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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 กุมภาพันธ ์2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 11/2563 กกต. จัดกิจกรรม 
Big Day รณรงค์เลือกตั้ง 
ส.ส. ก ำแพงเพชร เขต 2 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
สยำมรัฐออนไลน์ 
 
RYT 9 ออนไลน์ 
 
 
มติชนออนไลน์ 
 
 
เนชั่นออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 
 
 
คมชัดลึกออนไลน์ 

'อิทธิพร' น ำกกต.จัด Bigday รณรงค์ 
ลต.ก ำแพงเพชร 
"กกต."เตรียมจัด "Bigday" รณรงค์
เลือกตั้งก ำแพงเพชร เขต 2 
กกต.จัดกิจกรรม Big Day 19 ก.พ.
รณรงค์โค้งสุดท้ำยก่อนเลือกตั้ง ส.ส. 
ก ำแพงเพชร เขต 2 
กกต . เ ต รี ย มจั ด  Bigday รณร งค์
เลือกตั้งก ำแพงเพชร เขต 2 หวังคน
ออกมำใช้สิทธิ 
"กกต." จัด Big Day รณรงค์เลือกตั้ง 
ก ำแพงเพชร เขต 2 
กกต . เ ต รี ย มจั ด  Bigday รณร งค์
เลือกตั้งก ำแพงเพชร เขต 2 หวังให้
ประชำชนลุกออกมำใช้สิทธิ 23 ก.พ.นี้ 
พร้อมปล่อยแถว รณรงค์เลือกตั้งซ่อม
ก ำแพงเพชร 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ "อนุสรณ์" ตีกิน เลือกตั้งซ่อมก ำแพงเพชร ชี้ พรรคมีโอกำสรับผลคะแนนดี 17 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลูกผู้ชำยพอ! 'ธนกร' ซัด 'เอ่ียม' ฝันกลำงวัน เตือนระวังเพ่ือไทยแตก 18 
3 MGR ออนไลน์ ศำล รธน. แจงแนวทำงปฏิบัติสื่อ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนำคตใหม่ 19 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 ข่ำวสดออนไลน์ อดีต กกต. ย้ ำคดีเงินกู้ ไม่ถึงยุบพรรค ยกปมโต๊ะจีนเทียบ ชี้ช่องโหว่ 20 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ว่ำด้วยยุบไม่ยุบอนำคตใหม่ 'ปิยบุตร' จะท ำทุกวันให้เสมือนเป็นวันสุดท้ำย ! 22 
6 News 1 ออนไลน์ ศำล รธน.แจ้งระเบียบปฏิบัติวันตัดสินคดียุบพรรคส้มหวำน 24 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ย ้ำ 21 กพ. ชี้ชะตำอนค. ศำลรธน.ไม่เลื่อนพิจำรณำคดี 25 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ด่วน! คุมตัว 'ยงยุทธ วิชัยดิษฐ' เข้ำเรือนจ ำ คดีอัลไพน์ 29 
9 ไทยรัฐออนไลน์ เลือดไหลต่อ ทีมส.ก.-ส.ข. เขตบำงกะปิ ปชป. ลำออกยกทีม เข้ำเพ่ือไทย 30 
10 News 1 ออนไลน์ “เพ่ือไทย” ดูดอดีต ส.ก.-ส.ข.ปชป. เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. 31 
11 ไทยรัฐออนไลน์ "วิษณุ" ปัดตอบ "พงศกร" ลำออกกรรมกำรบริหำรอนำคตใหม่ โยน

ถำม กกต. 
32 

12 แนวหน้ำออนไลน์ ‘กรณ’์ย้ ำเน้น 4 หลักกำรสร้ำงชำติด้วยปฏิบัตินิยม 33 
13 แนวหน้ำออนไลน์ ‘กนก’แฉแน!่ไม่ไว้หน้ำ เฒ่ำ นักวิชำเกิน พิธีกร นักแสดง ค้ำนยบุ‘อนค.’ 34 
14 แนวหน้ำออนไลน์ วิปรัฐบำล ตอกหน้ำฝ่ำยค้ำน!!ขุดเรื่องเก่ำซักฟอกร้อยละ20 เรื่องใหม่ 80 35 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศำล รธน. ขยับแจ้งด่วน! ระเบียบปฏิบัติวันตัดสินคดียุบพรรคอนำคตใหม่ 37 
16 คมชัดลึกออนไลน์ ศำลออกกฎเข้ม วันชี้ชะตำยุบพรรค "วรงค์" ตั้ง 8 ปุจฉำ 38 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ดร.เสรี' ทุบโต๊ะ! อภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ อย่ำหวังว่ำประชำชนจะได้ประโยชน์ 43 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ ค ำถำมที่ธนำธร-ปิยบุตรต้องชี้แจง! 'หมอวรงค์'บี้เคลียร์ให้ชัด 8 ข้อ 44 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ MOU กรมธนำรักษ์ไม่ใช่ทำงออก อนำคตใหม่ 45 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชำย' แนะอนำคตใหม่ขับ 'ส.ส.พงศกร' พ้นพรรค ฐำนหลอกลวง 47 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตบิ๊กข่ำวกรองฟันธง 'ธนำธร-ปิยบุตร-ช่อ' ตำยเพรำะปำก! 48 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ ซักฟอกเพ่ือเปลี่ยนรัฐบำล!'ภูมิธรรม'อ้ำง'ลุงตู่'ปล่อยโกงเต็มเมือง 49 

 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ พงศกร 'สะท้อนภำพ' ธนำธร 51 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ 4 55 
3 ไทยรัฐออนไลน์ แวดวงรอบกรุง 57 
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วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562 นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดงำน
รณรงค์โค้งสุดท้ำย (BIG DAY) เพ่ือรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2                     
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ในพ้ืนที่อ ำเภอลำนกระบือ ณ อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปดิงานรณรงคโ์คง้สดุทา้ย (BIG DAY)  

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จ.ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
18 ก.พ. 2563 
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วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562 นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดงำน
รณรงค์โค้งสุดท้ำย (BIG DAY) เพ่ือรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2                     
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ในพ้ืนที่อ ำเภอไทรงำม (เฉพำะต ำบลหนองทอง ต ำบลพำนทอง ต ำบลหนองคล้ำ และ ต ำบลมหำชัย)              
ณ อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปดิงานรณรงคโ์คง้สดุทา้ย (BIG DAY)  

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จ.ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
17 ก.พ.2563 
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วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้ำพบ 

คุณอณิรำ ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตและผู้พิกำร เพ่ือประสำนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ กรมส่งเสริมคุณภำพ

ชีวิตและผู้พิกำร 
 

 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เขา้พบรองอธบิดกีรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติและผูพ้กิาร 
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วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะท ำงำนด้ำนกำรข่ำวของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหำร และพนักงำนเข้ำร่วมประชุม
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้สื่อมวลชนและสำธำรณชนได้ เข้ำใจและรับทรำบโดยเร็ว                  
ณ ห้องประชุมส ำนักประชำสัมพันธ์ ชั้น 2  
 
 
 

 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะท างานดา้นการขา่วของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันนี้ 17 กุมภำพันธ์ 2563 ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน เป็นประธำน
กำรประชุมร่วมระหว่ำงชุดปฏิบัติกำรข่ำว (ส่วนกลำง) และชุดเคลื่อนที่เร็ว 3 ชุด เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรสนธิก ำลัง               
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง           
ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร

ผูอ้ านวยการส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
ประชุมรว่มระหวา่งชุดปฏบิัตกิารขา่ว 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันที่ 19 
กุมภำพันธ์ 

2563 

- ณ สถำนีต ำรวจภูธรพรำน
กระต่ำย อ ำเภอพรำนกระต่ำย 

จังหวัดก ำแพงเพชร 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนำยปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจั งหวัดก ำแพง เพชร เขตเลื อกตั้ งที่  2         
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้   
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรรณรงค์โค้ง
สุ ดท้ ำ ย  และ พิ ธี ปล่ อยแถวระดมกวำดล้ ำ ง
อำชญำกรรมก่ อนกำร เลื อกตั้ ง สมำชิ ก สภ ำ 
ผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  

 - จังหวัดนครสวรรค์ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดนครสวรรค์ 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 
19 กุมภำพันธ์ 

2563 
 
 
 

- 
 
- 
 

- 
 

จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

นำยดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง อบรมหลักสูตร วบส. 
นำยไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ตรวจติดตำมกำรรณรงค์กำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร 
เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
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ข่าวอ้างอิง 
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จันทร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 12.34 น. 

'อิทธิพร' น ากกต.จัด Bigday รณรงค ์ลต.ก าแพงเพชร 

 

 
 
“อิทธิพร” เตรียมน าทีมกกต. จัดBigday รณรงค์เลือกตั้งก าแพงเพชร เขต 2 หวังกระตุ้นปชช.ออกมาใช้สิทธิ 23 
ก.พ.นี้“ 
 

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสำรข่ำวระบุว่ำ กกต.ประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรม Big Day เพ่ือรณรงค์โค้งสุดท้ำยเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส.จังหวัดก ำแพงเพชร เขต 2 
ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอำทิตย์ที่ 23 ก.พ.นี้ โดยกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรก 
นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกกต. เป็นประธำนพิธีปล่อยแถวเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง พนักงำน
สืบสวนและไต่สวนของ ส ำนักงำน กกต.ประจ ำ จ.ก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จ.ก ำแพงเพชร 
ในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ณ สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 

และกิจกรรมที่สอง นำยอิทธิพร  นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนำยปกรณ์ มหรรณพ กกต. ร่วมเดินรณรงค์
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. พร้อมด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
คณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบล ลูกเสืออำสำ กกต.รด.จิตอำสำ นักเรียน นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ จ ำนวน 200 คน โดยเส้นทำงเดินรณรงค์เริ่มจำกสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนนประเวศไพรวัลย์ 
ผ่ำนหน้ำตลำดเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย รวมระยะทำง 2 กม.... 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757986 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/757986
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17 กุมภำพันธ์ 2563 12:32   

"กกต."เตรียมจัด "Bigday" รณรงค์เลือกตั้งก าแพงเพชร เขต 2 
   

 
 
"กกต."เตรียมจัด "Bigday" รณรงค์เลือกตั้งก าแพงเพชร เขต 2 หวังให้ประชาชนลุกออกมาใช้สิทธิ 23 ก.พ.นี้ 
 

วันที่ 17 ก.พ.63 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสำรข่ำวระบุว่ำ กกต.ประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรม Big Day เพ่ือรณรงค์โค้งสุดท้ำยเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส.จังหวัดก ำแพงเพชร เขต 2 
ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอำทิตย์ที่ 23 ก.พ.นี้ โดยกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยนำยอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธำนกกต. เป็นประธำนพิธีปล่อยแถวเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง พนักงำนสืบสวนและไต่สวน
ของ ส ำนักงำนกกต.ประจ ำ จ.ก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจ.ก ำแพงเพชร ในกำรสนับสนุนกำร
รักษำควำมปลอดภัยควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ณ สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 

นอกจำกนี้นำยอิทธิพร นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนำยปกรณ์ มหรรณพ กกต. ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.  พร้อมด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
คณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบล ลูกเสืออำสำ กกต. รด.จิตอำสำ นักเรียน นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ จ ำนวน 200 คน โดยเส้นทำงเดินรณรงค์เริ่มจำกสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนนประเวศไพรวัลย์ 
ผ่ำนหน้ำตลำดเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย รวมระยะทำง 2 กิโลเมตร 
  
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/133289 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/133289
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17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 12:38 น. 

กกต.จัดกิจกรรม Big Day 19 ก.พ.รณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 

รำยงำนข่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำ วันที่ 19 ก.พ. ส ำนักงำน กกต.ประจ ำ
จังหวัดก ำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Day เพ่ือรณรงค์โค้งสุดท้ำยเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 23 ก.พ. 

ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยนำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต.จะเป็นประธำน
พิธีปล่อยแถวเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง พนักงำนสืบสวนและไต่สวนของส ำนักงำน กกต. ส ำนักงำน กกต.
ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร ในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ณ สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

นอกจำกนี้นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนำยปกรณ์ มหรรณพ 
กกต.ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ให้ออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยต ำบล ลูกเสืออำสำ กกต. รด.จิตอำสำ นักเรียน นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จ ำนวน 200 คน 
 
อ้ำงอิง ; https://www.ryt9.com/s/iq02/3095729 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ryt9.com/s/iq02/3095729
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วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2563 - 12:45 น. 

