่างที่ไม่เชื่อว่า 
"กู้" แต่เอ้ือประโยชน์ ท าไม กกต.จึงเสนอยุบพรรค พบกัน 15 ก.พ.2563 เวลา 10.00 น. ที่ร้านกาแฟ คิดถึงคาเฟ่แอนด์
บริสโต กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชมไลฟ์สดที่เพจพรรครวมพลังประชาชาติไทย เพจ Warong Dechgitvigrom เวลา 
10.30 น.เป็นต้นไป. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57145 
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ผ่านแล้ว! งบ’63 หลังสภาป่วนองค์ประชุมไม่ครบ ด าน้ าโหวตไปไกล จนต้องโหวตใหม ่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:37 น.  

 

 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา การพิจารณาพรบ.งบประมาณ ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ในระหว่างพักการประชุม ซีกรัฐบาลได้หารือถึงปัญหาการลงมติในมาตรา 6 ว่าด้วยงบกลาง วงเงิน 
518,770,918,000 บาท ที่เกิดข้อผิดพลาด จากองค์ประชุมไม่ครบระหว่างการโหวตลงมติ เนื่องจากตอนโหวตลงมติ
เห็นชอบในมาตราดังกล่าวผลการลงคะแนนเสียง ปรากฏมติ 238 ต่อ 0 งดออกเสียง 7 นั้น มีจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้อง
ประชุมเพียง 245 คน ถือว่า ไม่ครบองค์ประชุม จนนายวีระกร ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ต้อง
ทักท้วงกลางที่ประชุม แต่นายชวนยืนยันว่า ด าเนินการถูกต้องแล้ว และให้ด าเนินการประชุมต่อไป จึงท าให้การพัก
ประชุมเพ่ือหารือแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นเวลา 1 ชั่วโมงกว่า จึงกลับมาประชุมใหม่ได้ 

จากนั้น เวลา 14.15 น. การประชุมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง โดยก่อนเข้าสู่มาตราที่ค้างพิจารณาตามล าดับ นายชวนได้
หารือถึงปัญหากานับองค์ประชุม และลงมติ ในมาตรา 6 ที่มีความเห็นแตกต่างกัน ทั้งฝ่ายกฎหมายและฝ่ายการเมือง 
ทั้งนี้มีส.ส.ที่กังวลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอาจะถูกยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหม่ จนอาจท าให้ร่างพ.ร.บ.
งบประมาณฯ 2563 ล่าช้าอีก โดย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะวิปรัฐบาล ขอ
หารือว่า มีข้อเคลือบแคลงเรื่องการโหวตมาตรา 6 ที่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากตอนเวลา 11.17 
น. ได้มีการเช็กองค์ประชุมก่อนลงมติโหวตพบว่า มีองค์ประชุม 253 เสียงถือว่า ครบองค์ประชุม แต่ต่อมาเวลา 11.18 
น. ในตอนโหวตลงมติมาตรา6 ที่ห่างกันแค่ 1นาที ปรากฏว่า มีองค์ประชุมเหลือแค่ 245 เสียง หายไป 8เสียง 
“ผมได้สอบถามทั้ง 8 คนแล้วยืนยันว่า อยู่ในห้องประชุมครบโดยตลอด จึงเป็นไปได้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ใน 3 ประการ 
ได้แก่ 1.ปัญหาเครื่องลงคะแนนที่กดบัตรแล้ว คะแนนไม่ขึ้น 2 ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนผิด 3.เสียบบัตรแสดงตนเป็น
องค์ประชุมแล้ว แต่ลืมกดปุ่มตอนลงมติ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมกดพร้อมกัน 8 คน ทั้งนี้ ได้คุยกับหลายคนแล้ว เพ่ือให้
การด าเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ จึงขอหารือให้โหวตลงมติกันใหม่ตั้งแต่มาตรา 6 เป็นต้นไป จะได้ไม่มีใครไปยื่น
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยอีก ถ้าไปเริ่มโหวตตั้งแต่มาตรา6 ใหม่ คงไม่ท าให้เกิดความล่าช้า” นายวิรัช กล่าว 

ขณะที่ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงว่า การแสดงตนเป็นองค์ประชุมในทุกมาตรามี
เสียงเกิน 249 คนตลอด แต่ความผิดพลาดในมาตรา 6 ที่ตอนแสดงตนเป็นองค์ประชุม เมื่อเวลา 11.17 น.มีผู้แสดงตน
เป็นองค์ประชุม 253 เสียง แต่ตอนลงมติมาตรา 6 เวลา 11.18 น. กลับมีองค์ประชุมหายไป 8 คน จึงอาจมีความ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/43-5.jpg
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ผิดพลาด 3 ประการ ทั้งความผิดพลาดเรื่องเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเสียบบัตรผิดพลาด และการหลงลืม
ในการเสียบบัตร อย่างไรก็ตามส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่า การแสดงตนเป็นองค์ประชุมครบถ้วนมา
ตลอด ทั้งนี้ ส.ส. 8 คน ที่ปรากฎชื่อหายไประหว่างการโหวตลงมติ มาตรา 6 อาทิ นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคชาติไทยพัฒนา นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ต่างยืนยันว่า ได้อยู่ในห้องประชุม และได้ร่วมการแสดงตนเป็นองค์ประชุม และโหวตลงมติ
ด้วย ด้านนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ลุกอภิปรายว่า แม้ฝ่ายค้านจะไม่ร่วมการพิจารณา แต่
กระบวนการเช่นนี้น่าจะจบได้ด้วยความเรียบง่าย อย่ามาบอกว่า เครื่องลงคะแนนมีปัญหา เพราะถ้ามีปัญหาจริง แล้ว
การลงมติกันมาไม่รู้กี่ฉบับจะว่าอย่างไร จึงอยากขอร้องให้สภา ในฐานะที่กินเงินเดือนเป็นแสน ขอให้ท า หน้าที่ให้
ครบถ้วน ไม่ต้องไปอยู่ในหลังสภาเดินอยู่กันฝุ่นตลบ ก็จะไม่มีปัญหา จนท าให้ ส.ส.ซีกรัฐบาล ลุกขึ้นประท้วง 

กระทั่ง นายชวน ได้ขอความเห็นจากสมาชิกว่า ควรจะย้อนกลับไปลงมติใหม่ตั้งแต่มาตรา 6 เป็นต้นมาหรือไม่ 
เพ่ือป้องกันการไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง อาทิ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เสนอให้โหวตใหม่เฉพาะมาตรา 6 ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ได้
ยกค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในอดีต ที่เคยวินิจฉัยให้ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 7ฉบับ ช่วงปี 2551 ไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีองค์ประชุมไม่ครบระหว่างลงมติรายมาตรา ดังนั้น จึงไม่ต้องไปหาสาเหตุว่า ความผิดพลาดเกิด
จากอะไร แต่ต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเสนอให้แก้ไข จึงอยากให้เริ่มโหวตใหม่ตั้งแต่มาตรา 1 ชื่อร่าง
พ.ร.บ.เป็นต้นมา งบประมาณแผ่นดินจะได้ความปลอดภัย 

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมได้ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเสียเวลาไปร่วม 45 นาที นายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร จึงเสนอความเห็นให้ไปโหวตใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่มาตรา 1 โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน ลุกขึ้น
สนับสนุนแนวทางของนายชวน ในที่สุดที่ประชุมจึงเห็นพ้องต้องกันให้ไปเริ่มโหวตลงมติใหม่ตั้งแต่ มาตรา1 ชื่อร่าง
พ.ร.บ.เป็นต้นมา โดยเริ่มโหวตใหม่ในเวลา 15.00 น. ซึ่ง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตกมธ.เสียงข้างน้อย ได้ขอถอน
การอภิปรายที่สงวนความเห็นไว้ตั้งแต่ มาตรา1-31 เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ท าให้
ส.ส.ในห้องประชุมพากันปรบมือให้นายเรืองไกร 
กระทั่งเวลา 16.30 น. เมื่อการพิจารณาในวาระที่ 2 เสร็จสิ้น นายชวน หลีกภัย ประธานการประชุมฯ ได้ให้สมาชิก
แสดงตน เพ่ือลงมติในวาระที่ 3 โดยที่ประชุมฯมีมติ เห็นชอบ 257 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง จาก
ผู้เข้าร่วมประชุมฯทั้งหมด 261 เสียง โดยใช้เวลาการประชุมฯทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง 
ก่อนทีประธาน จะสั่งปิดประชุมในเวลา 16.30 น. 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1970161 
ส านักข่าวกรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866211 
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5 ส.ส.เศรษฐกิจใหม่หนุนฝั่งรัฐบาล โหวตร่าง กม.งบฯ 63 
13 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:23 น.  

 
Share to  

 

 

