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รวมข่าววันเสาร์
เสาร์      

รู้
วั
น
น้ี 

     ข่าววันน้ี 
          รู้วันน้ี 

ข่าวประจ าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MCOT ออนไลน์ 

ผู้จัดการออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
NNT ออนไลน์ 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังกล่าวถึง
การเลือกต้ัง ส.ส. จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ว่า ขณะนี้ มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเลือกต้ัง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้  โดยในวันที่ 22 ก.พ. 63 จะส่งมอบบัตรลงคะแนน
พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดให้กรรมการประจ าหน่วย และในวันที่ 17 ก.พ. 63 
จะรณรงค์และอบรมและกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงขณะนี้พบว่า
ประชาชนในพ้ืนที่มีความต่ืนตัวในการเลือกต้ังครั้งนี้ 
 ปธ.กกต. กล่ าวเพ่ิ มเติมว่า ขณะนี้ ยั งไม่ มีรายงานเรื่องการทุ จริ ต 
การเลื อกต้ั งหรือมีปัญหาการจัดการเลื อกต้ั งซ่อม แต่  กกต. ได้เตรียม 
ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่หาข่าวการทุจริตเลือกต้ังไว้พร้อมแล้ว 
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2 ไทยรัฐออนไลน์ 
MCOT ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
Workpoint ออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
ส านักข่าวอิศราออนไลน์ 
ThaiPBS ออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง กล่าวถึง
คดีฟ้องร้องพรรคอนาคตใหม่ว่า ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้ 
กกต. พิจารณาแล้ว แต่ กกต. ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ไปพิจารณาประเด็น
อ่ืนเพ่ิมเติม ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการรอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่งกลับมา
อีกครั้ง โดยการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา ต้องสืบในข้อเท็จจริงประเด็นว่า 
“รู้อยู่ แล้ วว่าไม่ มีสิ ทธิสมัครรับเลื อกต้ั งแต่ไปสมัคร” หรือไม่ ขณะนี้
ส านักงานก าลังพิจารณาศึกษาค าวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญและ 
ค าวินิจฉัยส่ วนตนของตุลาการศาลที่ กกต. ได้ รับมาเม่ือเดือนธันวาคม 
2562 ส่วนการด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่เข้าข่ายกู้เงินอีก 17 พรรค
นั้น นายอิทธิพรกล่าวว่า ขอรอดูค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 
21 ก.พ. ก่อน จึงยังไม่สามารถสรุปได้ ส าหรับกรณีที่ศาลคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ประเด็นเงินกู้ 
191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับนั้น ปธ.กกต. กล่าวว่า 
เป็นเรื่องที่ ศาลขอให้  กกต. ไปชี้แจง ไม่ ใช่ ขั้นตอนของการไต่สวน และ
เจ้าหน้าที่ของ กกต. จะไปชี้แจงต่อศาลฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้  พร้อม
ยืนยันไม่กังวลเพราะเป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้หากไม่เห็นด้วยกับการ
ท าหน้าที่ของ กกต. แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นการด าเนินการตามหน้าที่ 
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รวมข่าววันเสาร์
เสาร์      

รู้
วั
น
น้ี 

     ข่าววันน้ี 
          รู้วันน้ี 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 สยามรัฐออนไลน์  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่เพ่ือ

ตรวจเยี่ ยมส านั กงานคณะกรรมการการเลื อก ต้ั งประจ าจั งหวั ด 
สุราษฎร์ธานี และพบปะหารือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า
จังหวัด เพ่ือการเตรียมความพร้อมการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ 
 ส าหรับการลงพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้  เพ่ือตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้ บริหารท้ องถิ่ นที่ จะมีขึ้ นในอนาคต ตามที่ กฎหมายก าหนด 
ให้ เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

31 

 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ออกได้ 3 ทางคดีเงินกู้ อนค. ยุบ - ยกค าร้อง 32 
2 7HD ออนไลน์ 

 
พรรคอนาคตใหม่ร้อง กกต. เอาผิด นายกฯ ร้องเพลงช่วย 
พรรคพลังประชารัฐหาเสียงปี 62 

39 

3 ไทยรัฐออนไลน์ “ธนาธร” เชื่อม่ัน 21 ก.พ.นี้ พรรคอนาคตใหม่ ไม่ถูกยุบแน่นอน 40 
4 ไทยรัฐออนไลน์ “ธนาธร” จัด 16 ขุนพลปฏิบัติการ “พินอคคิโอ” อภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล 
41 

5 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ เปิดปฏิบัติการ ‘พินอคคิโอ’ นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล 
กระชากหน้ากาก ‘ประยุทธ์’ 

42 

6 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ไม่กลัว พรรคถูกยุบ ประกาศ สู้ในสภาไม่ได้ พร้อมสู้นอกสภา 44 
7 เว็บไซต์ TPolitic แกนน า อนค. ดาหน้า ลุยซักฟอก กกต. ศาล รธน. "อ.ชูชาติ" ย้ า

อธิบาย บทสรุปคดีเงินกู้ ธนาธร  
45 

8 7HD ออนไลน์ 
 

ธนาธร เตรียม 5 ประเด็นซักฟอก 5 รัฐมนตรีในการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ 

50 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 11 เรื่องควรรู้ ก่อนที่จะฟังศาลวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่รับ
เงินกู้ธนาธร 

51 
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รวมข่าววันเสาร์
เสาร์      

รู้
วั
น
น้ี 

     ข่าววันน้ี 
          รู้วันน้ี 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เต้น' แฉซักฟอกเที่ยวนี้ 'งูเห่า' เพ่ือไทย อนาคตใหม่ ประชาชาติ 

เพ่ือชาติ จะเลื้อยกันเพ่นพ่าน! 
53 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' ยก 3 พรรคการเมืองที่ถูกยุบในอดีตเขย่าขวัญ 'อนาคตใหม่' 54 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไม่ธรรมดา! 'พรรคกล้า' เปิดตัว 'เพจกล้า' วันเดียวแห่ติดตามทะลุหม่ืน 55 
13 มติชนออนไลน์ อุตตม ยินดี กรณ์ ต้ังพรรคกล้า อวยพรให้บรรลุเป้าหมาย 

เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน 
56 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ เผยผู้ร่วมก่อต้ัง 'พรรคกล้า' มีทั้งอดีต กปปส.- เสื้อแดง - ปชป. – เพ่ือไทย 57 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส้มหวานสะดุ้ง! 'เทพไท' ฟันเปรี้ยง 'พรรคกล้า' เจาะฐานเสียง 'อนาคตใหม่' 58 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชวน : ยามใดที่พรรคมีปัญหาคนที่ต้ังใจจริงจะไม่คิดน้อยเนื้อต่ าใจหรือ

ทิ้งพรรค-ผู้บริหารพรรคใจเสาะผู้คนก็จะหนีไป 
59 

17 คมชัดลึกออนไลน์ ชวน กรีด คนจริง ปชป. ไม่ใจเสาะทิ้งพรรค 61 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 1 ชั่วโมงฉลุย ส.ว. ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน 62 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ว. ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 64 
20 เนชั่นออนไลน์ "วุฒิสภา" ลงมติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่าง กม.งบฯ63 ใช้เวลาพิจารณา

เพียง 1 ชม. 
65 

21 มติชนออนไลน์ จตุพร เย้ย สภาฯ จะเอาผิดส.ส.เสียบบัตรแทน แต่ ปธ.สอบ ยี่ห้อ 
พปชร. ยังไงก็ไม่ส าเร็จ 

66 

 
 
บทความ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ จ าเลย 'สารภาพ' แต่ด้ินโชว์ 68 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
น้ี 

 
 
 
 
  

  
     

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ัง  พร้อมคณะ ประชุมหารือกับ 
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เก่ียวกับการเตรียมความพร้อม ในการเลือกต้ังท้องถิ่น 
การแบ่งเขตเลือกต้ังท้อ งถิ่น และการสรรหาคณะกรรมการการเลือก ต้ังประจ าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  
โดย มีนางสา วนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบู ลย์ ผู้อ าน วยการส า นักงานคณะกรรมการการเลื อกต้ังประจ าจังหวั ด
นครศรีธรรมราช และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 

 กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 

14 ก.พ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
น้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ัง นายสยุมพร ล่ิมไทย ท่ีปรึกษา 
นายเริงศัก ด์ิ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ ยวชาญ  และคณะ ประชุมร่วมกับ  นางสาวนุ ชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายพลัฏ ฐ์ นิ ลเนาวรัตน์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช น.ส.วันเพ็ญ ศรีวิรักษ์ พนักงาน
การเลือกต้ังช านาญการ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 3  และ
พนักงาน เพ่ือการเตรียมความพร้อมการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมมอบนโยบาย  
การปฏิบัติงาน  ให้พนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเย่ียมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
14 ก.พ. 2563 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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 หอประชุมทีโอที 14 ก.พ –ประธานกกต.ยืนยันพร้อมทั้งคนและอุปกรณ์ส าหรับเลือกต้ังซ่อมส.ส .
ก าแพงเพชร เผยประชาชนต่ืนตัว ยังไม่พบรายงานทุจริต 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)กล่าวถึงการเลือกต้ังซ่อมส.ส ก าแพงเพชรเขต 2 ว่า 
ขณะนี้ มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ จัดการเลือกต้ังในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ โดยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์จะส่ง
มอบบัตรลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดให้กรรมการประจ าหน่วย และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จะรณรงค์และอบรม
และกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงขณะนี้พบว่าประชาชนในพ้ืนที่มีความต่ืนตัวในการเลือกต้ังครั้งนี้ 
ประธานกกต. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องการทุจริตการเลือกต้ังหรือมีปัญหาการจัดการเลือกต้ังซ่อม แต่กกต.ได้
เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่หาข่าวการทุจริตเลือกต้ังไว้พร้อมแล้ว.-ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5e461e5ce3f8e40af541f622 
 
 

https://www.mcot.net/view/5e461e5ce3f8e40af541f622
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กกต.ย้ าพร้อมเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร เผยในพ้ืนท่ีต่ืนตัว-ไม่มีรายงานทุจริต 
เผยแพร่: 14 ก.พ. 2563 14:36   ปรับปรุง: 14 ก.พ. 2563 15:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“อิทธิพร” แจงมีความพร้อมเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 เตรียมรณรงค์ เผยในพ้ืนท่ีต่ืนตัว ไม่มีรายงาน
ทุจริต  
 วันนี้ (14 ก.พ.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงการเลือกต้ัง
ซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ก.พ.นี้ว่า ขณะนี้มีความพร้อมที่จะจัดการเลือกต้ัง ทั้งบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ โดยในวันที่ 17 ก.พ.จะมีการรณรงค์และอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง ขณะนี้พบว่าประชาชนในพ้ืนที่
มีความต่ืนตัวในการเลือกต้ัง ส่วนในวันที่ 22 ก.พ.จะมีการส่งมอบบัตรลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดให้กรรมการ
ประจ าหน่วย โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องของการทุจริตการเลือกต้ัง หรือมีปัญหาในการจัดการเลือกต้ังซ่อม แต่ 
กกต.ได้มีการเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่หาข่าวการทุจริตเลือกต้ังไว้พร้อมแล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000015171 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000015171
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"อิทธิพร" ยัน พร้อมเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร เผยประชาชนต่ืนตัว-ยังไม่พบรายงานทุจริตเลือกต้ัง 
สยามรัฐออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14:09 การเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือวันที่ 14 ก.พ. ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงการเลือกต้ังซ่อมส.ส ก าแพงเพชรเขต 2 ว่า ขณะนี้ กกต. 
มีความพร้อม ที่จะจัดการเลือกต้ังในวันที่ 23 ก.พ.นี้  ทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยในวันที่ 22 ก.พ. จะมีการส่งมอบ
บัตรลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับกรรมการประจ าหน่วย และในวันที่ 17 ก.พ. จะมีการรณรงค์ และอบรม
กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงขณะนี้พบว่าประชาชนในพ้ืนที่มีความต่ืนตัวในการเลือกต้ังครั้งนี้ 
 "จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องของการทุจริตการเลือกต้ัง หรือมีปัญหาในการจัดการเลือกต้ังซ่อม แต่ 
กกต.ได้มีการเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่หาข่าวการทุจริตเลือกต้ังไว้พร้อมแล้ว" ประธาน กกต. กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/132796 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/132796
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กกต. พร้อม จัดการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร พร้อมจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วลงพ้ืนท่ีหาข่าวป้องกัน
การทุจริต 
14 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 83  
 
 นายอิทธิพร บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการ
เลอืกต้ังซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ว่า ยังไม่พบความผิดปกติในการหาเสียงเลือกต้ัง ซ่ึง กกต. ได้เตรียมความพร้อมไว้
ทุกด้านแล้ว รวมทั้ งเรื่องของบัตรเลือกต้ังและอุปกรณ์ต่างๆ  ซ่ึงกรรมการการเลือกต้ังได้ลงพ้ืนที่  ไปดูแลความ
เรียบร้อย ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ส่วนการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย  จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 -
 21 กุมภา พันธ์  2563 และจะส่ งมอบบั ต รเลื อก ต้ั ง  ร วมภา พอุป กร ณ์  ให้ กับกร รมกา รประจ า หน่ วย ใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดการเลือกต้ังในวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนการสืบสวนไต่สวนได้มีแต่งต้ังชุด
เคลื่อนที่เร็ว ไปตรวจสอบหาข่าวว่าจะมีการกระท าใดที่เป็นการทุจริตหรือไม่  โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการ
รณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกต้ัง ซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 
 นายอิทธิพร กล่าวถึง การรับรอง  ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 4 คน ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ของส านักงาน กกต. ซ่ึงพรรคอนาคตใหม่แจ้งขอขยายเวลาการแจ้งออกไปอีกระยะหนึ่ง  จึงยังไม่สามารถบอกได้ถึง
สถานะของ ส.ส. ทั้ง 4 คน เข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนของทางธุรการ 
 ส่วนความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญากรณีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่  ว่า อยู่ระหว่างการสืบสวนไต่
สวน ซ่ึงจะต้องพิจารณาเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหา รวมถึงการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ เรื่องคุณสมบัติ อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน 
 
 
อ้างอิง : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200214104610368 
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กกต.เล็งฟ้อง เล่นคดีอาญา อนาคตใหม่ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์15 ก.พ. 2563 05:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปมเงินกู้ 191 ล.หลังร้องฟันตู่หาจัดมหรสพ 
 ส.ว.สลอนถกชั่วโมงเดียวผ่านงบฯ 63 ฉลุย “วิษณุ” ถึงกับเป่าปากโล่งอก “ชวน” รับปิดลงคะแนนเร็วไป
เลยเกิดปัญหาองค์ประชุม สั่ง กมธ.กิจการสภาฯสอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันทุกกรณี ตม.เปิดข้อมูล “นาที” บินไปนอก 
พอดีเป๊ะกับตอนโหวตงบฯ แต่ ป.ป.ช.ยังเง้ือง่าสอบ ส.ส.เสียบบัตร “ธนาธร” เปิดปฏิบัติการ “พินอคคีโอ” กระชาก
หน้ากาก รบ. บริหารล้มเหลว ซุ่มเก็บข้อมูลมาสี่เดือนเต็มไว้ไปฟาดในศึกอภิปราย อนค.จี้ กกต.ฟัน “บ๊ิกตู่” จัดมหรสพ 
ชวนประชาชนจับตาท างานเพ่ือใคร “อิทธิพร” จ่อฟ้องอาญา อนค.ปมกู้เงิน -“ธนาธร” ถือหุ้นสื่อ “กรณ์” ต้ังแล้ว 
“พรรคกล้า” “ชวน” กรีด นิ่มๆพวกใจเสาะทิ้งพรรค ป.ป.ช.ฟัน “จารุพงศ์” แบ่งแยกประเทศ แต่ “ลุงจิ้น” รอดคดีเช่า
ระบบคอมพ์ 
 วุฒิสภาลงมติผ่านร่าง พ.ร .บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ฉลุย ขณะที่การตรวจสอบ ส.ส.
ลงคะแนนแทนกัน ยังคงเดินหน้าต่อไป ล่าสุดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ส่งข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของ
นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มายังส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
 
“ชวน” รับปิดลงคะแนนเร็วไป 
 เม่ือเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.พ. ที่หอประชุมทีโอที นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
กล่าวถึงกรณีปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในมาตรา 6 ว่า เกิด
จากการปิดลงคะแนนเร็วเกินไปท าให้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม แต่ส่วนตัวจะยึดผลการตรวจสอบการ
แสดงตน หากครบก็เดินหน้าโหวตได้ แต่มีสมาชิกบางส่วนกังวลต่อค าพิพากษาของศาลฎีกาในอดีตที่ก าหนดว่าองค์
ประชุมต้องครบทุกครั้งที่ มีการลงมติ ค าสั่งศาลฎีกาครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนของการลงคะแนน แต่เม่ือสมา ชิกมี
ความเห็นที่แตกต่างกัน และเพ่ือไม่ให้มีปัญหายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความในภายหลัง อาจท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 
63 ล่าช้าออกไปอีก จึงตัดสินใจไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ต้ังแต่มาตรา 1 
ย้ าเครื่องลงคะแนนไม่ใช่ปัญหา 
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 เม่ือถามว่าสมาชิกมักอ้างเครื่องลงคะแนนขัดข้องทุกครั้งที่มีปัญหา นายชวนตอบว่า ส่วนตัวจะไม่อ้างเรื่อง
นี้ ไม่มีความรู้พอไปวิจารณ์เครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ แต่จะเตือนสมาชิกให้เสียบบัตรให้ถูกต้อง หากเสียบบัตรผิดด้านผล
คะแนนจะไม่ขึ้น นอกจากนี้ มีสมาชิกบางคนคิดว่าองค์ประชุมครบแล้ว จึงไม่ลงคะแนน ท าให้เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่
ครบ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเม่ือย้ายไปประชุมที่ห้องสุริยันของ ส.ส. เนื่องจากมีเครื่องลงคะแนนครบตามจ านวน 
อย่างไรก็ตาม เครื่องลงคะแนนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ปัญหาที่แท้จริงคือสมาชิกต้องเดินทางมาประชุม เนื่องจากรัฐบาลมีเสียง
ปริ่มน้ าทุกคนต้องรับผิดชอบเสียงด้วยการอยู่ร่วมประชุม 
 
ตม.เปิดข้อมูล “นาที” บินนอก 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงความคืบหน้ากรณีส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการ
เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน กรณีนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ที่ถูกร้องเรียนมีชื่ออยู่ใน
การลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 เม่ือวันที่ 11 ม.ค. ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม โดยส านักงานสภาผู้แทนราษฎรท า
หนังสือถึงส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ขอข้อมูลช่วงเวลาที่นางนาทีเดินทางผ่านด่าน ตม.ที่ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่นางนาทีมีชื่อโหวตอยู่ในสภาฯ ล่าสุด ตม.ได้ท าหนังสือตอบกลับมาแล้ว โดย
ระบุว่านางนาทีเดินทางออกจากด่านตม.สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.28 น. วันที่ 11 ม.ค. 2563 แต่นางนาทีมีชื่อลง
มติมาตรา 48 ในเวลา 15.19 น. และมีชื่อลงมติครั้งสุดท้ายมาตรา 49 ในเวลา 15.46 น. หลังจากนี้ส านักเลขาธิการ
สภาฯ จะรายงานการตรวจสอบให้ประธานสภาฯ รับทราบต่อไป ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา นายชวนเซ็นค าสั่งให้
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร รับผิดชอบตรวจสอบกรณีการเสียบบัตรแทนกันในทุกกรณี 
 
กมธ.รับลูก “ชวน” สอบทุกกรณี 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ
กิจการสภาฯ พร้อมสนับสนุนแนวทางของนายชวน เพราะเห็นว่าปัญหาในสภาฯก็ควรให้คนในสภาฯตรวจสอบกันเอง 
เพราะเราเป็นสถาบันนิติบัญญัติไม่ควรให้ใครมาก้าวก่าย และไม่ควรให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงวุ่นวาย กรรมาธิการฯ
ยินดีรับเรื่องนี้ไว้ตรวจสอบ จากการปรึกษากับนายอนันต์ ผลอ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ประธาน
คณะกรรมาธิการฯ ก็ยินยอมรับเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้นายอนันต์อาจเกรงใจเห็นว่าการตรวจสอบกันเองอาจเป็นปัญหา แต่
เม่ือปรึกษากันแล้วเห็นว่าเราควรท าตรงไปตรงมา ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 
ป.ป.ช.เงื้อง่าสอบ ส.ส.เสียบบัตร 
 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า 
อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นดูว่าค าร้องให้ตรวจสอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันมีมูลที่จะรับไว้ด าเนินการไต่สวนได้
หรือไม่ จะน าเรื่องนี้ เสนอคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาในวันที่  21 ก.พ.นี้  พร้อมกับเสนอแนวทางแก่
คณะอนุกรรมการว่า ข้อมูลที่ให้ไปรวบรวมเบื้องต้นเพียงพอจะด าเนินการไต่สวนหรือไม่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน ทราบว่าส านักงาน ป.ป.ช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่องที่ ปรากฏค าร้อง 
หรือเรื่องที่ไม่ปรากฏค าร้อง และได้ขอข้อมูลไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
ส.ว.รีบไฟเขียวผ่านงบฯฉลุย 
 วันเดียวกันเวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็น
ประธานการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็น 
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ตัวแทนรัฐบาลร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม โดยบรรยากาศเป็น ไปอย่างจืดชืด ใช้เวลาพิจารณาแค่ 
1 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 215 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 ขณะที่นายวิษณุกล่าวขอบคุณ ส.ว.ที่โหวตผ่าน
ให้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หลัง จากนี้สภาฯต้องเก็บร่างนี้ไว้อีก 3 วัน และนายกฯเก็บร่างนี้ไว้อีก 5 วัน ก่อนน าขึ้น
ทูลเกล้าฯถวาย ยืนยันว่าจะน าข้อสังเกตไปประมวลร่วมกับข้อสังเกตของสภาผู้แทนฯ เพ่ือกลั่นกรองส าหรับการ
เตรียมการปฏิบัติในการน าเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
 
“วิษณุ” ถึงกับเป่าปากโล่งอก 
 นายวิษณุให้สัมภาษณ์ว่า หลังสภาฯผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ตอนนี้ใจชื้นขึ้น เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความโล่งอก
และยินดีของทุกฝ่าย ไม่ใช่แต่เพียงรัฐบาล คาดว่าโปรดเกล้าฯแล้วจะประกาศในราชกิจ– จานุเบกษา ช่วงเดือน มี.ค.-
เม.ย.นี้  ส่วนการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 18 ก.พ. วิปรัฐบาลจะแจ้งต่อ ครม. เม่ือถามว่าต้อง
ติวเข้มรัฐมนตรีหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่มี ไม่ได้ติว มีแค่การซักซ้อมกติกาและขั้นตอนต่างๆ ว่าตกลงอะไรกับฝ่าย
ค้านไว้บ้าง รัฐบาลจะได้ปฏิบัติถูก เพราะรัฐมนตรีทั้ง 6 คนไม่เคยโดนอภิปราย ขณะที่ผู้อภิปรายบางคนก็อาจไม่เคย
อภิปราย ไม่มีติวเรื่องเนื้อหาใครที่ถูกอภิปรายต้องเตรียมข้อมูลเอง คนอ่ืนท าแทนไม่ได้ เว้นแต่มีการพาดพิงแล้วขอให้
ช่วยชี้แจง และตนยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมสัมมนาที่พัทยา จ.ชลบุรี หรือไม่ 
 