กกต.เตรียมจัด Bigday รณรงค์เลือกตั้งก าแพงเพชร เขต 2 หวังคนออกมาใช้สิทธ ิ
 

 

 

 

กกต.เตรียมจัด Bigday รณรงค์เลือกตั้งก าแพงเพชร เขต 2 หวังให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ 23 ก.พ.นี้ 
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แจ้งว่ ำ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Day เพ่ือรณรงค์โค้งสุดท้ำยเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอำทิตย์ที่ 23 
กุมภำพันธ์ ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยนำยอิทธิพร บุญประคอง กกต. เป็นประธำนพิธีปล่อย
แถวเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง พนักงำนสืบสวนและไต่สวนของส ำนักงำนกกต. ส ำนักงำน กกต. ประจ ำ
จังหวัดก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร ในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ณ สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

นอกจำกนี้ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  และนำยปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขต
เลือกตั้งที่ 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำร
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบล ลูกเสืออำสำ กกต. รด.จิตอำสำ นักเรียน นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จ ำนวน 
200 คน โดยเส้นทำงเดินรณรงค์เริ่มจำกสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนนประเวศไพรวัลย์ ผ่ำนหน้ำตลำด
เทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย เข้ำสู่ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ถนนสำยวัดป่ำ ถนนข้ำงที่ ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย รวม
ระยะทำงประมำณ 2 กิโลเมตร 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1980253 
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17 กุมภำพันธ์ 2020 เวลำ 14:22 
 

"กกต." จัด Big Day รณรงค์เลือกตั้ง ก าแพงเพชร เขต 2  

 

 
 
"กกต." จัด Big Day รณรงค์เลือกตั้งก าแพงเพชร เขต 2 กระตุ้นปชช.ใช้สิทธิ 23 ก.พ.นี้ 
 

วันที่ 17 ก.พ.2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แจ้งว่ำ วันที่ 19 ก.พ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Day เ พ่ือรณรงค์โค้งสุดท้ำยเชิญชวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอำทิตย์ที่ 23 ก.พ. 
ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยนำยอิทธิพร บุญประคอง กกต.เป็นประธำนพิธีปล่อยแถว
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง พนักงำนสืบสวนและไต่สวนของส ำนักงำน กกต.ส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร ในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัย
ควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ณ สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

นอกจำกนี้ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกกต. นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  และนำยปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขต
เลือกตั้งที่ 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำร
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบล ลูกเสืออำสำ กกต. รด.จิตอำสำ นักเรียน นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จ ำนวน 
200 คน โดยเส้นทำงเดินรณรงค์เริ่มจำก สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนนประเวศไพรวัลย์ ผ่ำนหน้ำตลำด
เทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย เข้ำสู่ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ถนนสำยวัดป่ำ ถนนข้ำงที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย รวม
ระยะทำงประมำณ 2 กิโลเมตร 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/6663?utm_source= 
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17 ก.พ. 2563 14:42    

กกต.เตรียมจัด Bigday รณรงค์เลือกตั้งก าแพงเพชร เขต 2 หวังให้ประชาชนลุกออกมาใช้
สิทธิ 23 ก.พ.นี ้
 

 

 

วันนี้ (17 ก.พ.) ส ำนักงำน กกต.ชี้แจงว่ำ กกต.ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรม Big Day เพ่ือ
รณรงค์โค้งสุดท้ำยเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดก ำแพงเพชร เขต 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 23 
ก.พ.นี้ โดยกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยนำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. เป็นประธำนพิธี
ปล่อยแถวเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง พนักงำนสืบสวนและไต่สวนของ ส ำนักงำน กกต.ประจ ำ จ.
ก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จ.ก ำแพงเพชร ในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยควำม
สงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งทีว่่ำง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ณ สถำนีต ำรวจภูธร
พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 

นอกจำกนี้ นำยอิทธิพร นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนำยปกรณ์ มหรรณพ กกต. ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมด้วยผู้ว่ำรำชกำร จ.ก ำแพงเพชร หัวห น้ำส่วนรำชกำร 
คณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบล ลูกเสืออำสำ กกต.รด.จิตอำสำ นักเรียน นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ จ ำนวน 200 คน โดยเส้นทำงเดินรณรงค์เริ่มจำกสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนนประเวศไพรวัลย์ 
ผ่ำนหน้ำตลำดเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย รวมระยะทำง 2 กม. 
 

 

อา้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000015947 
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17 กุมภำพันธ์ 2563 - 12:45 น. 

พร้อมปล่อยแถว รณรงค์เลือกตั้งซอ่มก าแพงเพชร 
 

 
 

กกต.เตรียมจัดบิ๊กเดย์ ปล่อยแถวรณรงค์เลือกตั้งก าแพงเพชร เขต 2 หวังให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ 23 
ก.พ.นี้ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 17 กุมภำพันธ์ 2563 กกต.ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร เตรียมจัด
กิจกรรม Big Day ในวันพุธที่ 19 กุมภำพันธ์นี้ เพ่ือรณรงค์โค้งสุดท้ำยเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส.จังหวัดก ำแพงเพชร 
เขต 2 ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอำทิตย์ที่ 23 ก.พ.นี้  โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน
กกต. เป็นประธำนพิธีปล่อยแถวเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง พนักงำนสืบสวนและไต่สวนของ ส ำนักงำน
กกต.ประจ ำ จ.ก ำแพงเพชร กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจ.ก ำแพงเพชร ในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ณ 
สถำนีต ำรวจภูธรพรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร   

นอกจำกนี้นำยอิทธิพร  นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนำยปกรณ์ มหรรณพ กกต. ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.พร้อมด้วย ผู้ว่ำรำชกำร จ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำร
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบล ลูกเสืออำสำ กกต.รด.จิตอำสำ นักเรียน นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จ ำนวน 
200 คน โดยเส้นทำงเดินรณรงค์เริ่มจำกสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพรำนกระต่ำย ถนนประเวศไพรวัลย์ ผ่ำนหน้ำตลำด
เทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย รวมระยะทำง 2 กม. 
  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417314 
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17 ก.พ. 2563 11:46 น. 

"อนุสรณ"์ ตีกิน เลอืกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ชี ้พรรคมีโอกาสรับผลคะแนนด ี

 

 
 
โฆษกเพื่อไทย ตีกิน เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เชื่อ พรรคมีโอกาสได้รับผลคะแนนที่ดี ชี้ เหตุเศรษฐกิจฝืดเคือง 
กระแสความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ตกต่ า กระแสเบื่อลามทั่ว 

วันที่ 17 ก.พ. นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีกำรหำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 
จังหวัดก ำแพงเพชร ในช่วงโค้งสุดท้ำย ว่ำ นึกไม่ออกว่ำผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐจะเอำคะแนนส่วนไหน มำชนะ
ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย กระแสควำมนิยมในตัวรัฐบำล และตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม 
ตกต่ ำลงทุกด้ำนแทบทุกครั้งที่ท ำโพล สะท้อนควำมคิดเห็นประชำชนทั่วประเทศว่ำ รู้สึกสิ้นหวัง เสื่อมศรัทธำ ไม่เชื่อมั่น
รัฐบำลพรรคพลังประชำรัฐ แม้แต่กำรหำเสียงของพรรคพลังประชำรัฐก็แทบไม่กล้ำพูดถึงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐคือใคร ประชำชนแทบไม่รู้จัก มีเพียงแต่ถูกขู่ว่ำ ถ้ำไม่เลือกพรรคพลังประชำรัฐ จะไม่มีบัตร
คนจน เข้ำท ำนองท ำให้ยำกจนแล้วปกครอง ท ำให้แร้นแค้นแล้วทวงบุญคุณ กำรที่แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐบอกว่ำ 
ถูกดิสเครดิตเรื่องเศรษฐกิจไม่ดี เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพรำะเศรษฐกิจแย่มำตลอด 5-6 ปีที่ผ่ำนมำ แล้วก็แย่ลงเรื่อยๆ 
โดยไม่มีสัญญำณ หรือสิ่งบ่งชี้ที่ดีแม้แต่น้อย วิธีคิดแบบนี้ประชำชนสิ้นหวัง เพรำะนอกจำกจะไม่มีควำมสำมำรถไปหำ
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้ว ยังไปโทษคนอ่ืน ซึ่งแตกต่ำงจำกพรรคเพ่ือไทย ทั้ง นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำ
พรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่หำเสียงตั้งแต่วันรับสมัคร พำ
ผู้สมัครเดินหำเสียงเคำะประตูบ้ำนด้วยตัวเอง ไปที่ไหนประชำชนก็บ่นเศรษฐกิจแย่ ท ำมำค้ำขำยฝืดเคือง หนี้ครัวเรือน
สูง ประชำชนไม่มีก ำลังซื้อ สินค้ำเกษตรรำคำตกต่ ำ ปัญหำภัยแล้ง ไม่มีน้ ำท ำกำรเกษตร ปัญหำควำมปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน ปัญหำฝุ่นพิษ ปัญหำสำรพัดไวรัส ถ้ำไม่โดนกำรใช้อ ำนำจรัฐ กำรข่มขู่ประชำชน ไม่มีวิธีพิเศษที่จะได้มำซึ่ง
คะแนนเสียงจัดตั้ง พรรคเพื่อไทยจะได้รับผลคะแนนที่ดีในกำรเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอน 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1773381 
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ลูกผู้ชายพอ!'ธนกร'ซัด'เอี่ยม'ฝันกลางวัน เตอืนระวังเพ่ือไทยแตกหากพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อม
ซ้ าอีก 
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 08:03 น.      

 

18 ก.พ.63-นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก ำแพงเพชร เขต2ว่ำ 
บรรยำกำศกำรหำเสียงโค้งสุดท้ำยเข้มข้น แต่มั่นใจว่ำนำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ ผู้สมัครของพรรคพลังประชำรัฐจะชนะ
กำรเลือกตั้ง เพรำะเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ท ำงำนในพ้ืนที่มำนำน บวกกับนโยบำยที่รัฐบำลท ำมำไม่ว่ำจะเป็นบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ กำรพักหนี้กองทุนหมู่บ้ำน ต่ำงได้รับกำรตอบรับจำกพ่ีน้องประชำชนเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ แกนน ำ
พรรคไม่ว่ำจะเป็นนำยสมศักดิ์ เทพสุทิน และนำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รวมทั้งส.ส.ในพรรค ต่ำงลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครหำ
เสียงอย่ำงเต็มที่ ท ำให้มั่นใจว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้นำยเพชรภูมิจะได้รับชัยชนะอย่ำงแน่นอน 
นำยธนกร กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ระบุว่ำ พรรคเพ่ือไทยจะชนะพรรค
พลังประชำรัฐนั้น เข้ำใจว่ำนำยอนุสรณ์พูดปลอบใจตัวเอง คงฝันกลำงวันแล้วละเมอตื่น เพรำะแค่พรรคเพ่ือไทยหำ
ผู้สมัครมำลงได้นั้นก็นับว่ำเก่งแล้ว และท่ีบอกว่ำกระแสนิยมในตัวรัฐบำลและพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
และรมว.กลำโหม ตกต่ ำนั้น ก็ไม่เป็นควำมจริง  
"ไม่รู้ว่ำใช้สมองส่วนไหนคิด วันนี้นโยบำยหลำยอย่ำงประชำชนได้ประโยชน์มำก และไม่เคยมีรัฐบำลไหนท ำ ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรแก้หนี้นอกระบบ ชิมช้อปใช้ บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ส่วนเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็เป็นผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกและ
สถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบำลได้ออกมำตรกำรมำช่วยแก้ปัญหำอยู่ ผมจึงเชื่อว่ำประชำชนที่มีใจเป็นธรรมย่อม
เข้ำใจดี อย่ำงไรก็ตำม อยำกฝำกไปยังคุณอนุสรณ์ด้วยว่ำ ให้ ระวังพรรคแตกหำกพ่ำยแพ้ซ้ ำอีก และขอร้องว่ำอย่ำ
พยำยำมใส่ร้ำยโจมตีว่ำมีกำรข่มขู่หรือใช้อ ำนำจรัฐ เพรำะเรำเป็นลูกผู้ชำยพอ"โฆษกพรรคพลังประชำรัฐกล่ำว. 
ธนกร- วังบุญคงชนะ  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57487 

 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/ธนกร- วังบุญคงชนะ
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ศาลรธน. แจงแนวทางปฏิบัติสื่อ นดัอ่านค าวนิิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม ่
วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 - 10:32 น.  