 5 ส.ส.เศรษฐกิจใหม่  หนุนฝั่งรัฐบาล ลงชื่อองค์ประชุม-โหวตร่างกม.งบฯ63 ประชุมเริ่มแรก ป่วนเล็กน้อย 
หลัง "เรืองไกร" ตั้งใจอภิปรายทุกมาตรา ก่อนถอนตอนหลัง ท าให้ผลลงมติผ่านรวดเร็ว ไร้ป่วนอีก 
                  รัฐสภา -  13 กุมภาพันธ์  2563 -ผู้สื่ อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระสอง
และวาระสาม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้สภาฯ ด าเนินการลงมติใหม่ จากที่ได้เริ่มเข้าสู่การพิจารณา เมื่อเวลา 
10.20น. หลังจากที่ให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ63 ได้น าเสนอสาระส าคัญแล้ว ได้เข้าสู่
การอภิปรายตั้งแต่ชื่อร่าง ไล่เรียงไปตามล าดับมาตรา  
                    ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในการพิจารณานั้นมีความวุ่นวายเล็กน้อย เมื่อกมธ.ฯ เสียงข้างน้อย คือ 
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เลขานุการกมธ.ฯ คนที่สี่ ลุกอภิปรายตามที่สงวนความเห็น แต่พบเนื้อหาที่อยู่นอกเรื่องของ
งบประมาณ ท าให้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ลุกประท้วงว่าผิดข้อบังคับ เพราะ
อภิปรายนอกประเด็น ท าให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานที่ประชุมตักเตือนให้นายเรืองไกร อภิปราย
ในกรอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 เพ่ือไม่ให้ถูกมองว่ายื้อเวลา  
                    ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในการประชุมก่อนลงมติวาระหนึ่งนั้น น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ซักถามกับนายชวน ต่อกรณีการใช้สิทธิลงคะแนนของน.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ 
พรรคภูมิใจไทย ที่เชื่อว่าสถานะของสังกัดพรรคใหม่นั้นอาจจะขัดต่อกฎหมายและท าให้การลงมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการ
กระท าท่ีผิดและมีผู้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 เป็นโมฆะได้ เนื่องจากวันที่ 15 มกราคม นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุว่ายังไม่ทราบว่าน.ส.ศรีนวล เป็นสมาชิกหรือไม่   ทั้งนี้นายชวน ได้ชี้แจงว่า 
สถานะของน.ส.ศรีนวลนั้นเป็นไปตามหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงชื่อ พล.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต.ลงวันที่ 31 มกราคม   
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               ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่การพิจารณาจนถึงเวลาเที่ยงวัน การพิจารณาและลงมติมีเพียง นายเรืองไกร ฐานะ
กมธ.ฯ ที่ขออภิปรายตามที่สงวนความเห็นเท่านั้น แต่หลังจากท่ีผ่านพ้นมาตรา 8 งบกระทรวงกลาโหมแล้ว นายเรืองไกร 
ทยอยถอนค าแปรญัตติออกจากการพิจารณา ท าให้ไม่มีผู้ใดขออภิปราย ที่ประชุมจึงลงมติเห็นชอบโดยผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว และไม่มีเหตุการณ์วุ่นวาย ปั่นป่วน 
                    ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าส าหรับการแสดงตนเป็นองค์ประชุมนั้นมีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล แสดงตน
เป็นองค์ประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้พบว่ามีส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ประกาศตัวแยกการท างานจากพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน และขอท างานอิสระ  ได้แก่ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ , นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชี
รายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นางมารศร ีขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายสุภดิช อากาศฤกษ์ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุม พร้อมกับได้ลงคะแนนเสียงในการลงมติด้วย แต่ใช้สิทธิงดออกเสียง 
ขณะที่การตรวจสอบผลคะแนนงดออกเสียง ที่พบว่ามีประมาณ 7 คนนั้น จะประกอบด้วย 5 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
และนายชวน ฐานะประธานที่ประชุม และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง  ที่ใช้สิทธิงดออกเสียง  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416563?adz= 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416556?ig= 
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อนค.นัดรวมตัวฟังค าพิพากษาคดียุบพรรค  
ยัน กก.บห.ไม่ลาออก หากถูกยุบ 
 ก็เป็นไปตามนั้น 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 12:15 น.  

 

 

 
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรค

อนาคตใหม่ แถลงถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญยืนยันจะมีค าวินิจฉัยคดียุบพรรคในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และยกค าร้องของ
พรรคอนาคตใหม่ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดการไต่สวนโดยเปิดเผยต่อสาธารณะว่า เป็นการพยายามของศาล
รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้เห็นว่า มีการพิจารณาคดีอย่างความเป็นธรรมด้วยการขยายเวลาให้กับพรรคอนาคตใหม่ได้มี
โอกาสจัดท าบันทึกถ้อยค าของพยานจ านวน 17 ปากไปถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ โดยไม่มีการเลื่อนการพิจารณา 

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการด าเนินการเช่นนั้นส่วนตัวมีข้อน่าสงสัย ดังนี้ การไม่เปิดการ
ไต่สวนแต่กลับให้ส่งถ้อยค าของพยาน 17 ปากจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเกิดข้อวิจารณ์ถึง
กระบวนการพิจารณาคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาตลอด เช่น การมีเอกสารหลุดและเสียงวิจารณ์
เกี่ยวกับความถูกต้องในการพิจารณา แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงไม่เกิดการไต่สวนต่อสาธารณะ อีกทั้งพยานจ านวน 17 
ปาก ส่วนใหญ่เป็นอดีต กกต. และเจ้าหน้าที่ กกต. อันเป็นพยานที่พรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถน ามาแสดงต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้เอง จึงจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในทางกลับกันหากต่อให้พรรคท าบันทึกถ้อยค าของ
พยานทั้ง 17 คนได้ทันก าหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาถ้อยค าพยานทั้งหมดอย่างถ่องแท้
ได้ทัน 21 กุมภาพันธ์หรือไม่ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เลื่อนการอ่านค าวินิจฉัยออกไป 

 “ท าไมศาลรัฐธรรมนูญยังยืนยันจะตัดสินคดี 21 กุมภาพันธ์ และไม่เปิดการไต่สวนสาธารณะ เรื่องนี้ซ้ ารอยเดิม
มาตั้งแต่ กกต. ที่มีความผิดปกติและรีบร้อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมดนี้ขอให้ประชาชนจับตาดูว่าความยุติธรรมใน
คดีจะเกิดได้หรือไม่ พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าในวันที่ 21 กุมภาพันธ์จะไม่เดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะฟังค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่พรรคอนาคตใหม่ และขอเชิญชวนผู้รักความเป็นธรรมไปร่วมฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่พรรคอนาคตใหม่เวลา 15.00 น.” น.ส.พรรณิการ์ กล่าว 
เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจะลาออกก่อน
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ เพ่ือให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคในล าดับถัดไปขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน 
น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า จะไม่มีการลาออก เพราะพรรคมีความสุจริตใจทุกอย่างท าด้วยความถูกต้อง และพร้อมรับผลที่
จะตามมา ถ้าจะท าให้พรรคถูกบยุบก็เป็นไปตามนั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1968877 
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“เทวัญ” อยากให้ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านสภารวดเร็ว ชี้ ยิ่งช้า ประเทศได้รับผลกระทบ 
วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 - 12:04 น.  

 
 
“เทวัญ” วอน ฝ่ายค้านเห็นใจหอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านสภา 
  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ท าเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะ
มาร่วมเป็นองค์ประชุม แต่จะไม่ลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ใน
วาระ 2 และ 3 ว่า คงจะต้องรอดูในที่ประชุมสภาฯว่าจะเป็นอย่างไร แต่อยากให้เห็นใจ เพราะตอนนี้เศรษฐกิจเราก าลัง
รองบประมาณส่วนนี้อยู่ ยิ่งช้าไปจะยิ่งมีผลกระทบต่อประเทศ เนื่องจากเราเองเจอปัญหาหลายอย่าง ทั้งความไม่สงบที่ 
จ.นครราชสีมา การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทุกภาคส่วนก าลังรอกันอยู่ หากงบส่วนนี้สามารถผ่าน
ออกมาได้ เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านจะอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯใหม่หรือไม่
นั้น อยู่ที่ฝ่ายค้าน แต่รัฐบาลจะไม่มีใครอภิปรายแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีฝากว่าให้คุยกันให้ดีแล้วกัน ทั้งในวิปรัฐบาลและ
วิปฝ่ายค้าน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯจะจบในวันเดียวได้หรือไม่ นายเทวัญ กล่าวว่า ทราบว่า
จะใช้เวลา 2 วัน ซึ่งต้องหารือกันในช่วงเช้าวันเดียวกันก่อน เราเองอยากให้เร็ว เพราะเห็นว่าเมื่อมีการอภิปรายไปแล้วก็
ไม่น่าทีจ่ะอภิปรายอีก แต่ข้ึนอยู่กับฝ่ายค้านจะว่าอย่างไร ต้องหารือกัน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1968881 
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‘ธนาธร’ เตรียมฟ้อง ‘กกต.’ รายตัว หลังไม่ยอมแจ้งข้อกล่าวหา กลบัข้ามขั้นส่งศาล รธน. 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 12:25 น.  

 
 
 
‘ธนาธร’ เตรียมฟ้อง ‘กกต.’ รายตัว หลัง ‘ไม่แจ้งข้อกล่าวหา’ ข้ามข้ันส่งศาล รธน. ปมคดีเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่าน
ค าวินิจฉัยคดีเงินกู้ 191 ล้านในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พรรคอนาคตใหม่จะมีการจัดกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์หรือไม่ ว่า เรื่อง
นี้ต้องหารือทีมยุทธศาสตร์พรรคก่อน แต่อย่างหนึ่งที่สบายใจเมื่อเทียบกับคดีอิลลูมินาติกับคดีเงินกู้นี้ ตนมีความเชื่อว่า
คดีอิลลูมินาติมีช่องว่างให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจมากกว่า เพราะมันเป็นเรื่องปฏิกษัตริย์นิยม สามารถตีความได้กว้าง
และมีช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจได้มากจริงๆ แต่เคสนี้ช่องว่างให้ศาลชั้นดุลพินิจมันน้อยมาก 
 “ถ้าคุณบอกว่าเงินกู้เป็นรายได้และตีความว่าผมผิดตามมาตรา 66 เมื่อไร คุณเถียงกับนักบัญชี นักกฎหมายทั่วประเทศ 
เพราะมันไม่ใช่ มันมีมาตรฐานการบัญชีรองรับอยู่ เรื่องบัญชีมันตรงไปตรงมา ดังนั้นคุณดิ้นตรงนี้ไม่ได้ หรือคุณจะบอกว่า
ผมครอบง าพรรคได้อย่างไร ในเมื่อคุณไม่เคยศึกษาเลยว่า พรรคผมท างานอย่างไร อยู่ๆ มากล่าวหาว่า ผมครอบง าพรรค 
ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะเขียนอย่างไรว่าผมครอบง าพรรค และสุดท้ายคุณจะพิสูจน์อย่างไรว่า เงินของผมนั้นมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผมยังเชื่อว่าไม่ผิด แต่ประมาทไม่ได้ เราก็ไม่ได้ไว้วางใจ ส่วนจะมีกิจกรรม
อะไรหรือไม่นั้น คงมีกิจกรรมกับ กกต. แน่ๆ ในเรื่องฟ้อง กกต. เป็นรายบุคคล ซึ่งฟ้องก่อนศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยได้เลย 
เพราะเข้าข่าย 157 ชัดๆ คุณกล่าวหาผมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ไม่แจ้งข้อกล่าวหาผม มีกระบวนการยุติธรรมที่ไหน
เขาท าอย่างนี้กันบ้าง” นายธนาธรกล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1969072 
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'หมอวรงค'์ รุกหนักเปิดจุดตาย 'ธนาธร' 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:35 น.      