เปิดปฏิบัติการ “พินอคคีโอ” 
 ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงถึงการจัดภารกิจ “พินอคคี
โอ” ระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 24-26 ก.พ. ว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญมาก เพราะกลไกการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกที่มีน้ าหนักที่สุดของฝ่าย
ค้าน หรือของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหาร เม่ือพวกเราเลือกใช้กลไกนี้แล้วเราต้องท าให้ดีที่สุด ให้สมศักด์ิศรี
ของกลไกนี้ เราเริ่มเตรียมการมาต้ังแต่เดือน ต.ค.2562 จนเดือน พ.ย. เราเริ่มใช้รหัสเพ่ือเรียกโครงการนี้ภายในพรรค 
คือโปรเจกต์พินอคคีโอ โดยมี ตนเป็นหัวหน้าทีม เหตุผลคือตัวละครพินอคคีโอท าผิดซ้ าซาก และพยายามปกปิด
ความผิดตัวเองไปเรื่อยๆจนเรื่องบานปลาย ท้ายที่สุดก็ปกปิดไม่ได้ เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้ 
 
กระชากหน้ากาก รบ.ล้มเหลว 
 นายธนาธรกล่าวอีกว่า หลังการท ารัฐประหาร 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ไม่เคยถูก
ตรวจสอบ และปกปิดความผิดตัวเองจากสาธารณะ ภายใต้ข้ออ้างของความสงบและการคอร์รัปชัน ความจริงแล้วเป็น
การลิดรอนสิทธิมนุษยชน และการปิดบังประชาชนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ เม่ือไม่มีประชาธิปไตย ไม่มีฝ่ายค้านก็ไม่มีการ
ตรวจสอบ ครั้งสุดท้ายที่ มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือเดือน พ.ย.2556 หรือ 6 ปี 2 เดือน มาแล้ว วัตถุประสงค์ของโปร
เจกต์พินอคคีโอ จึงเป็นปฏิบัติการกระชากหน้ากากของรัฐบาลพินอคคีโอ ให้ประชาชนรับรู้ถึงจมูกอันยืดยาวและ
ข้อผิดพลาด ของรัฐบาลในรอบ 6 ปี 
 
ซุ่มเก็บข้อมูลมาส่ีเดือนเต็ม 
 นายธนาธรกล่าวต่อว่า พรรคมี ส.ส.ที่จะอภิปราย 16 คน ท างานร่วมกับทีมกฎหมายและทีมนโยบายของ
พรรคอีกกว่า 50 คน เป็นเวลา 4 เดือนเต็ม ฉะนั้น การอภิปรายครั้งนี้จึงไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่ง เราได้โควตา 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
14 

 

 
จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 11 ชั่วโมง เฉลี่ยคนละ 40 นาที 1 คน ของพรรคอนาคตใหม่จะอภิปรายในภาพรวม และอีก 15 
คน ประเด็นไม่มีซ้ ากัน และพรรคเลือกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 5 รัฐมนตรี จาก 6 รัฐมนตรี ที่ มีชื่ออยู่ในญัตติ คือ 1.พล.อ.
ประยุทธ์ 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย และ 5.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เราตกลงกันว่าจะอภิปรายอ้างอิงจากเอกสารชั้นต้น 
หลักฐานแวดล้อม ข้อกฎหมาย หลักนิติรัฐนิติธรรม และความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ตรง
ประเด็นและกระชับ ไม่เน้นการใช้โวหารนอกประเด็น หรือกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย ต้องการชี้ให้ พ่ีน้องประชาชนเห็นว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ก าลังพาประเทศไทยไปผิดทาง และคนที่ต้องจ่ายราคานี้คือพ่ีน้องประชาชน เราเชื่อว่าจะท าให้ประชาชน 
และสภาเห็นถึงความล้มเหลว และเหตุผลท่ีควรลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายได้ 
 
อนค.จ้ี กกต.ฟัน “บ๊ิกตู่” จัดมหรสพ 
 ที่ส านักงานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อม
นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสด์ิ รองโฆษก พรรค เข้ายื่นค าร้องขอให้ 
กกต.ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ และพวก น.ส.กุลธิดากล่าวว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่หา
เสียงที่สนามกีฬาเทพหัสดินของพรรคพลังประชารัฐ โดย พล.อ.ประยุทธ์ร้องเพลงบนเวที 2 เพลง เป็นเพลงจับมือกันไว้
ของ “เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ และเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอ ของ “ฟอร์ด” สบชัย ไกรยูรเสน เข้าข่ายการจัดมหรสพ
เพราะเพลงที่ร้องไม่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง ไม่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการหาเสียง จึงเข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริง จึงมายื่น
ค าร้องต่อ กกต.ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
ชวนประชาชนจับตาการท างาน 
 ด้านนายไกลก้องกล่าวว่า เหตุที่รอจนเกือบจะครบ 1 ปี เพราะรอดูการท างานขององค์กรอิสระมาเป็น
เวลานานในคดีที่ มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ กกต.กลับไม่ด าเนินการใดๆ ทั้งที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นความผิด และ 
กกต.มีมติเม่ือปี 2550 ว่าเพลงที่ใช้ในการเลือกต้ัง และระหว่างการเลือกต้ัง ต้องเป็นเพลงที่ใช้เพ่ือการเลือกต้ัง หรือ
ดัดแปลงเพ่ือใช้ในการเลือกต้ังเท่านั้น หากเป็นเพลงเพ่ือความบันเทิง จะถือว่าเป็นการจัดงานรื่นเริง หรือจัดมหรสพ 
ส่วนจะมีบทลงโทษอย่างไรก็ขึ้นกับดุลพินิจของ กกต. ทั้งนี้  อยากให้ประชาชนจับตาการท างานขององค์กรอิสระว่าท า
เพ่ือประโยชน์ใคร เป็นกลางหรือไม่ 
 
สงสัยใช้ตุลาการศาล รธน.ชุดเดิม 
 นายธนาธรยังกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้พรรค วันที่ 
21 ก.พ. ว่า เราไม่ถอย ไม่ทน ถ้ากลัวผู้มีอ านาจ เราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นั่นคือเหตุผลท่ีเขาใช้คดีความ หรือค าร้องเรียน
ต่างๆ มาท าลายผู้ที่ลุกขึ้นสู้กับความอยุติธรรม ถ้าเรากลัวพวกเขาก็จะประสบความส าเร็จ นัดอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 
ก.พ. ขณะที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. เม่ือไม่นานมานี้วุฒิสภาได้ผ่านรายชื่อตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคนใหม่แล้ว แต่มีค าถามเหตุใดจึงไม่ยอมน าขึ้นทูลเกล้าฯ หรือต้องการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน
ตัดสินคดีเสียก่อน พวกเราหนักแน่นม่ันคง ไม่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบ เราอภิปรายต่อแน่นอน 
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“อิทธิพร” จ่อฟ้องอาญาปมกู้เงิน 
 ที่หอประชุมทีโอที นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงการเดินหน้าฟ้องร้องคดีอาญาต่อ
พรรคอนาคตใหม่กรณีกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191 ล้านบาท และการ
ด าเนินคดีอาญาต่อนายธนาธร กรณีถือหุ้นสื่อว่า คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้ กกต.พิจารณาแล้ว แต่ได้ส่งเรื่อง
กลับไปให้พิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการไต่สวนส่งกลับมาอีกครั้ง เม่ือถามว่าจะ
ด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 พรรคด้วยหรือไม่นั้น นายอิทธิพรตอบว่า ขอรอดูค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.นี้ก่อน ยังไม่สามารถด่วนสรุปได้ในตอนนี้ 
 
เมินถูกฟ้องกลับท าตามหน้าท่ี 
 เม่ือถามว่ากรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่
ประเด็นเงินกู้ 191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับนั้น นายอิทธิพรตอบว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้ กกต.ไป
ชี้แจง ไม่ใช่ขั้นตอนการไต่สวน และเจ้าหน้าที่ กกต.จะไปชี้แจงในวันที่ 20 ก.พ.นี้ ยืนยันไม่กังวลกรณีที่ถูกฟ้องกลับ เป็น
เรื่องที่ฟ้องร้องได้หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของ กกต. แต่ยืนยันทุกอย่างด าเนินการตามหน้าที่ ทั้งนี้ ความแตกต่าง
ระหว่างเงินกู้กับเงินทดรองจ่าย ส่วนตัวมองว่าทั้ง 2 ส่วนนี้แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว โดยเงินทดรองจ่าย ไม่ควรมี
ดอกเบี้ย หรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
“กรณ์–อรรถวิชช์” ต้ัง “พรรคกล้า” 
 ที่ส านักงาน กกต. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พร้อมนายวรวุฒิ อุ่นใจ นายกสมาคมผู้ ค้าปลีกไทย นาย
มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร นักแต่งเพลง เป็นตัวแทนเข้าพบนายทะเบียนพรรคการเมืองเพ่ือยื่นจดทะเบียนจัดต้ัง “พรรค
กล้า” ที่โหวตเลือกชื่อมาจากประชาชน 120,000 คน สัญลักษณ์พรรคเป็นลายเส้นรูปก าปั้น สื่อถึงการลงมือท า นาย
อรรถวิชช์กล่าวว่า ชื่อพรรคกล้าต้ังใจอยากเห็นคนที่มีความสร้างสรรค์เป็นผู้กล้า เปิดพ้ืนที่ให้คนที่เป็นผู้กล้าเข้ามาสู่
การเมืองให้ได้ เป็นการรวมกันของคน 3 รุ่น ใหญ่ กลาง ใหม่ ขับเคลื่อนประเทศ จากนี้ตนและนายกรณ์ จาติกวณิช 
แกนน าพรรค จะรวบรวมรายชื่อผู้ก่อต้ังเดินสายเชิญบุคคลต่างๆในสังคมมาร่วมให้ครบ 500 คน 
 
ปัดรอต้อน ส.ส.อนค.เข้าคอก 
 นายอรรถวิชช์กล่าวว่า ที่มาต้ังพรรคในขณะนี้ไม่ใช่มารองรับการย้ายพรรคของ ส.ส.ที่อาจจะเกิดจากการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะเป้าหมายคือการเลือกต้ังครั้งหน้า เรามีเวลาประมาณปีเศษรวบรวมคน และท าความเข้าใจ
กับสังคมเรื่องปฏิบัตินิยมซ่ึงเป็นเรื่องยาก ยังไม่อยากให้สังคมแยกเราว่าจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวา ขอเป็นพรรคในแนว
ปฏิบัตินิยมที่ไม่แบ่งซ้ายไม่แบ่งขวาและไม่กลางด้วย การท าพรรคขึ้นมาไม่ได้เพ่ือรวบรวม ส.ส.ไปแลกโควตาอะไรทั้งสิ้น 
ที่ท าพรรคคิดว่าคนต้องการความหวัง อยากเห็นพรรคที่ลงมือท า 
 
“ชวน” กรีดพวกใจเสาะท้ิงพรรค 
 ที่หอประชุมทีโอที นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การ
ยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง” ว่า พรรคการเมืองจะด ารงอยู่ได้ต้องประกอบด้วย คนดีมีความสามารถ 
มีความมุ่งม่ันท างานการเมือง ไม่คิดแสวงหาประโยชน์ พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็น
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สถาบันมาก จากผู้ ก่อต้ังและสมาชิกเป็นบุคคลส าคัญเป็นคนดี วิกฤติพรรคประชาธิปัตย์เคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้ง เคยถูก  
ฟ้องให้ถูกยุบพรรคมา 2 ครั้ง แต่สามารถสู้คดีเพราะเชื่อม่ันในความจริงและความยุติธรรมของศาล ดังนั้นการจะด ารง
อยู่ได้ต้องเป็นบุคคลที่ต้ังใจที่จะด ารงพรรคการเมือง ไม่ใช่เข้ามาท าการเมืองเพราะไม่มีงานท า เม่ือพรรคประสบปัญหา
จะไม่หวั่นไหวไม่น้อยใจ ไม่คิดทิ้งพรรค การเมืองมีขึ้นมีลงเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านได้ แต่ถ้าผู้บริหารใจเสาะเห็นว่าพรรค
ไปไม่รอดแล้วก็ ตีตัวออกห่าง เคยเกิดขึ้นมาแล้ วในอ ดีตที่พรรคพ่ายแพ้และแตกยับเยินไม่เหลืออะไร จนท าให้
กรรมการบริหารและสมาชิกทยอยออกไปจากพรรคไปต้ังพรรคใหม่ 
 
พรรคล่มกลับไปเป็นทนายดีกว่า 
 “ขณะที่ผมเองมีคนมาชักชวนแต่ก็ปฏิเสธ ไม่คิดจะออกไปต้ังพรรคการเมืองใหม่ เพราะหากพรรคล่ม ผม
จะกลับไปเป็นทนายความ ซ่ึงสมัยนั้นพ้ืนที่ กทม.เหลือ ส.ส.เพียงคนเดียว เช่นเดียวกับปัจจุบันพ้ืนที่ กทม.ไม่เหลือ ส.ส.
แม้แต่รายเดียว ขอย้ าว่าไม่ยอมรับทหารที่ปฏิวัติ และระบบคอมมิวนิสต์ที่ท าลายประชาธิปไตย แต่ในการป้อง กันไม่ให้
ทหารเข้ามาปฏิวัติ นักการเมืองต้องไม่เป็นผู้สร้างเง่ือนไข ต้องยึดม่ันหลักการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ” 
นายชวนกล่าว 
 
ฟัน “จารุพงศ์” แบ่งแยกประเทศ 
 ที่ส านักงาน ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติชี้ มูลควา มผิด
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รมว. มหาดไทย กรณีปราศรัยในงาน “นปช.ลั่นกลองรบ” ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา จ.นครราชสีมา เม่ือวันที่ 23 ก.พ.2557 ในลักษณะยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในประเทศ ขณะนั้นนาย
จารุพงศ์ด ารงต าแหน่งรักษาการ รมว.มหาดไทย และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้ปราศรัยด้วยถ้อยค าลักษณะเห็นด้วยและ
พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมชุมนุมกระท าการตามแนวทางที่แกนน า นปช.ปราศรัย จึงอาจก่อให้เกิดความไม่สงบ 
เกิดความแตกแยก มีลักษณะแบ่งแยกประเทศ และต่อมามีกลุ่มบุคคลน าป้ายผ้าไวนิล ขอแบ่งแยกประเทศเป็นประเทศ
ล้านนาไปติดในสถานที่ต่างๆ การกระท าของนายจารุพงศ์มีมูลความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่วนผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน เช่น นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายวีระกานต์ มุสิก
พงศ์ มิได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ป.ป.ช.จึงมีมติให้แจ้งข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับการกระท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(สตช.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 
“ลุงจ้ิน” รอดคดีเช่าระบบคอมพ์ 
 นายวรวิทย์กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีกล่าวหานายชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีต รมว.มหาดไทย และนายมานิต 
วัฒนเสน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุจริตโครงการจัดท าระบบให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนอิเล็ กทรอนิกส์ ของกรมการปกครอง วงเงิน 3,490 ล้านบาท ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติไม่มีชี้มูลความผิด เพราะพบว่า นายชวรัตน์และนายมานิตได้ด าเนินการทดสอบระบบ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ในขั้นตอนตามที่ทีโออาร์ก าหนด ก่อนลงนามอนุมัติ แต่ในส่วนของนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ อดีต ผอ.กองคลัง 
กรมการปกครอง และนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้ลงนามในบันทึกขออนุมัติเช่า
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ โดยไม่ด าเนินการทดสอบทางเทคนิคตามเง่ือนไขที่ทีโออาร์ก าหนด ถือเป็นการ
กระท าผิดวินัยร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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“พิชัย” ห่วงสัญญาณ ศก.ทรุดแรง 
 อีกเรื่อง นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเตื อน
เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวต่ ากว่าร้อยละ 2 โดยไตรมาสแรกขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 1 ซ่ึงทรุดหนักมาก เป็นไปตามที่ตน
ได้เตือนก่อนหน้านี้  น่าห่วงว่าโอกาสที่จะถดถอยหรือติดลบเป็นไปได้มาก สาเหตุที่ เศรษฐกิจทรุดตัวอย่างรวดเร็วเกิดจาก
การ บริหารที่ผิดพลาดมาตลอด 5 ปีของรัฐบาล ที่ผ่านมา อาศัยเพียงการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเพียงตัว
เดียว ขณะที่เครื่องยนต์อ่ืนทั้งการส่งออก การลงทุน การบริโภคของประชาชน แทบไม่ขยายตัว แถมยังติดลบ รัฐบาล
บริหารงานเหมือนไม่รู้ว่าต้องพัฒนาประเทศอย่างไร การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่าง สะเปะสะปะ เม่ือประสบปัญหาไวรัส
โคโรนาท าให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก เศรษฐกิจยิ่งย ่าแย่หนักเพราะ ไม่เหลือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนอีก แล้วประเทศไทย
จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร ถ้าผู้น าและรัฐบาลไม่เหลือความน่าเชื่อถือ ความม่ันใจอีกต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1771886 
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หอประชุมทีโอที 14 ก.พ.- ประธานกกต. เดินหน้าท าส านวนฟ้องอาญาพรรคอนาคตใหม่ปมกู้เงิน ชี้ เรื่องอยู่ท่ี
คณะกรรมการไต่สวน ไม่กังวลพรรคอนาคตใหม่ฟ้องกลับ มั่นใจท าตามหน้าท่ี 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงการเดินหน้าฟ้องร้อง
คดีอาญาพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาท และด าเนินคดีอาญา 
นายธนาธรถือหุ้นสื่อว่า ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง พิจารณาแล้ว แต่ได้ส่งเรื่อง
กลับเพ่ือให้ ไปพิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการไต่สวนส่งกลับมาอีกครั้ง ส่วนการ
ด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่ เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 พรรคนั้น นายอิทธิพร กล่า วว่า ขอรอดูค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.นี้ก่อน ยังไม่สามารถด่วนสรุปได้ตอนนี้ 
 ส าหรับกรณีที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ประเด็นเงินกู้ 
191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับนั้น ประธาน กกต. กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้กกต.ไปชี้แจง ไม่ใช่
ขั้นตอนของการไต่สวน และเจ้าหน้าที่ของกกต.จะไปชี้แจงต่อศาลฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ตนไม่กังวลท่ีถูกฟ้องกลับ 
เพราะ เป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้ หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของกกต. แต่ทุกอย่างด าเนินการตามหน้าที่   
 นายอิทธิพร ยังชี้แจงความแตกต่างระหว่างเงินกู้กับเงินทดลองจ่าย ว่า ส่วนตัว มองว่า ทั้งสองส่วนนี้
แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว เงินทดลองจ่าย ไม่ควรมีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง.-ส านักข่าวไทย 
 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5e461e24e3f8e40af3418089 

https://www.mcot.net/view/5e461e24e3f8e40af3418089


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
19 

 

 

 
ปธ.กกต.รอผลสอบคดีอาญาอนาคตใหม่ หลังส่งให้คกก.ไต่สวนสอบเพ่ิม ยันท าตามหน้าท่ี 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:18 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานกกต. เผย รอผลสอบคดีอาญา”พรรคอนค.” จากคกก.ไต่สวน หลังส่งเรื่องกลับไปให้สอบเพ่ิม ไม่กังวลโดน
ฟ้องกลับ ยันท าตามหน้าท่ี 
 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมใหญ่ทีโอที  แจ้งวัฒนะ น ายอิทธิพร บุญประคอง ประธา น
คณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) กล่าวถึงการเดินหน้า คดีฟ้องร้องคดีอาญาพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาท และด าเนินคดีอาญา นายธนาธรถือหุ้นสื่อว่า ขณะนี้คณะกรรมการ
ไต่สวนส่งเรื่องมาให้ กกต. พิจารณาแล้ว แต่ ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ ไปพิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการรอคณะกรรมการไต่สวนส่งกลับมาอีกครั้ง ส่ วนการด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่ เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 
พรรคนั้น ขอรอดูค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ก่อน ยังไม่สามารถด่วนสรุปได้ในตอนนี้ 
 นายอิทธิพร กล่าวว่า ส าหรับกรณีที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรค
อนาคตใหม่ประเด็นเงินกู้ 191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับนั้น เป็นเรื่องที่ศาลขอให้กกต.ไปชี้แจง ไม่ใช่
ขั้นตอนของการไต่สวน และเจ้าหน้าที่ของ กกต. จะไปชี้แจงต่อศาล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมยืนยันไม่กังวลกรณี
ที่ถูกฟ้องกลับ เพราะ เป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของ กกต. แต่ยืนยันทุกอย่างเป็น
การด าเนินการตามหน้าที่ 
 ประธาน กกต. ยังชี้แจงความแตกต่างระหว่างเงินกู้กับเงินทดลองจ่าย ว่า ส่วนตัว มองว่า ทั้งสองส่วนนี้
แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วโดยเงินทดลองจ่าย ไม่ควรมีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1972076 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1972076


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
20 

 

 
กกต.รอดูคดีศาลรัฐธรรมนูญยุบอนาคตใหม่ ก่อนด าเนินการกับอีก 17 พรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 14 ก.พ. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงกรณี การ
ด าเนินการกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ อีก 17 พรรคที่เข้าข่ายกู้เงินนอกจากพรรคอนาคตใหม่ที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณายุบพรรคแล้วว่า จะขอรอดูค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีพรรคอนาคตใหม่ วันที่ 21 ก.พ. นี้ ก่อน จึงจะ
สรุปแนวทางอีกครั้ง 
 ขณะที่การด าเนินคดีอาญา ทั้งกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191 
ล้านบาท และคดีที่นายธนาธร ลงสมัครรับเลือกต้ังทั้งที่มีคุณสมบัติต้องห้ามจากที่ยังถือหุ้นสื่อ คณะกรรมการไต่สวนส่ง
เรื่องมาให้ กกต. พิจารณาแล้ว แต่ได้ส่งกลับไปให้พิจารณาเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
 ส่วนการที่พรรคอนาคตใหม่ ฟ้องกลับ กกต. นั้น ไม่กังวลใดๆ เพราะเป็นการด าเนินการตามหน้าที่ โดยให้
เจ้าหน้าที่ของ กกต.ไปชี้เแจงต่อ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวันที่ 20 ก.พ. 
 นายอิทธิพร ยังกล่าวถึง กรณีเรื่องเงินกู้กับเงินทดรองจ่ายว่า มีความต่างกันชัดเจน เพราะเงินกู้มีดอกเบี้ย 
ส่วนเงินทดรองจ่ายคือเงินที่ออกไปก่อน ไม่มีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายมาเก่ียวข้อง โดยผู้สื่อข่าวรายงาน
เพ่ิมเติมว่า มีหลายพรรคการเมืองที่ระบุว่ามีเงินทดรองจ่าย ซ่ึงต้องดูว่า กกต.จะพิจารณาเหมือนหรือต่างกับกรณีพรรค
อนาคตใหม่กู้เงิน 
 