 

 
 
ศาลรธน. แจงแนวทางปฏิบัติสื่อ นัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่  

เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้ก ำหนดนัดอ่ำนค ำวินิจฉัย กรณีที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ตำม
มำตรำ 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 กรณีพรรคอนำคใหม่ ผู้ถูกร้องกระท ำ
กำรฝ่ำฝืน มำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ที่ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรค
กำรเมืองรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมำยหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ำมีแหล่งที่มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ เวลำ 15.00 น. 
ทั้งนี้ในวันนี้ (17 กุมภำพันธ์) ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ได้ชี้แจงแนวทำงกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยและแนวทำงปฏิบัติให้
สื่อมวลชนได้รับทรำบ โดยทำงศำลจะท ำกำรถ่ำยทอดวงจรปิดลงมำบริ เวณห้องรับรองสื่อมวลชน และโถงชั้น และขอ
ควำมร่วมมือสื่อมวลชนปฏิบัติตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในที่
ท ำกำรศำล พ.ศ. 2562 อำทิเช่น กรณีสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่ำว ขอควำมร่วมมือสัมภำษณ์นอกเขตที่ท ำกำร
ศำล และ ขอควำมร่วมมืองดเว้นกำรถ่ำยภำพ บันทึกภำพและเสียง หรือกระท ำอย่ำงอ่ืนในท ำนองเดียวกันในที่ท ำกำร
ศำล เนื่องจำกมีกำรก ำหนดเขตที่ท ำกำรศำลและเพ่ือเป็นกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย จึงขอให้สื่อมวลชน เข้ำ – ออก 
ประตูด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้ของอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ เท่ำนั้น 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1979506 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1979506
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/101-2.jpg
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อดีต กกต. ย้ าคดเีงินกู้ ไม่ถึงยุบพรรค ยกปมโต๊ะจีนเทียบ ชี้ช่องโหว่ ขั้นตอนส่งศาล  
การเมือง  

 
17 ก.พ. 2563 - 16:51 น.  
อดีต กกต. ย้ ำคดีเงินกู้ ไม่ถึงยุบพรรค ยกปมโต๊ะจีนเทียบ ชี้ช่องโหว่ ขั้นตอนส่งศำล 

เมื่อเวลำ 13.00 น. วันที่ 17 ก.พ. ที่คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จัดเวที “ฬ.จุฬา นิติมิติ” 
เรื่อง เงินกับพรรคการเมือง : อิสระกับการตรวจสอบ โดย นายสมชัย ศรีสุทธยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมือง
และการเลือกตั ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต อดีต กกต.  กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ ตัวกฎหมำยที่เป็นปัญหำมี 3 มำตรำ 
ประกอบด้วย 
มำตรำ 62 เรื่องรำยได้พรรคกำรเมือง , มำตรำ 66 เรื่องบุคคลบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำทให้พรรคไม่ได้ และ 
มำตรำ 72 เรื่องห้ำมรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย หรือมีเหตุสงสัยว่ำมีแหล่งที่มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ของพ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  
มาตรา 72 เป็นมาตราเดียวที่น าไปสู่การยุบพรรคได้ ค ำถำมคือ เงินกู้ คือ เงินบริจาคหรือไม่ เรื่องนี้เกิดจำก
ค ำร้องของ นายศรีสุวรรณ จรรยา ที่ร้องตามมาตรา 66 ว่าบริจาคเงินเกิน 10 ล้าน และคุณสุวัชร สังขฤกษ์ 
ในมารา 66 เช่นเดียวกัน โดยบอกว่ำเงินกู้คือ เงินบริจำค โดยกำรท ำงำนของ กกต.หลังจำกมีค ำร้อง ได้ตั ้ง
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะที่ 13 ซึ่งผลการพิจารณาคือ ยกค าร้อง 

ขณะที่ส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยมีผลกำรพิจำรณำยกค ำร้องเช่นเดียวกัน ขณะที่คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย
และชี้ขำดปัญหำ หรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 6 มีมติข้ำงมำก 3 ต่อ 2 ให้ด ำเนินคดีตำมมำตรำ 66 ซึ่งเป็นประเด็นที่
พรรคอนำคตใหม่ชอบพูดกันว่ำ ก็ยกค ำร้องกันเกือบหมดแล้วจะด ำเนินคดีต่อกันท ำไม 
อย่ำงไรก็ตำม กกต.ไม่จ าเป็นต้องคิดตามผลการวินิจฉัยตามนี้ จะเหมือนหรือไม่เหมือนก็เป็นได้  จำกนั้นนำย
ทะเบียนพรรคกำรเมืองมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ก่อนรำยงำนควำมเห็นต่อ กกต.
ว่ำ อนำคตใหม่ท ำควำมผิดตำมมำตรำ 62, 66 และ 72 โดย กกต.มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ด าเนินคดีตาม 3 มาตรา
ข้างต้น ปัญหำที่เกิดขึ้นคือมีกำรเพิ่มควำมผิดอีก 2 กระทงในมำตรำ 62 และ 72 ในระยะเวลำเพียงแค่ 14 วัน
ตำมปฏิทินเท่ำนั้น 

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมายพรรคการเมืองฉบับนี้ ระบุว่ำ “เงินบริจาค” หมำยควำมว่ำกำรให้เงินหรือ
ทรัพย์สินแก่พรรคกำรเมืองนอกจำกค่ำธรรมเนียม และค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมือง และให้หมำยควำมรวมถึง

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/02/ยุบพรรค.jpg
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ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคกำรเมืองที่สำมำรถค ำนวณเป็นเงินได้ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด หมำยควำมว่ำ  เงินกู้
ไม่ใช่เงินบริจาค แต่กกต.เองเชื่อว่าอาจเป็นไปได้ว่า เงินกู้คือเงินบริจาค 
นายสมชัย กล่ำวว่ำ ค ำถำมต่อมำคือ เงินกู้คือรำยได้อื่นหรือไม่ กรณีดังกล่ำวมีพรรคกำรเมืองบำงพรรคเคย
รำยงำนเงินกู้ยืมระยะสั้นปรำกฏในรำยงำนหนี้สินหมุนเวียน มิได้จัดไว้ในรำยกำรรำยได้อื่น ตำมกฎหมำยพรรค
กำรเมือง 2550 หมำยควำมว่ำเงินกู้นั้น ไม่ใช่รำยกำรรำยได้อื่น 

ในกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่นั้น จากเอกสารการเงินของพรรคการเมือง 79 พรรคที่ส่งให้ 
กกต.ในเดือนพ.ค. 2562 มี 16 พรรคที่ปรากฏรายการเงินกู้ในเอกสารงบการเงิน และมี 16 พรรคการเมือง
ที่ปรากฏรายการเงินยืมในเอกสาร และทั้ง 32 รายการดังกล่าวบันทึกในหนี้สิน ไม่ได้บันทึกในรายการรายได้ 
เพราะนั้นเงินกู้ถือเป็นหนี้สิน ไม่ใช่รายได้อ่ืน 
และค าถามสุดท้าย เงินกู้คือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็น กกต.ร้องว่าเป็นเงินบริจาค และคาดว่า
เป็นรายได้อื่นที ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อย่ำงไรก็ตำม ค ำว่ำประโยชน์อื่นใด หมำยถึงกำรให้ทรัพย์สิน กำร
ให้บริกำรหรือกำรให้ส่วนลดโดยไม่มีค่ำตอบแทน หรือมีค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ หรือท ำให้
หนี้ที่พรรคกำรเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับไป  ตนขอถามว่าเงินกู้ ท าให้หนี้ลดลงหรือไม่ เพราะฉะนั้นเงินกู้
จึงไม่ใช่ประโยชน์อื่นใด 

“ที่ผ่ำนมำผมพยำยำมเรียกร้องให้ปลดล็อก ให้พรรคกำรเมืองท ำงำนได้ ซึ่งก็ยังไม่มีกำรปลดล็อกจนถึง
วันที่ 11 ธ.ค.61 จนผมโดนปลดไปเสียเอง อย่ำงไรก็ตำมพรรคกำรเมืองต้องใช้เงิน ต้องท ำป้ำยโฆษณำ ต้องตั้ง
เวที ต้องมีรถแห่ มีค่ำเช่ำส ำนักงำน มีค่ำจ้ำงบุคลำกร และ กกต.ยังก ำหนดวงเงินในกำรหำเสี ยงไม่เกิน 1.5 ล้ำน
บำทต่อผู้สมัคร 1 คนในแต่ละเขต 
และตรำบใดที ่พรรคกำรเมืองไม่สำมำรถระดมทุนขายโต๊ะจีนโต๊ะละ 3 ล้านบาท โดยมีชื ่อผู ้จองคล้ำยกับ
หน่วยงำนรำชกำรได้ กำรกู้เงินจะเป็นเรื่องที่คู่กับกำรเมืองไทยตลอดไป  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ามีเพียง 2 พรรคที่
จัดโต๊ะจีนได้ น่าสังเกตว่าทั้ง 2 พรรครู้มาก่อนหรือไม่ว่าจะมีการปลดล็อกวันไหน เลือกตั้งวันไหน” นำยสม
ชัยกล่ำวและว่ำ 

ขอให้สังเกตกระบวนกำรตั้งแต่ กกต.ไปถึงศำลรัฐธรรมนูญ เรำมีเครื่องหมำยค ำถำมว่ำ กระบวนกำรกำร
ตั้งคณะกรรมกำรรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และน ำไปสู่ข้อหำใหม่อีก 2 ข้อหำนั้น เป็นกระบวนกำรที่สั้นและ
ขำดกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถูกกล่ำวหำได้แสดงหลักฐำนเพิ่มเติมหรือไม่  
และกระบวนกำรในขั้นศำลรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ได้เปิดให้ไต่สวนเพ่ิมเติมนั้น หำกเทียบกับกำรรับโทษของบุคคล กำร
ยุบพรรค คือกำรประหำรชชีวิต เพรำะฉะนั้นก็ควรให้ทุกฝ่ำยมีโอกำสสู้กันให้ถึงที่สุด และในส่วนของเนื้อหำนั้น 
หำกมองถึงพยำนหลักฐำนตั้งแต่อดีต ตนคิดว่า ในวันศุกร์นี้ โดยเนื้อหาไม่น่าจะถึงยุบพรรคได้ 
“เรื่องนี้เป็นบทเรียนของพรรคอนำคตใหม่มำกกว่ำ หำกศำลตัดสินว่ำไม่ผิด จำกนี้จะเดินกิจกรรมทำงกำรเมือง
ในนำมพรรคอย่ำงไร เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่ำง แต่ถ้ำตัดสินยุบ ก็เป็นเรื่องที่พรรคอนำคตใหม่เองต้องหำทำงที่ท ำให้
เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด ว่ำท่ำนจะด ำเนินกำรต่ำงๆ อย่ำงไรต่อไป”อดีต กกต. กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3593885 

 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3593885
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ว่าด้วยยุบไม่ยุบอนาคตใหม่ 'ปิยบุตร' จะท าทุกวันให้เสมือนเป็นวันสุดท้าย! 
 

17 ก.พ.63 - นำยปิยบุตร  แสงกนกกุล แลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหำ
ดังนี้ "ทว่ำ Sisyphe ได้สอนเรำถึงควำมซื่อตรงอันสูงยิ่งในกำรปฏิเสธพระเจ้ำ และกำรผลักดันก้อนหิน เขำอีกนั่นแหละที่
เป็นผู้ตัดสินว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เขำท ำนั้นดีแล้ว ดังนั้น โลกอันปรำศจำกเจ้ำนำยของเขำ จึงไม่แห้งผำก และไม่ได้ไร้
ประโยชน์ ทุกชิ้นส่วนของก้อนหินนี้ ทุกชิ้นแร่ของภูเขำลูกนี้ คือ เขำแต่เพียงผู้เดียวที่น ำมันมำหลอมรวมเป็นโลกกำรต่อสู้
เพ่ือไปให้ถึงยอด ก็เพียงพอที่จะเติมเต็มหัวใจของมนุษย์ให้อ่ิมเอมดังนั้น เรำต้องจินตนำกำรได้ถึง Sisyphe ผู้เปี่ยมสุข" 
Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, 1942. 

จนกระทั่งถึงวันนี้ ผมยังมั่นใจว่ำพรรคอนำคตใหม่จะไม่ถูกยุบ เพรำะ ไม่ว่ำจะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมำย ไม่มีเหตุตำมกฎหมำยใดเลยที่จะยุบพรรคอนำคตใหม่ได้ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยมำตรำใด ข้อใด ที่ห้ำมมิ
ให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน หำก พ.ร.ป.พรรคกำรเมืองต้องกำรมิให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน ก็ต้องก ำหนดไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้ทุก
พรรคกำรเมืองทรำบล่วงหน้ำทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีพรรคกำรเมืองจ ำนวนมำกที่ กู้เงินพรรคกำรเมืองหลำกหลำย
ประเทศก็กู้เงิน 

“เงินกู”้ มิใช่ “รำยได”้ แต่เป็น “หนี้สิน” จึงไม่เข้ำข้อจ ำกัดตำมที่ พ.ร.ป.พรรคกำรเมืองก ำหนดที่มำของรำยได้
ของพรรคกำรเมือง 
  “เงินกู้” มิใช่ “เงินบริจำค” และ มิใช่ “ประโยชน์อ่ืนใด” พรรคอนำคตใหม่มีสัญญำเงินกู้ชัดเจน เมื่อกู้มำแล้ว
เป็นหนี้สิน พรรคต้องช ำระหนี้คืน และได้ทยอยช ำระหนี้คืนไปบำงส่วนแล้ว  “เงินกู้” มิใช่ “เงินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย” มิใช่ “เงินสกปรก” มิใช่ “เงินจำกกำรท ำผิดกฎหมำย” 
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อย่ำงไรก็ตำม อย่ำงที่ผมเน้นย้ ำอยู่ เสมอว่ำ “ปำกกำไม่ได้อยู่ที่ผม” แต่ “ปำกกำอยู่ในมือตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ” ดังนั้น ในท้ำยที่สุด กำรยุบพรรคอนำคตใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่ จึงอยู่ท่ีอ ำนำจตัดสินใจของศำลรัฐธรรมนูญ
และด้วยปรำกฏกำรณ์ “ยุบพรรค” ในช่วงกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ ก็ย่อมท ำให้คนจ ำนวนมำกคำดกำรณ์ไปต่ำงๆนำนำถึง
ชะตำกรรมของพรรคอนำคตใหม่ที่อยู่ในมือของศำลรัฐธรรมนูญ 

สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) เคยบอกไว้ว่ำ “ผมมองกระจกทุกเช้ำและถำมตัวเองว่ำ ถ้ำวันนี้เป็นวันสุดท้ำยของ
ชีวิต ผมยังจะท ำสิ่งที่ท ำอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่ำ และเม่ือไรที่ค ำตอบคือไม่ ผมรู้ทันทีว่ำผมต้องเปลี่ยนแปลง” 
หำกเรำตระหนักว่ำ ในแต่ละวัน อำจเป็นวันสุดท้ำย แล้วเรำยังคงเชื่อมั่นว่ำสิ่งที่เรำท ำในแต่ละวันนั้นถูกต้อง สอดคล้อง
กับมโนธรรมส ำนึก และเป็นไปตำมสัญญำที่ให้ไว้กับประชำชน เรำก็จ ำต้องเร่งลงมือท ำสิ่งเหล่ำนั้น 
 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57388 
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17 ก.พ. 2563 13:12 

ศาล รธน.แจ้งระเบียบปฏิบัติวันตัดสินคดียุบพรรคส้มหวาน 
 

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งระเบียบปฏิบัติวันตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันไม่มีการเลื่อนวินิจฉัยคดี เคลื่อนไหว
คัดค้านต้านยุคพรรคไม่มีผล 
 

วันนี้ (17 ก.พ.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักประชำสัมพันธ์ศำลรัฐธรรมนูญได้แจ้งในกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่ำวประจ ำศำล
รัฐธรรมนูญ ถึงก ำหนดนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญ
พิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ จำกกรณีกู้เงินนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค 191 ล้ำนบำท 
ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์นี้ เวลำ 15.00 น. 