 
 
 

13 ก.พ.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดย
มีเนื้อหาดังนี้ 
ธนาธรคงฟังปิยบุตรมากไป 
1.ธนาธรออกมาโวยวายกกต. ลั่นเงินกู้ถูกกฎหมาย จี้ตอบครอบง าพรรคอย่างไร รวมทั้งเงินของผมนั้นมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แสดงว่านายธนาธรอ่านเอกสารหลุดของกกต. ที่นายปิยบุตรออกมาพูดไม่
จบ หรือฟังแต่นายปิยบุตรจึงผิดพลาดหมด 
2.ประเด็นมันอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่ ไม่ส่งเอกสารทางการเงินที่กกต.ต้องการ ทั้งรายได้ รายจ่าย เอกสารช าระหนี้ และ
เอกสารอ่ืนๆ รวมทั้งข้อสงสัยการกู้161ล้านบาทเมื่อต้นมกราคม 62 และใช้คืนในเดือนเดียวกัน 74 ล้านบาท แต่ใช้เงิน
สดคืนถึง 24 ล้านบาท และมากู้อีก 30 ล้านบาทในเดือนเมษายน 62 และลดดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ 2 
การกระท าดังกล่าวนั้น เข้าข่ายเอ้ือประโยชน์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ทั้งๆที่นายธนาธร ก็บริจาคเงินให้พรรค ปีละ 
10 ล้านบาททั้งปี 2561 และ 2562 ไปแล้ว 
3.จึงท าให้สงสัยว่า เป็นการกู้อ าพรางเพ่ือให้ประโยชน์แก่พรรคอนาคตใหม่หรือไม่ การกระท าดังกล่าวจึงผิดมาตรา 62 
(เรื่องรายได้) มาตรา 66 (เรื่องรับเงินเกิน 10 ล้านบาท) มาตรา 72 (ไม่ใช่เงินนายธนาธรมีแหล่งที่มาผิดกฏหมาย แต่
พรรคได้เงินมาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย) ทางกกต.จึงใช้มาตรา 92วงเล็บ3 เสนอยุบพรรคตามความผิดตามมาตรา72 คือ
ได้ประโยชน์อื่นใดท่ีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และได้มาด้วยวิธีไม่ชอบด้วยกฏหมาย 
4.ที่ส าคัญถ้าดูตามมาตรา 87 เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมือง ต้องน าไปใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิกและค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรค
การเมือง ไม่มีช่องที่ให้น าไปช าระเงินกู้ เท่ากับว่าพรรคคุณก็ผิดมาตรานี้อีก 
5.ขนาดคุณธนาธรไปให้ปากค าที่กกต. คุณยังพูดค าตอบซ้ าๆเลยว่า จ าไม่ได้ ไม่แน่ใจ ทั้งๆท่ีคุณท าเองทั้งสิ้น ดังนั้นทางที่
ดีคุณธนาธรควรเปลี่ยนทีมงาน และรวบรวมข้อมูล ไปต่อสู้ในศาลรัฐธรรมนูญจะดีกว่ามากล่าวหากกต. เพราะต่างฝ่าย
ต่างท าหน้าที่ ทุกฝ่ายก็ต้องจบและเคารพค าตัดสินของศาล ถ้ายังไม่เข้าใจอีกให้ติดตามการ live ผ่านรายการNEXTรปช. 
ครั้วที่2 วันที่ 15 ก พ. 63 เวลา 10.30 น.ทางเพจของผม คุณจะเข้าใจมากขึ้น 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57096 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57096
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มาแล้ว! 'ชวน' เปิดผลสอบส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:33 น.      

 

 

 
13 ก.พ.63 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าผลสอบ ส.ส.เสียบบัตร
แทนกันว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งผลสอบกรณีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง  และนางนาที รัชกิจ
ประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มาให้เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งตนก็บอกแล้วว่า เราต้องสอบส.ส.คนอ่ืนที่
มีข่าวด้วย เพราะข้อมูลนี้อยู่ที่สภาจึงไม่มีใครอยากเปลืองตัวเรื่องนี้ แม้แต่ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ก็ไม่
อยากท า แต่อย่างน้อยสภาฯต้องรับผิดชอบ เพราะทั้งวงจรปิดและเรื่องบัตร เจ้าหน้าที่สภาฯเป็นผู้เก็บรักษา ดังนั้นสภา
ฯจึงเป็นผู้ที่น่าจะสอบได้ดีท่ีสุด 
นายชวน กล่าวต่อว่า ในรายงานในส่วนของนายฉลอง ไม่มีปัญหา เพราะยอมรับว่าไม่อยู่ในห้องประชุม ส่วนนางนาที ยัง
ไม่ปรากฏในขอ้มูล แต่ทางสภาฯก็ส่งเรื่องไปยังการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ว่าขึ้นเครื่องบินตอนกี่โมง แล้วเอามา
เทียบเวลาในสภาฯว่าลงคะแนนตอนก่ีโมง. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57090 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57065 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57090
https://www.thaipost.net/main/detail/57065
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หวิดล่ม!องค์ประชุมเกนิแค่ 1 เสียง 'ชวน' อบรม 'เรืองไกร'  
แฉลบออกนอกประเดน็วิจารณ์ศาลรธน. 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:09 น.      

 

 
 
13 ก.พ.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับบรรยากาศท่ีประชุมสภาฯในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 2563 ตั้งแต่
มาตรา 1  นั้น  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เลขานุการกมธ.วิสามัญฯ และนายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล รองประธานกมธ.
วิสามัญฯ พยายามเปิดประเด็นปัญหาเรื่องการพิจารณาเกิน 105 วัน ซึ่งเท่ากับว่าขัดกับรัฐธรรมนูญและกลายเป็น
กระบวนการไม่ชอบ ท าให้ส.ส.ในซีกรัฐบาลยกมือประท้วงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน
การประชุมอยู่ ว่า ทั้งสองคนนี้อภิปรายนอกประเด็น อยากให้ช่วยควบคุมให้นายเรืองไกรและนายวรวัจน์พูดเฉพาะใน
เนื้อหาเท่านัน้ 

ด้าน นายชวน  ขอให้นายเรืองไกร อภิปรายอยู่ในประเด็น เพราะออกไปไกลเกินไม่อยู่ในประเด็น   ไม่เช่นนั้น
ประชาชนจะมองว่าเป็นการยื้อเวลาผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่อภิปรายมาตรา 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ที่ประชุมได้เช็กองค์ประชุมก่อนที่จะโหวตลงมติ
มาตราดังกล่าว ปรากฏว่า มีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแสดงตนเป็นองค์ประชุม 250 เสียง ถือว่าเกินองค์ประชุมมาอย่างฉิวเฉียด
เพียง 1 เสียง จากจ านวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภาขณะนี้ 498 คน ที่ต้องมีองค์ประชุมตั้งแต่ 249 เสียงขึ้นไป ก่อนที่ประชุมจะ
ลงมติเห็นชอบมาตรา1 ด้วยคะแนน 245 ต่อ 0 งดออกเสียง6 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพิจารณามาตรา2ไปจนถึงมาตรา8 นายเรืองไกร กิจวัฒนะ อดีตกมธ.เสียงข้างน้อย ที่
ขอสงวนความเห็นอภิปรายไว้เกือบทุกมาตรา ก็ยังคงอภิปรายตามที่ได้สงวนความเห็นไว้ โดยมีบางมาตราท่ีนายเรืองไกร 
แฉลบออกไปพูดนอกประเด็น ท าให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องคอยประท้วงอยู่เป็นระยะๆ แต่บรรยากาศการประชุมยังเดินไป
ได้ด้วยดี  
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กระทั่งเข้าสู่มาตรา 9 ว่าด้วยกระทรวงการคลัง นายเรืองไกรได้ขอถอนในสิ่งที่สงวนความเห็นขออภิปรายไว้ ท า
ให้การประชุมลงมติตั้งแต่มาตรา9 เป็นต้นไป เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะไม่มีกรรมาธิการ และส.ส.คนใดติดใจขอ
อภิปราย แต่ละมาตราใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถลงมติผ่านความเห็นชอบไปได้อย่างราบรื่น   แต่ละมาตรา มีส.ส.
รัฐบาลแสดงตนเป็นองค์ประชุมอยู่ระหว่าง250-254 เสียง  มีเสียงให้ความเห็นชอบอยู่ระหว่าง 244-245 เสียง และงด
ออกเสียงอยู่ระหว่าง 5-6เสียง โดยไม่มีเสียงไม่เห็นชอบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการแสดงตนเป็นองค์ประชุมนั้นมีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล แสดงตนเป็นองค์
ประชุมอย่างพร้อมเพรียง ส่วนคะแนนงดออกเสียงที่มีผู้งดออกเสียงในแต่ละมาตราอยู่ที่ประมาณ 7คน พบว่า เป็นของ
ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 5คน ที่ประกาศตัวแยกการท างานจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน และขอท างานอิสระ   ได้แก่ 
นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ , นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ, นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ   
ส่วนคะแนนงดออกเสียงอีก 2 เสียงคือ นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายศุภชัย โพธิ์สุ รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
กระทั่งเวลา 12.45 น. ที่ประชุมผ่านมาตรา 30 เป็นที่เรียบร้อย  นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ขอพักการ
ประชุม เนื่องจากตอนนี้ส.ส.ต่อเข้าห้องน้ ากันเป็นจ านวนมาก ท าให้นายชวน สั่งพักการประชุม และนัดเปิดประชุมอีก
ครั้งในเวลา 13.15 น. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57088 
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ออกอาการ! 'ธนาธร' อา้งนักบัญชี นักกฎหมายทั่วประเทศ พรรคกู้เงินไม่ใช่รายได้ ปิดช่อง
ศาลรธน.ยุบพรรคอนาคตใหม ่
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:50 น.      

 

 
13 ก.พ.63 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค า

วินิจฉัยคดีเงินกู้ 191 ล้านในวันที่ 21 ก.พ. พรรคอนาคตใหม่จะมีการจัดกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์อะไรหรือไม่ ว่า เรื่องนี้
ต้องหารือทีมยุทธศาสตร์พรรคก่อน แต่อย่างหนึ่งที่สบายใจเมื่อเทียบกับคดีอิลลูมินาติกับคดีเงินกู้นี้ ตนมีความเชื่อว่า
คดีอิลลูมินาติมีช่องว่างให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลยพินิจมากกว่า เพราะมันเป็นเรื่องปฏิกษัตริย์นิยม สามารถตีความได้
กว้างและมีช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจได้มากจริงๆ แต่เคสนี้ช่องว่างให้ศาลชั้นดุลยพินิจมันน้อยมาก 
“คุณบอกว่าเงินกู้เป็นรายได้และตีความว่าผมผิดตามมาตรา 66 เมื่อไร คุณเถียงกับนักบัญชี นักกฎหมายทั่วประเทศ 
เพราะมันไม่ใช่ มันมีมาตรฐานการบัญชีรองรับอยู่ เรื่องบัญชีมันตรงไปตรงมา ดังนั้นคุณดิ้นตรงนี้ไม่ได้ หรือคุณจะบอกว่า
ผมครอบง าพรรคได้อย่างไร ในเมื่อคุณไม่เคยศึกษาเลยว่าพรรคผมท างานอย่างไร อยู่ๆ มากล่าวหาว่าผมครอบง าพรรค 
ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะเขียนอย่างไรว่าผมครอบง าพรรค และสุดท้ายคุณจะพิสูจน์อย่างไรว่าเงินของผมนั้นมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผมยังเชื่อว่าไม่ผิด แต่ประมาทไม่ได้ เราก็ไม่ได้ไว้วางใจ" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57074 
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อดีตแกนน าพันธมติรฯ เสนอเลื่อนการพิจารณายุบอนค.หลังซักฟอก 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06:57 น.      