 
อ้างอิง :  
https://workpointnews.com/2020/02/14/ect-2/?fbclid=IwAR2cd9KZVc--36rJPgU2qhNWaE3tZx-
q_lp3oUX139hNAoZrjP66JHYyGF8 
 
 
 
 

https://workpointnews.com/2020/02/14/ect-2/?fbclid=IwAR2cd9KZVc--36rJPgU2qhNWaE3tZx-q_lp3oUX139hNAoZrjP66JHYyGF8
https://workpointnews.com/2020/02/14/ect-2/?fbclid=IwAR2cd9KZVc--36rJPgU2qhNWaE3tZx-q_lp3oUX139hNAoZrjP66JHYyGF8
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ประธานกกต.เมินอนค.ฟ้องกลับ ทุกอย่างท าตามหน้าท่ี                     
ศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.17 น.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานกกต.แจงเดินหน้าท าส านวนฟ้องคดีอาญา ปมเงินกู้ อนค. - ม.151 ธนาธร รอคณะกรรมการไต่สวนสรุป ยัน
ไม่กังวล หลัง อนค.ฟ้องกลับ มั่นใจทุกอย่างท าตามหน้าท่ี                     
 เม่ือวันที่ 14 ก.พ. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) กล่าวถึงความ
คืบหน้าในการด าเนินคดีอาญาพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191 
ล้านบาท และคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.มาตรา 151 กรณีนาย
ธนาธรรู้อยู่แล้วว่า ตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกต้ังแล้วยังมาลงสมัครนั้น ว่า ขณะนี้
คณะกรรมการไต่สวนได้ส่งเรื่องมาให้ กกต.พิจารณาแล้ว แต่ กกต.ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ ไปพิจารณาประเด็นอ่ืน
เพ่ิมเติม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการไต่สวนส่งกลับมาอีกครั้ง ส่วนการด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่ 
เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 พรรคนั้น ขอรอดูค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.นี้ก่อน ซ่ึงยังไม่สามารถด่วนสรุปได้
ในตอนนี้ 
 ส่วนกรณีที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ประเด็นเงินกู้ 
191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้อง กกต. กลับนั้น ประธาน กกต. กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอใ ห้กกต.ไปชี้แจง 
ไม่ใช่ขั้นตอนของการไต่สวน โดยเจ้าหน้าที่ของกกต. จะไปชี้แจงต่อศาลฯ ในวันที่ 20 ก.พ.นี้ พร้อมยืนยันว่าไม่กังวล
กรณีที่ถูกฟ้องกลับ เพราะ เป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้ หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของกกต แต่ยืนยันทุกอย่าง
เป็นการด าเนินการตามหน้าที่ 
 อย่างไรก็ตาม นายอิทธิพร ยังชี้แจงความแตกต่างระหว่างเงินกู้กับเงินทดลองจ่ายว่า ส่วนตัว มองว่า ทั้ง
สองส่วนนี้แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วโดยเงินทดลองจ่าย ไม่ควรมีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757499 
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‘ทอน’ระวัง!‘กกต.’จ่อแทงซ้ าเชือดอาญา ลุ้นลาก7พรรคขึ้นเขียง 
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.35 น. 
“กกต.” เร่งท าส านวนคดีอาญา “ธนาธร”  ไม่กังวลศาลคดีทุจริต ล่ัน “กกต.” ชี้แจงขั้นตอนไต่สวนปมเงินกู้ 
“อนค.”  เล็งลาก 7พรรคการเมืองขึ้นเขียงสับต่อ ปมเหตุเข้าข่ายกู้เงิน ลุ้นรอดูศาลรธน.เคาะคดี อนค. 21 ก.พ.
ก่อน 
 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ที่หอประชุมใหญ่  TOT ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่  กทม. นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.กับ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ฐานรู้แล้วว่า ไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังยื่นลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. หลัง
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สิ้นสภาพ ส.ส.จากเหตุถือหุ้นสื่อวี -ลัค มีเดียว่า ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้ 
กกต. พิจารณาแล้ว แต่ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ไปพิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการ
ไต่สวนส่งกลับมาอีกครั้ง 
 ส่วนการด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 พรรคนั้น นายอิทธิพร กล่าวว่า ขอรอดูค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21ก.พ.นี้ก่อน ยังไม่สามารถด่วนสรุปได้ในตอนนี้ 
 ประธานกกต. ยังชี้แจงความแตกต่างระหว่างเงินกู้กับเงินทดรองจ่ายว่า ส่วนตัว มองว่า ทั้งสองส่วนนี้
แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วโดยเงินทดรองจ่าย ไม่ควรมีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง 
 นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงกรณีที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคต
ใหม่ประเด็นเงินกู้ 191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับ 7 กกต.ว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้กกต.ไปชี้แจง ไม่ใช่
ขั้นตอนของการไต่สวน และเจ้าหน้าที่ของ กกต. จะไปชี้แจงต่อศาลในวันที่ 20 ก.พ.นี้  ยืนยันไม่กังวลกับการถูกฟ้อง
กลับ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของ กกต   แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นการ
ด าเนินการตามหน้าที่ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472960 
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'ธนาธร-อนาคตใหม่' แย่แล้ว 'กกต.' เร่งเครื่องคดีอาญา! 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:44 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 ก.พ.63 - นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) กล่าวถึงการด าเนินการ
ฟ้องร้องคดีอาญาพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาทและด าเนิน
คดีอาญา นายธนาธรถือหุ้นสื่อว่า ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวน ส่งเรื่องมาให้กกต.พิจารณาแล้ว แต่ ได้ส่งเรื่องกลับไป
เพ่ือให้ ไปพิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการไต่สวนส่งกลับมาอีกครั้ง  
 นายอิทธิพร  กล่าวต่อว่า ส่วนการด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 พรรคนั้น ขอรอดูค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.นี้ก่อน ยังไม่สามารถด่วนสรุปได้ในตอนนี้ 
 ส าหรับกรณีที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ประเด็นเงินกู้ 
191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับนั้น ประธานกกต. กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้กกต.ไปชี้แจง ไม่ใช่
ขั้นตอนของการไต่สวน และเจ้าหน้าที่ของกกต. จะไปชี้แจงต่อศาลฯ ในวันที่ 20 ก.พ.นี้  ยืนยันไม่กังวลกรณีที่ถูกฟ้อง
กลับ เพราะ เป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้ หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของกกต.  แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นการ
ด าเนินการตามหน้าที่  
 ประธานกกต. กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเงินกู้กับเงินทดลองจ่าย ว่า ส่วนตัว มองว่า ทั้งสองส่วนนี้
แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วโดยเงินทดลองจ่าย ไม่ควรมีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57186 
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กกต. ลุยฟ้องอาญาอนาคตใหม่ปมกู้เงิน 191 ล้าน ไม่กังวลถูกฟ้องกลับ 
ไทยรัฐออนไลน์14 ก.พ. 2563 14:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต. ลุยฟ้องอาญาพรรคอนาคตใหม่ คดีกู้เงิน 191 ล้านบาท เผย ไม่กังวลถูกฟ้องกลับ ล่ัน ท าตามหน้าท่ี 
 เม่ือวันที่ 14 ก.พ. 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึง
การเดินหน้าฟ้องร้องคดีอาญาพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 
191 ล้านบาท และการด าเนินคดีอาญา นายธนาธร ถือหุ้นสื่อ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้ กกต.
พิจารณาแล้ว แต่ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้พิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการไต่
สวนส่งกลับมาอีกครั้ง เม่ือถามว่าจะด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 พรรคด้วยหรือไม่นั้น นายอิทธิ
พร กล่าวว่า ขอรอดูค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.นี้ก่อน ยังไม่สามารถด่วนสรุปได้ในตอนนี้ 
 ส่วนกรณีที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ประเด็นเงินกู้ 
191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับนั้น นายอิทธิพร ระบุว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้ กกต.ไปชี้แจง ไม่ใช่
ขั้นตอนของการไต่สวน และเจ้าหน้าที่ของ กกต.จะไปชี้แจงต่อศาลในวันที่ 20 ก.พ.นี้  พร้อมยืนยันว่าไม่กังวลกรณีที่ถูก
ฟ้องกลับ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้ หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของ กกต. แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นการ
ด าเนินการตามหน้าที่ พร้อมทั้งชี้แจงความแตกต่างระหว่างเงินกู้กับเงินทดรองจ่าย โดยส่วนตัวมองว่าทั้ ง 2 ส่วนนี้
แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว เงินทดรองจ่ายไม่ควรมีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1771551 
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รอศาล รธน.วินิจฉัยก่อน!ปธ.กกต. ชี้เงินกู้ อนค.-พรรคอ่ืนต่างกัน-คดีอาญา‘ธนาธร’งวดแล้ว  
เขียนวันท่ี วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:36 น. 
ปธ.กกต.เผยคดีอาญาพรรค อนค.ปมกู้เงิน 191.2 ล. งวดแล้ว ส่งคืน กก.ไต่สวนฯ ให้พิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิม – รอดูค า
วินิจฉัยศาล รธน. ก่อนด าเนินการพรรคอ่ืนกู้เงิน ยันเงินทดรองจ่ายกับเงินกู้แตกต่างกัน - ส่ง จนท.กกต. แจงศาลคดี
ทุจริตฯ หลังขอส านวนไต่สวนคดียุบพรรค อนค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือวันที่ 14 ก.พ. 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึง
ความคืบหน้าในการด าเนินคดีอาญาพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 
191.2 ล้านบาท และคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
มาตรา 151 กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกต้ังแล้วยังมาลงสมัครนั้น ว่า
ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนฯได้ส่งเรื่องมาให้ กกต. พิจารณาแล้ว แต่ กกต. ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ ไปพิจารณา
ประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการไต่สวนฯส่งกลับมาอีกครั้ง  
 ส่วนการด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่ เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 พรรคนั้น นายอิทธิพร กล่าวว่า ขอรอดูค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.2563 ก่อน ยังไม่สามารถด่วนสรุปได้ในตอนนี้ 
 ส่วนความแตกต่างระหว่างเงินกู้กับเงินทดรองจ่ายในรายงานงบการเงินของพรรคการเมืองนั้น นายอิทธพร 
กล่าวว่า ทั้งสองส่วนนี้แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว โดยเงินทดรองจ่ายไม่ควรมีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามา
เก่ียวข้อง 
@ส่ง จนท.กกต. แจงศาลคดีทุจริตฯ หลังขอส านวนไต่สวนคดียุบพรรค อนค.  
 นายอิทธิพร กล่าวถึงกรณีศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคต
ใหม่ประเด็นเงินกู้ 191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้อง กกต. กลับ ว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้ กกต.ไปชี้แจง ไม่ใช่
ขั้นตอนของการไต่สวน โดยเจ้าหน้าที่ของ กกต. จะไปชี้แจงต่อศาลฯในวันที่ 20 ก.พ.2563 ยืนยันว่าไม่กังวลกรณีที่ถูก
ฟ้องกลับ เพราะ เป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้ หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของ กกต แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นการ
ด าเนินการตามหน้าที่ 
หมายเหตุ : ภาพประกอบ นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. จาก https://mgronline.com/ 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews-news/85582-isranews-85582.html 

https://mgronline.com/
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 ประธาน กกต.ย้ าพร้อมต้ังซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร ส่วนการพิจารณาโทษทางอาญาทั้งกร ณีหุ้นสื่อฯ ของ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร กกต.ได้รับและส่งกลับให้ ส านักงานศึกษาข้อกฎหมาย 
รวมถึงให้ฝ่ายสืบสวนพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาคดีอาญาหรือไม่ 
 วันนี้  (14 ก.พ.2563) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงคดี
ฟ้องร้องพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191 ล้านบาท และการ
ด าเนินคดีอาญา นายธนาธรเพราะถือหุ้นสื่อว่า ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้ กกต. พิจารณาแล้ว แต่กกต.
ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ไปพิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม 
 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการรอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่งกลับมาอีกครั้ง  โดยการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา 
โดยผิดทางอาญาต้องสืบในข้อเท็จจริงประเด็นว่า “รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกต้ังแต่ไปสมัคร” หรือไม่  ขณะนี้
ส านักงานก าลังพิจารณาศึกษาค าวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญและค าวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลที่ กกต.ได้
รับมาเม่ือเดือนธันวาคม 2562 
 “ผมเห็นว่าเงิน กู้กับเงินทดลองจ่าย ต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว ซ่ึงเงินกู้มีความชัดเจนว่ามีดอกเบี้ย แ ต่
เงินทดลองจ่ายคือเงินที่ออกไปก่อน ไม่มีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง ” 
 ส่วนการด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่เข้าข่ายกู้เงินอีก 17 พรรคนั้น นายอิทธิพรกล่าวว่า ขอรอดูค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.ก่อน จึงยังไม่สามารถสรุปได้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของนายทะเบียบ
ส าหรับค าร้องสอบ 17 พรรค 
 ส าหรับกรณีที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ประเด็น
เงินกู้ 191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับนั้น ประธานกกต.กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้กกต.ไปชี้แจง 
ไม่ใช่ขั้นตอนของการไต่สวน และเจ้าหน้าที่ของกกต. จะไปชี้แจงต่อศาลฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมยืนยันไม่กังวล
กรณีที่ถูกฟ้องกลับ เพราะ เป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของกกต แต่ยืนยันทุกอย่างเป็น
การด าเนินการตามหน้าที่ 
 ส่วนการเลือกต้ังซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ในวันที่ 23 ก.พ.นี้  ย้ าถึงความพร้อมทั้งบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ โดยในวันที่ 22 ก.พ.นี้ จะมีการส่งมอบบัตรลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับกรรมการ
ประจ าหน่วย (กปน.) และในวันที่ 17 ก.พ.นี้ จะมีการรณรงค์และอบรม กปน. โดยพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
ต่ืนตัวในการเลือกต้ังครั้งนี้  และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีร ายงานเรื่องของการทุจริตการเลือกต้ัง หรือมีปัญหาในการจัดการ
เลือกต้ังซ่อม แต่ กกต.ได้มีการเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่หาข่าวการทุจริตเลือกต้ังไว้พร้อมแล้ว 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/288952 

https://news.thaipbs.or.th/content/288952
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15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 
กกต.ลุยคดีอาญา อนาคตใหม่-ทอน ปปช.ฟันจารุพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
"อิทธิพร" เดินหน้าฟ้องอาญาอนาคตใหม่ปมกู้เงิน ส่ังคกก.ไต่สวนเพ่ิม ไม่กังวลโดนฟ้องกลับ ยันท าตามหน้าท่ี 
"ธนาธร" ล่ันยังหนักแน่นมั่นคง ข้องใจย้ือต้ังตุลาการศาล รธน.ชุดใหม่  ป.ป.ช.ฟันอาญา "จารุพงศ์" อดีต มท.1 
ละเลยหน้าท่ีบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ปราศรัยหนุน นปช.แบ่งแยกประเทศ ส่วน "ตู่ -เต้น-วีระกานต์" ส่ง สตช.สอบ
ข้อเท็จจริงต่อ 
 เม่ือวันศุกร์ที่  14 กุมภาพันธ์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ให้สัมภาษณ์
เป็นครั้งแรกในเรื่องเก่ียวกับพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) โดยเฉพาะการเดินหน้าคดีฟ้องร้องคดีอาญาพรรค อนค.กู้เงินนาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาท และกรณีนายธนาธรถือหุ้นสื่อว่า คณะกรรมการไต่สวนฯ 
ส่งเรื่องมาให้ กกต.พิจารณาแล้ว แต่ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ไปพิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
รอคณะกรรมการไต่สวนฯ ส่งกลับมาอีกครั้ง 
  “ขอรอดูค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.นี้ก่อน ยังไม่สามารถด่วนสรุปได้ในตอนนี้” นาย
อิทธิพรกล่าวตอบกรณีด าเนินคดียุบพรรคการเมืองอ่ืนที่เข้าข่ายกู้เงินอีก 7 พรรค 
 เม่ือถามถึงกรณีศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรค อนค.ประเด็นเงินกู้ 
191 ล้านบาท หลังพรรค อนค.ยื่นฟ้องกลับนั้น ประธาน กกต.กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้ กกต.ไปชี้แจง ไม่ใช่ขั้นตอน
ไต่สวน และเจ้าหน้าที่ของ กกต.จะไปชี้แจงต่อศาลในวันที่ 20 ก.พ.นี้ 
 “ยืนยันไม่กังวลกรณีที่ถูกฟ้องกลับ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่
ของ กกต. แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นการด าเนินการตามหน้าที่” ประธาน กกต.ระบุ 
 ขณะที่นายธนาธรให้สัมภาษณ์ถึงการนัดอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรค อนค. ในวันที่ 21 ก.พ. ว่า เราไม่ถอย ไม่
ทน ถ้ากลัวผู้มีอ านาจ เราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่เขาใช้คดีความ หรือค าร้องเรียนต่างๆ มาท าลายผู้ที่ลุกขึ้นสู้
กับความอยุติธรรมของพวกเขา ถ้าเรากลัว พวกเขาก็จะประสบความส าเร็จ 
  หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ. ขณะที่การอภิปราย
จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. และเม่ือไม่นานมานี้  วุฒิสภาได้ผ่านรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้ว และรายชื่อ
เหล่านี้อยู่ระหว่างรอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และค าถามคือ เหตุใดจึงไม่ยอมน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หรือต้องการให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันตัดสินคดีในวันที่ 21 ก.พ.เสียก่อน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
28 

 

  
 
ลั่น อนค.ยังหนักแน่น 
 “ยืนยันว่าพวกเราหนักแน่นและม่ันคง ไม่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรค เราอภิปรายต่อแน่นอน ส่วนเรื่องที่
กรรมการบริหารพรรคที่จะอภิปราย และอาจถูกตัดสิทธ์ิไม่สามารถอภิปรายได้หลังค าตัดสินนั้น เราก็จะออกมาอภิปราย
นอกสภาแทน” นายธนาธร กล่าว 
     เม่ือถามว่าจะมีการฟ้องร้อง กกต.เป็นรายบุคคลในมาตรา 157 เม่ือใด นายธนาธรกล่าวว่า เราเคยฟ้อง 
กกต.ไปแล้ว และมาตรการต่อไปน่าจะเห็นชัดเจนขึ้นในสัปดาห์หน้า 
     ด้านนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวใน
รายการหยิบข่าวมาคุย ถึงกรณีนี้ว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. ในฐานะเลขาธิการพรรค 
พยายามท าค าร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้ไต่สวนพยาน 17 ปาก แต่ศาลไม่รับค าร้อง ซ่ึงที่ผ่านมาในการยุบ
พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย หรือพรรคมัชฌิมาธิปไตย ศาลตัดพยานออกทั้งหมด และอนุญาตให้พรรคไป
แถลงการณ์ปิดคดีตอนเช้า ตกบ่ายศาลตัดสินยุบพรรค ดังนั้นกรณีของพรรคอนาคตใหม่ การที่ศาลให้ท าบันทึกถ้อยค า
พยานส่งให้ศาลภายในวันที่ 12 ก.พ. และขยายให้ถึงวันที่ 17 ก.พ. แต่ยังคงนัดอ่านค าพิพากษาในวันที่ 21 ก.พ. 
สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการล็อกหัวล็อกท้ายไว้แล้ว 
 “มีการวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีดังกล่าวเป็น 2 กรณี ศาลรัฐธรรมนูญจ านวน 5 คน ซ่ึงต้องพ้นวาระตาม
ก าหนดแล้ว แต่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ เพราะค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือรอการสรรหาใหม่มาได้ 
4 คน ส่วนกรณีที่ 2 คือก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพียง 3 วัน แทนที่พรรคอนาคตใหม่จะได้เตรียมตัว กลับต้อง
มาพะวงกับคดีการถูกยุบพรรค” นายจตุพร ระบุ 
 ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ า  จ.นนทบุรี 
นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีกล่าวหานายจารุพงศ์ เรือง
สุวรรณ เม่ือครั้งด ารงต าแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับพวก กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ โดยละเว้นไม่ด าเนินการ ไม่สั่งการตรวจสอบ หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือระงับยับยั้งหรือป้องกันเหตุการณ์ความ
วุ่นวายที่จะเกิดขึ้นตามแนวทางและข้อเสนอ อันละเมิดต่อกฎหมายของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ ที่กล่าวปราศรัยเม่ือวันที่ 23 ก.พ.2557 ว่า  
 จากการไต่สวนข้อเท็จจริง พยานหลักฐานรับฟังได้ว่า เม่ือวันที่ 23 ก.พ.2557 กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (กลุ่ม นปช.) ได้จัดการชุมนุมโดยใช้ชื่อว่า “นปช. ลั่นกลองรบ” ที่อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ 
ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีผู้ถูกกล่าวหากับพวกรวม 13 คน เข้าร่วมในการ
ปราศรัย โดยผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนได้ผลัดเปลี่ยนขึ้นกล่าวปราศรัยและมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมไปทั่วประเทศ ซ่ึงมีเนื้อหาในการกล่าวปราศรัยในลักษณะให้มีการแบ่งแยกประเทศ และสั่งให้รวมตัวกันเพ่ือไป
ปิดล้อมองค์กรอิสระต่างๆหนุนยุยงแยกประเทศ 
 และเม่ือนายจารุพงศ์ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่งรักษาการ รมว.มหาดไทย และในฐานะ
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้เดินทางมาถึงที่ชุมนุม ก็ได้รับทราบถึงแนวทางของกลุ่ม นปช. เม่ือขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยก็ได้
กล่าวปราศรัยด้วยถ้อยค าในลักษณะเห็นด้วยและสนับสนุนกับแนวทางแล ะข้อเสนอของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 พร้อมที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมกระท าการตาม
แนวทางที่แกนน าได้กล่าวปราศรัย อันเป็นแนวทางที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง และ
ก่อให้เกิดความแตกแยกถึงขั้นแบ่งแยกประเทศตามที่มีการกล่าวปราศรัยไปก่อน 
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 และปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า หลังจากมีการชุมนุมปราศรัย เม่ือวันที่ 23 ก.พ.2557 ดังกล่าวแล้ว ได้มี
กลุ่มบุคคลน าป้ายผ้าไวนิลที่มีข้อความในลักษณะขอแบ่งแยกประเทศเป็นประเทศล้านนา ไปปิดประกาศไว้ตามสถานที่
ต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติของกฎหมาย จนเป็นเหตุให้มีกลุ่มบุคคลต้องถูกด าเนินคดี และต่อมาก็ยังมีการจัดชุมนุมในลักษณะเดียวกัน
อีกที่สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยยังคงใช้ชื่อว่า “นปช. ลั่นกลองรบ ครั้งที่ 1” ซ่ึงเป็นการกล่าวปราศรัยโจมตี
การท างานขององค์กรอิสระและค าตัดสินของศาลแพ่ง เป็นต้น โดยกล่าวว่าอาจจะเคลื่อนก าลังคนเข้ากรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจารุพงศ์ ขณะนั้นรักษาการในต าแหน่ง รมว.มหาดไทย ซ่ึ งมีหน้าที่ในการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม และความม่ันคง
ภายใน แต่กลับกล่าวปราศรัยเพ่ือสนับสนุน ยุยง ส่งเสริม ให้กลุ่มผู้ชุมนุมกระท าการตามแนวทางการด าเนินการและ
ข้อเสนอที่ มุ่งก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  และท าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองของนปช.เพ่ือสนับสนุนพรรค
เพ่ือไทย ซ่ึงตนเองเป็นหัวหน้าพรรคให้ยังคงเป็นรัฐบาลต่อไป โดยนายจารุพงศ์ละเว้นไม่ด าเนินการ ไม่สั่งการตรวจสอบ 
หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือระงับยับยั้งหรือป้องกันเหตุการณ์ จนเกิดความวุ่นวายหรือความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
 การกระท าของนายจารุพงศ์ จึงมีมูลความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และฐานกระท าการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หรือวิธีการอ่ืนใด อัน
มิใช่เป็นการกระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพ่ือให้เกิด
ความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพ่ือให้
ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 116 (2) (3) 
 ส าหรับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ นายจตุพร พรหมพันธุ์ , นายวีระกานต์ 
มุสิกพงศ์, ร้อยตรีประไพ ฮวดศรี, นางส าเนียง คงพลปาน, นางอัญชลี เทพวงษา, นางอุบลกาญจน์ อมรสิน, นายนันท์พิ
พัชร์ หรือเอนก วงศ์มีมา, นายทองอยู่ พรมน าชา, นายรัตน์ ภู่กลาง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2-13 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐที่เข้าร่วมชุมนุมและกล่าวปราศรัยนั้น เป็นเรื่องนอกหน้าที่ราชการ และกรณีของผู้ถูก
กล่าวหาอ่ืนที่มิได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้แจ้งข้อเท็จจริง
ที่เก่ียวข้องกับการกระท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57231
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“ธนาธร”หนาวกกต.เร่งคดีอาญาผลพวงถือหุ้นสื่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร”หนาวกกต.เร่งคดีอาญาผลพวงถือหุ้นสื่อ 
14 Feb 2020 อ่าน 1280 ครั้ง 
กกต.เร่งท าส านวนคดีอาญา “ธนาธร” ไม่กังวลศาลคดีทุจริตขอกกต.ชี้แจงขั้นตอนไต่สวนปมเงินกู้อนค.  
 วันนี้(14ก.พ.63) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลื อกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงความ
คืบหน้าการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส. กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ ฐานรู้แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังยื่นลงสมัครรับเลือกต้ังส.ส. หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สิ้นสภาพ
ส.ส.จากเหตุถือหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ว่า ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้กกต.พิจารณาแล้ว แต่ได้
ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ไปพิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการไต่สวนส่งกลับมาอีกครั้ง  
 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/421651?utm_source=slide_topnews&utm_medium=in
ternal_referral 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/421651?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/421651?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
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กกต.กลาง ลงพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ฯ ติดตามความพร้อมการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 สยามรัฐออนไลน์  14 กุมภาพันธ์ 2563 15:29   
 