โดยได้แจ้งให้ทรำบแนวทำงปฏิบัติของสื่อมวลชนว่ำ ในกำรอ่ำนค ำวินิจฉัย ศำลจะท ำกำรถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจร
ปิดลงมำบริเวณห้องรับรองสื่อมวลชน และโถงชั้น 2 และขอควำมร่วมมือสื่อมวลชนทุกคนปฏิบัติตำมระเบียบศำล
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในที่ท ำกำรศำล พ.ศ. 2562 เช่น กรณีสัมภำษณ์
ผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่ำว ขอควำมร่วมมือสัมภำษณ์นอกเขตที่ท ำกำรศำล และขอควำมร่วมมืองดเว้นกำรถ่ำยภำพ 
บันทึกภำพและเสียง หรือกระท ำอย่ำงอ่ืนในท ำนองเดียวกันในที่ท ำกำรศำล ส่วนกำรเข้ำออกประตูด้ำนทิศตะวันออก 
และทิศใต้ของอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์เท่ำนั้น รวมทั้งกรณีรถถ่ำยทอดสด ขอให้จอดบริเวณทิศใต้ หรือทิศตะวันออกใน
สถำนที่ที่จัดเตรียมให้เท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้จอดด้ำนหน้ำศำล 

สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติดังกล่ำวเพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อย รวมทั้งเป็นหนึ่งใน
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยรอบศำลรัฐธรรมนูญ และเป็นกำรยืนยันว่ำไม่มีกำรเลื่อนกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำว 
หลังจำกท่ีมีข่ำวก่อนหน้ำนี้ และกำรรณรงค์หรือลงชื่อคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ก็ไม่มีผลต่อกำรนัดวินิจฉัยคดี 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000015892 
 
 

https://news1live.com/detail/9630000015892
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ย ้า 21 กพ. ชี้ชะตาอนค. ศาลรธน.ไม่เลื่อนพิจารณาคดี/‘แก้วสรร’ฟันธงแค่ปรับ-ตัดสิทธิ ์
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 

 ศำลรัฐธรรมนูญตอกย้ ำไม่เปลี่ยนวันชี้ชะตำพรรคอนำคตใหม่แน่ “ปิยบุตร” สวมบทตุลำกำรมั่นใจทั้งข้อเท็จจริง-
กฎหมำยไม่ถูกยุบแน่ ลั่นจะท ำทุกวันเหมือนวันสุดท้ำย มิวำยแขวะปำกกำอยู่ที่ศำล วงสัมมนำช ำแหละ “อนค.” เป็น
ร่ำงใหม่ของ “พท.” จึงถูกตัดตอนไม่ให้โต “สมชัย” มองย้อนอดีตไม่ถึงขั้นต้องยุบ “แก้วสรร” ชี้มี 3 ประเด็นที่ต้อง
วินิจฉัย เชื่อโทษแค่ปรับและลงดำบ กก.บห. สะกิด “เซเลบ-นักวิชำกำร” ท ำตัวตีปลำหน้ำไซ ในสมองไม่มีกำรอยู่ร่วมกัน
ด้วยกฎหมำยมีแต่อยู่ด้วยชังชำติหรือ   
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.พ. ส ำนักประชำสัมพันธ์ศำลรัฐธรรมนูญได้แจ้งในกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่ำวประจ ำศำลรัฐธรรมนูญ ถึง
ก ำหนดนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมี
ค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) ในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.นี้ เวลำ 15.00 น.ถึงแนวทำงปฏิบัติของสื่อมวลชน ว่ำในกำรอ่ำน
ค ำวินิจฉัย ศำลจะถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดลงมำบริเวณห้องรับรองสื่อมวลชนและโถงชั้น 2 โดยขอควำมร่วมมือ
สื่อมวลชนทุกคนปฏิบัติตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในที่ท ำกำร
ศำล พ.ศ.2562 เช่น  กรณีสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีขอให้สัมภำษณ์นอกเขตที่ท ำกำรศำล และงดเว้นกำรถ่ำยภำพ 
บันทึกภำพและเสียง หรือกระท ำอย่ำงอ่ืนในท ำนองเดียวกันในที่ท ำกำรศำล 
  ทั้งนี้ กำรชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติดังกล่ำวเพื่อให้เกิดควำมเรียบร้อย รวมทั้งเป็นหนึ่งในมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยโดยรอบศำลรัฐธรรมนูญ และเป็นกำรยืนยันว่ำไม่มีกำรเลื่อนกำรพิจำรณำคดีดั งกล่ำวแน่นอน 
    รำยงำนข่ำวจำกส ำนักงำน กกต.ในกรณี พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค อนค. และเป็น
กรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) ที่ประกำศลำออกจำกต ำแหน่ง กก.บห.จำกกรณีพักอำศัยในบ้ำนพักทหำรแม้
เกษียณอำยุรำชกำรแล้วนั้น หำกในวันที่ 21 ก.พ.ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำตัดสินยุบพรรค อนค. ตัว พล.ท.พงศกรก็ต้องถูก
ตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองตำมเดิม เพรำะศำลยึดรำยชื่อ กก.บห.ในวันที่กระท ำควำมผิด ซึ่งขณะนั้น พล.ท.พงศกรยังคงมีชื่อ
เป็น กก.บห.อยู่ 
    นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ กล่ำวประเด็นนี้ว่ำไม่ทรำบ ตอบไม่ถูกในเรื่องนี้ ขอให้ไปถำม กกต.จะดีกว่ำ 
    วันเดียวกัน นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรค อนค.ในฐำนะเลขำธิกำรพรรค อนค.โพสต์ในหัวข้อ “ท ำ
ทุกวันให้เสมือนเป็นวันสุดท้ำย” ถึงวันนี้ยังมั่นใจว่ำพรรคจะไม่ถูกยุบ เพรำะไม่ว่ำจะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำยไม่มีเหตุใดเลยที่จะยุบได้ เพรำะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยมำตรำใด ข้อใด ที่ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน 
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และในอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีพรรคกำรเมืองจ ำนวนมำกที่กู้เงิน รวมทั้งเงินกู้ก็มิใช่รำยได้ แต่เป็นหนี้สิน จึงไม่เข้ำข้อจ ำกัด
ตำมท่ีพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองก ำหนดที่มำของรำยได้ของพรรคกำรเมือง 
ซัดปำกกำอยู่ที่ศำล 

“อย่ำงที่ผมเน้นย้ ำอยู่เสมอว่ำปำกกำไม่ได้อยู่ที่ผม แต่ปำกกำอยู่ในมือตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นใน
ท้ำยที่สุดกำรยุบพรรคอนำคตใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่ จึงอยู่ที่อ ำนำจตัดสินใจของศำลรัฐธรรมนูญ  และด้วยปรำกฏกำรณ์
ยุบพรรคในช่วงกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ ก็ย่อมท ำให้คนจ ำนวนมำกคำดกำรณ์ไปต่ำงๆ นำนำ ถึงชะตำกรรมของพรรค
อนำคตใหม่ท่ีอยู่ในมือของศำลรัฐธรรมนูญ” นำยปิยบุตรโพสต์ 

นำยปิยบุตรยังโพสต์โดยยกค ำของสตีฟ จอบส์ พร้อมระบุว่ำ "หำกเรำตระหนักว่ำในแต่ละวันอำจเป็นวันสุดท้ำย 
แล้วเรำยังคงเชื่อมั่นว่ำสิ่งที่เรำท ำในแต่ละวันนั้นถูกต้อง สอดคล้องกับมโนธรรมส ำนึก และเป็นไปตำมสัญญำที่ให้ไว้กับ
ประชำชน เรำก็จ ำต้องเร่งลงมือท ำสิ่งเหล่ำนั้น ท ำทุกวันให้เสมือนเป็นวันสุดท้ำย ซึ่งนับตั้งแต่เข้ำสู่ปีใหม่ก็เร่งท ำงำนใน
ฐำนะ ส.ส.อย่ำงหนักหน่วงเต็มที่ ทั้งกำรอภิปรำยในสภำผู้แทนรำษฎร และงำนในคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำร
ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน"  
  ทั้งนี้ นำยปิยบุตรยังได้อ้ำงถึงผลงำนที่ได้ด ำเนินกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ ทั้งกำรอภิปรำยในเรื่องต่ำงๆ   และกำร
ท ำงำนใน กมธ. รวมทั้งเผยถึงงำนที่จะท ำในช่วงต่อไป ก่อนทิ้งท้ำยว่ำจะได้ท ำงำนในฐำนะ ส.ส.หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับค ำ
วินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.นี้ ซึ่งเวลำจะมำกหรือน้อยเพียงใด  เหลือเวลำอีกเท่ำไรไม่ส ำคัญ ขอเพียง
เรำเชื่อมั่นในสิ่งที่ท ำและท ำมันทุกวันเสมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ำย 
      วันเดียวกันที่คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้จัดเสวนำ เวที ฬ.นิติมิติ เรื่อง “เงินกู้พรรค
กำรเมือง : อิสระ VS กำรตรวจสอบ” โดยมี รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอำจำรย์คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณชฎำ ศิริวรรณบุศย์ อำจำรย์ประจ ำคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
และนำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง มหำวิทยำลัยรังสิต ร่วมเสวนำ 
      โดย รศ.ดร.พิชิตได้เริ่มไล่ล ำดับภำพกำรเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบันว่ำ พรรคอนำคตใหม่มีควำมคล้ำยกับ
พรรคเพ่ือไทย (พท.) คือมีฐำนมวลชน แต่มีควำมพยำยำมท ำให้ต่ำงจำกพรรค พท.โดยไม่ยึดติดกับตัวบุคคล และยังมี
ลักษณะแตกต่ำงจำกกลุ่มพรรคเพ่ือไทยที่ไม่ได้มำจำกตัวแทนที่มำจำกต่ำงจังหวัดอีกต่อไป กลำยเป็นพรรคที่มีระเบียบ
โครงสร้ำงพรรคในต่ำงจังหวัดของพวกเขำ มีกำรแยกกันระหว่ำง ส.ส.กับหัวหน้ำ สำขำของจังหวัด ซึ่ง ส.ส.ไปสั่งหรือ
ควบคุมสมำชิกไม่ได้ ส.ส.จะท ำอะไรต้องอำศัยทีมงำนจังหวัดท ำงำนด้วยกัน ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพรรคกำรเมืองสมัยใหม่ 
      “ณ วันนี้กำรเมืองไทยยังไม่ก้ำวหน้ำไปถึงไหน พรรคกำรเมืองยังคงเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วงชิงอ ำนำจ   อย่ำง
พรรคเพ่ือไทยเชื่อว่ำมำถึงปลำยทำงแล้ว แต่แทนที่พรรคเพ่ือไทยที่ก ำลังจะตำย แล้วมีพรรคควำมหวังใหม่อย่ำงพรรค
อนำคตใหม่มำแทนที่ ก็ไม่ถูกปล่อยให้โต เพรำะเขำมีบทเรียนมำแล้วจำกทั้งพรรคเพ่ือไทยและพรรคไทยรักไทย ซึ่ง
เป้ ำหมำยเจตนำรมณ์ของกฎหมำยในครั้ งนี้ คื อพยำยำมไม่ ให้พรรคอนำคตใหม่ โต ” รศ .ดร . พิชิ ตระบุ 
   