 

14ก.พ.63-นายพิภพ ธงไชย อดีตแกนน ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประขาธิปไตย(พธม.) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว เรื่อง “ประเทศไทยต้องไปข้างหน้า การเมืองต้องเปิดพื้นท่ีให้ทุกฝ่าย ร่วมลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคต
ใหม่”มีเนื้อหาดังนี้ 
ผมได้รับค าเชิญชวนร่วมลงชื่อในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีความเห็นตอบกลับไปยังมิตรสหายที่เชิญชวน โดยขอไม่ร่วมลงชื่อ
ด้วย แต่จะน าความคิดนั้นมาเผยแพร่ให้อ่านกันในวงกว้างออกไป ดังนี้ 
  ๑.โดยหลักการ เห็นว่าไม่ควรมี กม.ว่าด้วยการยุบพรรคการเมืองใดๆท้ังสิ้น เพราะพรรคการเมืองมีสมาชิกพรรค 
เป็นเรือนแสนเรือนล้าน การท าผิด กม.ของ สส.หรือกรรมการบริหารพรรค ก็ให้เป็นความผิดเฉพาะคนๆนั้นไป หรือ
กรรมการบริหารคณะนั้นไป ไม่เป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคการเมืองนั้นๆ ท าให้กระทบกับสมาชิกพรรคทั้งหมด ที่ไม่ได้ท า
ผิด กม.ไปกับกรรมการบริหารพรรค หรือ สส.ของพรรค สมาขิกพรรคจะได้ร่วมกันเดินงานอุดมการณ์ทางการเมืองต่อไป
ได้ ไม่แตกกระจาย ต้องไปรวมตัวกันใหม่เช่นพรรคการเมืองต่างๆในอดีตที่ผ่านมา 

๒.เห็นด้วยว่าเราไม่ควรไปท าอะไรกับคนท่ีคิดต่างกับเรา ถ้าคนๆนั้นไม่ท าผิด กม.ถึงแม้ กม.นั้น หรือ รธน.นั้นจะ
ไม่ดีก็ตาม ก็ต้องพยายามแก้ไขใหม่ให้ได้ 

๓.ผมได้อภิปรายในเวทีของพรรคอนาคตใหม่ที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ในฐานะคน
อ่างทอง ต่อหน้าหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่าในเรื่องการแก้ รธน.หรือ กม.อ่ืนใด พรรคอนาคตใหม่ควรท างานในสภาฯให้
เต็มที่ หาแนวร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆและก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่มุ่งสู่ความส าเร็จในระบอบรัฐสภาฯในฐานะ
ที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่มี สส.ถึง ๘๐ คน ให้มีประสิทธิภาพ 

๔.ระหว่างบทบาทการเมืองภาคประชาชนกับการเมืองของพรรคการเมือง ต้องแยกบทบาทการเคลื่อนไหวให้
ชัดเจน ให้ท าคู่ขนานกันไป ซึ่งท าได้ แต่ต้องคนละกลุ่มก้อนกัน ไม่ใช่ปะปนกันเช่นพรรคอนาคตใหม่ พรรคของทัก ษิณ 
หรือพรรคของสุเทพ ท าอยู่ จะล้มเหลวเช่นเดียวกับพรรคการเมืองใหม่สมัย พธม. เพราะสังคมไทยมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองพิเศษ ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการเมืองแบบพรรคการเมือง มวลชนแยกแยะได้ 
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๕.ขอเสนอให้พรรคอนาคตใหม่ยื่นศาล รธน.เลื่อนการพิจารณาเหตุที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ ไปหลังการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปก่อน ให้น ามาพิจารณาหลังจากนั้น เพ่ือให้พรรคอนาคตใหม่ได้ท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
ตามกระบวนการประชาธิปไตยในรัฐสภาฯอย่างเต็มที่ก่อน จะไม่ท าให้ศาล รธน.ถูกกล่าวหาทางการเมืองได้ 

๖.ระหว่างการกระท าผิด กม.ของสมาชิกพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคนั้น ศาล รธน.ควรพิจารณาไปตาม
เจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เพ่ือให้ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาก้าวหน้า
ไป ไม่สะดุดหยุดลงเช่นอดีต 

๗.เห็นด้วยว่าควรมีการแก้ไข รธน.ใหม่ จะแก้รายมาตรา หรือทั้งฉบับ ก็ตาม เราเคยมี รธน.ที่ดีฉบับหนึ่ ง คือ 
รธน.๒๕๔๐ แต่โชคร้ายที่ได้พรรคของทักษิณมาบริหารประเทศ และเรามี รธน.ฉบับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ร่างเสร็จ
แล้วแต่ถูก คสช.ตีตกไป จึงกลายเป็น รธน.๒๕๖๐ ที่สืบทอดอ านาจทหาร คสช.อยู่ต่อไป 

๘.ประเทศเราขาดการปฏิรูปที่ส าคัญอยู่สามสี่เรื่อง คือปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา กระบวนการ
ยุติธรรม ปฏิรูป กม.เพ่ือแก้ความเหลื่อมล้ า ประเทศจึงมีปัญหาอยู่แบบนี้ร่ าไป 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57153 
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โหวตงบฯวาระ 2,3 หดืจับ นับหนึ่งใหม่ก่อนผ่านฉลุย 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  

 
 