 
 
 
 
 
 
 
 เช้าวันนี้(14ก.พ.63) ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมคณะประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
พบปะหารือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ าจังหวัด เพ่ือการเตรียมความพร้อมการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่และ
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด 
 ส าหรับการลงพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ เพ่ือตรวจติดตามการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเตรียมความ
พร้อมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคต ตามที่กฎหมายก าหนด ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ. 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/132829 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/132829
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ออกได้ 3 ทางคดีเงินกู้ อนค. ยุบ - ยกค าร้อง 
15 กุมภาพันธ์ 2563 - 06:00 น.  
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการต้ังวงวิเคราะห์ - ออกได้ 3 ทาง "ธนาธร" ไม่หวั่น - วางขุนพลซักฟอก ร้องฟันบ๊ิกตู่จัดมหรสพ 
               ความคืบหน้ากรณี ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่  ในคดีเงินกู้พรรคในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ล่าสุด เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายยอดพล เทพสิทธา อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับคดีการยุบพรรคอนาคตใหม่น่าจะ
ออกมาในแนวทางใดแนวทางหนึ่งในสามแนวทาง ดังนี้ 
                1. วินิจฉัยยุบพรรคและเพิกถอนสิทธ์ิเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรค โดยศาลรัฐธรรมนูญอาจเห็นว่าพรรค
การเมืองไม่สามารถกู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง เนื่ องจากกฎหมาย
ไม่ได้ให้อ านาจแก่พรรคการเมืองเอาไว้ 2. วินิจฉัยไม่ยุบพรรคแต่เพิกถอนสิทธ์ิเลือกต้ังเฉพาะกรรมการบริหารพรรคโดย
เล็งเห็นว่าการกู้เงินเป็นความผิดเฉพาะตัวของกรรมการบริหารพรรคที่มีส่วนเก่ียวข้องเท่านั้น ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องลงโทษถึง
ขั้นยุบพรรคแต่อย่างใด หรือ 3. วินิจฉัยไม่ยุบพรรคและไม่เพิกถอนสิทธ์ิเลือกต้ังของกรรมการบริหารพรรค เนื่องจาก
ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีความเห็นว่าการกู้เงินไม่ได้เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
               นายยอดพล กล่าวว่า ประเด็นส าคัญของคดีนี้อยู่ที่ว่าพรรคการเมืองมีอ านาจกู้เงินมาใช้ด าเนินกิจก รรม
ของพรรคได้หรือไม่ ซ่ึงส่วนตัวมองว่าไม่ว่าจะตีความสถานะของพรรคการเมืองในทางเอกชนหรือในทางมหาชน พรรค
การเมืองย่อมสามารถกู้เงินได้ เพียงแต่ต้องมีเง่ือนไขว่าเงินที่ กู้มานั้นน ามาใช้ส าหรับกิจกรรมของพรรคการเมืองผู้ กู้อย่าง
แท้จริง ไม่ใช่เป็นการกู้เงินเพ่ือบังหน้าให้แก่นายทุนที่เข้ามาครอบง าพรรคการเมือง 
               “พรรคการเมืองในต่างประเทศกฎหมายเปิดโอกาสให้ กู้เงินได้ เพราะกฎหมายเล็งเห็นว่าพรรคการเมือง
บางพรรค โดยเฉพาะพรรคการเมืองเฉพาะทางสมควรให้เกิดขึ้นมาได้ หากไปกีดกันด้วยเง่ือนไขทางกฎหมายแล้ว พรรค
การเมืองลักษณะนี้ย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน โดยจะต้องมีระบบตรวจสอบว่าการกู้เงินนั้นเป็นการกู้เงินกัน
จริงๆ ไม่ได้เป็นการอ าพรางใดๆ ทั้งสิ้น” นายยอดพล แสดงความคิดเห็น 
               ส าหรับความชัดเจนของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เก่ียวกับการให้อ านาจพรรคการเมืองกู้
เงินนั้น นายยอดพล มองว่า การฟ้องคดีนี้ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) พุ่งเป้าไปที่มาตรา 72 ที่บัญญัติว่า 
“ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือ
ควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ซ่ึงมาตรา 72 
นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองไปท าการรับเงินที่มาจากการกระท าที่ผิดกฎหมายเป็นส าคัญ เช่น เงิน
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จากการค้ายาเสพติด หรือเงินที่มาจากการฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้น การน าการกู้เงินมาปรับเข้ากับมาตรา 72 อาจจะไม่
ถูกต้องเสียทีเดียว 
 
                อย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วการวินิจฉัยคดีทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนตัวก าลังมี
ความสนใจว่าหากในอนาคตมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาแล้ว จะด าเนินการค านวณจ านวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะพึง
มีอย่างไรมากกว่า พรรคการเมืองใดจะได้ ส.ส. เพ่ิมมากขึ้นหรือพรรคการเมืองใดจะได้ ส.ส. ลดลง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ระบบของกฎหมายพรรคการเลือกต้ังและการเลือกต้ัง ยังไม่ได้รองรับสถานการณ์ในลักษณะนี้เท่าที่ควร 
 ชี้หากยุบเหตุเงินกู้ไม่มีบัญญัติ 
               รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  ให้ความเห็นว่า หากพิจารณา
จากส านวนที่ทาง กกต. ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ จะพบว่าการวินิจฉัยในเรื่องนี้อาจมีข้อจ ากัดอยู่ในวงแคบลง ซ่ึงออกได้ 
2 ทางคือ 1. ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธ์ิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค โดยให้เหตุผลว่าเงินกู้ไม่มีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นเงินที่พรรคการเมืองไม่สามารถมีได้ และหากมองว่าเป็นเงินบริจาคก็จะบริจาคได้คน
ละไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือถือว่ามีความผิด นอกจากนี้ยังอาจมองด้วยว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ 2. ยกค าร้อง 
โดยเห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย 
                รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวหากเทียบ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ปี 2560 กับ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ปี 
2550 นั้น จะมีความแตกต่างกัน เพราะ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ปี 2550 ได้บัญญัติว่าด้วยรายได้อ่ืนใดของพรรคการเมือง
ไว้ด้วย เหตุนี้ท าให้พรรคการเมืองในช่วงนั้นสามารถกู้เงินได้ แต่มาถึง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ปี 2560 ไม่มีบทบัญญัติว่า
ด้วยเรื่องดังกล่าว นั่นหมายความว่าจะไม่ให้พรรคการเมืองมีรายได้อ่ืนใด นอกเหนือจากรายได้ที่มีการก าหนดไว้ใน
กฎหมายอย่างชัดเจนแล้ว ซ่ึงเท่ากับว่าพรรคการเมืองไม่สามารถกู้เงินได้ นอกจากนี้พรรคการเมืองยังเป็นองค์การ
มหาชน อะไรที่กฎหมายไม่ได้เปิดโอกาสให้สามารถท าได้ ย่อมไม่สามารถท าได้  
               “อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวไม่ได้มองไปถึงการยุบพรรค แต่อธิบายกฎหมาย ส าหรับแรงกระเพ่ือมที่จะเกิดขึ้น
จากค าวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หากมีการยกค าร้อง คนที่ไม่ได้เชียร์พรรคอนาคตใหม่ ก็จะมองว่าพรรคอนาคต
ใหม่ท าถึงขนาดนี้ ศาลยังยกค าร้อง แต่หากยุบพรรคอนาคตใหม่ แรงกระเพ่ือมย่อมจะมีมากกว่า และนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค อาจจะน ามวลชน
ออกไปเคลื่อนไหว ชุมนุมเดินขบวนได้” รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว 
  
 ค าตัดสินถือว่าเป็นบรรทัดฐาน 
               ด้าน รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  วิเคราะห์
ทิศทางว่า ส าหรับผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากเป็นบวกนั้นจะท าให้พรรคการเมืองต่างๆ มีบรรทัดฐานว่าการกู้
เงินเพ่ือมาด าเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่มีความผิดถึงแม้จะไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายใดๆ แต่ค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร ขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ มีสภาพบังคับจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 จึงเสมือนหนึ่งว่าเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายให้พรรคการเมืองต่างๆ แต่หากค าวินิจฉัย
ออกมาเป็นลบว่าพรรคอนาคตใหม่กู้เงินไม่ได้ ผลท่ีเกิดขึ้นในอนาคตกับพรรคการเมือง จะมีปัญหาเรื่องของแหล่งทุนใน
การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และส่งผลต่อทุนที่จะมาครอบง าพรรคการเมืองในทางอ้อมแทน ท าให้ยังเป็นปัญหา
การเมืองไทย ในเรื่องวังวนที่มีกลุ่มทุนเข้ามามีอิทธิพลในพรรคการเมืองเหมือนในอดีต  
                รศ.ดร.ยุทธพร ยังมองไปถึง 18 พรรคการเมืองที่ยังมีคดีคล้ายๆ กับพรรคอนาคตใหม่ต้องมาพิจารณาว่า 
ในคดีที่คล้ายกันจะมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เพราะหากข้อเท็จจริงของคดีเป็นเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ พรรค
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การเมืองนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในบรรทัดฐานเดียวกัน แ ต่หาก
บางพรรคการเมืองมีข้อ เท็จจริงที่แตกต่างกันออกไป ก็อาจไม่มีผลกระทบ ขณะเดียวกันเชื่อว่ามีโอกาสจะเห็ น  
ปรากฏการณ์ “ผึ้งแตกรัง” หากผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรรมนูญออกเป็นทางลบกับพรรคอนาคตใหม่ แต่เชื่อว่าจะมี
จ านวนไม่มาก ภายหลังมี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่บางส่วนเป็น ส.ส.งูเห่าไปแล้ว ท าให้ ส.ส.ที่ เหลืออยู่จะมีความเข้มข้น
ทางอุดมการณ์ ซ่ึงเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์เคยเผชิญกับกลุ่ม “10 มกรา” หรือพรรคพลังประชาชน เคยเผชิญ
กับกลุ่ม “ภูมิใจไทย” เป็นต้น  
               “ถ้าผึ้งแตกรังจะเกิดขึ้นผมคิดว่ามีไม่มากนัก ไม่เหมือนกับกรณีมี ส.ส.งูเห่าในพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้น
ชัดเจนถึง 4 ราย แต่บรรดาแกนน าของพรรคจะหายไปจากการเมืองค่อนข้างแน่นอน เพราะเม่ือค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญหากออกมาเป็นทางลบ จะต้องมีการตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ท าให้คนกลุ่มนี้จะท างานการเมืองไม่ได้
ระยะเวลายาวนาน จึงต้องมาท างานนอกสภา จากบทบาทไม่เป็นทางการ ถึงแม้จะมีการจดจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่
เตรียมไว้แล้ว แต่จะมีผลเฉพาะกับ ส.ส.ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค ซ่ึงรัฐธรรมนูญจะคุ้มครองในระยะเวลา 60 
วัน” รศ.ดร.ยุทธพร กล่าว 
                รศ.ดร.ยุทธพร ระบุด้วยว่า ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ในกรณีค าวินิจฉัยออกมาเป็นทางลบ จะมี
การขยับตัวเองโดยเฉพาะแกนน า ไปเคลื่อนไหวทางสังคม จากเดิมที่เคยเคลื่อนไหวทางสังคมมาแล้ว และได้วาง
ยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการเมืองในสภาและนอกสภาไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ถือว่ามีบทบาททางกฎหมาย มีส.ส.ใน
สภาหากจะท าอะไรจะเป็นเรื่องเป็นราวได้มากกว่า หากเทียบกับการเคลื่อนไหวนอกสภา ดังนั้นพลังของพรรคอนาคต
ใหม่อาจจะอ่อนแรงลง ไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิมแต่ก็มีความเสี่ยงจากคนที่อยู่ในอ านาจรัฐ เพราะถ้าพรรคอนาคตใหม่ไปสู่
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจริงๆ จะมีกฎหมายควบคุมก ากับพรรคการเมือง หรือมีข้อบังคับเหมือนกับข้อบังคับใน
สภาหรือไม่ ท าให้การก ากับการเคลื่อนไหวอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ท าให้ในอนาคตอาจกลับไปสู่การเมืองแบบมวลชนก็เป็นไป
ได้ 
 
 ยันไม่ถอยไม่ทนคดียุบพรรค 
               ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  กล่าวว่า เราไม่ถอย ไม่ทน ถ้า
กลัวผู้มีอ านาจ เราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่เขาใช้คดีความ หรือค าร้องเรียนต่างๆ มาท าลายผู้ที่ลุกขึ้นสู้กับ
ความอยุติธรรมของพวกเขา ถ้าเรากลัว พวกเขาก็จะประสบความส าเร็จ การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ ขณะที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เม่ือไม่นานมานี้วุฒิสภาได้ผ่านรายชื่อ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้ว หรือต้องการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันตัดสินคดีเสียก่อน ยืนยันว่าพวก
เราหนักแน่นและม่ันคง ไม่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรค เราอภิปรายต่อแน่นอน ส่วนเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคจะ
อภิปรายและอาจจะถูกตัดสิทธ์ิไม่สามารถอภิปรายได้หลังค าตัดสินนั้น เราก็จะออกมาอภิปรายนอกสภาแทน  
 
 รอสรุปคดีอาญา “ธนาธร” หุ้นส่ือ 
              ขณะที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 
151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส. กับนายธนาธร ฐานรู้แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. หลังศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้สิ้นสภาพ ส.ส.จากเหตุถือหุ้นสื่อวี -ลัค มีเดีย ว่า ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้ 
กกต.พิจารณาแล้ว แต่ได้ส่งเรื่องกลับไปเพ่ือให้ไปพิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม จึงอยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการไต่
สวนส่งกลับมาอีกครั้ง 
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              นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงกรณีที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอส านวนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคต
ใหม่ประเด็นเงินกู้ 191 ล้านบาท หลังพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกลับ 7 กกต.ว่า เป็นเรื่องที่ศาลขอให้ กกต.ไปชี้แจง ไม่ใช่
ขั้นตอนของการไต่สวน และเจ้าหน้าที่ของ กกต.จะไปชี้แจงต่อศาลในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ยืนยันไม่กังวลกับการถูกฟ้อง
กลับ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้หากไม่เห็นด้วยกับการท าหน้าที่ของ กก ต.แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นการ
ด าเนินการตามหน้าที่ 
 
 รมต.ถกกูรูเตรียมรับมือซักฟอก 
              นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการรับมือการเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ ว่า ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ทางวิปรัฐบาลจะแจ้งให้ ครม. รับทราบถึงการ
เตรียมพร้อมการอภิปราย ซ่ึงเป็นรายงานตามวงรอบในการประชุมแต่ละสัปดาห์ของทางสภา ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องติว
เข้มรัฐมนตรีหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มี ไม่ได้ติว ซ่ึงก่อนหน้านั้นที่ มีการเชิญวิปรัฐบาลและรัฐมนตรีที่ มีชื่อถูก
อภิปรายมาพูดคุยก็ไม่ใช่การติวหรือเตรียมการอะไร แต่เป็นเรื่องการซักซ้อมกติกาและขั้นตอนต่างๆ มากกว่า และให้มา
ชี้แจงว่าไปตกลงอะไรกับฝ่ายค้านไว้บ้าง รัฐบาลจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง เพราะรัฐมนตรีทั้ง 6 คนไม่เคยโดนอภิปรายไม่
ไว้วางใจ การติวเป็นเรื่องของเนื้อหาซ่ึงเราไม่ได้พูดถึง ใครที่ถูกอภิปรายก็ต้องเตรียมข้อมูลในส่วนของตนเอาไว้ คนอ่ืนไป
ท าแทนไม่ได้ เว้นแต่มีการพาดพิงในสภา แล้วขอให้มีใครช่วยชี้แจงก็เป็นอีกเรื่อง 
              "ยืนยันว่าไม่มีการเตรียมการในส่วนเนื้อหาเอาไว้ล่วงหน้า ที่พูดคุยกับวิปรัฐบาลก็มีเรื่องน่าสงสัย เช่น 
อภิปราย 6 คน จะให้พูดทีละคน หรือพูดรวมกัน เวลาตอบจะลุกขึ้นตอบทันที หรือให้อภิปรายทีเดียวให้จบ 25 คน แล้ว
ค่อยตอบ เป็นต้น" นายวิษณุกล่าว และว่าการพบปะสังสรรค์ระหว่าง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ต่างจังหวัดนั้นรัฐมนตรีที่สนใจก็
อาจไปรับฟังการชี้แจงจากเซียนที่เป็นมือสภาเก่าทั้งหลาย โดยขึ้นอยู่กับความสะดวกของรัฐมนตรีแต่ละคน ส่วนตนยัง
ไม่แน่ใจว่าจะไปร่วมด้วย 
 
16 ส.ส. อนค. เป้าซักฟอก 5 รมต. 
              นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แถลงข่าวภารกิจ “พินอคคีโอ” การอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า เรามีโปรเจกต์พินอคคีโอเพราะตัวละครที่ท าผิดซ้ าซาก และพยายามปกปิดความผิดจนเรื่องบาน
ปลาย ท้ายที่สุดก็ปกปิดไม่ได้ ทั้งนี้หลังการท ารัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ
รมว.กลาโหม ไม่เคยถูกตรวจสอบ ซ่ึงวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์พินอคคีโอจึงเป็นปฏิบัติการกระช ากหน้ากากให้รับรู้ถึง
จมูกอันยืดยาวและข้อผิดพลาดของรัฐบาลในรอบ 6 ปี ทั้งนี้พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส.ที่จะอภิปรายจ านวน 16 คน โดย
พรรคได้ขอโควตาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 11 ชั่วโมง เฉลี่ยคนละ 40 นาที โดย 1 คนจะอภิปรายในภาพรวม และอีก 15 
คนจะอภิปรายในรายประเด็นไม่ซ้ ากัน ซ่ึงพรรคเลือกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 5 รัฐมนตรีจาก 6 รัฐมนตรีที่มีชื่ออยู่ในญัตติ 
คือ 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 3. นายวิษณุ เครืองาม 4. พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ 5. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ส่วนเนื้ อหาแบ่งการอภิปรายเป็น 5 
ด้าน คือ 1. การบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาด 2. การเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้องและกลุ่มที่ใกล้ชิด 3. นโยบายที่
ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศ 4. เรื่องความม่ันคงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 5. คุณสมบัติและจริยธรรมที่
ไม่เหมาะสมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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ป.ป.ช.ขยับสอบเสียบบัตรแทนกัน 
              ด้านการสอบสวน ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผย
ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดูว่ามีมูลรับไว้ด าเนินการไต่สวนได้หรือไม่ โดยจะน าเรื่องนี้ เสนอ
คณะอนุกรรมการป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พร้อมกับเสนอแนวทางแก่คณะอนุกรรมการว่า ข้อมูลที่ให้
ไปรวบรวมเบื้องต้นเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนหรือไม่ ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยกรณีดังกล่าว และเปิด
ช่องให้ยื่นสอบตามกฎหมายอ่ืนได้นั้นกรณีร้องเรียนเรื่อง ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เรื่องเข้ามาที่ส านักงาน ป.ป.ช.แล้ว 
เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาหรือผิดจริยธรรมหรือไม่ โดยอยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
 มีรายงานจากรัฐสภา ถึงความคืบหน้าการสอบสวนเรื่องเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน กรณี นางนาที รัชกิจ
ประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ว่าล่าสุดตม.ได้ท าหนังสือตอบกลับมาแล้ว โดยระบุว่า นางนาทีได้เดินทาง
ออกจากด่าน ตม.สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.28 น. วันที่ 11 มกราคม เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลการลงมติร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของนางนาที ในวันที่ 11 มกราคม พบว่า นางนาทีได้ลงมติครั้งสุดท้ายในมาตรา 49 ในเวลา 
15.46 น. และลงมติมาตรา 48 ในเวลา 15.19 น. หลังจากนี้จะรายงานการตรวจสอบให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รับทราบต่อไป 
               ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้เวลาเพียง 1 ชม.ก่อนที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 215 ต่อ 0 เสียง และงดออก
เสียง 6 เสียง 
  