  ดร.ณรงค์เดชกล่ำวตอนหนึ่งถึงกำรกู้เงินของพรรค อนค.ว่ำ พรรคกำรเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชน   ดังนั้น
หลักเกณฑ์หรือหลักกำรที่ใช้กับพรรคกำรเมือง คือถ้ำไม่มีกฎหมำยห้ำม เอกชนย่อมกระท ำได้ ซึ่งกำรกู้เงินของพรรค
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กำรเมือง ถ้ำเป็นกำรกู้เงินเพ่ือน ำมำใช้ด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมือง ถือว่ำอยู่ในขอบอ ำนำจโดยปริยำย เงินที่ได้
จำกกำรกู้ยืมไม่ถือเป็นรำยได้ และไม่ใช่กำรบริจำคแน่นอน ส่วนจะเป็นกำรท ำนิติกรรมอ ำพรำงหรือไม่ต้องพิสูจน์เจตนำ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณชฎำกล่ำวว่ำ ยังไม่เคยเจอประเทศไหนที่มีกฎระเบียบในกำรรับเงินจำกกองทุน
พัฒนำพรรคกำรเมืองมำกเท่ำไทย โดยในต่ำงประเทศจะพิจำรณำกำรให้เงินพรรคกำรเมืองจำกคะแนนเสียงที่ประชำชน
เลือกเข้ำไป แล้วค่อยค ำนวณจ ำนวนเงินที่จะให้แก่พรรคกำรเมืองนั้นๆ เช่น อินโดนีเซียที่เรำจะเห็นว่ำกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยของเขำเป็นไปอย่ำงก้ำวกระโดด ในส่วนของกำรบริจำคเงินให้พรรคกำรเมืองจะไม่มีกำรจ ำกัดจ ำนวนเงิน
บริจำค ทั้งจำกบุคคลและบริษัทเอกชนที่จะให้แก่พรรคกำรเมือง จึงไม่น่ำแปลกใจว่ำพรรคกำรเมืองที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ใน
อินโดนีเซียพัฒนำได้รวดเร็ว  เพรำะเขำไม่มีกฎหมำยที่ห้ำมเรื่องกำรบริจำคเยอะเหมือนของไทย 

ขณะที่นำยสมชัยได้พูดถึงคดีเงินกู้พรรคอนำคตใหม่ ก่อนระบุว่ำที่ผ่ำนมำพยำยำมเรียกร้องให้ปลดล็อกให้พรรค
กำรเมืองท ำงำนได้ ซึ่งก็ยังไม่มีกำรปลดล็อกจนถึงวันที่ 11 ธันวำคม 2561 จนตนเองโดนปลดไป ซึ่งพรรคกำรเมืองต้อง
ใช้เงิน ต้องท ำป้ำยโฆษณำ ต้องตั้งเวที ต้องมีรถแห่ มีค่ำเช่ำส ำนักงำน มีค่ำจ้ำงบุคลำกร และ กกต.ยังก ำหนดวงเงินใน
กำรหำเสียงไม่เกิน 1.5 ล้ำนบำทต่อผู้สมัคร 1 คนในแต่ละเขต และตรำบใดท่ีพรรคกำรเมืองไม่สำมำรถระดมทุนขำยโต๊ะ
จีนโต๊ะละ 3 ล้ำนบำท โดยมีชื่อผู้จองคล้ำยกับหน่วยงำนรำชกำรได้ กำรกู้เงินจะเป็นเรื่องที่คู่กับกำรเมืองไทยตลอดไป ซึ่ง
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำมีเพียง 2 พรรคที่จัดโต๊ะจีนได้ ซึ่งน่ำสังเกตว่ำทั้ง 2 พรรครู้มำก่อนหรือไม่ว่ำจะมีกำรปลดล็อกวันไหน 
มีกำรเลือกตั้งวันไหน 
  นำยสมชัยกล่ำวอีกว่ำ ขอให้สังเกตกระบวนกำรตั้งแต่ กกต.ไปถึงศำลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรำมีเครื่องหมำยค ำถำมว่ำ 
กระบวนกำรตั้งคณะกรรมกำรควบรวมข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมและน ำไปสู่ข้อหำใหม่งอก 2  ข้อหำนั้น เป็นกระบวนกำรที่สั้น
และขำดกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถูกกล่ำวหำได้แสดงหลักฐำนเพ่ิมเติมหรือไม่  และกระบวนกำรในขั้นศำลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้
เปิดให้ไต่สวนเพิ่มเติมนั้น หำกเทียบกับกำรรับโทษของบุคคล กำรยุบพรรคคือกำรประหำรชีวิต เพรำะฉะนั้นก็ควรให้ทุก
ฝ่ำยมีโอกำสสู้กันให้ถึงที่สุด และในส่วนของเนื้อหำนั้นหำกมองถึงพยำนหลักฐำนตั้งแต่อดีต คิดว่ำในวันศุกร์นี้โดยเนื้อหำ
ไม่น่ำจะถึงกำรยุบพรรคได้ 
  “เรื่องนี้เป็นบทเรียนของพรรคอนำคตใหม่มำกกว่ำ หำกศำลตัดสินว่ำไม่ผิด จำกนี้จะเดินกิจกรรมทำงกำรเมือง
ในนำมพรรคอย่ำงไรเพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่ำง แต่ถ้ำตัดสินยุบก็เป็นเรื่องที่พรรคอนำคตใหม่เองต้องหำทำงที่ท ำให้เกิดควำม
เสียหำยน้อยที่สุด ว่ำท่ำนจะด ำเนินกำรต่ำงๆ อย่ำงไรต่อไป” นำยสมชัยกล่ำว 

ขณะเดียวกัน นำยแก้วสรร อติโพธิ อดีตคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ 
(คตส.) ได้เขียนบทควำมเรื่อง "ยุบ 'อนำคตใหม่'? : ควำมเป็นไปได้ทำงกฎหมำย” ในลักษณะถำม-ตอบ โดยมีเนื้อหำที่
น่ำสนใจระบุว่ำ ในทำงกฎหมำยเงินกู้ถือเป็นเงินได้หรือไม่ นี่คือประเด็นที่ศำลต้องตัดสิน ซึ่งเงินได้คือเงินที่พรรคได้จำก
สถำนภำพที่เป็นพรรคกำรเมือง โดยวัตถุประสงค์ที่เป็นพรรคจึงไม่อำจไปท ำมำค้ำขำยเกิดรำยได้ขึ้นมำได้ กฎหมำยจึง
จ ำกัดที่มำรำยได้เขำไว้อย่ำงนี้ ปัญหำมีอยู่ว่ำถ้ำพรรคใดเดือดร้อนไม่มีเงินจ่ำยค่ำเช่ำตึกที่ท ำกำรพรรค อย่ำงนี้จะให้เขำกู้
เงินมำใช้ค่ำเช่ำได้ไหม ตรงนี้ก็มีควำมเห็นอีกด้ำนหนึ่งยืนยันขึ้นมำว่ำ จะไปห้ำมควำมสำมำรถท ำนิติกรรมของพรรค
กำรเมืองไม่ได้  ที่ผ่ำนมำก็เห็นกู้เงินกันได้เยอะแยะไปไม่ใช่หรือ นี่คือประเด็นแรกที่ศำลต้องวินิจฉัยก่อน ส่วนประเด็นที่
สองคือ ประเด็นที่ศำลต้องตัดสินว่ำ กำรที่พรรคกำรเมืองกู้เงินจำกนำยทุนได้ 191 ล้ำนบำท ในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำและไม่มี
หลักประกันเช่นนี้ ถือเป็นกำรรับประโยชน์โดยมิชอบ เพรำะเกิน 10 ล้ำนบำทตำมที่มำตรำ 66 ได้ห้ำมไว้หรือไม่ และ
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ประเด็นสุดท้ำย กำรกระท ำอันต้องห้ำมที่รับบริจำคเป็นประโยชน์ก้อนใหญ่อย่ำงนี้ จะจัดกำรลงโทษด้วยมำตรกำรทำง
กฎหมำยเช่นใดได้บ้ำง ซึ่งตรงจุดนี้พรรคอนำคตใหม่มีโอกำสพลิกล็อกชนะคดีได้มำกทีเดียว 
    “ข้อห้ำมรับเงินบริจำคก้อนใหญ่ๆ นั้น มำตรำ 66 ห้ำมไว้ก่อน แล้วก็มีมำตรำ 125 บัญญัติตำมมำให้ลงโทษอำญำ
ปรับพรรคนั้น 1 ล้ำนบำท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้ำพรรคและกรรมกำรทั้งหมด  พร้อมทั้งริบเงินบริจำคนั้นด้วย ถ้ำ
นี่คือเส้นทำงเดียวที่ต้องเดิน กกต.ก็ต้องไปแจ้งควำมกับต ำรวจ ให้ด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธรและพวก และในที่สุด
คดีนี้ก็ต้องไปศำลยุติธรรม 3 ชั้นศำล ไม่ใช่ไปศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้ยุบพรรค” นำยแก้วสรรตอบค ำถำมที่ว่ำจะชนะ
ได้อย่ำงไรถ้ำชัดว่ำพรรครับบริจำคเกิน 10 ล้ำนบำทไปแล้ว 

นำยแก้วสรรยังประเมินถึงน้ ำหนักและเหตุผลในคดีนี้ว่ำ กำรฝ่ำฝืนรับบริจำคเกิน 10 ล้ำนบำท ตำมมำตรำ 66 
มันเป็นควำมผิดทำงกำรเงิน กฎหมำยก ำหนดโทษให้ปรับพรรค 1 ล้ำนบำท และริบเงินบริจำค กับตัดสิทธิ์เลือกตั้งของ 
กก.บห. กกต.เอำมำขอศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคตำมมำตรำ 72 และ 92  ได้ล ำบำก มำตรำ 72 นั้นมันตกเป็นพรรคที่
อันตรำยต่อสังคม เพรำะยอมฟอกเงินที่ผิดกฎหมำย เลวยังงี้ถึงจะยุบได้ แถมผู้เกี่ยวข้องต้องโทษถึงติดคุก 3 ปีด้วย แต่ใน
คดี อนค.นี้ไม่ใช่กำรฟอกเงินผิดกฎหมำย   แต่เป็นเงินที่นำยธนำธรเขำได้มำโดยชอบ จะเอำไปเป็นเหตุยุบพรรคได้ยำก 
มั นผิ ด เ จตนำรมณ์ ขอ งกฎหมำย  ได้ แต่ ล ง โทษปรั บพร รค  1 ล้ ำนบำทและตั ดสิ ทธิ์  กก .บห . เ ท่ ำ นั้ น 
    “เรำลงโทษผู้บริหำรพรรคที่ยอมรับประโยชน์เป็นทำสน้ ำเงินของนำยทุน แล้วบังอำจมำเสนอตัวรับใช้ประชำชนโดย
อ้ำงว่ำเป็นอิสระจำกผลประโยชน์ใดๆ นี่คือข้อห้ำมทำงกฎหมำย จริงๆ แล้วพรรคอนำคตใหม่จะตกเป็นทำสธุรกิจยำน
ยนต์ของนำยธนำธรหรือไม่ เรำไม่ทรำบ แต่ข้อนี้เป็นวินัยพรรคกำรเมืองที่เรำก ำหนดไว้ ผิดวินัยก็ต้องจัดกำร ไม่ต่ำงจำก
พระภิกษุที่ฝ่ำฝืนวินัย แรมคืนอยู่ห้องเดียวกับสีกำ  เปิดประตูกุฏิมำเจออย่ำงนี้จะมีอะไรกันหรือไม่ก็ไม่ส ำคัญเลย คณะ
สงฆ์ลงโทษได้แล้ว” นำยแก้วสรรระบุ 

บทควำมของนำยแก้วสรรยังตั้งค ำถำมว่ำ เมื่อปัญหำในคดีเป็นปัญหำตีควำมทำงกฎหมำยทั้งหมดอย่ำงนี้ แล้ว
บรรดำนักวิชำกำรและผู้น ำภำคประชำสังคมทั้งหลำยเขำออกมำคัดค้ำนกำรตีควำมของศำลรัฐธรรมนูญกันท ำไม ซึ่งนำย
แก้วสรรตอบว่ำ เขำไม่สนใจหรอกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะตีควำมอย่ำงไร ก็เชิญว่ำกันไป แต่เขำอ้ำงว่ำเขำโผล่มำเพรำะไม่
เห็นด้วยกับกำรยุบพรรคกำรเมืองเป็นส ำคัญ 

และเมื่อถำมว่ำก่อนหน้ำนี้ท ำไมไม่ค้ำน กลับมำค้ำนตอนศำลก ำลังจะตัดสินคดีกู้เงินคดีนี้ สำมอำทิตย์ก่อนตอน
คดีอิลลูมินำติที่มีผู้ร้องให้ยุบพรรค ท ำไมไม่โผล่มำค้ำนด้วย คดีนั้นศำลท่ำนก็ยกฟ้องไปแล้ว แล้วท ำไมมำค้ำนคดีนี้อีกโดย
อ้ำงลอยๆ ประเทศไทยต้องไปข้ำงหน้ำ กำรเมืองต้องเปิดพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ำย เลิกคิดเสียทีว่ำกำรยุบพรรคกำรเมืองหรือตัด
สิทธิ์ทำงกำรเมืองของคนที่คิดไม่เหมือนเรำจะน ำไปสู่ควำมสงบในสังคม ซึ่งกำรอ้ำงอย่ำงนี้คือกำรอ้ำงว่ำศำลตกเป็น
เครื่องมือทำงกำรเมืองของผู้มีอ ำนำจนั่นเอง ถ้ำศำลเป็นอย่ำงนี้จริง แล้วท ำไมพิพำกษำยกฟ้องตัดสินไม่ยุบอนำคตใหม่ใน
คดีอิลลูมำนำติ ตกลงศำลไทยคือสถำบันที่ต้องถูกพวกคุณตีปลำหน้ำไซได้ฟรีๆ ทุกคดีทุกครั้งเลยหรือ ถ้ำพรรคพวก
ตัวเองขึ้นศำลแล้วยอมไม่ได้ ซึ่งนำยแก้วสรรตอบสั้นๆ ว่ำเขำร ำพึงให้ฟังลอยๆ เท่ำนั้นว่ำ เขำไม่เห็นด้วยกับกำรยุบพรรค
เพ่ือปิดปำกทำงกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57474 
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17 ก.พ. 2563 12:30 น. 