  สภาเสียงปริ่มน้ าหืดจับโหวตงบประมาณ 2563 วาระ 2-3 ตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้ว “ชวน” กรีด
เมื่อส่งเรื่องให้ศาลตีความค าตัดสินย่อมผูกพัน ไม่ใช่ก้าวก่าย แต่สภา ต้องร่วมรับผิดชอบ ที่ประชุมเกือบสะดุดหลัง
มาตรา 6 องค์ประชุมไม่ครบ สุดท้ายโหวตนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่มาตราแรกก่อนฉลุย อ้ึง! ส.ส.ต้องอ้ันอึอ้ันฉี่ กระทั่งปั๊มนมก็
ไม่กล้าหายหัว ส.ว.เตรียมรับไม้ต่อทันที 14 ก.พ. 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) ในระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จ
แ ล้ ว ใ ห ม่ ใ น ว า ร ะ  2 แ ล ะ  3 ต า ม ค า วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ จ า ก ก ร ณี เ สี ย บ บั ต ร แ ท น กั น 
โดยก่อนการประชุม นายชวนให้สัมภาษณ์ว่า เชื่อว่าสมาชิกคงไม่อภิปรายต่อ การพิจารณาจึงน่าจะจบได้เร็วขึ้น แต่จะ
จบหรือไม่ ไม่ทราบ หากไม่จบก็อภิปรายต่อวันที่ 14 ก.พ. เพราะเป็นสิทธิ์ของสมาชิก ส่วนจะมีปัญหาเรื่องเสียบบัตรอีก
หรือไม่นั้น เราก็มีบทเรียนอย่างแรงมาแล้ว 
    และเมื่อเวลา 09.30 น. ก่อนเปิดประชุม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทย (พท.)  กล่าวว่า แปลกใจว่า
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เลขานุการ กมธ.วิสามัญฯ มานั่งบนบัลลังก์ในห้องประชุมท าไม ทั้งที่หน้าที่น่าจะหมดไปแล้ว 
ขณะเดียวกัน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลยังมาลงชื่อเป็นองค์ประชุมไม่ถึง 200 คน แต่ฝ่ายค้านมาลงชื่อให้ครบแล้ว ดังนั้นฝ่ายค้าน
จ ะ ป ล่ อ ย ใ ห้ รั ฐ บ า ล ท า ห น้ า ที่ ล ง ม ติ ใ น ว า ร ะ ที่  2 แ ล ะ  3 จึ ง ข อ อ นุ ญ า ต อ อ ก จ า ก ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม 
       นายชวนกล่าวว่า ขณะนี้อยู่นอกระหว่างการประชุม จึงยังไม่มีการบันทึกการประชุมอะไรทั้งสิ้น และแจ้งต่อที่
ประชุมว่ามีผู้เข้ามาลงชื่อเป็นองค์ประชุมแล้ว 281 คน จึงขอเปิดการประชุมในเวลา 09.47 น. 
         จากนั้น นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขอหารือว่า เนื่องจากฝ่ายค้าน
ได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว จึงอยากสอบถามว่าซีกรัฐบาลไปนั่งเพ่ือใช้ช่องเสียบบัตรเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งนายชวนแจง 
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ว่าไม่ควร เพราะจะโดนว่าเป็นคนกดบัตรแทน เชื่อว่าเดือน พ.ค.นี้เราจะใช้ห้องประชุมใหญ่ได้แล้ว ทั้งนี้เห็นใจกับเรื่องที่
เกิดข้ึน แต่เราอาสาประชาชนมาแล้ว เรื่องแค่นี้เราไม่ต้องบ่นสภาต้องร่วมรับผิดชอบ 
    ต่อมานายชวนได้ด าเนินตามระเบียบวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า เราใช้
สิทธิ์ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สิ่งที่เราต้องท าคือค าวินิจฉัยมีผลผูกพันรัฐสภา ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ส่วนเรื่อง
ความชอบหรือไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคน และกรณีไม่ได้เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาก้าวก่ายฝ่าย
นิติบัญญัติ เพราะมาจากการที่ประธานสภาฯ ส่งเรื่องไปให้ศาลวินิจฉัย ก็ต้องร่วมรับผิดชอบ ถ้าการท างานผิดพลาดก็
ร้องเรียนมากันมาได้ แต่ยืนยันการด าเนินการประชุมวันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ส่วนเรื่องกรอบเวลา 105 วันที่สภา
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จแล้ว และสิ้นสุดไปตั้งแต่เดือน ม.ค.แล้วนั้น ขอชี้แจงว่าประเด็น 105 วัน สภาได้ด าเนินการ
ครบถ้วนแล้วตั้งแต่ 11 ม.ค.2563 แต่การประชุมวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง 105 วัน เพราะเป็นกระบวนการใหม่ที่เกิดมาจาก
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ขออย่าไปกังวลว่าเราเสียเกียรติหรือไม่ เพราะการเคารพกฎหมายบ้านเมืองเป็นการ
กระท าท่ีมีเกียรติอยู่แล้ว 
    ทั้งนี้ บรรยากาศที่ประชุมสภาในการพิจารณามาตรา 1 ว่าด้วยชื่อร่าง พ.ร.บ. นายเรืองไกรและนายวรวัจน์ เอ้ือ
อภิญญกุล รองประธาน กมธ.วิสามัญฯ พยายามเปิดประเด็นเรื่องการพิจารณาเกิน 105 วัน จน ส.ส.ซีกรัฐบาลยกมือ
ประท้วง ท าให้นายชวนระบุว่า สองคนนี้อภิปรายนอกประเด็น อยากให้ กมธ.ช่วยอภิปรายอยู่ในประเด็น ไม่เช่นนั้น
ประชาชนจะมองว่าเป็นการยื้อเวลาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 
         หลังจากท่ีอภิปรายมาตรา 1 เสร็จ ที่ประชุมได้เช็กองค์ประชุมก่อนโหวตลงมติ ปรากฏว่ามี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแสดง
ตนเป็นองค์ประชุม 250 เสียง ถือว่าเกินองค์ประชุมมาอย่างฉิวเฉียดเพียง 1 เสียง จาก ส.ส.ที่มีอยู่ในสภาขณะนี้ 498 
คน ที่ต้องมีองค์ประชุมตั้งแต่ 249 เสียงขึ้นไป ก่อนที่ประชุมจะลงมติเห็นชอบมาตรา 1 ด้วยคะแนน 245 ต่อ 0 งดออก
เสียง 6 
    และระหว่างพิจารณามาตรา 2 ไปจนถึงมาตรา 8 นายเรืองไกรที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายไว้เกือบทุกมาตรา ก็
ยังคงอภิปรายตามที่สงวนไว้ และมีบางมาตราที่นายเรืองไกรแฉลบออกไปพูดนอกประเด็น ท าให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้อง
คอยประท้วงเป็นระยะๆ แต่บรรยากาศยังเดินไปได้ด้วยดี จนกระทั่งเข้าสู่มาตรา 9 ว่าด้วยกระทรวงการคลัง นายเรือง
ไกรได้ขอถอนในสิ่งที่สงวนความเห็นขออภิปรายไว้ ท าให้การประชุมลงมติตั้งแต่มาตรา 9 เป็นต้นไป เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว เพราะไม่มี กมธ.และ ส.ส.คนใดอภิปราย แต่ละมาตรา ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ลงมติผ่านความเห็นชอบไปได้
ราบรื่น โดยแต่ละมาตรามี ส.ส.รัฐบาลแสดงตนเป็นองค์ประชุมอยู่ระหว่าง 250-254 เสียง และมีเสียงให้ความเห็นชอบ
ระหว่าง 244-245 เสียง และงดออกเสียงอยู่ 5-6 เสียง ไม่มีเสียงไม่เห็นชอบ 
    ส าหรับการแสดงตนเป็นองค์ประชุมนั้น มี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลแสดงตนเป็นองค์ประชุมพร้อมเพรียง ส่วนคะแนน
งดออกเสียงที่มีผู้งดออกเสียงในแต่ละมาตราอยู่ที่ประมาณ 7 คน พบว่าเป็น ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คน ที่ประกาศ
ตัวแยกการท างานจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่วนคะแนนงดออกเสียงอีก 2 เสียงคือนายชวน และนายศุภชัย โพธิ์สุ 
รองประธานสภาฯ กระทั่งเวลา 12.45 น. ที่ประชุมผ่านมาตรา 30 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ขอพักการประชุม เนื่องจาก ส.ส.ต่อคิวเข้า
ห้องน้ ากันเป็นจ านวนมาก ท าให้นายชวนสั่งพักประชุม และนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 13.15 น. 
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    ทั้งนี้ หลังพักประชุมไปนานกว่า 1 ชั่วโมง ปรากฏว่าที่ประชุมไม่สามารถกลับมาเปิดประชุมได้ เนื่องจากต้องไปหารือ
ถึงปัญหาการลงมติมาตรา 6 งบกลางที่อาจเกิดข้อผิดพลาด มีองค์ประชุมไม่ครบระหว่างโหวตลงมติ เนื่องจากตอนโหวต
ลงมติด้วยคะแนนเสียง 237 ต่อ 0 นั้น มีผู้อยู่ในห้องประชุมแค่ 245 คน ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จนนายวีระกร 
ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรค พปชร. ต้องทักท้วง แต่นายชวนยืนยันว่าด าเนินการถูกต้องแล้ว และให้ด าเนินการ
ประชุมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมใช้เวลาหารือเรื่องดังกล่าวเป็นเวลา 1.30 ชั่วโมง จึงมาประชุมใหม่ 
    ต่อมาเวลา 14.15 น. ที่ประชุมกลับมาเปิดประชุมใหม่ นายวิรัชได้ขอหารือว่ามีข้อเคลือบแคลงเรื่องการโหวตมาตรา 
6 ที่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากเมื่อเวลา 11.17 น. ได้เช็กองค์ประชุมก่อนลงมติ พบว่ามีองค์
ประชุม 253 เสียง ถือว่าครบองค์ประชุม แต่ต่อมาเวลา 11.18 น. ซึ่งห่างกันเพียง 1 นาที ได้โหวตลงมติมาตรา 6 
ปรากฏว่ามีองค์ประชุมเหลือแค่ 245 เสียง หายไป 8 เสียง ซึ่งได้สอบถามทั้ง 8 คนแล้ว ยืนยันว่าอยู่ในห้องประชุมครบ
โดยตลอด จึงเป็นไปได้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ใน 3 ประการ ได้แก่ 1.ปัญหาเครื่องลงคะแนนที่กดบัตรแล้ว คะแนนไม่ขึ้น 
2 ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนผิด และ 3.เสียบบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุมแล้ว แต่ลืมกดปุ่มตอนลงมติ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่
จะลืมกดพร้อมกัน 8 คน เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ จึงขอหารือให้โหวตลงมติกันใหม่ตั้งแต่มาตรา 6 
เป็นต้นไป จะได้ไม่มีใครไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยอีก  
    ด้านนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ชี้แจงเช่นกันว่า การแสดงตนเป็นองค์ประชุมในทุกมาตราที่ผ่านมามีเสียง
เกิน 249 เสียงมาตลอด  
    จากนั้นนายชวนได้ขอความเห็นจากสมาชิกว่า ควรย้อนกลับไปลงมติใหม่ตั้งแต่มาตรา 6 เป็นต้นมาหรือไม่ เพ่ือมิให้
ใครไปยื่นร้องต่อศาล ซึ่งสมาชิกได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง และในท้ายที่สุดนายชวนเสนอให้ไปโหวตใหม่ทั้งหมด 
ตั้งแต่มาตรา 1 ซึ่งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท. ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านก็เห็นด้วยกับแนวทางของนาย
ชวน ในที่สุดที่ประชุมจึงเห็นพ้องต้องกันให้ไปเริ่มโหวตลงมติใหม่ตั้งแต่มาตรา 1 ในเวลา 15.00 น. ในขณะที่นายเรือง
ไกรได้ขอถอนการอภิปรายที่สงวนความเห็นไว้ตั้งแต่มาตรา 1-31 เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ท าให้ ส.ส.ในห้องประชุมพากันปรบมือแสดงความพอใจ ก่อนเริ่มลงมติใหม่ ซึ่งก็เป็นไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่มาตรา 
1 และเสร็จสิ้นมาตรา 55 ในเวลา 16.17 น. จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติวาระ 3 ทันที โดยที่ประชุมมีมิติเห็นชอบ 257 ไม่
เห็นด้วย 1 และงดออกเสียง 3 คน จากที่ประชุมทั้งหมด 261 คน 
     ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ  และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ท าหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีติดภารกิจไป
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้เคราะห์ร้ายที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายกฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญและซาบซึ้งถึงความ
ทุ่มเทของ ส.ส.ทุกท่าน ที่ร่วมกันพิจารณาลงมติผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ใน
ที่สุดก็ได้รับความเห็นชอบจากสภา รัฐบาลขอให้ค ามั่นสัญญาว่าจะด าเนินการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อประเทศชาติและพ่ีน้องประชาชน ทั้งใช้จ่ายงบของรัฐด้วยความระมัดระวังตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 
และขอให้ความมั่นใจว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนจะถูกน าไปใช้จ่ายพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน 
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  ต่อมาประธานสภาฯ ได้สั่งปิดประชุมในเวลา 16.31 น. ขณะที่นายวีระกร ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรค 
พปชร. ในฐานะ กมธ. ได้ร้องขอให้ กมธ.วิสามัญฯ ร่วมถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ก่อนกลับบ้าน  
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 14 ก.พ. เวลา 14.00 น. วุฒิสภาได้นัดประชุมพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 ต่อไป  
   มีรายงานบรรยากาศการประชุมสภาพบว่า จากภาวะเสียงปริ่มน้ าของรัฐบาล ท าให้การโหวตรายมาตรามีความ
ตะกุกตะกักอยู่เป็นระยะ จน ส.ส.ฝั่งรัฐบาลไม่กล้าลุกออกจากห้องประชุม แม้แต่การรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ า 
เพราะกลัวจะกลับมาลงคะแนนไม่ทัน โดยในช่วงเวลาประมาณ 10.45-12.50 น. ขณะที่ประชุมพิจารณาลงมติในมาตรา 
2 น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลเมืองไทย ต้องนั่งปั๊มนมในห้องประชุม เพ่ือเก็บไว้ให้บุตรชายอายุ 8 
เดือน เนื่องจากไม่สามารถออกไปพักนอกห้องประชุมได้ 