“กรณ์” ย่ืนจดต้ัง “พรรคกล้า” 
               วันเดียวกัน ที่ส านักงาน กกต. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย 
นายวรวุฒิ อุ่นใจ นายกสมาคมผู้ ค้าปลีกไทย และนายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร หรือครูเป็ด ศิลปินและนักแต่งเพลง เป็น
ตัวแทนยื่นจดทะเบียนจดจัดต้ัง “พรรคกล้า” ที่ได้รับการโหวตชื่อจากประชาชน 120,000 คน เข้ายื่นต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง โดยมีสัญลักษณ์พรรคเป็นลายเส้นรูปก าปั้นซ่ึงสื่อถึงการแสดงออกกล้าลงมือท า 
               นายอรรถวิชช์ ถือฤกษ์เวลา 09.00 น. น าเอกสารไปยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กกต. ขอจด
ทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่ ใช้ชื่อ “พรรคกล้า” โดยมีสัญลักษณ์เป็นภาพชูก าปั้นแสดงออกถึงความกล้าลงมือท า 
โดยให้เหตุผลถึงการเลือกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซ่ึงเป็นวันแห่งความรักในการจดจัดต้ังพรรคว่า เป็นการสื่อถึงการเกิดขึ้น
ของพรรคที่มาจากความรัก ซ่ึงเป็นความรักที่มีต่อประเทศชาติจากผู้คนหลากหลายกลุ่มมารวมตัวกัน โดยหวังที่จะน าพา
ชาติบ้านเมืองพัฒนาไปข้างหน้า ส าหรับชื่อ "พรรคกล้า” ต้ังใจอยากจะเห็นคนที่มีความสร้างสรรค์ออกมาเป็นผู้กล้าเข้า
มาสู่การเมืองให้ได้ โดยจะเป็นการรวมกันของคน 3 รุ่น รุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นใหม่ จะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศ โดยจาก
นี้ตนและนายกรณ์ จาติกวณิช ก็จะรวบรวมรายชื่อให้ได้ผู้ก่อต้ั งครบ 500 คน โดยจะเดินสายเชิญบุคคลต่างๆ ในสังคม
มาร่วมท างานการเมือง และต้ังเป้าที่จะเปิดประชุมใหญ่ให้ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้  
                เม่ือถามว่า มีกระแสว่าอาจจะมี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ย้ายจากพรรคเดิมมาสังกัดพรรคกล้า นายอรรถ
วิชช์ กล่าวว่า การท าพรรคขึ้นมาไม่ได้เพ่ือรวบรวม ส.ส.เพ่ือไปแลกโควตาอะไรทั้งสิ้น ส่วนการต้ังพรรคในช่วงนี้ เพราะจะ
ส่งผู้สมัครลงเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ ยังไกลไป ขอให้การจัดต้ังพรรคเสร็จสิ้นก่อน และเป้าหมายของพรรคคือการ
เลือกต้ัง ส.ส.ครั้งหน้า ส่วนการเลือกต้ังท้องถิ่นจะต้องมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่ง  
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“ชวน” กรีด “ใจเสาะ” ท้ิง ปชป. 
               ที่หอประชุมใหญ่ ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้แสดงปาฐกถาเรื่องการ
ยกระดับพรรคการเมือง ให้เป็นสถาบันทางการเมือง ในงานน าเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนา
การเมือง และการเลือกต้ังระดับสูง รุ่นที่ 10 ของส านักงาน กกต. โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการ
ยอมรับทางวิชาการว่าเป็นพรรคที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองมากที่สุด ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เผชิญกับคดียุบ  
พรรคมาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่เพราะพรรคเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม ได้เตือนพรรคมาตลอดว่าท าอะไรก็ได้แต่อย่าท า
ให้ผิดกฎหมาย อีกทั้งพรรคการเมืองด ารงอยู่ได้เพราะคนในพรรคต้องต้ังใจท างานการเมืองจริงๆ คนเหล่านี้ เม่ือประสบ
ปัญหาเขาจะไม่หวั่นไหว ไม่น้อยเนื้อต่ าใจ ไม่คิดที่จะทิ้งพรรค ไม่ว่าพรรคจะขึ้นหรือจะลงจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน 
ถ้าผู้บริหารพรรคใจเสาะ ก็คงคิดว่าพรรคไปไม่รอดแล้ว เลยทิ้งพรรคไป แต่ตนไม่เคยคิดที่จะไปต้ังพรรคใหม่ และส่วนตัว
เชื่อว่าเม่ือตัดสินใจท างานการเมืองในระบบนี้ก็ต้องยืนหยัดแบบนี้ 
  
ร้องเอาผิดนายกฯจัดมหรสพ 
               วันเดียวกัน น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมคณะ เข้ายื่นค าร้องต่อกกต. 
ขอให้ตรวจสอบด าเนินคดีตามกฎหมายเลือกต้ังต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้
ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐและพวก สืบเนื่องจากการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่หาเสี ยงที่
สนามกีฬาเทพหัสดินของพรรคพลังประชารัฐ เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ ร้องเพลงบนเวที 2 เพลง 
ซ่ึงเพลงที่ร้องไม่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังไม่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการหาเสียง จึงเข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริง ส าหรับเหตุที่
รอจนจะครบ 1 ปี เพราะรอดูการท างานขององค์กรอิสระมาเป็นเวลานานในคดีที่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ กกต.กลับไม่
ด าเนินการใดๆ ทั้งที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นความผิด และกกต.เคยมีค าวินิจฉัยเม่ือปี 2550 ว่าเพลงที่ใช้ในการ
เลือกต้ัง และระหว่างการเลือกต้ังต้องเป็นเพลงที่ใช้เพ่ือการเลือกต้ังหรือดัดแปลงเพ่ือใช้ในการเลือกต้ังเท่านั้น หากเป็น
เพลงเพ่ือความบันเทิงจะถือว่าเป็นการจัดงานรื่นเริงหรือจัดมหรสพ 
 
ป.ป.ช. เชือด “จารุพงศ์” ผิด ม.157 
               ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้ มูลความผิด นาย
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เม่ือครั้งด ารงต าแหน่งรักษาการ รมว.มหาดไทย กับพวก กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จากการไปร่วมปราศรัยบนเวทีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2557 ใช้ชื่อว่า “นปช. ลั่นกลองรบ” ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โดยมีพฤติกรรมสนับสนุน
ผู้ชุมนุมที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและอาจก่อให้เกิดการแตกแยกจนถึงขั้นแบ่งแยกประเทศ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 116 (2) (3) ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอีก 13 คนส่งเรื่องให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ด าเนินคดี 
 
“ชวรัตน์ - มานิต” รอดคดีคอมฯ ฉาว 
               นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า กรณีป.ป.ช.ไต่สวนนักการเมืองชื่อดังพร้อมพวกที่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงและ
ข้าราชการในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดท าโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือ
ใช้งานเก่ียวกับบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนแบบใหม่ วงเงิน 3 ,490 ล้านบาท ยุครัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ และมีมติชี้มูล
ความผิดทางวินัยเฉพาะข้าราชการที่เก่ียวข้อง ว่า ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1.กรณีกล่าวหา นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 
เม่ือครั้งเป็น รมว.มหาดไทย และนายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองได้ตรวจสอบความ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
38 

 

ถูกต้องก่อนการลงนามเห็นชอบผลการประกวดราคาและลงนามอนุมัติแล้ว พยานหลักฐานจึงยังฟังไม่ได้ว่ากระท าผิด
ตามข้อกล่าวหา 2.กรณีกล่าวหานายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้อ านวยการกองคลัง กรมการปกครอง และนายกองเอกวิลาศ 
รุจิวัฒนพงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เห็นว่านายธีรวัฒน์ได้เสนอบันทึกให้นายกองเอกวิลาศพิจารณาเสนอ รมว.
มหาดไทยนั้น นายกองเอกวิลาศได้ลงนามในบันทึกขออนุมัติเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการ  
 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองทั้งที่การทดสอบทา งเทคนิคไม่เป็นตามเง่ือนไขทีโอ
อาร์ การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองจึงเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
                3.กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประกวดราคา และคณะท างานทางด้าน
เทคนิค ประกอบด้วย นายประวีณ แจ่มศักด์ิ นายทรงพล อารมณ์ชื่น นายสมเกียรติ อุดมเรณู นายธนาคม ฐานนันทน์ 
และน.ส.ลัดดา พรพนมสิทธิกุล ได้ทดสอบทางด้านเทคนิคซ่ึงไม่เป็นไปตามทีโออาร์ก าหนดไว้ แต่เนื่องจากเป็นการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการประกวดราคา การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาถือเป็นเรื่องของการบกพร่องในหน้าที่ 
ส าหรับนายพิภพ ด าทองสุข นายกมลโลจฒน์ เชียงวงศ์ นายทรงชัย ลิ้มไกลท่า และนายปรีดา บุญประคอง ซ่ึงได้รับการ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประกวดราคานั้น ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี จึงให้ส่งเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัย ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินคดีใดๆ ป.ป.ช.พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
มิได้มุ่งเน้นจ้องจับผิดนักการเมืองแต่อย่างใด 
 
 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416940?adz= 
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พรรคอนาคตใหม่ร้อง กกต.เอาผิด นายกฯ ร้องเพลงช่วยพรรคพลังประชารัฐหาเสียงปี 62 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.), นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสด์ิ รองโฆษกพรรค เข้ายื่นค า
ร้องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบด าเนินคดีตามกฎหมายเลือกต้ังต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม 
ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ 
 น.ส.กุลธิดา กล่าวว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่หาเสียงที่สนามกีฬาเทพหัส ดินของ
พรรคพลังประชารัฐ วันที่ 22 มี.ค.62 โดยพล.อ.ประยุทธ์ ร้องเพลงบนเวที  2 เพลง เป็นเพลงจับ มือกันไว้ของ 
“เบิร์ด”  ธงไชย แมคอินไตย์ และเพลงหยุดตรงนี้ที่ เธอของ “ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน”  ซ่ึงเข้าข่ายการจัดมหรสพ 
เพราะเพลงที่ร้องไม่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง ไม่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการหาเสียง จึงเข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริง   ดังนั้น
ต้องมายื่นค าร้องต่อ กกต.เพ่ือให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ด้านนายไกลก้อง กล่าวว่า เหตุที่รอจนจะครบ 1 ปี เพราะรอดูการท างานขององค์กรอิสระมาเป็ น
เวลานานในคดีที่ มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ กกต.กลับไม่ด าเนินการใดๆ ทั้งที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นความผิด และ
กกต.เคยมีค าวินิจฉัยเม่ือปี 2550 ว่าเพลงที่ใช้ในการเลือกต้ัง และระหว่างการเลือกต้ัง ต้องเป็นเพลงที่ใช้เพ่ือการ
เลือกต้ัง หรือดัดแปลงเพ่ือใช้ในการเลือกต้ังเท่านั้น หากเป็นเพลงเพ่ือความบันเทิง จะถือว่าเป็นการจัดงานรื่นเริง หรือ
จัดมหรสพ ส่วนจะมีบทลงโทษเป็นอย่างไรก็ขึ้นกับดุลยพินิจของ กกต.ทั้งนี้  อยากให้ประชาชนจับตาการท างานของ
องค์กรอิสระว่าท าเพ่ือประโยชน์ใคร เป็นกลางหรือไม่  
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/394816 
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“ธนาธร” เชื่อมั่น 21 ก.พ.น้ี พรรคอนาคตใหม่ ไม่ถูกยุบแน่นอน 
ไทยรัฐออนไลน์14 ก.พ. 2563 15:27 น. 
. 
 
 
 
 
 
“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” มั่นใจ 21 ก.พ. น้ี อนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบแน่นอน ขอรอฟังค าวินิจฉั ยท่ีพรรค ล่ัน กิจกรรม
จากโคราชสู่การปฏิรูปกองทัพ ไม่ใช่เวทีตีกินท าลายการเมือง 
 วันที่ 14 ก.พ. 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ประเด็นคดีที่ศาล
รัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่  ในวันที่ 21 ก.พ.นี้  ว่าจะส่งผลกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
หรือไม่ โดย นายธนาธร กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ยังคงเดินหน้าอภิปรายนอกสภาฯ ต่อ แต่ม่ันใจว่าพรรคไม่ถูกยุบ
แน่นอน ขณะที่หากค าวินิจฉัยเป็นลบจะจัดอภิปรายคู่ขนานไปกับวันที่ 24 ก.พ. หรือไม่ นายธนาธร ตอบว่ายังไม่ได้คิด
ไปไกลถึงตรงนั้น แต่ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ ตนเองและสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่จะไม่เดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญ เพราะ
ต้องการอยู่กับผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ และร่วมฟังค าตัดสินที่พรรคไปพร้อมกัน 
 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจากโคราชสู่การปฏิรูปกองทัพ ก็ไม่ใช่การตีกินในช่วงสถานการณ์นี้ท าลายกองทัพ แต่
เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าต้องปฏิรูปกองทัพอย่างแท้จริง เพ่ือหยุดฝันร้ายไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเชิญชวนประชาชน
ร่วมกันมาส่งเสียงถึงผู้มีอ านาจ ร่วมกันปกป้องความยุติธรรมด้วยกัน และหวังว่าประชาชนจะมาร่วมรับฟังกันในวันเสาร์
นี้ โดยภายในงานจะมีตนเองและ ส.ส. 2 คน ร่วมชี้แจงและใช้เวทีนี้สนทนาไปถึงผู้บัญชาการทหารบกที่เคยได้พูดไว้ใน
ต้นสัปดาห์ ซ่ึงในรายละเอียดจะพูดในงานอีกครั้ง ส่วนเรื่องประเด็นกิจกรรมที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ต้ังข้อสังเกตว่าอาจจะผิดกฎหมายนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองและผิดกฎหมาย แต่เป็นเวที รณรงค์
ปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจัง ปกป้องทหารชั้นผู้น้อย และไม่ใช่เวทีตีกินท าลายการเมือง ท าลายกองทัพ พร้อมยืนยัน จะไม่
กลัว ไม่ทน เหมือนครั้งแฟลชม็อบที่ถูกด าเนินคดี. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1771598 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1771598
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“ธนาธร” จัด 16 ขุนพลปฏิบัติการ “พินอคคิโอ” อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
ไทยรัฐออนไลน์14 ก.พ. 2563 15:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” จัด 16 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ปฏิบัติการ “พินอคคิโอ” ดึงจมูกรัฐบาล ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 วันที่ 14 ก.พ. 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-26 ก.พ.นี้ ว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างมาก เพราะหนึ่งใน
ปัญหาที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน หากผู้มีอ านาจที่มาจากประชาชนทรยศประชาชน 
 ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้มีกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร คือ การอภิปราย
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซ่ึงหากเสียงมากกว่าเสียงก่ึงหนึ่งของสภาฯ ที่ลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีคนนั้นต้องถูกถอดออก
จากต าแหน่งทันที ซ่ึงพรรคอนาคตใหม่จะใช้กลไกอภิปรายนี้ เป็นเครื่องมือตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลอย่าง
เต็มที่ ภายใต้ปฏิบัติการ “พินอคคิโอ” ซ่ึงเหมือนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พยายามท าผิดอยู่ เรื่อยๆ และ
ปกปิดความผิดของตัวเอง โดยพรรคอนาคตใหม่จะดึงจมูกของรัฐบาลชุดนี้ออกมาผ่าน ส.ส. ของพรรค 16 คน 
 ส าหรับเวลาการอภิปราย พรรคอนาคตใหม่มีโควตาจากฝ่ายค้าน 11 ชั่วโมง แบ่งคนละ 40 นาที 16 คน มี 
1 คน เป็นอภิปรายเปิดในภาพรวม และอีก 15 คน จะอภิปรายเจาะรายประเด็นใน 5 รัฐมนตรี ประกอบด้วย พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั้งหมดจะยึดเอกสาร พยานแวดล้อม มา
อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ตรงประเด็น  ไม่กล่าวหาเลื่อนลอย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเอ้ือกลุ่มทุน นโยบายสร้างความ
เสียหาย การละเมิดสิทธิมนุษยชน และจริยธรรมที่ไม่เหมาะสมของรัฐมนตรี ท าประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลน าพาประเทศไป
ในทางที่แย่ลง. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1771618 
ส านักข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์ :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6527?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=image_news 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1771618
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6527?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6527?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
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‘ธนาธร’ เปิดปฏิบัติการ ‘พินอคคิโอ’ น่ังกุนซือ ติว 16 ขุนพล กระชากหน้ากาก ‘ประยุทธ์’ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:26 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ธนาธร’ ประกาศศึก เปิดปฏิบัติการ ‘พินอคคีโอ’ น่ังกุนซือ ติว 16 ขุนพล กระชากหน้ากาก ‘ประยุทธ์’ บริหาร
ประเทศล้มเหลว 
 เม่ือเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) แถลงข่าวเก่ียวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญกับการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มาก หนึ่งในปัญหาที่ส าคัญมากในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนคือ หากผู้ มีอ านาจที่มา
จากประชาชน ทรยศประชาชน ทรยศต่อผลประโยชน์ของประชาชน เราจะมีอ านาจจัดการอย่างไรได้บ้าง รัฐธรรมนูญ 
จึงก าหนดให้มีกลไกฝ่ายนิติบัญญั ติ ในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร นั่นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
เป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ ซ่ึงหากเสียงมากกว่า ก่ึงหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีท่านนั้นก็ต้อง
ถูดถอดออกจากต าแหน่งในทันที กลไกอภิปรายจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ และมีน้ าหนักที่สุดของฝ่ายค้าน หรือฝ่ายนิติ
บัญญติที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหาร เม่ือพวกเราเลือกใช้กลไกนี้แล้ว เราต้องท าให้ดีที่สุด เพ่ือใหสมศักด์ิศรีของกลไกนี้ 
 นายธนาธร กล่าวว่า เราได้เริ่ม เตรียมการการอภิปรายมาต้ั งแต่เดือนตุลาคม 2562 และในเดือน
พฤศจิกายนปีเดียวกัน เราได้เริ่มใช้รหัสเพ่ือเรียกโครงการนี้ภายในพรรค คือ โปรเจกต์ พินอคคีโอ โดยมีตนเป็นหัวหน้า
ทีม เหตุผลที่เลือกพินอคคีโอ มาใช้ในการปฏิบัติการ เพราะตัวละครพินอคคีโอ คือ ตัวละครที่ท าผิดซ้ าซาก และ
พยายามปกปิดความผิดของตัวเองไปเรื่อยๆ จนเรื่องบานปลาย ท้ายที่สุดก็ปกปิดไม่ได้ ซ่ึ งเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังการท ารัฐประหาร 2557 
เป็นต้นมา พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยถูกตรวจสอบ และปกปิดความผิดตัวเองจากสาธารณะ ภายใต้ข้ออ้างของความสงบ 
และการคอร์รัปชั่น แต่ความจริงแล้วเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน และการปิดบังประชาชนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ เม่ือไม่
มีประชาธิปไตย ไม่มีฝ่ายค้าน ก็ไม่มีการตรวจสอบ ครั้งสุดท้ายที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ เดือนพฤศจิกายน 2556 
หรือ 6 ปี 2 เดือน วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์พินอคคีโอ จึงเป็นปฏิบัติการกระชากหน้ากากของพินอคคีโอ ให้ประชาชน
รับรู้ถึงจมูกอันยืดยาว และข้อผิดพลาดของรัฐบาลในรอบ 6 ปี 
 นายธนาธร กล่าวในรายละเอียดว่า พรรคอนาคตใหม่มีส.ส. ที่จะอภิปรายจ านวน 16 คน ท างานร่วมกับ
ทีมกฎหมายของพรรค และท างานร่วมกัมทีมนโยบายอีก 50 กว่าคน เป็นเวลา 4 เดือนเต็ม ฉะนั้นการอภิปรายครั้งนี้จึง
ไม่ใช่ของผลงานใครคนใดคนหนึ่ง การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะใช้เวลาประมาณ 3 วันครึ่ง คือเริ่มต้ังแต่เวลา 13.30 น. 
ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 26กุมภาพันธ์ ก่อนลงมติในวันที่ 28 ก.พ.  คือ 1 วัน เราสามารถอภิปราย 12 
ชั่วโมง โดยพรรคอนาคตใหม่ได้ขอโควตาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 11 ชั่วโมง เฉลี่ยคนละ 40 นาที ทั้งนี้ 1 คนของพรรค



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
43 

 