ด่วน! คุมตัว 'ยงยุทธ วชิัยดิษฐ' เข้าเรือนจ า ศาลไม่อนุญาตฎีกา คดีอลัไพน์ 
 

 

 

ด่วน! 'ยงยุทธ วิชัยดิษฐ' อดีต รมว.มหาดไทย รอเข้าเรือนจ า คุก 2 ปีไม่รอลงอาญา หลังศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกา
คดีที่ดินอัลไพน์ 

 
วันนี้ (17 ก.พ.) ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติชอบกลำง ถ.นครไชยศรี ศำลนัดฟังสั่งศำลฎีกำคดีที่นำยยง

ยุทธ วิชัยดิษฐ อำยุ 78 ปี อดีตหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย และรมว.มหำดไทย จ ำเลย คดีทุจริตที่ดินสนำมกอล์ฟอัลไพน์ ยื่น
ขออนุญำตฎีกำในคดีหมำยเลขด ำ อท.38/2559 ที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในควำมผิดฐำน เป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติ
หน้ำที่ โดยมิชอบหรือทุจริต หรือละเว้นปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 

โดยวันนี้นำยยงยุทธ เดินทำงมำศำลพร้อมฟังค ำสั่ง ขณะที่ศำลฎีกำมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้จ ำเลยฎีกำในคดีนี้ ซึ่ง
ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืนให้จ ำคุกเป็นเวลำ 2 ปี เมื่อศำลฎีกำมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ฎีกำแล้ว เจ้ำหน้ำที่
รำชทัณฑ์จึงเตรียมน ำตัวนำยยงยุทธ จ ำเลยไปคุมขังยังเรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร เ พ่ือรับโทษตำมค ำพิพำกษำที่ผล
ถึงท่ีสุด ตำมศำลอุทธรณ์ที่มีค ำพิพำกษำ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1773423 
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17 ก.พ. 2563 15:28 น. 

 
 
เลือดไหลต่อ ทมีส.ก.-ส.ข. เขตบางกะป ิปชป. ลาออกยกทีม เข้าเพ่ือไทย 

 
มาทั้งทีม! อดีตส.ก.-ส.ข. เขตบางกะปิ พรรคประชาธิปัตย์ แห่ลาออก เข้าสมัครเพื่อไทย เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น 
"ประเสริฐ ทองนุ่น" ลั่น จะไม่ยอมตระบัดสัตย์อีกต่อไป 
 

วันที่ 17 ก.พ. ที่พรรคเพ่ือไทย ได้ให้กำรต้อนรับ และรับรองกำรสมัครสมำชิกของอดีตประชำธิปัตย์ 5 ท่ำน 
ประกอบไปด้วย นำยประเสริฐ ทองนุ่น อดีตสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) เขตบำงกะปิ พร้อมทีมอดีตสมำชิกสภำ
เขตกรุงเทพมหำนคร (ส.ข.) เขตบำงกะปิ พรรคประชำธิปัตย์ จ ำนวน 4 ท่ำน โดยมี คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์  
ประธำนยุทธศำสตร์พรรค ให้กำรต้อนรับ พร้อมด้วย นำยทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ ำนวยกำรพรรค นำยโภคิน พลกุล นำย
นพดล ปัทมะ นำยวัฒนำ เมืองสุข นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรค นำยรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ นำยชุมพล พลรักษ์ 
นำยประพนธ์ เนตรรังษี และ นำยตรีรัตน์ ศิริจันทโรภำส เลขำธิกำรกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตบำงกะปิ 

โดยคุณหญิงสุดำรัตน์ ได้กล่ำวต้อนรับ นำยประเสริฐ ทองนุ่น ว่ำ เป็นคนท ำงำนติดพื้นที่มำโดยตลอด และได้รับ
กำรไว้วำงใจจำกประชำชนเป็น ส.ก.เขตบำงกะปิ และมีผลงำนกำรพัฒนำพ้ืนที่อย่ำงนับไม่ถ้วน เช่น กำรปรับปรุงถนน
กว่ำ 50 กว่ำสำย ในเขต, กำรสร้ำงเขื่อนระบำยน้ ำป้องกันน้ ำท่วม, กำรท ำสนำมเด็กเล่น และลำนออกก ำลังกำยกว่ำ 20 
แห่ง ตำมชุมชน หมู่บ้ำนต่ำงๆ โดยกำรที่ นำยประเสริฐ เข้ำมำร่วมงำนกับเรำ จะเป็นกำรเสริมก ำลังภำคกรุงเทพมหำนคร 
ในศึกกำรเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีจะถึงนี้ 

โดยประวัติของนำยประเสริฐ ทองนุ่น ก่อนท ำงำนกำรเมืองนั้น เคยเป็นอดีตผู้อ ำนวยกำรเขตบำงกะปิมำก่อน 
และเติบโตมำในสำยของกรุงเทพมหำนคร ท ำให้เข้ำใจระบบกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี 

ทั้งนี้ สำเหตุกำรย้ำยพรรคของนำยประเสริฐ ทองนุ่น ได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ มีควำมล ำบำกใจ ที่เคยหำเสียงในช่วง
เลือกตั้ง ส.ส.ว่ำ เคยรับปำกกับประชำชนว่ำ พรรคตนจะไม่จับมือ และสนับสนุน พลเอกประยุทธ์ แต่มำถึงวันนี้ พรรค
ของตนได้ตระบัดสัตย์ ท ำให้ตนรู้สึกผิดหวัง และจะไม่ขอท ำผิดสัญญำที่ให้ไว้กับประชำชนอีกต่อไป โดยตนได้พบเจอกับ 
นำยตรีรัตน์ ศิริจันทโรภำส อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตบำงกะปิ หลำยครั้งด้วยกันตำมงำนในพ้ืนที่ ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง ได้
เห็นว่ำเป็นคนรุ่นใหม่ ขยันลงพื้นที่ และรักษำอุดมกำรณ์ จึงเป็นที่มำของกำรย้ำยพรรคในครั้งนี้  
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1773550 
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“เพื่อไทย” ดูดอดตี ส.ก.-ส.ข.ปชป. เตรียมเลอืกตั้งท้องถิ่น กทม. 
 
เลือดไหลไม่หยุด! “เพื่อไทย” ดูดอดีต ส.ก.-ส.ข.ปชป. เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น “หญิงหน่อย” โวทีมงานคุณภาพ 
พร้อมลุยเลือกตั้งท้องถิ่น “ประเสริฐ” ซัดอดีตต้นสังกัดตระบัดสัตย์หนุน “ประยุทธ์” ท าไขก๊อกยกทีม 
 

วันนี้ (17 ก.พ.) เวลำ 10.00 น. ที่พรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรค ให้
กำรต้อนรับ และรับรองกำรสมำชิกสมำชิกของอดีตประชำธิปัตย์ 5 คน ประกอบไปด้วย นำยประเสริฐ ทองนุ่น อดีต
สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) เขตบำงกะปิ พร้อมทีมอดีตสมำชิกสภำเขตกรุงเทพมหำนคร (ส.ข.) เขตบำงกะปิ 
พรรคประชำธิปัตย์ จ ำนวน 4 คน โดยมีนำยทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ ำนวยกำรพรรค พร้อมด้วยแกนน ำพรรค เช่น นำย
โภคิน พลกุล, นำยนพดล ปัทมะ, นำยวัฒนำ เมืองสุข, นำยประพนธ์ เนตรรังษี และนำยตรีรัตน์ ศิริจันทโรภำส 
เลขำธิกำรกลุ่มเพื่อไทยพลัส และอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตบำงกะปิ ร่วมให้กำรต้อนรับ 

คุณหญิงสุดำรัตน์ได้กล่ำวต้อนรับและชื่นชมนำยประเสริฐว่ำนำยประเสริฐเป็นคนท ำงำนติดพ้ืนที่มำโดยตลอด 
และได้รับกำรไว้วำงใจจำกประชำชนเป็น ส.ก.เขตบำงกะปิ และมีผลงำนกำรพัฒนำพ้ืนที่อย่ำงนับไม่ถ้วน เช่น กำร
ปรับปรุงถนนกว่ำ 50 กว่ำสำยในเขต, กำรสร้ำงเขื่อนระบำยน้ ำป้องกันน้ ำท่วม, กำรท ำสนำมเด็กเล่น และลำนออกก ำลัง
กำยกว่ำ 20 แห่งตำมชุมชน หมู่บ้ำนต่ำงๆ โดยกำรที่นำยประเสริฐ เข้ำมำร่วมงำนกับเรำจะเป็นกำรเสริมก ำลังภำค กทม.
ในศึกกำรเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีจะถึงนี้ 

ด้ำนนำยประเสริฐเปิดเผยถึงสำเหตุในกำรตัดสินใจย้ำยพรรคว่ำ มีควำมล ำบำกใจที่เคยหำเสียงในช่วงเลือกตั้ง 
ส.ส.ว่ำเคยรับปำกกับประชำชนว่ำพรรคตนจะไม่จับมือและสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แต่มำถึงวันนี้พรรค
ของตนได้ตระบัดสัตย์ท ำให้ตนรู้สึกผิดหวัง และจะไม่ขอท ำผิดสัญญำที่ให้ไว้กับประชำชนอีกต่อไป โดยตนได้พบเจอกับ 
นำยตรีรัตน์ ศิริจันทโรภำส อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตบำงกะปิ หลำยครั้งด้วยกันตำมงำนในพ้ืนที่ ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง ได้
เห็นว่ำเป็นคนรุ่นใหม่ ขยันลงพื้นที่ และรักษำอุดมกำรณ์ จึงเป็นที่มำของกำรย้ำยพรรคในครั้งนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000015927 
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"วิษณุ" ปดัตอบ "พงศกร" ลาออกกรรมการบริหารอนาคตใหม ่โยนถาม กกต. 
 
วันที่ 17 ก.พ. เมื่อเวลำ 13.20 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ ให้สัมภำษณ์กรณีร่ำง 

พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปีงบประมำณ 2563 ว่ำ หลัง ส.ว.พิจำรณำแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้ส่งร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำวมำให้
รัฐบำลเพ่ือน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ เข้ำใจว่ำ วันนี้หรือวันที่ 18 ก.พ. จะส่งมำยังรัฐบำล เมื่อได้รับแล้วรัฐบำลต้องเก็บไว้ 5 วัน 
ก่อนน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ แต่ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรเสียเวลำ เพรำะมีกระบวนกำรพิมพ์เพ่ือน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ และคำดว่ำ วันที่ 18 
ก.พ. เลขำธิกำร ครม. จะได้แจ้งควำมคืบหน้ำให้คณะรัฐมนตรีรับทรำบ  

นำยวิษณุ ยังให้สัมภำษณ์ กรณี พล.ท.พงศกร รอดชมภู กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ที่ลำออก ก่อนศำล
รัฐธรรมนูญ จะมีค ำวินิจฉัยกรณีเงินกู้พรรคอนำคตใหม่ ถ้ำผลตัดสินออกมำทำงลบ พล.ท.พงศกร จะได้รับผลกระทบ
เหมือนกรรมกำรบริหำรที่ยังไม่ได้ลำออกหรือไม่ว่ำ ไม่ทรำบ ตอบไม่ถูกในเรื่องนี้ ขอให้ไปถำมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) จะดีกว่ำ 