ทั้งนี้ ในการลงมติในวาระ 3 ซึ่งมี ส.ส. 1 เสียงที่ไม่เห็นชอบ คือนายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
อนาคตใหม่ (อนค.)  ซึ่งถือว่าฝืนมติวิปฝ่ายค้านที่ไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติ โดยนายนิรามานชี้แจงว่า รู้อยู่แล้วว่าร่าง
งบประมาณดังกล่าวจะผ่านวาระ 3  จึงลงมติไป ซึ่งไม่ซีเรียสและต้องการสร้างสีสันเท่านั้น และยังอยู่ ฝ่ายค้าน
เหมือนเดิมทั้งตัวและใจ ส่วนจะถูกมองว่าเป็นงูเห่าหรือไม่ ขอยืนยันว่าให้เงินเป็น 100 ล้านบาทก็ไม่ไป เพราะเติบโตมา
จากบ้านหลังนี้ และจะไม่มีการท าร้ายพรรค อนค.อย่างแน่นอน 
    นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. กล่าวถึงสาเหตุที่ อนค.และพรรคฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมโหวต
ในวาระ 2 และ 3 ว่า อนค.และพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาล ซึ่งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และที่
ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการผ่านร่าง พ.ร.บ.นี้อย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็มีปัญหาเรื่องเสียบบัตรแทนกัน ซึ่งยังไม่
มี ส.ส.หรือตัวแทนรัฐบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น  
     "อยากวิงวอนสังคมร่วมกันกดดันไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้น ารัฐบาล ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วย
การลาออก ถ้ าจะ เป็ นรั ฐบาล เสี ย งปริ่ มน้ า แบบนี้  ประ เทศ เดิ นหน้ าต่อ ไป ไม่ ได้ "  นาย พิจารณ์กล่ า ว   
    ส่วนที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ก่อนเดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ยิงกราด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ปฏิเสธที่จะตอบค าถามกรณีที่เกิดปัญหา
ระหว่างการประชุมสภาในการลงมติในวาระ 2 และ 3 ในมาตรา 6 ที่องค์ประชุมไม่ครบ โดยนายกฯ เพียงแต่พยักหน้า
โดยไม่ ได้ตอบค าถามใดๆ ขณะที่  พล .อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ รองนายกฯ ไม่ตอบค าถามเช่นเดียวกัน  
    ด้านนายชวนกล่าวถึงความคืบหน้าผลสอบ ส.ส.เสียบบัตร ว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งผลสอบกรณีนาย
ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง  และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มาให้เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 
ซึ่งได้บอกแล้วว่าเราต้องสอบ ส.ส.คนอ่ืนที่มีข่าวด้วย เพราะข้อมูลนี้อยู่ที่สภา จึงไม่มีใครอยากเปลืองตัวเรื่องนี้ แม้แต่
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ก็ไม่อยากท า แต่อย่างน้อยสภาต้องรับผิดชอบ เพราะทั้งวงจรปิดและเรื่องบัตร 
เจ้าหน้าที่สภาเป็นผู้เก็บรักษา ดังนั้นสภาจึงเป็นผู้ที่น่าจะสอบได้ดีท่ีสุด 
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    “ในรายงานส่วนของนายฉลอง ไม่มีปัญหา เพราะยอมรับว่าไม่อยู่ในห้องประชุม ส่วนนางนาทียังไม่ปรากฏในข้อมูล 
แต่สภาก็ส่งเรื่องไปยังการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ว่าขึ้นเครื่องบินตอนกี่โมง แล้วเอามาเทียบเวลาในสภาว่า
ลงคะแนนตอนก่ีโมง” นายชวนกล่าว 
 
        นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรค พท. กล่าวว่า ขอเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประวิตร , นายอนุทิน และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เร่งเอาผิดกับ ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกัน เพราะถือ
เป็นการจงใจกระท าความผิดกฎหมายเสียเอง ซึ่งผู้น าพรรครัฐบาลทุกท่านต้องกล้าที่จะด าเนินการกับลูกพรรคของ
ตนเอง เพ่ือรักษาหลักการทางกฎหมาย จะปล่อยให้ ส.ส.เห็นรัฐสภาอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนสนามเด็กเล่น นึกอยากจะ
ท าผิดก็ปล่อยให้ท ากันตามอ าเภอใจโดยไม่มีมาตรการลงโทษ และปล่อยให้คนท าผิดลอยนวลแบบนี้ไม่ได้. 
 
 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://code.nytive.com/click/?x=G_Qnw8X5VElfQgpK-9BqEONXlCXMZBTOG6CnvH6_YhRNyNHYRWftpkAtAS3NVfhrgLR6OcttBVAXgvb0qFXcKBvTe_EzPHntmqWOA0HSVlbhhMg82o1gPWRGmxL-B0-XXW-29y8MYWavX9jWH1UkmbA79kx26oqZ4JvfHuZQugbAHPjp6B_nD45SpDIIHevjoqy1eDrWHqGCWT7-soPM95Z5jzTSZ0WGXVgHbX3fkFiXeu_8-4oFR45nKVfM7mqWLkOC19__urHW3025UnsBoyUNw5gO_kHugZvkOuOgctu3e2HPaXKNVAUmdwf1ybEUnRhdmXfcyeXAECz-FZZaymsmCKdK13-Gcy6_i7VBGGIBh9AIg9Fv0e5AKlgrWLDEBjIfpAH8va9ng33Vvbmw1w
https://code.nytive.com/click/?x=G_Qnw8X5VElfQgpK-9BqEONXlCXMZBTOG6CnvH6_YhRNyNHYRWftpkAtAS3NVfhrgLR6OcttBVAXgvb0qFXcKBvTe_EzPHntmqWOA0HSVlbhhMg82o1gPWRGmxL-B0-XXW-29y8MYWavX9jWH1UkmbA79kx26oqZ4JvfHuZQugbAHPjp6B_nD45SpDIIHevjoqy1eDrWHqGCWT7-soPM95Z5jzTSZ0WGXVgHbX3fkFiXeu_8-4oFR45nKVfM7mqWLkOC19__urHW3025UnsBoyUNw5gO_kHugZvkOuOgctu3e2HPaXKNVAUmdwf1ybEUnRhdmXfcyeXAECz-FZZaymsmCKdK13-Gcy6_i7VBGGIBh9AIg9Fv0e5AKlgrWLDEBjIfpAH8va9ng33Vvbmw1w
https://www.thaipost.net/main/detail/57143
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อนค.รวมตัวตึกไทยซัมมิท ซักฟอกศาลลุ้นถูกเชือด! 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

  
 
    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัด
อ่านค าวินิจฉัยคดีเงินกู้ 191 ล้าน ในวันที่ 21 ก.พ. ถึงการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคอนาคตใหม่จะมีการจัดกิจกรรมเชิญ
สัญลักษณ์ว่า เรื่องนี้ต้องหารือทีมยุทธศาสตร์พรรคก่อน แต่อย่างหนึ่งที่สบายใจเมื่อเทียบกับคดีอิลลูมินาติกับคดีเงินกู้นี้ 
ตนมีความเชื่อว่าคดีอิลลูมินาติมีช่องว่างให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลยพินิจมากกว่า เพราะมันเป็นเรื่องปฏิกษัตริย์นิยม 
สามารถตีความได้กว้างและมีช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจได้มากจริงๆ แต่เคสนี้ช่องว่างให้ศาลชั้นดุลยพินิจมันน้อยมาก 
    “คุณบอกว่าเงินกู้เป็นรายได้ และตีความว่าผมผิดตามมาตรา 66 เมื่อไร คุณเถียงกับนักบัญชี นักกฎหมายทั่วประเทศ 
เพราะมันไม่ใช่ มันมีมาตรฐานการบัญชีรองรับอยู่ เรื่องบัญชีมันตรงไปตรงมา ดังนั้นคุณดิ้นตรงนี้ไม่ได้ หรือคุณจะบอกว่า
ผมครอบง าพรรคได้อย่างไร ในเมื่อคุณไม่เคยศึกษาเลยว่าพรรคผมท างานอย่างไร อยู่ๆ มากล่าวหาว่าผมครอบง าพรรค 
ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะเขียนอย่างไรว่าผมครอบง าพรรค และสุดท้ายคุณจะพิสูจน์อย่างไรว่าเงินของผมนั้นมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย" 
    นายธนาธรยังเชื่อว่าไม่ผิด แต่ประมาทไม่ได้ เราก็ไม่ได้ไว้วางใจ ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรหรือไม่นั้น คงมีกิจกรรมกับ 
กกต.แน่ๆ ในเรื่องฟ้อง กกต.เป็นรายบุคคล ซึ่งฟ้องก่อนศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยได้เลย เพราะมันเข้าข่าย 157 ชัดๆ คุณ
กล่าวหาผมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ไม่แจ้งข้อกล่าวหาผม มีกระบวนการยุติธรรมที่ไหนเขาท าอย่างนี้กันบ้าง 
    ด้าน น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ส่วนตัวมีข้อสงสัยการท าหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญ การไม่เปิดการไต่สวนแต่กลับให้ส่งถ้อยค าของพยาน 17 ปาก จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่ 
เพราะที่ผ่านมาเกิดข้อวิจารณ์ถึงกระบวนการพิจารณาคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาตลอด เช่น การมี
เอกสารหลุดและเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับความถูกต้องในการพิจารณา แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงไม่เกิดการไต่สวนต่อ
สาธารณะ 
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    อีกทั้งพยานจ านวน 17 ปาก ส่วนใหญ่เป็นอดีต กกต.และเจ้าหน้าที่ กกต. อันเป็นพยานที่พรรคอนาคตใหม่ไม่
สามารถน ามาแสดงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง จึงจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในทางกลับกัน หากต่อให้
พรรคท าบันทึกถ้อยค าของพยานทั้ง 17 คนได้ทันก าหนดวันที่ 17 ก.พ. ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาถ้อยค าพยาน
ทั้งหมดอย่างถ่องแท้ได้ทัน 21 ก.พ.หรือไม่ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เลื่อนการอ่านค าวินิจฉัยออกไป 
    "ท าไมศาลรัฐธรรมนูญยังยืนยันจะตัดสินคดี 21 ก.พ. และไม่เปิดการไต่สวนสาธารณะ เรื่องนี้ซ้ ารอยเดิมมาตั้งแต่ 
กกต.ที่มีความผิดปกติและรีบร้อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมดนี้ขอให้ประชาชนจับตาดูว่าความยุติธรรมในคดีจะเกิดได้
หรือไม่ พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าในวันที่ 21 ก.พ.จะไม่เดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะฟังค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่พรรคอนาคตใหม่ และขอเชิญชวนผู้รักความเป็นธรรมไปร่วมฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่พรรค
อนาคตใหม่เวลา 15.00 น."  
    เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจะลาออก
ก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ เพ่ือให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคในล าดับถัดไปขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
แทน น.ส.พรรณิการ์ยืนยันว่าจะไม่มีการลาออก เพราะพรรคมีความสุจริตใจทุกอย่างท าด้วยความถูกต้อง และพร้อมรับ
ผลที่จะตามมา ถ้าจะท าให้พรรคถูกยุบก็เป็นไปตามนั้น 
    ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์เฟซบุ๊กโดยมี
เนื้อหาว่า ขอเชิญชาวกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ร่วมดื่มกาแฟสบายๆ คุยการเมือง ในรายการ "NEXT รปช.ครั้งที่ 2" เปิด
เอกสารหลุดที่ปิยบุตรพูดไม่หมด ค าให้การธนาธรคดีเงินกู้ ค าให้การเหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ มุมเห็นต่างที่ไม่เชื่อว่า 
"กู้" แต่เอ้ือประโยชน์ ท าไม กกต.จึงเสนอยุบพรรค พบกัน 15 ก.พ.2563 เวลา 10.00 น. ที่ร้านกาแฟ คิดถึงคาเฟ่แอนด์
บริสโต กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชมไลฟ์สดที่เพจพรรครวมพลังประชาชาติไทย เพจ Warong Dechgitvigrom เวลา 
10.30 น.เป็นต้นไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57145 
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บันทึกหน้า 4 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