อนาคตใหม่จะอภิปรายในภาพรวม และอีก 15 คน จะอภิปรายในรายประเด็นไม่ซ้ ากัน ในญัตติที่พรรคฝ่ายค้านได้ยื่น
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นญัตติการอภิปรายในรายบุคคล พรรคอนาคตใหม่จะเลือกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 5 
รัฐมนตรีจาก 6 รัฐมนตรีที่มีชื่ออยู่ในญัตติ คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความม่ันคง 3.นายวิษณุ เครืองาม ใน
ฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย 4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ 5.
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ภายใต้การอภิปรายของพรรคอนาคต
ใหม่ เราตกลงกันว่า เราจะอภิปรายอ้างอิงจากเอกสารชั้นต้น หลักฐานแวดล้อม ข้อกฎหมาย หลักนิ ติรัฐนิติธรรม และ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เราจะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ตรงประเด็น และกระชับ เราจะไม่เน้นการใช้โวหาร พูดยืด
ยาว นอกประเด็น หรือกล่าวหาอย่างเลื่อนรอย 
 หัวหน้าพรรคอนค. กล่าวว่า โดยเราแบ่งเนื้อหาการอภิปรายเป็น 5 ด้าน คือ 1.การบริหารเศรษฐกิจที่
ผิดพลาด 2.การเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และกลุ่มที่ใกล้ชิด 3.นโยบายที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศ 4.เรื่อง
ความม่ันคง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 5.คุณสมบัติ และจริยธรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ภายใต้การบริหารของพล.อ.ประยุทธ์ 5 ปีที่ผ่านมา 
 “เราต้องการใช้การอภิปรายในครั้งนี้เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ก าลังพาประเทศไทยไป
ผิดทาง และคนที่ต้องจ่ายราคาให้การพาประเทศไทยไปผิดทางคือ พ่ีน้องประชาชน เราเชื่อว่าจะจะท าให้ประชาชน 
และสภา เห็นถึงความล้มเหลว และเหตุผลที่ควรลงมติไม่ไว้วางใจรับมนตรีที่ถูกอภิปรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.
ประยุทธ์ นอกจากนี้อยากเชิญชวนให้ประชาชนติดตามการอภิปรายในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดด้วย” นายธนาธร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1972346 
ส านักข่าวมติชนสุดสัปดาห์ : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_275528 
ส านักข่าวโพสต์ทูเดย์ : https://www.posttoday.com/politic/news/614835 
ส านักข่าวสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/132813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1972346
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_275528
https://www.posttoday.com/politic/news/614835
https://siamrath.co.th/n/132813
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:05 น. 
‘ธนาธร’ ไม่กลัว พรรคถูกยุบ ประกาศ สู้ในสภาไม่ได้ พร้อมสู้นอกสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ธนาธร’ ไม่กลัว พรรคถูกยุบ ประกาศ พร้อมสู้นอกสภา 
 เม่ือเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้พรรคใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้ ว่า เราไม่ถอย ไม่ทน ถ้ากลัวผู้มีอ านาจ เราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่เขาใช้คดีความ 
หรือค าร้องเรียนต่างๆ มาท าลายผู้ที่ลุกขึ้นสู้กับความอยุติธรรมของพวกเขา ถ้าเรากลัว พวกเขาก็จะประสบความส าเร็จ  
นายธนาธร กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ขณะที่การอภิปรายจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ เม่ือไม่นานมานี้ วุฒิสภาได้ผ่านรายชื่อ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้ว และรายชื่อเหล่านี้อยู่ระหว่างรอ
ขึ้นทูลเกล้าฯ และค าถามคือเหตุใดจึงไม่ยอมน าขึ้นทูลเกล้าฯ เสียที หรื อต้องการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 
ตัดสินคดีในวันที่ 21 กุมภาพันธ์เสียก่อน หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันว่า พวกเราหนักแน่นและม่ันคง ไม่ว่าจะยุบ
หรือไม่ยุบพรรค เราอภิปรายต่อแน่นอน ส่วนเรื่องที่ กก.บห. ที่จะอภิปราย และอาจจะถูกตัดสิทธิไม่สามารถอภิปรายได้
หลังค าตัดสินนั้น เราก็จะออกมาอภิปรายนอกสภาแทน 
 เม่ือถามว่า จะมีการฟ้องร้องคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เป็นรายบุคคล ในมาตรา 157 เม่ือใด นาย
ธนาธร กล่าวว่า เราเคยฟ้อง กกต.ไปแล้ว และมาตรการต่อไปน่าจะเห็นชัดเจนขึ้นในสัปดาห์หน้า ซ่ึงในวันนี้สมาชิก
พรรคอนาคตใหม่ได้เดินทางไปฟ้องพรรคพลังประชารัฐในการจัดมหรสพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงการด าเนินการทาง
กฎหมายจะมีต่อในสัปดาห์หน้าอีก 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1972530 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1972530
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แกนน าอนค.ดาหน้า ลุยซักฟอก กกต. ศาลรธน. "อ.ชูชาติ" ย้ าอธิบาย บทสรุปคดีเงินกู้ ธนาธร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายว่าด้วยอีกหนึ่งปมคดีส าคัญ   จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้อง  ที่
คณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม
มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 
2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ กระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรค
การเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด   โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มา
โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ไทม์ไลน์ส าคัญ  คือ   ศาล
รัฐธรรมนูญ  มีข้อพิจารณากรณีดังกล่าว  เห็นว่าตามค าร้องของผู้ร้องและค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้  ไม่
จ าเป็นต้องท าการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณา จึงให้พยานบุคคลรวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้อง
ยื่นบัญชีระบุพยาน จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ   ตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 27 วรรคสาม และนัดอ่านค าวินิจฉัยใน
วันศุกร์ที่  21 ก.พ.  2563 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
 ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ก็มีมาโดยตลอดเช่นกัน     โดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปที่การ
ลดทอนน้ าหนักความน่าเชื่อถือของโจทก์    ในที่นี้ก็คือ    การท างานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต.  นัย
หนึ่งก็เพ่ือกดดันกระบวนการปฏิบัติศาลรัฐธรรมนูญ  พร้อม ๆ ไปกับการปลุกระดมกระแสเสียงภายนอก  ให้พร้อมรับ
กับผลท่ีจะเกิดขึ้นจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   
 ไม่จบเท่านั้นการลดทอนกระบวนยุติธรรม  ยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่อง  สะท้อนนัยสัญญาณที่น่าจะพอ
ชี้ให้เห็นความหวาดระแวงในผลที่จะเกิดขึ้น  เนื่องจากข้อวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงเคยมีการวิเคราะห์แง่มุม
กฎหมายมาก่อนหน้า ว่าน่าจะเป็นในทิศทางใด  จากการที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  ยอมรับด้วย
ตัวเองว่าเป็นคนให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน เพ่ือการใช้จ่ายภายในพรรค  ก่อนจะมีหลักฐานปรากฎย้ าในบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  ต่อปปช 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
46 

 

 ขณะที่ปฏิกริยาล่าสุดของพรรคอนาคตใหม่  ไม่ต้องออกตัวก็พอประเมินได้ว่า  มีความหวาดระแวงต่อผล
จากกระท าละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยรายละเอียดโทษความผิดตามข้อกฎหมาย  ดังนี้    
 1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560   เริ่มจากมาตรา 62   ระบุว่า 
พรรคการเมืองมีรายได้ตามที่ก าหนดไว้ใน (1 )- (7) จึงไม่อาจกู้ยืมเงินจากบุคคลใดได้ 
 2.การที่นายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 191   ล้านบาทเศษ จึงต้องถือเป็นบริจาคเงินหรือให้
ประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคอนาคตใหม่ จึงเป็น กระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 66  วรรคหนึ่ง และพรรคอนาคตใหม่ก็เข้าข่ายฝ่าฝืน
มาตรา 66  วรรคสอง 
  โดยมาตรา  66   บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกิน 
10  ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ ฯ  และพรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมี
มูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้ 
  ส่วนขั้นตอนการพิจารณาความผิด   มีบทบัญญัติกฎหมาย  ประกอบด้วย  มาตรา 124   ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
 ขณะที่มาตรา 125   ก าหนดว่า  พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดมีมูลค่า
เกิน  ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  66   วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอน  สิทธิ
เลือกต้ังของหัวหน้าพรรคการเมือง  และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีก าหนดห้าปี  และให้เงิน  ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด  ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุน 
  นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา  124  และมาตรา 125  เป็นโทษทางอาญาที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 66  วรรค
หนึ่ง และพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนมาตรา  66  วรรคสองจะได้รับ กับให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกต้ังของหัวหน้าพรรค
การเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีก าหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินมูล
ค่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 66  ตกเป็นของกองทุน 
  ทั้งนี้การที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินบริจาคหรือประโยชน์ อ่ืนใดมีมูลค่าเกิน 10  ล้านบาท ย่อมต้องถือว่ารู้
หรือควรจะรู้ว่าเป็นเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72  
 โดยมาตรา 72  ระบุ  ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแห น่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นเม่ือมีการกระท าฝ่าฝืนมาตรา 72  ก็ให้ กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 92  
  กล่าวคือ  มาตรา 92   เม่ือคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการ อย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น  (๓) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ฯลฯ มาตรา 
72  หรือมาตรา 74  
 ทั้งนี้  อ.ชูชาติ  ศรีแสง  อดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลฎีกา  เพ้่ิงโพสต์ถึงประเด็นข้อกฎหมายในกรณี
ดังกล่าวอีกครั้ง  ว่า   "กรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบ
พรรคอนาคตใหม่ และศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันศุกร์ที่   21  กุมภาพันธ์  2563   เวลา  15.30 นาฬิกา
นั้น" 
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 เรื่องนี้ข้อเท็จจริงคือ 1.พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นเงิน  191  ล้านบาท
เศษ หรือไม่   2.ข้อกฎหมายคือการกระท าดังกล่าวเป็นฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง มาตรา 61 และ  66  กับเข้าข่ายมี
ความผิดตามมาตรา 72  และมาตรา  92  หรือไม่ 
  โดยปัญหาข้อเท็จริงที่ว่า  พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นเงิน  191  ล้าน
บาทเศษ หรือไม่นั้น ฟังได้ยุติแล้วว่าเป็นความจริง เพราะนายธนาธรได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ เอง   ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่
จ าเป็นต้องการไต่สวนพยานหลักฐานใดๆ อีก 
  ส่วนปัญหาข้อกฎหมายก็เป็นอ านาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ต้องวินิจฉัยด้วยตนเอง    การที่พรรค
อนาคตใหม่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ ท าการไต่สวนเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกต. ที่มีความเห็นว่า การกระท าของพรรคอนาคต
ให ม่ไม่มีความผิ ด   กกต .ยื่น ค าร้อ งต่อศาลรัฐธร รมนูญโดย ไม่ชอบนั้น    จึ งน่าจ ะต้องการประวิงคดีให้ ล่าช้ า
เท่านั้น   เพราะการพิจารณาข้อกฎหมายของ กกต. ก็เป็นอ านาจของ กกต. ไม่จ าเป็นต้องฟังความเห็นของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ไม่จ าเป็นต้องรับฟังความเห็น
ทางกฎหมายจากบุคคลใดๆ เลย 
  ทั้งหมดทั้งมวล มุมมองทางกฎหมายดังกล่าว  ก็มาจากพฤติการณ์พ้ืนฐานของบรรดาแกนน าพรรค
อนาคตใหม่เองทั้งสิ้น  อาทิ   
  1. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงเรื่องการยื่นหนังสือคัดค้านค าสั่งของศาล
รัฐธรรมนูญ  ที่ก าหนดให้พรรคอนาคตใหม่จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริง  หรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ. 2563    พร้อมเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการพิจารณาในศาล   และท า
การไต่สวนอย่างเปิดเผย  โดยอ้างถึงบัญชีพยานบุคคล 17 ราย แบ่งเป็นพยานน า  4  ราย  ประกอบด้วย   หัวหน้า
พรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค และ ฝ่ายกฎหมายของพรรค  และ อีก 13 รายเป็นพยานหมาย  ประกอบด้วย 
อดีตกรรมการ กกต.  และเจ้าหน้าที่ กกต.ที่มีส่วนร่วมในการไต่สวนและมีความเห็นให้ยกค าร้อง 
 "เอกสารข่าวของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเม่ือวันที่ 5 ก.พ.ที่ก าหนดให้พรรคอนาคตใหม่จัดท าบันทึกถ้อย
ค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ. จ านวน 17 รายนั้น ศาล
รัฐธรรมนูญอาจเข้าใจว่าทั้ง 17 รายล้วนเป็นพยานน า ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่พรรคจะสามารถ
ยื่นบันทึกถ้อยค าได้ทันตามก าหนดเวลาของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่ส าคัญในชั้นการพิจารณาของกรรมการการเลือกต้ัง
จะต้องเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายชี้แจง แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่เคยได้รับโอกาสนั้นเลย   ที่ส า คัญในชั้นการพิจารณาของ
กรรมการการเลือกต้ังจะต้องเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายชี้แจง แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่เคยได้รับโอกาสนั้นเลย" 
 นอกจากนี้  นายปิยบุตร  ยังพาดพิงถึงกระบวนการยุติธรรม  ควบคู่ไปกับการอ้างเชื่อม่ันในกระบวนการ
ท าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ  ว่า   "ภาพยนตร์ที่ชื่อยุบพรรคด าเนินการมาหลายครั้งในรอบ 13  ปีที่ผ่านมา  ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ต้องการใช้การยุบพรรคเพ่ือต้องการดึง ส.ส. ตัดสินแกนน าไม่ให้มีบทบาททางการเมือง ท าลายอุด
การณ์ความคิดของพรรค  และวัตถุประสงค์ใหม่ล่าสุดอีกข้อหนึ่ง คือต้องการให้เราไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เม่ือเรารู้ว่า
วัตถุประสงค์เป็นเช่นนี้ วิธีการที่ดีที่้สุดคือท าให้วัตถุประสงค์เหล่านี้ไม่ส าเร็จให้ได้" 
 กรณ้ีนี้  อ.ชูชาติ   ให้ความเห็นบางช่วงตอน  ว่า    นายปิยบุตร แสงกนกกุล   เลขาธิการพรรคอนาคต
ใหม่   กล่าวถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ยื่นค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่   "ผู้ก ากับภาพยนตร์ที่นายปิยบุตรกล่าวถึงต้องไม่ใช่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างแน่นอนเพราะในขณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักไทยในปี 2549 และ 
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ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชนในปี  2551   พล.อ.ประยุทธยังเป็นเพียงนายทหารประจ าการใน
กองทัพบก  ที่ยังไม่มีอ านาจทั้งในทางทหารและทางการเมือง 
  ถ้านายปิยบุตรเชื่อว่าสิ่งตนเองพูดเป็นความจริงก็ต้องกล้าหาญพอที่จะพูดออกมาให้ชัดเจนว่าผู้ก า กับ
ภาพยนตร์เรื่องยุบพรรคคือใครหรือบุคคลใด ไม่ใช่พูดในลักษณะที่ต้องการสร้างวาทกรรมแบบก ากวมโดยมีเจตนาแอบ
แฝงเพ่ือต้องการให้ประชาชนบางคนบางกลุ่มที่งมงายหลงเชื่อนายปิยบุตรคิดหรือเข้าใจกันเอาเองหรือเชื่ออย่างที่ภรรยา
นายปิยบุตรพูด" 
  กระนั้นถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยกค าร้อง  กรณีพรรคอนาคตใหม่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ   เปิดการไต่
สวนพยานคดีเงินกู้ 191.2 ล้านบาท  แต่ให้ขยายวันเพ่ิมอีก 5 วัน ให้พยานทั้งหมด   โดก าหนดการส่งค าชี้แจงมา
ใหม่  ภายในวันจันทร์ที่ 17 ก.พ.นี้ และยังคงยึดค าสั่งเดิมของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่นัดวินิจฉัยคดีเงินกู้ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 
21 ก.พ.นี้  การเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งแกนน าพรรคอนาคตใหม่ก็เกิดขึ้นอีกจนได้ 
  2. น.ส.พรรณิการ์  วานิช ส.ส. บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่  เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์หนัก
หน่วง   ว่า   "การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการด าเนินการเช่นนั้น   ส่วนตัวมีข้อน่าสงสัย  ถึงการไม่เปิดการไต่สวน  แต่กลับ
ให้ส่งถ้อยค าของพยาน 17 ปากจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่   
 เพราะที่ผ่านมาเกิดข้อวิจารณ์ถึงกระบวนการพิจารณาคดีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มา
ตลอด  เช่น การมีเอกสารหลุดและเสียงวิจารณ์เก่ียวกับความถูกต้องในการพิจารณา   แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงไม่เกิด
การไต่สวนต่อสาธารณะ อีกทั้งพยานจ านวน 17 ปากส่วนใหญ่เป็นอดีต กกต. และเจ้าหน้าที่ กกต. อันเป็นพยานที่พรรค
อนาคตใหม่ไม่สามารถน ามาแสดงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง จึงจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในทาง
กลับกันหากต่อให้พรรคท าบันทึกถ้อยค าของพยานทั้ง 17 คนได้ทันก าหนดวันที่ 17 ก.พ. ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลา
พิจารณาถ้อยค าพยานทั้งหมดอย่างถ่องแท้ได้ทัน 21 ก.พ.หรือไม่ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เลื่อนการอ่านค าวินิจฉัย
ออกไป  
 "ท าไมศาลรัฐธรรมนูญ  ยังยืนยันจะตัดสินคดี 21 ก.พ.และไม่เปิดการไต่สวนสาธารณะ  เรื่องนี้ซ้ ารอยเดิม
มาต้ังแต่ กกต.ที่ มีความผิดปกติและรีบร้อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ  ทั้งหมดนี้ขอให้ประชาชนจับตาดูว่า   ความยุติธรรม
ในคดีจะเกิดได้หรือไม่ พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าในวันที่ 21 ก.พ.จะไม่เดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  แต่จะฟังค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่พรรคอนาคตใหม่ และขอเชิญชวนผู้รักความเป็นธรรมไปร่วมฟังค าวินิจฉัยของศาลฐธรรมนูญที่
พรรคอนาคตใหม่เวลา 15.00 น."  
  ท้ายสุด 3.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  แถลงเพ้่ิมเติมปิดท้าย   ว่า  ตัดสินใจจะยื่น
ฟ้องต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เป็นรายบุคคล กล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เนื่องจาก
ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับตนเอง   ส่วนพรรคจะจัดกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์หรือไม่  คงต้องหารือทีมยุทธศาสตร์พรรค
ก่อน   
  "กกต.บอกว่าเงินกู้เป็นรายได้  และตีความว่าผมผิดตามมาตรา 66  เม่ือไร  คุณเถียงกับนักบัญชี  นัก
กฎหมายทั่วประเทศ  เพราะมันไม่ใช่   มันมีมาตรฐานการบัญชีรองรับอ ยู่ ดังนั้น ด้ินตรงนี้ไม่ได้ หรือจะบอกว่าผม
ครอบง าพรรคได้อย่างไร ในเม่ือไม่เคยศึกษาเลยว่าพรรคผมท างานอย่างไร อยู่ๆ มากล่าวหาว่าผมครอบง าพรรค 
อยากจะรู้ว่าจะเขียนอย่างไรว่าผมครอบง าพรรค และสุดท้ายจะพิสูจน์อย่างไรว่าเงินของผมมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
แหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย" 
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 และนี่้เป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ ต้องเฝ้าจับตา  ทั้ งผลที่จะเกิดขึ้นก่อนและหลังการอ่านค า
วินิจฉัย  กรณีการปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคอนาคตใหม่  ของ นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ซ่ึงบทบัญญัติรัฐธรรรมนูญ ไม่ถือ
ว่าเป็นช่องทางรายได้ของพรรคการเมือง   และหลายฝ่ายระบุว่าเป็นความผิดส าเร็จแล้ว  โดยค าสารภาพและหลักฐาน
ปรากฎเป็นเอกสาร  ว่า เงินจ านวน 191.2 ล้านบาท มาจากการให้ของ นายธนาธร  !??? 
 
 
 อ้างอิง : https://www.tpolitic.com/contents/la/6024 
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ธนาธร เตรียม 5 ประเด็นซักฟอก 5 รัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่   แถลงข่าวก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-27 ก.พ.นี้ว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญกับการอภิปรายครั้งนี้ เพราะการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ ถือเป็นกลไกที่หนักที่สุด ในการตรวจสอบรัฐบาลในการท างานที่ผ่านมา 
 โดยพรรคฯได้จัดเตรียมการอภิปรายมาต้ังแต่เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและเรียก
ปฏิบัติการนี้ว่า 'พิน็อคคิโอ' เนื่องจาก มองว่ารัฐบาลมีการท าผิดซ้ าซากและปกปิดตัวเองจากการคอร์รัปชัน เป็น
ปฏิบัติการหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะกระชากหน้ากากถึงข้อผิดพลาดรัฐบาลในรอบ 6 ปี หลังจากเดือน 
พฤศจิกายน 2556 ครั้งสุดท้ายที่ได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
 ส าหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้  พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส.จะลุกขึ้นอภิปรายทั้งหมด 16 คน มีทีมงาน 
50 คนที่ร่วมท างานตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมการอภิปรายฯ พรรคอนาคตใหม่ขอเวลาในการอภิปรายจากวิป
ฝ่ายค้าน 11 ชั่วโมง 16 คน เฉลี่ยคนละ 40 นาที โดยจะมีคนเปิดประเด็น 1 คน และอีก 15 คนจะอภิปรายในประเด็น
ต่าง ๆ และเน้นอภิปรายอย่างตรงประเด็นสร้างสรรค์ ไม่เน้นใช้โวหารพาดพิงผู้เก่ียวข้องให้น้อยที่สุด และไม่กล่าวหา
เลื่อนลอย จะมีหลักฐาน ภาพประกอบการอภิปรายในทุกประเด็น 
 พรรคอนาคตใหม่จะอภิปรายรัฐมนตรี 5 คน ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความม่ันคง , นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากทั้งหมด 6 คนที่ถูกยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจครั้งนี้ 
 ส่วนประเด็นการอภิปรายหลัก ๆ ของพรรคอนาคตใหม่แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ การบริหารเศรษฐกิจ
ผิดพลาดของรัฐบาล,การเอ้ือผลประโยชน์แก่พวกพ้อง,นโยบายที่ท าให้ประเทศเกิดปัญหา,การละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และคุณสมบัติและจริยธรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง. 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/394761 
 