นำยวิษณุ กล่ำวถึงกำรเตรียมกำรรับมือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ที่พรรคพลังประชำรัฐ จัดทีมองครักษ์นอกสภำ
ฯ ว่ำ ตนเห็นข่ำวดังกล่ำวจำกหนังสือพิมพ์ ตนยังไม่ทรำบรำยละเอียด ส่วนกรณีท่ีเคยหำรือร่วมกับรัฐมนตรีและตัวแทน
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปำยก่อนหน้ำนี้นั้น เป็นกำรหำรือเก่ียวกับข้ันตอนในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ซึ่งบำงเรื่องยังไม่ได้ค ำตอบ 
จึงจะมีกำรหำรือกันต่อในกำรสัมมนำของพรรคพลังประชำรัฐที่พัทยำในสุดสัปดำห์นี้ ส่วนตนจะไปร่วมหรือไม่นั้น ยังไม่
ชัดเจนเพรำะในวันดังกล่ำวตนมีภำรกิจส่วนตัว แต่โดยหลักแล้วรัฐมนตรีที่อยู่ในข่ำยอภิปรำยควรจะไป เพ่ือจะได้ฟัง
ค ำแนะน ำจำกคนที่มีประสบกำรณ์ ได้ยินว่ำมีรัฐมนตรีบำงคนจะร่วมเดินทำงไปด้วย อย่ำงไรก็ตำม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกฯ และรมว.กลำโหม ไม่ได้สอบถำมอะไรตนในเรื่องข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรอภิปรำย แต่ละคนก็เตรียมแต่
ข้อเท็จจริงในกำรชี้แจง เมื่อถำมว่ำ ฝ่ำยค้ำนรู้ว่ำ กำรอภิปรำย ไม่สำมำรถล้มรัฐบำลได้ แต่เป้ำหมำยควำม คือ เปิด
ประเด็นให้สังคมกดดันรัฐบำล นำยวิษณุ กล่ำวว่ำเป็นธรรมดำของกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจทุกสมัย ตนอำจไม่เคยถูก
อภิปรำยแต่เคยอยู่ในเหตุกำรณ์ ตนเตรียมกำรให้กับรัฐมนตรีที่จ ะถูกอภิปรำยมำก่อน ก็รู้ว่ำกำรที่จะไม่ให้เกิด
เปลี่ยนแปลงในสภำฯ หนึ่งคือต้องอำศัยคะแนนเสียงในสภำฯ และกำรเปลี่ยนแปลงนอกสภำฯ ต้องท ำให้เกิดควำมรู้สึก
ไว้เนื้อเชื่อใจควำมหนักแน่นในค ำตอบตรงนี้ถือเป็นธรรมดำ เมื่อถำมว่ำถ้ำฝ่ำยค้ำนพยำยำมอภิปรำยให้สังคมเกลียดชัง
รัฐบำล นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ รัฐบำลก็พยำยำมอย่ำท ำให้เกิดควำมเกลียดชัง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1773518 
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วันจันทร์ ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.44 น. 
 

 
‘กรณ’์ย้ าเน้น 4 หลักการสร้างชาตดิ้วยปฏิบัตินิยม ยัน‘กล้า’ไม่ได้ตั้งรอรับพรรคใด   

17 กุมภำพันธ์ 2563 นำยกรณ์ จำติกวณิช โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Korn Chatikavanij ระบุว่ำ “14 กุมภำ' ที่
ผ่ำนมำ เรำได้จดจองชื่อพรรค ตำมกฎหมำย ขณะนี้ก ำลังรอกกต.พิจำรณำเพ่ือรับรอง ถึงจะน ำไปสู่กำรตั้งพรรคอย่ำง
เป็นทำงกำร รวมถึงกำรรับสมัครสมำชิกพรรค ตอนนี้พวกเรำก ำลังรวบรวมผู้ก่อตั้งให้ครบ 500 คนเพ่ือเปิดประชุมใหญ่ 
เลือกหัวหน้ำ และกรรมกำรบริหำรต่อไปครับ 

ทั้งหมดด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ ของผมและคณะที่จะได้มีส่วนในกำรสร้ำงพรรคกำรเมืองขึ้นมำใหม่เพ่ือเป็น
ทำงเลือกให้คนไทยทุกคน เป้ำหมำยเรำคือ กำรช่วยให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เรำจะไม่ใช้ควำมขัดแย้งเป็นเครื่องมือ และจะยึดหลักควำมถูกต้องในกำรก ำหนดท่ำทีในทุกเรื่อง 
เรำเชื่อในหลักนิติรัฐที่ทุกคนต้องเคำรพกฎหมำย และไม่ต้องกำรเห็นกำรใช้กระบวนกำรยุติธรรมเป็นอำวุธในกำรต่อสู้
ทำงกำรเมือง 

พรรคที่ก ำลังจะเกิดขึ้น "กล้ำ" เป็นพรรคใหม่ จะสร้ำงจิตวิญญำณ และจุดยืนขึ้นจำกหลักกำรส ำคัญของตัวเอง
คือ 'หลักปฏิบัตินิยม' ไม่ได้ตั้งขึ้นมำเพ่ือรองรับนักกำรเมืองจำกพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นส ำคัญ เรำมุ่งรวมพลคนมีของ มือ
อำชีพ คนท ำงำน จำกทั่วประเทศ ผมขออนุญำตย้ ำอีกครั้งถึง 4 หลักกำรของเรำ.. 
1. ปฏิบัตินิยม เน้นที่กำรลงมือท ำจริง มุ่งหน้ำท ำงำน โดยยึดควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงของชำติเป็นที่ตั้ง #เรำมำเพ่ือลงมือท ำ 
2.โครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทยต้องก้ำวให้ทันโลกยุค Disruption ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำอย่ำง
ตรงจุด #GovTechForPeople 
3.รวมไทยให้เข้มแข็ง ไม่ว่ำจะรุ่นใหญ่ กลำง หรือใหม่ กลุ่มไหน ภูมิภำคใด ทุกภำคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย ต้องเป็นส่วน
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน #PolicyForAll 
4.Platform รวมผู้กล้ำมืออำชีพ หมดยุคที่นักกำรเมืองจะเป็นคนที่ก ำหนดทุกอย่ำง เรำจึงเป็นศูนย์กลำงที่รวมคนเก่งใน
แต่ละด้ำนมำท ำงำนร่วมกัน #รวมพลคนมีของ 

และที่ส ำคัญที่สุด "กล้ำ" ยึดมั่นอย่ำงแน่วแน่ในกำรท ำงำนเพ่ือสร้ำงกำรพัฒนำที่ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนต่อ
ประเทศชำติ ศำสนำ และเทิดทูนไว้ซึ่งระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ผมคนหนึ่งที่จะให้ค ำมั่นว่ำ 
พวกเรำจะยึดหลักกำรเหล่ำนี้ไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้ผลส ำเร็จเกิดข้ึนได้อย่ำงแท้จริงเพ่ือประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศ
ไทยของพวกเรำทุกคนกล้ำ.. #เรำมำเพ่ือลงมือท ำ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/473615 
 

https://www.naewna.com/politic/473615
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วันจันทร์ ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 18.05 น. 
   

‘กนก’แฉแน่!ไม่ไว้หน้า เฒ่า นักวิชาเกิน พิธีกร นักแสดง ค้านยุบ‘อนค.’ 
 

 
 
 

วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 นำยกนก รัตน์วงศ์สกุล พิธีกรำยกำรข่ำวชื่อดัง โพสต์ข้อควำมผ่ำนเพจเฟซบุ๊ก 
Kanok Ratwongsakul Fan Page  ระบุว่ำ รัฐธรรมนูญห้ำมให้พรรคกู้เงิน ดันบอกเองให้พรรคกู้ โฆษกปำกดีย้ ำ "เสีย
ดอกด้วย หัวหน้ำพรรคหน้ำเลือดพอสมควร"  

 รัฐธรรมนูญก ำหนดให้พรรคมีรำยได้จำกรับบริจำค จัดระดมทุน หรือขำยสินค้ำ... ไม่มีข้อไหนให้ "กู้เงิน" 
พรรคมันโต้.. เงินกู้เป็น "รำยจ่ำย" ไม่ใช่รำยได้ และยังมีหน้ำมำย้ ำ กฎหมำยไม่ได้ห้ำมกู้เงิน..?? รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ ถ้ำ
พรรคไปรับเงินที่ได้มำโดยมิชอบ..มีโทษถึงยุบพรรค 

ศำลยังไม่ตัดสิน ยุบ/ไม่ยุบ.. อีตำเฒ่ำเจ้ำเก่ำ ไปจุดแคมเปญต้ำนยุบพรรค อ้ำงว่ำ.."เพ่ือพำกำรเมืองไทยไป
ข้ำงหน้ำ หยุดควำมพัง ยับยั้งควำมขัดแย้ง" อะไรพัง? ใครขัดแย้ง? ตรรกะนี้ใครสั่งใครสอน? 

อ้ำงว่ำ "ปกป้องวันนี้และอนำคตของประเทศไทย กำรเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำต่อสู้แข่งขัน
กันได้อย่ำงเสรี เป็นธรรม โดยมีประชำชนเป็นผู้ตัดสิน.." 555 ให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสิน แล้วจะมีศำลไว้จุดธูปไหว้ห่อ
เฮียตี๋เหรอ..? (จะคอยแฉออกสื่อ..พวกเรียกตัวเองว่ำอำจำรย์ นักวิชำเกิน คนที่อ้ำงว่ำเป็นนักแสดง พิธีกร ทั้งหญิงและ
ชำย ทุกวันๆ) 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/473646 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/473646
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วันจันทร์ ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.19 น. 
 

วิปรัฐบาล ตอกหน้าฝ่ายค้าน!!ขุดเรื่องเก่าซักฟอกร้อยละ20 เรื่องใหม่ 80 
 

 
 
 “วิปรัฐบาล”พอรับได้หากฝ่ายค้านขุดเรื่องเก่าซักย้อนสมัยคสช.ร้อยละ20 เรื่องใหม่ 80 ด้าน“ประธานส.ส.” ระบุ 
“ บิ๊กตู่ - บิ๊กป้อม” ยังไม่ตอบรับร่วมสัมมนา  
  

เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 ที่รัฐสภำ เกียกกำย นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ 
ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล)ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมรับกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน ว่ำ หำกฝ่ำยค้ำนอภิปรำยย้อนหลังกลับไปในสมัยรัฐบำลภำยใต้กำรบริหำรของคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ(คสช.)นั้น เป็นเรื่องเก่ำประมำณ ร้อยละ  20 ส่วนอีก ร้อยละ 80เป็นกำรอภิปรำยกำรบริหำรของรัฐบำล
ปัจจุบันก็พอรับได้ แต่หำกจะพูดเรื่องเก่ำ ร้อยละ  80 แล้วพูดเรื่องใหม่แค่ ร้อยละ 20  ก็ต้องเปลี่ยนญัตติใหม่ให้เป็นกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจตั้งแต่รัฐบำลในสมัยนั้น ซึ่งไม่ใช่ญัตติกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลชุดปัจจุบัน ตนอยำกขอให้กำร
อภิปรำยของฝ่ำยค้ำนเป็นไปตำมข้อบังคับกำรประชุม ไม่อยำกให้เกิดเหตุกำรณ์เหมือนเมื่อครั้งสมัยกำรประชุมที่
หอประชุมใหญ่ทีโอที ที่มีหัวหน้ำพรรคกำรเมืองพรรคหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับฯ โดยทำงเรำก็ได้มีกำรทักท้วงจน
หัวหน้ำพรรคคนดังกล่ำวต้องออกจำกห้องประชุมไป จึงอยำกให้กำรอภิปรำยอยู่ในกรอบและเป็นไปตำมข้อบังคับ ของ
กำรประชุม  

นำยวิรัช กล่ำวต่อว่ำ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีค ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคฝ่ำยค้ำนบำงพรรคก่อนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
นั้นตนคิดว่ำ หำก ส.ส. ยังมีสภำพอยู่ก็สำมำรถอภิปรำยได้แต่ตัวเองยังไม่อยำกพูดถึงเรื่องดังกล่ำวในขณะนี้ เพรำะเป็น
เรื่องของอนำคต ยังไม่มีใครทรำบว่ำ จะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้น จึงถือว่ำ ในวันนี้ทุกคนมีสิทธิที่จะอภิปรำยอยู่ ประธำน ส.ส.
พรรคพลังประชำรัฐ เผย นำยกรัฐมนตรี - พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ยังไม่ตอบรับเข้ำร่วมสัมมนำวิปรัฐบำลสุดสัปดำห์
นี้ ยืนยันเตรียมควำมพร้อมเพ่ือดูแลฝ่ำยนิติบัญญัติไม่ได้ดูแลฝ่ำยบริหำร  
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ด้ำนนำยสุชำติ ชมกลิ่น  ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ  ในฐำนะประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ เปิดเผยถึง
กำรประชุมสัมมนำวิปรัฐบำล เพ่ือท ำกำรซักซ้อมกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลในวันที่ 22-23 ก.พ.นี้ ที่พัทยำ ว่ำ  ไม่ได้
เป็นกำรวำงแผนเพื่อช่วยรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรำยแต่อย่ำงใด เพรำะรัฐมนตรีแต่ละคนสำมำรถตอบค ำถำมได้อยู่แล้วโดย
รัฐมนตรีถือว่ำท ำหน้ำที่ในส่วนของฝ่ำยบริหำรขณะที่ส.ส.ท ำหน้ำที่ในส่วนของฝ่ำยนิติบัญญัติ เรำต้องกำรพิทักษ์กำร
ท ำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติให้อยู่ในกรอบข้อบังคับกำรประชุม ซึ่งเป้ำหมำยหลักของผู้ที่จะเข้ำร่วมสัมมนำส่วนใหญ่คือวิป
รัฐบำลและผู้ท ำหน้ำที่พิทักษ์ฝ่ำยนิติบัญญัติ  

ประธำน ส.ส.พปชร. กล่ำวว่ำ ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม รวมถึงพล.อ.
ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ยังไม่ได้ตอบรับว่ำจะเดินทำงไปเข้ำร่วมกำรสัมมนำแต่อย่ำงใด โดยเบื้องต้น
ทรำบว่ำรัฐมนตรีที่จะเข้ำร่วมกำรสัมมนำคือร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ  รมช.เกษตรและสหกรณ์ ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ได้สังกัด
พรรคพลังประชำรัฐนั้นต้องยอมรับว่ำ เรำไม่สำมำรถดูแลฝ่ำยบริหำรได้ แต่ เรำดูแลในส่วนของฝ่ำยนิติบัญญัติซึ่งถือเป็น
เป้ำหมำยหลักในกำรท ำงำน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/473672 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/473672
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ศาลรธน.ขยับแจ้งด่วน!ระเบียบปฏิบัติวันตัดสนิคดียุบพรรคอนาคตใหม่ 
17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 11:38 น.       