    
 
  ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" www.thaipost.net ในที่สุดร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อย โดยใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ในการโหวตรับร่างวาระ 2 รายมาตรา 55 
มาตรา และวาระ 3 อีกครั้งตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หลังจากเกิดปัญหา ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน แต่ถ้านับเวลาลง
มติจริงๆ ที่โหวตกันรัวๆ ก็เพียงชั่วโมงกว่าเท่านั้น ถึงแม้จะทุลักทุเลสภาหวิดล่มในช่วงเช้าก็ตาม เพราะ 6 พรรคฝ่ายค้าน
บวกมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ประกาศไม่ร่วมสังฆกรรมกับกฎหมายส าคัญของประเทศฉบับนี้ ด้วยการเข้าร่วมเป็นองค์
ประชุมเพ่ือเปิดประชุมสภา ซึ่งรวมแล้วมีทั้งหมด 498 เสียง ก่อนที่ ส.ส.ฝ่ายค้านจะวอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุม 
คราวนี้ก็ปัญหาของรัฐบาล คือเสียงที่ใช้ในการโหวตต้องมีอย่างน้อยกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมทั้งหมด หรือ 249 เสียงขึ้น 
ท าให้ ส.ส.รัฐบาลทุกคนต้องนั่งอยู่ในห้องสภา ต่อให้ปวดท้องจะหนักหรือเบาหมดสิทธิ์แวบ แม้แต่คุณแม่ลูกอ่อน อย่าง 
น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลเมืองไทย ยังต้องนั่งปั๊มนมในห้องประชุม ขนาดบวกเสียงของ 5 ส.ส.
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ก็ยังสะดุดจนได้ ในมาตรา 6 ที่เหลือเพียง 245 หายไปถึง 8 เสียง ทั้งที่ ส.ส.ทั้ง 8 คนก็ยืนยันว่าอยู่
ในห้องประชุมและร่วมลงมต ิประธานชวน หลีกภัย ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสั่งโหวตใหม่ตั้งแต่มาตราแรก ป้องถูกร้องให้
เป็นโมฆะอีก ขั้นตอนจากนี้ก็น าร่างเข้าที่ประชุมวุฒิสภาในวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. ก็น่าจะผ่านฉลุย จากนั้นส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะน าร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/www.thaipost.net
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                ๐ พรรคส้มหวานเริ่ม "อยู่ไม่เป็น" กันแล้ว เมื่อวันพุธเลขาฯ พรรคเพ่ิงขย่มศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินกว่า
รัฐธรรมนูญก าหนด เปรียบเปรยเป็นซูเปอร์รัฐธรรมนูญ ล่าสุดถึงคิวโฆษกพรรค ช่อ-พรรณิการ์ ข้องใจศาลรัฐธรรมนูญ
ขยายเวลาให้พยานส่งค าชี้แจงถึง 17 ก.พ. แต่ไม่ยอมเลื่อนวันอ่านค าวินิจฉัย "ท ำไมศำลรัฐธรรมนูญยังยืนยันจะตัดสินคดี 
21 ก.พ. และไม่เปิดกำรไต่สวนสำธำรณะ เรื่องนี้ซ้ ำรอยเดิมมำตั้งแต่ กกต.ที่มีควำมผิดปกติและรีบร้อนส่งให้ศำล
รัฐธรรมนูญ ทั้งหมดนี้ขอให้ประชำชนจับตำดูว่ำควำมยุติธรรมในคดีจะเกิดได้หรือไม่ พรรคอนำคตใหม่ยืนยันว่ำในวันที่ 
21 ก.พ.จะไม่เดินทำงไปยังศำลรัฐธรรมนูญ แต่จะฟังค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่พรรคอนำคตใหม่ และขอเชิญชวนผู้รัก
ควำมเป็นธรรมไปร่วมฟังค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่พรรคอนำคตใหม่เวลำ 15.00 น." งานนี้ปักหลักปลุกสาวกส้ม
หวานโชว์พลังที่ท าการพรรค เหมือนคดียุบพรรคกรณีล้มล้างการปกครอง แต่จะได้เฮเหมือนคราวก่อนหรือเปล่า วันศุกร์
หน้าได้รู้กัน 
                ๐ ส่วนเจ้าของเงินกู้ 191 ล้านก็ขยับ ประกาศจองเวร 7 กกต. ไล่เช็กบิลรายคน "อยู่ๆ มากล่าวหาว่าผม
ครอบง าพรรค ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะเขียนอย่างไรว่าผมครอบง าพรรค และสุดท้ายคุณจะพิสูจน์อย่างไรว่าเงินของผมนั้น
มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผมยังเชื่อว่าไม่ผิด แต่ประมาทไม่ได้ เราก็ไม่ได้ไว้วางใจ คงมี
กิจกรรมกับ กกต.แน่ๆ ในเรื่องฟ้อง กกต.เป็นรายบุคคล ซึ่งฟ้องก่อนศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยได้เลย เพราะมันเข้าข่าย 157 
ชัดๆ คุณกล่าวหาผมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ไม่แจ้งข้อกล่าวหาผม มีกระบวนการยุติธรรมที่ไหนเขาท าอย่างนี้กัน
บ้าง" ก็ไม่แน่ใจว่า "ทอน" จะฟ้องเพ่ิมหรือพูดถึงคดีเดียวกับที่ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปก่อนหน้านี้ 
ที่ฟ้อง กกต.ทั้ง 7 คน และเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเกี่ยวกับคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ รวม 14 คน ในฐานะความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ซึ่งคดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 20 ก.พ. ก่อน
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตายุบพรรคอนาคตใหม่แค่วันเดียว แต่ก่อนจะถึงอีเวนต์ใหญ่สัปดาห์หน้า ก็ต้องซ้อมใหญ่กันนิดนึง 
โหนเหตุการณ์โคราชนัดสาวกสีส้มเอกเซอร์ไซส์เขย่ากองทัพคู่ปรับตัวเอ้วันเสาร์นี้.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57133
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ส้มหวานเน่าแน่! “หมอวรงค”์ แฉ “ทอน” เชื่อ “ปิยบุตร” เลยซวย ขณะ กกต.ยืนยัน
อ านาจเด็ดขาดอยู่ท่ี “ชุดใหญ”่ 
เผยแพร่: 13 ก.พ. 2563 17:25   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 

เน่าแน่! “หมอวรงค์” แฉ “ทอน” เชื่อ “ปิยบุตร” เลยซวย เอกสารหลุดพูดไม่หมด ขณะกกต.ยืนยันอ านาจสั่ง
ฟ้อง อยู่ที่ “ชุดใหญ่” มิใช่ กก.สืบสวนฯที่สั่งไม่ฟ้อง อย่างที่ “ปิยบุตร” น ามาแฉ เพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของ กกต.  
  น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้  (13 ก.พ.63) เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์หัวข้อ “ธนาธรคงฟังปิยบุตรมากไป” 
  โดยสาระส าคัญระบุว่า “1.ธนาธรออกมาโวยวายกกต. ลั่นเงินกู้ถูกกฎหมาย จี้ตอบครอบง าพรรคอย่างไร 
รวมทั้งเงินของผมนั้น มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แสดงว่า นายธนาธรอ่ าน
เอกสารหลุดของ กกต. ที่นายปิยบุตรออกมาพูดไม่จบ หรือฟังแต่นายปิยบุตรจึงผิดพลาดหมด 
  2.ประเด็นมันอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่ ไม่ส่งเอกสารทางการเงินที่กกต.ต้องการ ทั้งรายได้ รายจ่าย เอกสารช าระ
หนี้ และเอกสารอ่ืนๆ รวมทั้งข้อสงสัยการกู้161ล้านบาทเมื่อต้นมกราคม 62 และใช้คืนในเดือนเดียวกัน 74 ล้านบาท 
แต่ใช้เงินสดคืนถึง 24 ล้านบาท และมากู้อีก 30 ล้านบาทในเดือนเมษายน 62 และลดดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 7.5 เหลือ
ร้อยละ 2  

การกระท าดังกล่าวนั้น เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ทั้งๆท่ีนายธนาธร ก็บริจาคเงินให้พรรค 
ปีละ 10 ล้านบาททั้งปี 2561 และ 2562 ไปแล้ว 
  3.จึงท าให้สงสัยว่า เป็นการกู้อ าพรางเพ่ือให้ประโยชน์แก่พรรคอนาคตใหม่หรือไม่ การกระท าดังกล่าว จึงผิด
มาตรา 62 (เรื่องรายได้) มาตรา 66 (เรื่องรับเงินเกิน 10 ล้านบาท) มาตรา 72 (ไม่ใช่เงินนายธนาธรมีแหล่งที่มาผิด
กฎหมาย แต่พรรคได้เงินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ทางกกต. จึงใช้มาตรา 92 วงเล็บ 3 เสนอยุบพรรคตามความผิด
มาตรา 72 คือได้ประโยชน์อื่นใดท่ีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และได้มาด้วยวิธีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

46 

 

4.ที่ส าคัญถ้าดูตามมาตรา 87 เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมือง ต้องน าไปใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
พรรคการเมือง ไม่มีช่องที่ให้น าไปช าระเงินกู้ เท่ากับว่าพรรคคุณก็ผิดมาตรานี้อีก 

5.ขนาดคุณธนาธรไปให้ปากค าที่กกต. คุณยังพูดค าตอบซ้ าๆเลยว่า จ าไม่ได้ ไม่แน่ใจ ทั้งๆที่คุณท าเองทั้งสิ้น 
ดังนั้นทางที่ดีคุณธนาธรควรเปลี่ยนทีมงาน และรวบรวมข้อมูล ไปต่อสู้ในศาลรัฐธรรมนูญจะดีกว่ามากล่าวหากกต. 
เพราะต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่ ทุกฝ่ายก็ต้องจบและเคารพค าตัดสินของศาล  

ถ้ายังไม่เข้าใจอีกให้ติดตามการ live ผ่านรายการ NEXTรปช. ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 63 เวลา 10.30 น.ทาง
เพจของผม คุณจะเข้าใจมากขึ้น 