https://www.ch7.com/
https://news.ch7.com/detail/394761
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14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20:28 น.  
11 เรื่องควรรู้ ก่อนท่ีจะฟังศาลวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่รับเงินกู้ธนาธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ศาลรธน.จะวินิจฉัยตามค าร้องของ กกต. 
ดร.เวทิน ชาติกุล ผอ.สถาบันทิศทางไทย  เผยแพร่ความเห็นเรื่อง "11 เรื่องควรรู้ ก่อนที่จะฟังศาลวินิจฉัยคดียุบพรรค
อนาคตใหม่รับเงินกู้ธนาธร"  
ศาลไม่ได้ตัดสินตามใจศาล แต่ตัดสินตามค าร้องของผู้ร้องซ่ึงในที่นี้ คือ กกต. โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริง และข้อ
กฎหมาย 
2. ค าร้องของ กกต. ร้องว่าอะไร? 
(11 ธ.ค. 62) กกต.มีมติพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากธนาธร 191,200,000 บาท เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน 
มาตรา 72แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรค
หนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
3. ค าร้องของ กกต. แปลว่า? 
3.1 พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินจาก ธนาธร 191 ล้าน 
3.2 ซ่ึงเป็นการกระท าที่ผิด ม.72 (ตาม พรป.ประกอบ รธน. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560) 
3.3 กกต.จึงยื่นค าร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม มาตรา 92 วรรค 1 (3) และ มาตรา 93 
4. มาตรา 72 เขียนไว้ว่าอย่างไร 
มาตรา 72 
ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควร
จะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
5. มาตรา 72 แปลว่า 
5.1 บอกว่า พรรคการเมือง ห้ามรับ สิ่งต่อไปนี้ (ไม่ได้บอกว่าใครจะให้กู้ได้หรือไม่ได้) 
5.2 สิ่งที่ห้ามรับ ก็คือ 
5.2.1 เงินบริจาค 
5.2.2 ทรัพย์สิน 
5.2.3 ประโยชน์อ่ืนใด 
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5.3 โดยรู้ หรือ ควรรู้ ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกม. หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย 
6. ข้อเท็จจริงคือ 
6.1 พรรคอนาคตใหม่รับเงิน ธนาธร มาแล้ว (โดยระบุว่าเป็นเงินกู้) ซ่ึงข้อเท็จจริงนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้ว ศาลจึงไม่สั่ง
ให้มีการไต่สวนเพ่ิมเติม จึงเหลือเพียงการพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อกฎหมายหรือไม่? 
7. ข้อกฎหมายที่ศาลน่าจะวินิจฉัยคือ 
7.1 เงิน ธนาธร ที่พรรครับมา เข้าข่ายสิ่งที่ห้ามรับหรือไม่ ตาม ม.72? 
7.1.1 เงินที่พรรครับมาอยู่ในประเภทหนึ่งของรายได้พรรคการเมืองที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ 
7.1.2 ตามมาตรา 62 นั้น เงินที่รับมานี้ ไม่อยู่ในประเภทหนึ่งของรายได้พรรคการเมืองที่กฎหมายก าหนด (และตาม
กฎหมายมหาชน ต้องตีความตามตัวบท สิ่งที่ท าได้คือสิ่งที่ก าหนดไว้ เท่านั้น) 
7.1.3 เงินที่ไม่อยู่ในประเภทหนึ่งประเภทใดของรายได้พรรคตามกฎหมายที่พรรคอนาคตใหม่รับมานี้ถือว่า "ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย" ตามมาตรา 72 หรือไม่? 
7.2 เงินที่พรรครับมา รู้ หรือ ควรรู้ ว่า ได้มาโดยไม่ชอบด้วย กม. หรือ มีที่มาโดยผิดกม.หรือไม่? 
7.2.1 มาตรา 66 วรรคสอง "พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่ง
มิได้" = ห้ามพรรคการเมืองรับเงินจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิน 10 ล้านบาท/ปี 
7.2.2 เงินที่พรรคอนาคตใหม่รับมาจากธนาธร 191 ล้าน เกิน 10 ล้านบาท/ปี 
7.2.3 เงินที่รับมานี้จะถือว่า"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" ตาม มาตรา 72 หรือไม่? (แม้จะอ้างว่าไม่ใช่เงินที่มีที่มาผิดกฎหมายก็
ตาม) 
8. ถ้าวินิจฉัยว่า ผิด จะวินิจฉัยต่อว่า มีโทษยุบพรรคตามมาตรา 92 วรรค1 (3) หรือไม่ 
9. ความเป็นไปได้ ก็คือ 
9.1 วินิจฉัยว่า ไม่ผิด และ ไม่ยุบพรรค 
9.2 วินิจฉัยว่า ผิด และ ยุบพรรค 
9.3 วินิจฉัยว่า ผิด แต่ ไม่ยุบพรรค แต่อาจตัดสิทธ์ิกก.บห.ของพรรค 
10. เอกสารหลุด ความเห็นทางกม.อ่ืนๆ ศาลจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ เพราะอ านาจการวินิจฉัยข้อกม.ของศาลอยู่ที่ศาลอยู่
แล้ว 
11. ประเด็นของรูปคดีนี้ไม่ใช่  ธนาธร "ให้พรรคกู้เงินได้" หรือไม่ได้? ผิดหรือไม่ผิด? (นั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องไปว่า
กันอีกคดี) แต่คือ พรรคอนาคตใหม่หรือกรรมการบริหารพรรค "รับเงิน" ของธนาธร (ไม่ว่าจะเรียกว่าเงินอะไรก็ตาม) 
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ จะมีความผิดหรือไม่? และมีความผิดขนาดไหน? 
(หมายเหตุ) คดีนี้ ใช้เวลาสืบเนื่องมายาวนานร่วม 9 เดือน ต้ังแต่ ศรีสุวรรณ ไปยื่น 21 พ.ค.2562 กกต.มีมติ 11 ธ.ค. 
2562 ยื่นศาล 13 ธ.ค. 2562 และศาลนัดอ่านค าวินิจฉัย 21 ก.พ.2563 ที่พรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิย
บุตร แสงกนกกุล บอกว่า  "มีธง" ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงท าไมต้องปล่อยให้การพิจารณากินเวลายาวนานถึง 9 เดือนซ่ึง กกต.
ถูกวิจารณ์ว่าพยายามดึงเรื่องถ่วงเวลาให้ล่าช้าด้วยซ้ า จนมีนักกฎหมายหลายคนต้องออกมากระทุ้งผ่านโซเซียลมีเดีย 
เรื่องจึงเดินต่อได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57218 
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14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17:20 น 
'เต้น' แฉซักฟอกเท่ียวน้ี 'งูเห่า' เพ่ือไทย อนาคตใหม่ ประชาชาติ เพ่ือชาติ จะเล้ือยกันเพ่นพ่าน! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 ก.พ.63 - นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นป๙.) กล่าวใน
รายการ ‘หัวใจไม่หยุด‘เต้น’’ เผยแพร่ทางแฟนเพจ ‘นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ’ และยูทูบ 'นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ Official' เม่ือ
วันที่ 14 ก.พ. 63  
 นายณัฐวุฒิ ช่วงหนึ่งว่า "สิ่งที่ฝ่ายค้าน ต้องเหลียวหลังแลหน้าให้ดีก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ 
งูเห่าจะเลื้อยกันเพ่นพ่านล่ะครับ เพราะพล.อ.ประยุทธ์ ย่อมต้องการเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ เพ่ืออธิบายกับประชาชนว่าขนาดฝ่ายค้านไม่ไว้วางใจ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ย้งยกมือสนับสนุนกัน
ขนาดนี้ 
 ดังนั้นขุนพลจากซีกรัฐบาลจะต้องโชว์ฟอร์ม ในการเอากล้วยป้อนงูเห่าฝ่ายค้านให้เลื้อยตา มออกมา
สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ในการท าหน้าที่นายกรัฐมนตรี 
"งูเห่าเที่ยวนี้ไม่น้อยหน้ากันล่ะครับ เพ่ือไทยก็มี อนาคตใหม่ก็มี ประชาชาติก็มี เพ่ือชาติก็มี 
ฝ่ายค้านไม่ไว้วางใจรัฐบาล ส่วนประชาชนก็อย่าไปไว้วางใจส.ส.ฝ่ายค้านบางคนนะครับ" 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57207 
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14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17:06 น.  
'จตุพร' ยก 3 พรรคการเมืองท่ีถูกยุบในอดีตเขย่าขวัญ 'อนาคตใหม่' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 ก.พ.63 - นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)กล่าว
ในรายการหยิบข่าวมาคุย ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยกรณียุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ในวันที่ 21 ก.พ.ว่า 
นายปิยบุตร แสงกนกกุลส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ พยายามท าค าร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้มีการ
ไต่สวนพยาน 17 ปาก แต่ศาลไม่รับค าร้อง อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาในการยุบพรรคพลังประชาชน  พรรคชาติไทย หรือ
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ศาลตัดพยานออกทั้งหมดและอนุญาตให้พรรคไปแถลงการณ์ปิดคดีตอนเช้า ตกบ่ายศาลตัดสินยุบ
พรรค   
 "ดังนั้น  กรณีของพรรคอนาคตใหม่ การที่ศาลให้ ท าบันทึกถ้อยค าพยานส่ งให้ศาลภายในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมาและขยายให้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ แต่ยังคงนัดอ่านค าพิพากษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ สะท้อนให้
เห็นว่าเป็นการล็อกหัวล็อกท้ายไว้แล้ว ท าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีดังกล่าวเป็น 2 กรณี ศาลรัฐธรรมนูญจ านวน 5 
คน ซ่ึงต้องพ้นวาระตามก าหนดแล้ว แต่ยัง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เพราะค าสั่งของคสช.เพ่ือรอการสรรหาใหม่มาได้ 4 คน 
ส่วนกรณีที่ 2 คือก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพียง 3 วัน แทนที่พรรคอนาคตใหม่จะได้เตรียมตัว กลับต้องมา
พะวงกับคดีการถูกยุบพรรค" นายจตุพร กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57206 
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ไม่ธรรมดา! 'พรรคกล้า' เปิดตัว 'เพจกล้า' วันเดียวแห่ติดตามทะลุหมื่น 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:23 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 ก.พ.63 - ภายหลังนายกรณ์ จาติกวณิช และนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  ผู้ร่วมก่อต้ัง "พรรคกล้า" ยื่น
เอกสารต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) เพ่ือขอจดจัดต้ังพรรคการเมือง เม่ือวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา 
จากนั้นได้มีการเปิดตัวชื่อ "เพจเฟซบ๊ก" ในชื่อ "กล้า" @klaparty อย่างเป็นทางการ ล่าสุดพบว่ามีแฟนเพจเข้าไปกด
ติดตามมากกว่า 1 หม่ืนคนแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57236 
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:46 น. 
อุตตม ยินดี กรณ์ต้ังพรรคกล้า อวยพรให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
อุตตม ยินดี กรณ์ต้ังพรรคกล้า อวยพรให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน 
 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ข้อความแสดงความ
ยินดีกับนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเปิดพรรคการเมือใหม่ ชื่อ “พรรคกล้า” 
โดยระบุว่า 
 "ผมขอแสดงความยินดี กับ คุณกรณ์ จาติกวณิช ในโอกาสเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ “พรรคกล้า” อย่าง
เป็นทางการในวันนี้ 
 คุณกรณ์เป็นนักการเมืองที่ มีความสามารถ มีความต้ังใจในการท างานเพ่ือพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน จึงขออวยพรให้คุณกรณ์และผู้ร่วมก่อต้ังพรรคกล้า บรรลุเป้าหมายตามความต้ังใจที่วางไว้" 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1973316 
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14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:37 น. 98152 557 
เผยผู้ร่วมก่อต้ัง 'พรรคกล้า' มีท้ังอดีต กปปส.- เส้ือแดง - ปชป. – เพ่ือไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ก.พ.63 - นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร “ครูเป็ด” ศิลปินผู้คร่ าหวอดในวงการดนตรี โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วันแห่งความรัก...เป็นก้าวแรกที่ผมเข้าสู่เวทีการเมือง 
1. ได้รับการติดต่อจากคุณ กรณ์ จาติกวณิช ชักชวนมาร่วมก่อต้ังพรรคใหม่...เม่ือได้คุยกับคุณกรณ์แล้ว เห็นแนวคิด
ใกล้เคียงกัน ผมจึงตัดสินใจ...เอาด้วย 
2. วันนี้ไปยื่นเตรียมการจัดต้ังพรรคใหม่ที่ กกต. โดยมีคุณ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี น าทีม...หลายคนอาจมีค าถามว่า เป็น
พรรค กปปส. เก่าหรือ 
3. ขอบอกว่า...ผู้ร่วมก่อต้ังพรรคนี้มีทั้ง อดีต กปปส. อดีตเสื้อแดง อดีตประชาธิปัตย์ อดีตเพ่ือไทย และหน้าใหม่ๆอย่าง
ผม...ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
4. อดีตผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองทุกคน ต่างก็ผิดหวังและได้เรียนรู้มาเหมือนกันว่า การท าการเมืองแบบเก่าไม่ว่าจะฝั่ง
ไหน ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาได้ 
5. ผมเองก็ได้เรียนรู้ว่า ...การเป็นผู้สนใจ และวิจารณ์การเมือง...เพียงเท่านั้นก็ไม่ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงได้
เหมือนกัน...พูดง่ายๆคือ แค่นั่งบ่น คงไม่มีอะไรดีขึ้น 
6. การนั่งบ่นอยู่วงนอก...เรามีอิสระในการน าเสนอความคิดของเรา 100٪...การกระโจนลงไปท า อาจจะไม่มีอิสระทาง
ความคิด 100%...แต่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้...ผมตัดสินใจอย่างหลัง 
7. แน่นอน เม่ือผมตัดสินใจท าการเมือง ย่อมจะได้รับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ...ผมน้อมรับ 
เพียงแต่ขอให้เป็นการวิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผล และความสุภาพ 
8. ผมและพรรคกล้า...พร้อมเปิดรับแนวคิดจากทุกคน...ใครมีอะไรที่อยากเสนอ ติดต่อผมมาได้เลยครับ อย่าลังเล... 
9. เราท าการเมืองระยะยาวครับ โดยมองไปที่การเลือกต้ังคราวหน้า ...ช่วงนี้ เป็นช่วงรวบรวมคน รวบรวมแนวคิดจากทุก
คนให้ได้มากที่สุด 
10. ถ้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง...เราต้องกล้าลงมือ 
...ครับ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57179 

https://www.thaipost.net/main/detail/57179
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ส้มหวานสะดุ้ง! 'เทพไท' ฟันเปรี้ยง 'พรรคกล้า' เจาะฐานเสียง 'อนาคตใหม่' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 ก.พ.63 - ที่รัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการต้ัง
พรรค “กล้า” ของนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ว่าแสดงความยินดีกับนายกรณ์ และ
ทีมงานแล้วว่าขอให้โชคดีและประสบความส าเร็จ ส าหรับการใช้ชื่อพรรคกล้า ก็น่าจะเป็นชื่อที่เจาะตลอดกลุ่มคนร่นใหม่
มากกว่า เพราะถ้าจะให้เป็นชื่อพรรคการเมืองในเชิงสถาบัน ก็น่าจะใช้ชื่อที่บ่งบอกถึงความเป็นการเมืองมากกว่านี้   
 นายเทพไท กล่าวว่าตอนแรกนายกรณ์ยกตัวอย่าง “แอปเปิล” สามารถเป็นชื่อบริษัทท่ีประสบความส าเร็จ
ได้ ตนก็คิดว่านายกรณ์จะใช้ชื่อพรรค “พริกไทย” ตนจึงได้ส่งโลโก้รูปพริกขี้หนูไปให้เป็นใช้โลโก้พรรค แต่นายกรณ์ ปฎิ
เสธว่าฝรั่งจะกลัวเพราะร้อนแรงงเกินไป เลยมาจบที่ชื่อพรรคกล้า ตามที่โฆษณาไว้ ซ่ึงก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปเพราะชื่อ
พรรคเป็นเพียงตัวประกอบ เนื้อหาที่แท้จริงอยู่ที่นโยบาย และผลการกระท ามากกว่า 
 เม่ือถามว่าพรรคกล้า ต้ังขึ้นมาจะแย่งฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายเทพไท กล่าวว่า ฐาน
เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นฐานเสียงที่แน่นอนตลอด คือกลุ่มคนระดับกลางขึ้นไป ตลาดคนรุ่นใหม่ก็มีบ้าง ซ่ึง
พรรคของนายกรณ์ น่าจะไปเจาะตลาดของพรรคอนาคตใหม่มากกว่า ยิ่งประกอบกับกระแสการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ก าลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ท าให้ตลาดคนรุ่นใหม่ค่อนข้างสับสน อาจจะตัดสินใจเลือกพรรคกล้าเป็นทางออกทางการเมือง
ก็ได้ 
 นายเทพไท กล่าวปฏิเสธว่าพรรคกล้า ไม่ได้เป็นสาขาของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะประชาธิปัตย์ ไม่เคย
คิดต้ังพรรคสาขา และไม่เคยใช้ทฤษฎีแตกแบงก์ย่อย แต่ก็ถือว่าเป็นเพ่ือนที่ท างานการเมืองร่วมกัน ซ่ึงไม่ปฏิเสธ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่ความคิดและวิธีการท างานอาจจะแตกต่างกัน ซ่ึงจะต้องเคารพความคิดเห็นกัน เพราะถ้าเขาคิด
เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะไม่แยกตัวไปต้ังพรรคกล้าเหมือนตอนนี้. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57176 
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ชวน : ยามใดท่ีพรรคมีปัญหาคนท่ีต้ังใจจริงจะไม่คิดน้อยเน้ือต่ าใจหรือท้ิงพรรค-ผู้บริหารพรรคใจเสาะผู้คนก็จะหนี
ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 ก.พ.63 - ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวั ฒนะ  นายชวน  หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง” ซ่ึงจัด
โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง โดยนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง (พตส.
รุ่นที่ 10) 
 นายชวน กล่าวช่วงหนึ่งว่า พรรคการเมืองจะเป็นอย่างไร จะมีหน้าตาอย่างไร และจะด ารงอยู่ได้อย่างไร
นั้นขึ้นอยู่ กับคนในพรรค จึงเริ่มจากการพยายามหาคนดีและมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเข้ามาอยู่ในพรรค
การเมือง โดยกรณีของตนที่เป็นชาวบ้านธรรมดา มาอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้รับความใจกว้างจากพรรคที่ให้ตนได้มี
โอกาสเข้ามาท างานทางการเมือง และได้ลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรค ซ่ึงก็ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรคที่เห็นว่า
ด้วยประสบการณ์ในทางการเมืองของตน ท าให้เห็นว่าตนมีความเหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าพรรค  แต่ถ้าเป็นพรรค
การเมืองที่มองแต่เรื่องผลประโยชน์ และหัวหน้าพรรคต้องเป็นผู้ที่ดลบันดาลเงินแจกให้กับลูกพรรค ตนก็คงไม่ได้เป็น
หัวหน้าพรรค  
 “การเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ใช่งานที่มีความราบรื่น เพราะสายตาของคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมองพรรค
การเมืองในเชิงบวก สื่อมวลชนมักมองพรรคการเมืองเป็นจ าเลย มีแต่เรื่องเลวร้าย  ดังนั้น การท าให้พรรคการเมืองด ารง
อยู่ได้และเป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงต้องอยู่กับความเป็นจริงในเรื่องความถูกต้อง ซ่ึงสิ่งส าคัญอยู่ที่ ตัวบุคคลใน
พรรค  ขณะเดียวกัน สมาชิกพรรคทุกคนจะต้องไม่ยอมให้คนที่ต้องการจะฮุบพรรคได้มีโอกาส  พรรคการเมืองมีขึ้นมีลง 
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
 ดังนั้น การที่พรรคการเมืองจะด ารงอยู่ได้จึงต้องมีคนที่ ต้ังใจจริงอยากมาท างานการเมือง ไม่ใช่เป็นแค่มา
หาอะไรท า เพราะในยามใดที่พรรคประสบปัญหา คนที่ต้ังใจจริงเขาจะไม่คิดน้อยเนื้อต่ าใจหรือทิ้งพรรค ไม่หวั่นไหว แต่
ถ้าคนเป็นผู้บริหารพรรคใจเสาะ ผู้คนก็จะหนีไป ซ่ึงพรรคประชาธิปัตย์ เคยประสบปัญหาอย่างนี้เม่ือปี 2521 มีหลายคน
ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ ซ่ึงรวมถึงนายสมัคร สุนทรเวช ลาออกแล้วไปจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่ ก็มาชวนผมให้ไป
อยู่ ด้วย แต่ผมไม่ไป ขออยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป และเห็นว่าถ้าสุดท้ายพรรคไปไม่รอด ผ มก็ยอมกลับไปเป็น
ทนายความที่บ้านเกิด” นายชวน กล่าว  
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 นายชวน กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ การด ารงอยู่ของพรรคส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนในพรรคด้วย 
เพ่ือท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือต่อพรรค โดยต้องมีความซ่ือตรง และต้องไม่กระท าสิ่งที่จะสร้างปัญหาหรือเง่ือนไข
ให้ทหารใช้เป็นเหตุผลในการยึดอ านาจ  อีกทั้ง พรรคการเมืองต้องมีความเป็นธรรม ยึดม่ันหลักการความถูกต้องและ
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล  ขณะที่การบริหารพรรคการเมืองให้ด ารงอยู่ได้ไม่ใช่ของง่าย เพราะต้อง
ใช้ความอดทนและความซ่ือสัตย์สุจริต  สมัยนี้การเมืองได้เปลี่ยนไป โดยตนเป็นห่วงเรื่องธุรกิจการเมืองมาเป็นอุปสรรค
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงต่างจากในอดีตที่มีปัญหาจากการยึดอ านาจหรือพฤติกรรมของทหาร  เม่ือก่อน
พวกเราเคยนึกไม่ถึงว่าเม่ืออหิวาตกโรคหมดไป โรคเรื้อนหมดไปแล้ว จะเกิดโรคเอดส์มาท าลายภูมิต้านทานของคน  ฉัน
ใดก็ฉันนั้น ตอนนี้การเมืองของเราก็เกิดโรคเอดส์ นั่นคือธุรกิจการเมืองที่ซ้ือทุกอย่างที่ขวางหน้า ซ้ือพรรคการเมือง ซ้ือ
นักการเมืองและองค์กรอิสระ ซ้ือกระบวนการยุติธรรม ซ้ือสื่อมวลชนที่ท าให้มีการเผยแพร่ข่าวเพียงบางเรื่อง  ตนขอเอา
ใจช่วยทุกคนที่ต้องการท างานทางการเมือง และขอให้พรรคการเมืองของทุกคนอยู่ได้โดยต้องยึดความถูกต้องเป็น
หลัก  แต่สิ่งที่ตนยังคิดไม่ตก คือจะท าอย่างไรให้เราสามารถป้องกันธุรกิจการเมืองได้ ขอฝากให้บรรดานักวิชาการ
ช่วยกันคิดตรงนี้ เพ่ือไม่ให้มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 
 "ขอให้ทุกคนเชื่อม่ันในการเมืองสุจริต ต้องยืนหยัดในความถูกต้องละเคารพกฎหมายบ้านเมือง ไม่ว่า
สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร และขอให้เชื่อเถอะว่าไม่มีนักลงทุนคนไหนไม่เอาก าไรคืนฉันใด นักการเมืองที่ซ้ือ
เสียงหรือกระท าทุจริตโกงมา เขาก็ต้องมาเอาทุนคืนฉันนั้น บ้านเมืองเราทุกวันนี้จึงมีการทุจริตม ากในทุกวงการ หาก
พวกเราไม่ช่วยกันแก้ไข ต่อไปทุกต าแหน่งจะต้องมีการซ้ือขายกัน แม้การยึดถือความซ่ือสัตย์สุจริตและความถูกต้อง จะ
เป็นเรื่องยาก แต่ก็ขอให้ทุกคนพยายามท าอย่างเต็มที่"นายชวน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57184
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14 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:13 น.  
ชวน กรีด คนจริงปชป.ไม่ใจเสาะท้ิงพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
"ชวน" เหน็บ คนใจเสาะท้ิงพรรค.ปชป.เผชิญวิกฤตคดียุบพรรคถึง 2 รอบ คนจริงท างานไม่หวั่นไหว -น้อยใจ หนีไป
ต้ังพรรคใหม่ 
 หอประชุมบริษัททีโอที -14 ก.พ.2563 -นายชวน หลีกภัย ประธานร้ฐสภา แสดงปาฐกถา เรื่องการ
ยกระดับพรรคการเมือง ให้เป็นสถาบันทางการเมือง ซ่ึง หลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกต้ังระดับสูง ของ 
กกต. รุ่นที่ 10 จัดขึ้น 
  โดยนายชวน กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการยอมรับทางวิชาการว่าเป็นพรรคที่มีความเป็นสถาบัน
ทางการเมืองมากที่สุด ส่วนตัวมองว่าเป็นเพราะการต้ังพรรคมาต้ังแต่ต้นเริ่มจากคนดี ไม่ได้ต้ังมาเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของตัวเอง ดังนั้นพรรคจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่คนในพรรค พรรคการเมือง ต้องเอาคนที่มีศักยภาพเข้ามา  
 ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ เผชิญกับ คดียุบพรรคมาแล้วถึง 2 ครั้งแต่เพราะพรรคเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม เพราะตนเตือนพรรคมาตลอดว่าท าอะไรก็ได้แต่อย่าท าให้ผิดกฎหมาย อีกทั้งพรรคการเมืองด ารงอยู่ได้ เพราะ
คนในพรรคต้องต้ังใจท างานการเมืองจริงๆ คนเหล่านี้ เม่ือประสบปัญหาเขาจะไ ม่หวั่นไหว ไม่น้อยเนื้อต่ าใจไม่คิดที่จะทิ้ง
พรรค ไม่ว่าพรรคจะขึ้นหรือจะลงจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ถ้าผู้บริหารพรรคใจเสาะ ก็คงคิดว่าพรรคไปไม่รอดแล้ว
เลยทิ้งพรรคไป 
  นายชวน กล่าวอีกว่า พรรคประชาธิปัตย์เคยเผชิญเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเม่ือปี 2522 คนก็
ออกไปจากพรรคเกือบหมด นายสมัคร สุนทรเวช ก็ออกไปต้ังพรรคใหม่ กรรมการบริหารพรรคก็ตามออกไป ตนก็เป็น
คนหนึ่งที่ถูกชวนให้ออกไป 
   แต่ได้ปฏิเสธขอยืนหยัดอยู่ กับพรรค เพราะคิดแบบคนบ้านนอก จริงใจจริงจัง คิดแค่ว่าถ้าสิ้นสุดพรรค
ประชาธิปัตย์ไปจริงๆตอนนั้นตนคงกลับไปเป็นทนายความ ไม่เคยคิดที่จะไปต้ังพรรคใหม่ แต่ส่วนตัวเชื่อว่า เม่ือตัดสินใจ
ท างานการเมืองในระบบนี้ก็ต้องยืนหยัดแบบนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416767?adz= 
ส านักข่าว : https://news.ch7.com/detail/394729 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/416767?adz
https://news.ch7.com/detail/394729
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14 กุมภาพันธ์ 2563  
1 ชั่วโมงฉลุย ส.ว. ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ชั่วโมง ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน “วิษณุ” ขอบคุณ พร้อมรับข้อสังเกตุท้ัง 2 สภา ปรับใช้ท างบ ’64 อีก 3 
เดือน 
 เม่ือวันที่ 14 ก.พ. 63 ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 ทั้งนี้  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเม่ือวานนี้ (13 ก.พ.) ซ่ึงจัดท าโดยอยู่บน
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ รวมถึงพระราชบัญญัติเก่ียวกับการเงินการทอง และ
วินัยการเงินการคลังของประเทศด้วย 
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภา ที่ด าเนินการทุกอย่างด้วยความ
เรียบร้อยและรวดเร็ว จนทันก าหนดเวลาที่ คิดเอาไว้ เพ่ือที่จะได้น างบประมาณปี 2563 มาใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ต่อไป 
 ด้าน นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณฯ ชี้แจงว่า สาเหตุที่
ต้องพิจารณาใหม่นั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติใหม่ในวาระ 2 และ 3 เนื่องจากมีกรณี
การเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเสร็จแล้วเม่ือวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา อีกทั้งสิ่งที่
ประธานสภาฯ ส่งมานั้น มีสาระคงเดิมทุกประการ 
 ดังนั้น วุฒิสภาจึงต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป แต่ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ 
จากนั้น ที่ประชุมได้เปิดให้อภิปรายแสดงความคิดเห็น จนกระทั่งเวลา 15.00 น.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 215 
ต่อ 0 งดออกเสียง 6 
 โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณว่า ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล น าโดย พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ซ่ึงนายกฯต้ังใจมาร่วมการประชุมครั้งนี้ ด้วย แต่ติดภารกิจเยี่ยมพ่ีน้องประชา ชนที่ 
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จ.นครราชสีมา โดยรัฐบาลต้องขอขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาที่ได้ด าเนินการทุกอย่างให้
เป็นไปตามด้วยเรียบร้อย และรวดเร็ว จนกระทั่งสามารถทันก าหนดเวลาตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้เพ่ือน างบประมาณ
ออกมาใช้โดยเร็วตามเจตนารมย์ โดยรัฐบาลขอให้ค ายืนยันว่า จะน าเอาสิ่งที่เป็นข้อสังเกตุทั้งหมด ไปประมวลร่วมกับข้อ
สังเกตุของสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือนไปไปกลั่นกรองเพ่ือไปปฏิบัติ และปรับเพ่ือเตรียมการส าหรับการเสนอร่างพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 มายังรัฐสภาในอีก 3 เดือนเพ่ือให้เป็นไปตามเรียบร้อย 
ประเทศชาติม่ันคง เศรษฐกิจม่ังคังอย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมย์ของยุทธ์ศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญ ความมุ่งม่ันของสมาชิก
ทั้ง 2 สภาและนโยบายของรัฐบาลเองสืบไป และสั่งปิดในเวลา 15.10 น. 
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866380 
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14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 19:46 น 
ส.ว.ผ่านฉลุยร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 ก.พ.63 - ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 หลังจากที่เห็นชอบไปแล้ว
เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นว่ากระบวนการตราพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ชอบด้วย
กฎหมายต้ังแต่การพิจารณาในวาระที่ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎร ท าให้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ใหม่ 
โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มารับฟังการพิจารณา 
 นายเสรี สุวรรณภานนท์ อภิปรายว่า ขอให้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการจ่ายหัวคิวเหมือน
การบริหารงานที่ผ่านมา ไม่มีการแสวงประโยชน์เพ่ือตัวเอง ใครทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวง ควรต้องลงโทษ
สถานหนัก ทุกวันนี้ประชาชนต้องเจอกับภัยแล้ง ฝุ่น และโรคระบาด ชาวต่างชาติไม่เดินทางมาเที่ยว ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ กฎหมายงบประมาณฉบับนี้ เป็นหนทางส าคัญในการแก้ปัญหาประเทศ วุฒิสภามีบทบาทส าคัญในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลและสัมฤทธิ์ผลท่ีสุด 
 นายวิษณุ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ด าเนินการผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างรวดเร็ว วันนี้นายกรัฐมนตรีมี
ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ได้มารับฟังการพิจารณาด้วยตนเอง หลังจากนี้สภาต้องเก็บร่างนี้
ไว้อีก 3 วันและนายกรัฐมนตรีเก็บร่างนี้ไว้อีก 5 วัน ก่อนทูลเกล้าฯ แต่เนื่องจากงบประมาณปีนี้ล่าช้าจึงต้องใช้เงินจาก
งบประมาณกลาง 75% และโครงการต่างๆ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ตอนนี้ถือว่าเร็วกว่าที่ คิด ทุกอย่างก็
สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้ ข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา ล้วนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว และให้ความม่ันใ จว่าจะ
ด าเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส 
 จากนั้นที่ประชุมได้ลงคะแนนผ่านร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบ 215 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 
โดยมีองค์ประชุม 217 คน รวมเวลาในการพิจารณา 1 ชั่วโมง 10 นาที 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57216 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57216
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14 ก.พ. 2563 
"วุฒิสภา" ลงมติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่างกม.งบฯ63 ใช้เวลาพิจารณาเพียง 1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐสภา - 14 กุมภาพันธ์ 2563 - วุฒิสภา เห็นชอบเอกฉันท์ ร่างกม.งบฯ63 ใช้เวลาพิจารณา 1 ชม. แนะรบ. ใช้งบ
เพ่ือประโยชน์-เน้นขับเคล่ือนศก. "วิษณุ" ขอบคุณ เห็นชอบทันตามก าหนดงานรบ.  
 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา นัดพิเศษ ว่า ได้ลงมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท รอบที่สอง ตามที่สภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบ ด้วยเสียงเอกฉันท์ 215 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 6 เสียง หลังจากที่ใช้เวลาพิจารณาและอภิปราย เพียง 1 
ชั่วโมง  
 ขณะที่สาระส าคัญของการอภิปราย ส.ว. เน้นย้ าถึงการใช้งบประมาณที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือประโยชน์ของประเทศ รวมถึงให้ค านึงถึงการใช้งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกฯฐานะตัวแทนรัฐบาลที่ร่วมประชุม ได้อภิปรายขอบคุณส.ว.ในตอนท้ายหลังจากที่ส.ว. ลงมติ ตอนหนึ่งว่าขอบคุณ
ส.ว.ที่พิจารณาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 อย่างเรียบร้อย รวดเร็ว และทันก าหนดเวลาตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้เพ่ือน า
งบประมาณออกมาใช้โดยเร็วตามเจตนารมณ์ 
 "รัฐบาลขอให้ค ายืนยันว่า จะน าเอาสิ่งที่ เป็นข้อสังเกตุทั้งหมด ไปประมวลร่วมกับข้อสังเกตุของสภา
ผู้แทนราษฎรเพ่ือนไปไปกลั่นกรองเพ่ือไปปฏิบัติ และปรับเพ่ือเตรียมการส าหรับการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 มายังรัฐสภาในอีก 3 เดือนเพ่ือให้เป็นไปตามเรียบร้อย ประเทศชาติม่ันคง เศรษฐกิจ
ม่ังคังอย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมย์ของยุทธ์ศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญ ความมุ่งม่ันของสมาชิกทั้ง 2 สภาและนโยบายของ
รัฐบาลเองสืบไป" นายวิษณุ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378762022/?qline= 
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 20:19 น. 
จตุพร เย้ย สภาฯ จะเอาผิดส.ส.เสียบบัตรแทน แต่ปธ.สอบ ย่ีห้อพปชร. ยังไงก็ไม่ส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
“จตุพร” เงิบ ต้ัง กมธ.ท่ีมี ส.ส.พปชร.เป็นประธาน เข้าไปตรวจสอบปมเสียบบัตรแทนกัน เชื่อ ไม่ส าเร็จและอาจจะ
ถูกย้ือเวลา 
 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์  ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) กล่าวในรายการหยิบข่าวมาคุย ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีซทีวีต่อกรณีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเสียบบัตรแทน
กันในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ว่า กระบวนการหลังจากศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยนั้นศาลไม่ได้วินิจฉัยเรื่องบุคคล วินิจฉัยเพียงแค่กฎหมายจะมีผลอย่างไรดังนั้นตัวบุคคลจะเป็นเรื่องของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซ่ึงขณะนี้ก็มีคนส่งเรื่องไปยังป.ป.ช.แล้ว ในส่วนของ
สภาผู้แทนราษฎรนั้น ทางเจ้าหน้าที่สภาก็ประกาศแล้วว่า ไม่กล้าไปตรวจสอบส.ส.ที่เป็นต้นเรื่องซ่ึงสังกัดพรรค การเมือง
ฝ่าย รัฐบาลเพราะเกรงกลัวอิทธิ พล  ดั งนั้ น น ายชวน  หลี กภั ยประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงมอบหมาย ให้
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญกิจการสภาผู้แทนราษฎรไปด าเนินการ แต่ประธานกมธ. กิจการสภาผู้แทนราษฎร ก็เป็น 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และคนกดบัตรแทน มีทั้งส.ส. พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซ่ึงเป็น
พรรคร่วมรัฐบาล แล้วจะตรวจสอบกันได้อย่างไร 
 ดังนั้น เม่ือเรื่องนี้ เข้าสู่การพิจารณาในชั้นป.ป.ช.แล้ว ก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของป.ป.ช.พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างตัวเองตอนเป็นส.ส.ซ่ึงขณะนั้นก็มีการชุมนุมกัน ตนก็ลาการประชุมทุกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าไปชุมนุมเรียกร้อง
ประชาธิปไตย ซ่ึงประธานสภาก็เซ็นอนุญาตถูกต้องเรียบร้อย แต่ก็มีคนไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จนมีการต้ัง
คณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบสุดท้ายก็ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรม แต่กรณีการเสียบบัตรแทนกันนั้นเป็นการเอาเปรียบ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงเป็นการเอาเปรียบประชาชนและเป็นการทรยศต่อประชาชนในเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจ
ในการเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน ดังนั้น การที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งให้กมธ.เข้าไปตรวจสอบในเรื่อง
ดังกล่าวนั้นตนเชื่อว่าไม่ส าเร็จ และอาจจะถูกยื้อเวลาออกไปแรมปี จนน าไปสู่ภาวะวิกฤตศรัทธาของสภาผู้แทนราษฎร 
ดังนั้นสิ่งที่ควรท าคือ การท าให้กรณีนี้ เป็นแบบอย่างของจริยธรรมทางการเมือง โดยให้ส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ 
ป.ป.ช.รับค าร้องหรือชี้มูลในเบื้องต้นแล้ว และป.ป.ช.ต้องด าเนินการโดยเร็ว 
 นายจตุพร กล่าวถึง กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) หรือไม่ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนค. พยายามท าค าร้องส่งไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้มีการไต่สวนพยาน 17 ปาก แต่ศาลไม่รับค าร้องดังกล่าว เเละที่ผ่านมาในการยุบพรรคพลัง
ประชาชน พรรคชาติไทย หรือพรรคมัชฌิมาธิปไตย ศาลตัดพยานออกทั้งหมดและอนุญาตให้พรรคไปแถลงการณ์ปิดคดี  
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ตอนเช้า ตกบ่ายศาลตัดสินยุบพรรค ดังนั้น กรณีของพรรคอนค. การที่ศาลให้ท าบันทึกถ้อยค าพยานส่งให้ศาลภายใน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมาและขยายให้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ แต่ยังคงนัดอ่านค าพิพากษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ 
สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการล็อกหัวล็อกท้ายไว้แล้ว ท าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีดังกล่าวเป็น 2 กรณี ศาลรัฐธรรมนูญ
จ านวน 5 คน ซ่ึงต้องพ้นวาระตามก าหนดแล้ว แต่ยัง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เพราะค าสั่งของคสช.เพ่ือรอการสรรหาใหม่มา
ได้ 4 คน ส่วนกรณีที่ 2 คือก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพียง 3 วัน แทนที่พรรคอนาคตใหม่จะได้เตรียมตัว กลับ
ต้องมาพะวงกับคดีการถูกยุบพรรค 
 นายจตุพร กล่าวถึงกรณีที่ผลโพลระบุประชาชนให้ความสนใจกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้
ว่า สาเหตุที่คนไทยให้ความสนใจเป็นเพราะต้องการรู้ว่าที่ผ่านมากว่า 5 ปีโดยไม่มีการตรวจสอบการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1973770 
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จ าเลย 'สารภาพ' แต่ด้ินโชว์ 
 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       
 
                 
 
 
 
 
 
 
"กรณ์" เขาต้ังพรรคใหม่ชื่อ "กล้า" 
                เพ่ือสะท้อนแนวทางและบุคลิกพรรคและคนที่จะเข้ามาร่วม 
                แล้วทอนล่ะ...... 
                พรรคที่ต้ังส ารอง เผื่ออนาคตใหม่ถูกยุบ ชื่ออะไร? 
                อย่าบอกนะว่าชื่อ "พรรคบ้า"! 
                แต่ก็เข้าท่านะ เพราะตรงบุคลิกและสิ่งที่ท าอยู่ทุกวันนี้เป๊ะเลย 
                ยิ่งใกล้ ๒๑ กุมภาที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังค าวินิจฉัยยุบพรรค ก็ยิ่งชัด 
                ชัดว่า พล่านและพาล เหมือน "หมาบ้าจนตรอก"! 
                คนดีๆ มีสติสตัง เขาคงไม่งัดเรื่องนายกฯ ร้องเพลงบนเวทีหาเสียงเลือกต้ังพรรคพลังประชารัฐ ไปร้อง 
กกต.หรอกว่า เข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริง 
                ไปร้องว่า "นายกฯ ทรมานหูคนฟัง" 
                เออ...อย่างนั้น น่ารับไว้พิจารณา! 
                คนที่ไปร้องน่ะ หน้าตาก็คน การศึกษาก็สูง แต่จิตส านึกวิเคราะห์ ไหง..ต่ า อย่างนั้นก็ไม่รู้ 
                ไอ้เจ้า "หัวหน้า" ก็เอาใหญ่ อะไรใกล้ตัวก็โหนเป็นเหตุปลุกระดม ลงถนน..ลงถนน ตะพึด 
                เหตุ "เทอร์มินอล 21" คนทั้งบ้าน-ทั้งเมือง แยกแยะได้ "ใครดี-ใครเลว" ในสิ่งที่เกิด ไม่พาลโทษ-พาลด่า
กราดไปทั้งกองทัพ 
                โดยเฉพาะ "พ่ีน้องโคราช" 
                ทั้งที่เขาเป็นผู้สูญเสียโดยตรง ถ้าจะหาเหตุ "ด่าทหาร-ด่ากองทัพ" ก็ต้องบอกว่า มีเหตุผลรับได้ 
                แต่เขาไม่คิด และไม่ท า  
                เพราะเขามีจิตส านึกสูง แยกผิด-แยกถูก ในความเป็นตัวคน กับความเป็นกองทัพ เฉพาะราย-เฉพาะกรณี 
ออกจากกันได้ ไม่เหมารวม 
                เม่ือเห็นพัฒนาการทาง "คุณภาพคน" ของพ่ีน้องโคราชอย่างนี้แล้ว มันสร้างความม่ันใจขึ้นไปอีกขั้นว่า   
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                อนาคต "ประเทศไทย-ชาติไทย" ไปรอดและไปรุ่ง ล้านเปอร์เซ็นต์ ด้วยก าลังหลักของชาติ จิตส านึกสูงขึ้น
เรื่อยๆ  
                ถ้าเปรียบพ่ีน้องโคราชและอีสานใกล้เคียง  
                เป็น "หน้ามือ" 
                ทอนและพวก ที่ยกตนเป็นคนรุ่นใหม่  
                ก็เป็น "หลังตีน"! 
                ถามกันตรงๆ กับเหตุ "เทอร์มินอล 21" สถานการณ์ขณะนั้นในความเป็น "เพ่ือนร่วมชาติ" 
                ทอนและคณะพรรค แสดงออกถึงจิตใจและน้ าใจต่อผู้สูญเสียขณะนั้นอย่างใดบ้าง? 
                และในยอดเงินบริจาคจากพ่ีน้องร่วมชาติ ณ ๐๘.๐๐ น.ของวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๘,๒๗๒,๐๙๓.๒๒ บาท 
                ทอนและคณะพรรคอนาคตใหม่ มีซัก ๑ บาท หรือ ๑ สลึง ร่วมอยู่ในนั้นม้ัย? 
                ไม่เลย......... 
                มีอย่างเดียว จ้องจับผิด บิดประเด็น โพสต์ ด่า ทวีตด่า กระแนะ-กระแหน รัฐบาล นายกฯ และกองทัพ 
อย่างเดียว 
                และก็ "โหน" อย่างเดียว...... 
                โหนกระหน่ า-ซ้ าเติม เล่นบทปรารถนาดีของจิ้งจอก 
                ฉวยโอกาส ลากกองทัพเป็นจ าเลย  
                ป่าวร้องให้ผู้คนออกมา ตัวเองจะเชือด-ช าแหละกองทัพ เป็นชิ้นๆ ว่าชั่วอย่างนั้น เลวอย่างนี้ให้ดู 
                ทีอย่างนี้ มีเวลา ขมีขมันท า 
                ที กกต.ก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ให้ไปชี้แจง หรือให้ท าค าชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไป อย่างเรื่องพรรค
กู้ยืมเงินธนาธร 
                โอย....จะเป็น จะตาย 
                เอกสารเยอะแยะมากมาย ท าไม่ทันบ้าง จ าไม่ได้บ้าง เวลาน้อยบ้าง  
                แล้วท้ังเลขาฯ โฆษกพรรค ไปลอยหน้า ลอยตา ลอยตีน จ้อหน้าไมค์ ศาลแกล้ง ศาลรับใบสั่ง ไม่เป็นธรรม 
เร่งรีบ ต่างๆ นานา 
                โธ่...เวรตะไล 
                คดีพรรคกู้เงิน ถ้าเป็นผู้หญิง ก็ท้องโย้ โต ๙ เดือน เลยก าหนดคลอดแล้วด้วยซ้ า! 
                ยังด้านว่า "รวบรัด-เร่งรีบ"! 
                ขอเลื่อน ศาลก็ให้ อ้างพยานเพ่ิม ๑๗ ปาก ศาลก็ให้ แต่ให้เขียนส่งไป  
                ก็อ้างอีก ท าไม่ทัน เก่ียงให้นัดสืบทีละปาก พูดง่ายๆ จะยื้อไปเรื่อยๆ ศาลท่านก็รู้  แต่ได้โอนอ่อนผ่อน
ตามมาสมควรแก่เหตุแล้ว  
                ๒๑ กุมภานี้ ตัดสินแน่! 
                เป็นถึงอาจารย์สอนกฎหมาย แต่ท าเหมือนวัวควายไม่ประสา ที่น่าห่วง คนที่ไม่รู้ เม่ือฟังมันเอากฎหมายมา
บิดอ้างในด้านจะได้ จะพลอยหลงเชื่อ 
                ดังนั้น เอาอย่างนี้........... 
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 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงเรื่อง-ตรงประเด็น ขั้นแรก ต้องดูโจทย์ให้รู้ -ให้เข้าใจก่อน ไม่ง้ัน เปะปะ ใครพูดอะไรก็
จะไหลตามไปเรื่อย 
                โจทย์ คือ ค าร้องที่ กกต.ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เม่ือ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีว่า 
                "กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  
                จ านวน ๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
                เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม่?  
                และ........ 
                ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่  
                ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.๒๕๖๐" 
                นี่...... 
                ต้องยึดโจทย์ให้ม่ัน อย่าว่อกแว่กตามแก๊ง ๓ มะกอก ออกทะเลไปตามมัน 
                เหมือนข้อสอบ เขาถามประเด็นไหน ต้องตอบให้ตรงประเด็นที่เขาถาม  
                คือด้านข้อเท็จจริง กกต.ไต่สวน สอบสวน พิจารณาครบถ้วน ได้ความจริงแล้ว ว่า  
                พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินจากนายธนาธร "จริง" 
                กกต.จึงขอให้ศาลฯ วินิจฉัยว่า.....  
                เม่ือพรรคกู้เงินจริง จะผิดตามมาตรา ๗๒ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ๒๕๖๐ หรือไม่? 
                นี่ขยักที่หนึ่ง 
                เม่ือศาลฯ วินิจฉัยว่าพรรคกู้เงิน "ผิด-ไม่ผิด" แล้ว จึงถึงขยักที่ ๒  
                จะยุบพรรคหรือไม่ยุบ ตามมาตรา ๙๒ วรรค ๑(๓) และมาตรา ๙๓ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ๒๕๖๐ 
                เนี่ย.... 
                ศาลฯ จะพิจารณาตามประเด็นที่ กกต.ร้องมาเท่านั้น 
                จะเห็นว่า คดีนี้ "ด้านข้อเท็จจริง" 
                ยุติแล้ว!  
                ศาลฯ ไม่จ าเป็นต้องไต่สวนเพ่ิมเติม เพราะนายธนาธรก็ดี นายปิยบุตรก็ดี นางสาวพรรณิการ์ก็ดี 
                ยอมรับแล้ว เรียกว่า "จ าเลยสารภาพ" ว่าพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจริง 
                อีกทั้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินที่นายธนาธรยื่นต่อ ป.ป.ช.ก็ระบุชัด ธนาธรปล่อยเงินกู้ให้พรรคถึง   ๒ 
สัญญา 
                ดังนั้น........ 
                เหลือเพียงประเด็น "ข้อกฎหมาย" เท่านั้น ที่ศาลฯ จะต้องวินิจฉัยว่า 
                เม่ือพรรคกู้เงิน จะมีความผิดถึงขั้น "ยุบ-ไม่ยุบ" พรรค  
                เข้าใจประเด็นเรื่องนะครับ  
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                เม่ือเข้าใจ ก็ไม่ต้องไปบ้าตามไอ้เบื๊อกอาจารย์กฎหมาย ที่ตะแบงจะให้ศาลไต่สวนพยาน ๑๗ ปาก 
                ในเม่ือข้อเท็จจริงจบแล้ว จ าเลยสารภาพแล้ว จะต้องไต่สวนพยานหาส้นเกือกอะไร? 
                เหลือ "ข้อกฎหมาย" เท่านั้น......... 
                ซ่ึงเป็นดุลยพินิจของศาล ว่าเม่ือจ าเลยสารภาพ ความผิดตามสารภาพนั้น ถึงขั้น "ยุบ-ไม่ยุบ" 
                ไม่เก่ียวกับพยานเลย จะอีกก่ีสิบ-ก่ีร้อยปาก ก็ไม่เก่ียวและไม่จ าเป็น 
                ประเด็น "ยุบ-ไม่ยุบ" ขึ้นอยู่กับมาตรา ๗๒ ที่ศาลฯ จะตีความ 
                มาตรา ๗๒ มีว่า....... 
                "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  
                โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย" 
                นั่นคือ....... 
                -เงินบริจาค 
                -ทรัพย์สิน 
                -ประโยชน์อ่ืนใด 
                -โดยรู้ หรือ ควรรู้ ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีที่มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
                นี่แหละ ประเด็นชี้เป็น-ชี้ตาย ตามข้อกฎหมายเชื่อมโยงไปถึงอีกหลายมาตราที่ต้องวินิจฉัย  
                เข้าใจตรงกันแล้วนะ. 
  
 
 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57233 
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