ทั้งนี้วันเดียวกัน(13 ก.พ.63) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีก่อนที่ศาล
รัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดีเงินกู้ 191 ล้านในวันที่ 21 ก.พ. พรรคอนาคตใหม่จะมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
อะไรหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ต้องหารือทีมยุทธศาสตร์พรรคก่อน แต่อย่างหนึ่งที่สบายใจเมื่อเทียบกับคดีอิลลูมินาติกับคดีเงินกู้
นี้ ตนมีความเชื่อว่า คดีอิลลูมินาติมีช่องว่างให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลยพินิจมากกว่า เพราะมันเป็นเรื่องปฏิกษัตริย์นิยม 
สามารถตีความได้กว้างและมีช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจมากจริงๆ แต่เคสนี้ช่องว่างให้ศาลใช้ดุลยพินิจน้อยมาก 

“คุณบอกว่า เงินกู้เป็นรายได้และตีความว่าผมผิดตามมาตรา 66 เมื่อไร คุณเถียงกับนักบัญชี นักกฎหมายทั่ว
ประเทศ เพราะมันไม่ใช่ มันมีมาตรฐานการบัญชีรองรับอยู่ เรื่องบัญชีมันตรงไปตรงมา ดังนั้นคุณดิ้นตรงนี้ไม่ได้ หรือคุณ
จะบอกว่า ผมครอบง าพรรคได้อย่างไร ในเมื่อคุณไม่เคยศึกษาเลยว่าพรรคผมท างานอย่างไร อยู่ๆ มากล่าวหาว่าผม
ครอบง าพรรค  

ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะเขียนอย่างไรว่า ผมครอบง าพรรค และสุดท้ายคุณจะพิสูจน์อย่างไรว่า เงินของผมนั้นมี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผมยังเชื่อว่า ไม่ผิด แต่ประมาทไม่ได้ เราก็ไม่ได้ไว้วางใจ"  
นายธนจาธร กล่าวต่อว่า ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรหรือไม่นั้น คงมีกิจกรรมกับ กกต.แน่ๆ ในเรื่องฟ้อง กกต. เป็นรายบุคคล 
ซ่ึงฟ้องก่อนศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยได้เลย เพราะมันเข้าข่าย 157 ชัดๆ คุณกล่าวหาผมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ไม่แจ้ง
ข้อกล่าวหาผม มีกระบวนการยุติธรรมที่ไหนเขาท าอย่างนี้กันบ้าง 
   ที่ส าคัญ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หรือ ที่ประชุมกกต.
ชุดใหญ่ ได้มีการพิจารณาค าชี้แจงของนายทะเบียนพรรคการเมือง และค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่กกต.ที่พรรคอนาคตใหม่
อ้างเป็นพยานในคดียุบพรรคจากเหตุกู้เงิน 191 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณี
ส านักงานฯจัดท าขึ้น ซึ่งจะต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้(12 ก.พ.63) ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญก าหนด โดยศาล
รัฐธรรมนูญให้กกต.ชี้แจงในเรื่องขั้นตอนการพิจารณาค าร้องดังกล่าว  
ทั้งนี้  กกต.ได้ชี้แจงยืนยันว่า ขั้นตอนการพิจารณาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย แม้ในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งของส านักงานกกต.จะมีความเห็น
เสนอต่อกกต.ให้ยกค าร้อง แต่อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเป็นของกกต. ซึ่งสามารถเห็นตามหรือเห็นต่างจากที่
คณะกรรมการสืบสวนฯ หรืออนุกรรมการฯเสนอได้ โดยหลังที่ประชุมกกต.ได้เห็นชอบค าชี้แจงดังกล่าวแล้ว ก็ได้ให้
เจ้าหน้าที่น าไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงเวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา 
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ที่น่าสนใจไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 8 ก.พ.63 หมอวรงค์ เคยโพสต์เฟซบุ๊ก จับผิด นายปิยบุตร กรณีบิดเบือนความ
จริง เกี่ยวกับขั้นตอนอ านาจหน้าที่ของ กกต. มาแล้ว  

โดยระบุว่า “1.เมื่อมีผู้ร้องเข้ามา คณะกรรมการกกต.ชุดใหญ่จะพิจารณา ถ้าเรื่องไม่มีมูลเรื่องจะตกไป แต่ถ้ามี
มูลจะตั้ง 
1.1คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เสนอความเห็น 
1.2เรื่องจะผ่านมาที่เลขาธิการ กกต.(จะมีคณะท างานชุดหนึ่งพิจารณาก่อนเสนอ เลขาธิการกกต. เหมือนธุรการ)  
1.3เสนอเรื่องต่อให้อนุกรรมการวินิจฉัย 
1.4เรื่องต้องจบที่คณะกรรมการ กกต.ชุดใหญ่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ กกต. ซึ่งจะเอาผิดทางอาญา 
2.เมื่อมีข้อเท็จจริงถึงการกระท าผิดของพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง (เลขาธิการ กกต.โดยต าแหน่ง) 
เสนอเรื่องกกต.ใหญ่ และมีมติชงศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคได้ โดยไม่ต้องตั้งข้อหาตามกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งเป็น
ความผิดทางการเมือง คนละส่วนกับอาญา 
  3.อ้างมีเอกสารหลุดว่า มีการยกค าร้องโดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนถึง 2 คณะ ซึ่งตามกฎหมายเรื่อง
ต้องยุติทันที.........ไม่จริง เพราะคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่ยกค า ร้องมีเพียงคณะเดียว ส่วนอีกชุดเป็นเพียง
คณะท างานที่พิจารณาเรื่องจากชุดแรก เสนอให้เลขาธิการกกต.พิจารณา มีเพียง 1 คน ให้ยกค าร้อง อีก 2 คน ถือว่า
การสืบสวนยังไม่สมบูรณ์ 

กรณียกค าร้องตามกฎหมาย เรื่องต้องยุติทันที......ก็ไม่จริง เพราะถ้าเรื่องมีมูลแล้ว ต้องผ่านการ พิจารณาตาม
ขั้นตอนและจบที่กกต.ใหญ่ทุกกรณี และกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระต่อกัน ยกเว้นไม่มีมูลแต่แรก เรื่องจึงตกไป 
4.กรณีท่ีมีความเห็นยกค าร้องของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดแรก มีเหตุผล 

4.1เงินกู้ ไม่ ใช่ รายได้  เป็นการตีความของนักบัญชี  ไม่ ใช่ของนักกฎหมายตามเจตนาร มณ์ของกฎหมาย 
4.2 พรรคการเมือง อ่ืนก็มีการกู้  เป็นการยกตัวอย่ างรายงานปี  2556 ซึ่ งกฎหมายคนละฉบับกับปี  2560 
4.3 กฎหมายไม่ได้ห้ามถือว่า กู้ได้ ก็ไม่ได้ตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ไม่ต้องการให้มีนายทุนมาครอบง าพรรค
การเมือง 

5.ไม่เคยเปิดโอกาสให้พรรค อนค. ต่อสู้คดีในฐานความผิดตามมาตรา 72 แต่อย่างใด.....ซึ่งนายทะเบียนพรรค
การเมือง(เลขาธิการ กกต.)สามารถเสนอเรื่องให้กกต.ใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับ โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหา ตาม
กฎหมายพรรคการเมือง คดียุบพรรคในอดีตก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา 

6.เอกสารหลุดของ กกต. ทางพรรคตั้งใจไว้ว่า จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดกระบวนการไต่สวน เพ่ือเรียก
เอกสารดังกล่าวออกมาจาก กกต. และน ามาพิสูจน์กันในศาล....... เรื่องนี้เป็นการเบี่ยงประเด็นของนายปิยบุตร เพราะ
กรรมการแต่ละข้ันตอนของกกต.นั้น เป็นอิสระต่อกัน และไม่มีผลใดๆ ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะหาค าตอบเพียงว่า การกู้เงิน
นั้นท าได้หรือไม ่

7.การบริจาคเงินของพรรคประชาธิปัตย์ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด พบว่า มีการต่อสู้ และเปิดโอกาสไต่
สวนในศาล......... จะมาเทียบกันไม่ได้ เพราะคดีเงินบริจาคพรรคประชาธิปัตย์ ต้องมีการไต่สวนข้อเท็จจริง แต่เงินกู้ของ
พรรคอนาคตใหม่ ข้อเท็จจริงสรุปไปแล้วว่า มีการกู้จริง ศาลเพียงแต่ตีความกฎหมายเท่านั้น แต่ศาลก็เปิดโอกาสให้ท า
ความเห็นเสนอศาลทั้งสองฝ่าย 
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8.ทราบว่า พรรคอนาคตใหม่ใช้หนี้นายธนาธร เป็นเงินสดถึงสองครั้ง ครั้งแรก 14 ล้านบาท ครั้งสอง 8 ล้าน
บาท ช่วยแจงหน่อยซิว่า เงินมากขนาดนี้ ท าไมแบกเป็นเงินสดใช้หนี้กัน ท าไมไม่จ่ายเช็คหรือโอนเข้าบัญชี เพราะดูแล้ว
แปลกๆ มีหลักฐานชี้แจงหรือไม่ 

9.อยากเรียกร้องทั้งนายธนาธร นายปิยบุตรหยุดสร้างวาทกรรมผู้มีอ านาจ และวาทกรรมผู้ก ากับภาพยนตร์ 
เหมือนต้องการชี้น าว่า คดีที่เกิดข้ึนถูกชี้น า ทั้งๆที่เรื่องที่เกิดขึ้น เกิดจากการกระท าผิดกฎหมายของพวกตนเองทั้งสิ้น 
ควรหันมาดูข้อผิดพลาดของตนเอง ไม่ใช่เอาแต่โทษคนอ่ืน ที่ส าคัญหยุดข่มขู่ได้แล้วครับ บ้านเมืองต้องมีข่ือมีแปรและ
ต้องเดินไปข้างหน้า 

เมื่อเป็นเช่นนี้ อะไรคือ ความเป็นเหตุเป็นผลที่แท้จริง อะไรเบี่ยงเบนประเด็น สร้างกระแส “ข่าวลวง” ขึ้นใน
สังคม เพ่ือดิสเครดิต ท าลายความน่าเชื่อถือองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ของตัวเองหรือไม่ ก็น่าจะมองออกแล้ว  ที่น่าเศร้าก็
คือ คนระดับน าทางการเมือง ท าเรื่องจริงให้เป็นเรื่องเบี่ยงเบนประเด็น เพียงเพ่ือให้ตนได้รับความเห็นใจ และท าให้เห็น
ว่า มีคนอยู่เบื้องหลังกลั่นแกล้งรังแกพวกตน สิ่งเหล่านี้นี่เอง ท าให้การเมืองไทยไม่พัฒนา และศรีธนญชัย เต็มบ้านเต็ม
เมืองไปหมด ที่ว่าจริงหรือไม่ ผู้อ่านคงต้องใช้วิจารณญาณเอาเอง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000014882 
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