 
 
  17 ก.พ.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักประชำสัมพันธ์ศำลรัฐธรรมนูญ แจ้งในกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่ำวประจ ำศำล
รัฐธรรมนูญ ถึงก ำหนดนัดอ่ำนค ำวินิจฉัย คดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรม นูญ
พิจำรณำวินิจฉัยเพื่อมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ ในวันศุกร์ที่  21 ก.พ.นี้ เวลำ 15.00  
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทรำบแนวทำงปฏิบัติของสื่อมวลชน ว่ำ ในกำรอ่ำนค ำวินิจฉัย ศำลจะท ำกำรถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดลง
มำบริเวณห้องรับรองสื่อมวลชน และโถงชั้น 2 และขอควำมร่วมมือสื่อมวลชนทุกคนปฏิบัติตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในที่ท ำกำรศำล พ.ศ. 2562 เช่น กรณีสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดี
ดังกล่ำว ขอควำมร่วมมือสัมภำษณ์นอกเขตที่ท ำกำรศำล และขอควำมร่วมมืองดเว้นกำรถ่ำยภำพ บันทึกภำพและเสียง 
หรือกระท ำอย่ำงอ่ืนในท ำนองเดียวกันในที่ท ำกำรศำล 
ส่วนกำรเข้ำ-ออกประตูด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้ของอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์เท่ำนั้น รวมทั้งกรณีรถถ่ำยทอดสด 
ขอให้จอดบริเวณทิศใต้หรือทิศตะวันออกในสถำนที่ที่จัดเตรียมให้เท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้จอดด้ำนหน้ำศำล. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57396 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57396


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

38 

 

 
ศาลออกกฎเข้ม วันช้ีชะตายุบพรรค "วรงค์" ตั้ง 8 ปุจฉา 
18 กุมภำพันธ์ 2563 - 06:00 น.  
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               “พงศกร” ลำออกก็ไม่รอด กกต.ยันหำก "อนค." ถูกยุบโดนตัดสิทธิ์ด้วย ชี้ศำลพิจำรณำยึดรำยชื่อ
กรรมการบริหารพรรควันที่กระท ำควำมผิด หมอวรงค์จี้ “ธนาธร-ปิยบุตร” ต้องแจง 8 ข้อ ขณะที่ “บิ๊กตู่” ไม่ร่วม
วงพปชร.ติวเข้มซักฟอก บอกงำนเยอะ! มั่นแจงได้ ส่วน “วิษณุ” ยัน ร่าง พ.ร.บ.งบ 63 ถึงมือรัฐบาลวันนี้ “ศรี
สุวรรณ” ยื่นปชป.ฟันเพิ่ม 3 ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน 
                กลำยเป็นเรื่องที่วิจำรณ์กันอย่ำงกว้ำงขวำงภำยหลัง พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
(อนค.) โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ท ำให้เกิดกำรตั้งข้อสังเกตว่ำกำรลำออกครั้งนี้
อำจส่งผลดีต่อ พล.ท.พงศกร 
                หำกศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ หรือตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคต
ใหม่ จะท ำให้ พล.ท.พงศกร ได้เป็น ส.ส.ต่อไป โดยปัจจุบันกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ยังเป็น ส.ส.อยู่ 10 คน
เท่ำนั้น รวมทั้ง พล.ท.พงศกร ด้วย 
 เตือน“พงศกร” ลาออกก็ไม่รอด 
                ล่ำสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ รำยงำนข่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่ำ  กรณี
ของ พล.ท.พงศกร หำกในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ หำกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำตัดสินยุบพรรคอนำคตใหม่ นอกจำกต้องสิ้น
สภำพ ส.ส.แล้วนั้น ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองอยู่ดี 
                เนื่องจำกศำลรัฐธรรมนูญจะพิจำรณำควำมผิดโดยยึดรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรค ณ วันที่มีกำรกระท ำ
ควำมผิด ซึ่งขณะนั้น พล.ท.พงศกร ยังคงมีชื่อเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 
 ศาลรธน.แจ้งระเบียบปฏิบัติวันตัดสิน 
                วันเดียวกัน ส ำนักประชำสัมพันธ์ศำลรัฐธรรมนูญ แจ้งในกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่ำวประจ ำศำลรัฐธรรมนูญ ถึง
ก ำหนดนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่ กกต.ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ ใน
วันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์นี้ เวลำ 15.00 น. 
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                ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทรำบแนวทำงปฏิบัติของสื่อมวลชนว่ำ ในกำรอ่ำนค ำวินิจฉัย ศำลจะท ำกำรถ่ำยทอด
โทรทัศน์วงจรปิดลงมำบริเวณห้องรับรองสื่อมวลชน และโถงชั้น 2 ขอควำมร่วมมือสื่อมวลชนทุกคนปฏิบัติตำมระเบียบ
ศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในท่ีท ำกำรศำล พ.ศ. 2562 
                เช่น กรณีสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่ำว ขอควำมร่วมมือสัมภำษณ์นอกเขตที่ท ำกำรศำล และขอควำม
ร่วมมืองดเว้นกำรถ่ำยภำพ บันทึกภำพและเสียง หรือกระท ำอย่ำงอ่ืนในท ำนองเดียวกันในที่ท ำกำรศำล ส่วนกำรเข้ำ -
ออกใช้ประตูด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้ของอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์เท่ำนั้น รวมทั้งกรณีรถถ่ำยทอดสด ขอให้จอด
บริเวณทิศใต้หรือทิศตะวันออกในสถำนที่ที่จัดเตรียมให้เท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้จอดด้ำนหน้ำศำล 
 ‘ปิยบุตร’ลั่นท าทุกวันเหมือนวันสุดท้าย 
                ด้ำนนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก มีเนื้อหำดังนี้ ท ำทุก
วันให้เสมือนเป็นวันสุดท้ำย ทว่ำซีซิฟได้สอนเรำถึงควำมซื่อตรงอันสูงยิ่งในกำรปฏิ เสธพระเจ้ำ และกำรผลักดันก้อนหิน 
เขำอีกนั่นแหละที่เป็นผู้ตัดสินว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เขำท ำนั้นดีแล้ว ดังนั้น โลกอันปรำศจำกเจ้ำนำยของเขำ จึงไม่แห้งผำก 
และไม่ได้ไร้ประโยชน์ ทุกชิ้นส่วนของก้อนหินนี้ ทุกชิ้นแร่ของภูเขำลูกนี้ คือ เขำแต่เพียงผู้เดียวที่น ำมันมำหลอมรวมเป็น
โลก 
                “กำรต่อสู้เพ่ือไปให้ถึงยอด ก็เพียงพอที่จะเติมเต็มหัวใจของมนุษย์ให้อ่ิมเอม ดังนั้น เรำต้องจินตนำกำรได้
ถึงซีซิฟผู้เปี่ยมสุข จนกระทั่งถึงวันนี้ ผมยังมั่นใจว่ำพรรคอนำคตใหม่จะไม่ถูกยุบ เพรำะไม่ว่ำจะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมำย ไม่มีเหตุตำมกฎหมำยใดเลยที่จะยุบพรรคอนำคตใหม่ได้ 
                อย่ำงไรก็ตำม อย่ำงที่เน้นย้ ำอยู่เสมอว่ำ “ปำกกำไม่ได้อยู่ที่ผม” แต่ “ปำกกำอยู่ในมือตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ” ดังนั้น ในท้ำยที่สุด กำรยุบพรรคอนำคตใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่ จึงอยู่ท่ีอ ำนำจตัดสินใจของศำลรัฐธรรมนูญ 
หำกเรำตระหนักว่ำ ในแต่ละวัน อำจเป็นวันสุดท้ำย 
                แล้วเรำยังคงเชื่อมั่นว่ำสิ่งที่เรำท ำในแต่ละวันนั้นถูกต้อง สอดคล้องกับมโนธรรมส ำนึก และเป็นไปตำม
สัญญำที่ให้ไว้กับประชำชน เรำก็จ ำต้องเร่งลงมือท ำสิ่งเหล่ำนั้น ท ำทุกวันให้เสมือนเป็นวันสุดท้ำย” นำยปิยบุตรระบุ 
                วันเดียวกัน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย(รปช.) โพสต์
ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กในหัวข้อ “ค ำถำมที่ธนำธรและปิยบุตรต้องชี้แจง ????” มีเนื้อหำดังนี้ 1.กำรที่นำยธนำธรไปตอบ
นักข่ำวที่สโมสรผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศว่ำ พรรคอนำคตใหม่กู้เงินเขำเองนั้น เพรำะพลั้งปำก ใช่หรือไม่ ? 2.ท ำให้ต้องมำ
เตรียมเอกสำรทำงกำรเงินย้อนหลังใช่หรือไม่ ? 
                3.มีปัญหำกำรเตรียมเอกสำรกำรกู้ย้อนหลัง เช่น หลักฐำนกำรช ำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน ใช่หรือไม่ ? 4.
กำรที่ให้พรรคกู้ในเดือนมกรำคม 2562 และใช้คืนในเดือนเดียวกัน ครั้งแรกโอนให้ 50 ล้ำนบำท ตำมด้วยคืนด้วยเงินสด
ครั้งแรก 14 ล้ำนบำท และเงินสดอีก 8 ล้ำนบำท มีพิรุธ เพรำะท ำบัญชีไม่ลงตัว จึงต้องอ้ำงคืนด้วยเงินสดใช่หรือไม่ ? 
                5.เมื่อทำงพรรคให้ปำกค ำ ท ำไมจึงบอกแค่ตัวเลข 161 ล้ำน 2 แสนบำท กู้ในเดือนมกรำคม 2562 แต่ไม่
พูดถึงตัวเลขอีก 30 ล้ำนบำทที่กู้ในเดือนเมษำยน 2562 ทำงกกต.เขำไปเจอตัวเลขนี้เอง ในบัญชีทรัพย์สินที่นำยธนำธร
ยื่นต่อ ป.ป.ช. ท ำให้เขำเห็นข้อพิรุธอีก ใช่หรือไม่ ? ขอให้อธิบำย ? 
                ส่วนข้อ 6.กำรกู้ครั้งแรก 161 ล้ำน 2 แสนบำท นำยธนำธรคิดดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีโดยไม่มีหลักประกัน 
ช ำระดอกเบี้ยรำยเดือน และมำแก้ไขเป็นช ำระรำยปีในเดือนพฤษภำคม 2562 และกำรกู้อีก 30 ล้ำนบำท กลับคิด
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ดอกเบี้ยเพียง 2% ต่อปีเท่ำนั้น โดยรวมถือว่ำเป็นกำรให้ใช้ทรัพย์สิน และลดดอกเบี้ย จึงเป็นประโยชน์อ่ืนใดตำมมำตรำ 
4 และประโยชน์อื่นใดตำมมำตรำ 4 มีค่ำเท่ำกับ เป็นกำรบริจำคตำมมำตรำ 4 เช่นกัน จึงถือว่ำเป็นรำยได้ตำมมำตรำ 62 
ใช่หรือไม่ ? นักกฎหมำยจึงตีควำมต่ำงจำกนักบัญชี ใช่หรือไม่ ? 
                7.นำยธนำธรถำม เงินของผมนั้นมีแหล่งที่มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยอย่ำงไร คุณเข้ำใจผิดใช่ไหม ? เพรำะ
เขำสงสัยพรรคอนำคตใหม่ต่ำงหำก ที่ได้เงินมำโดยไม่ชอบ ใช่หรือไม่ ? (มำตรำ72) 8.สรุปแล้ว กำรที่พรรคอนำคตใหม่
ไม่ยื่นเอกสำรทำงกำรเงินแก่ กกต. เพรำะไปพลั้งปำกว่ำให้กู้ จึงต้องท ำเอกสำรย้อนหลัง แต่มีปัญหำจึงไม่ยอมส่งเอกสำร
ต่อ กกต. ใช่หรือไม่ ? 
 ปชป.เตือนอย่าปลุกปชช.กดดันศาล 
                วันเดียวกัน นำยเชำว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก Chao Meekhuad เรื่อง 
“เมื่อ ธนำธร เดิน ซ้ ำรอย ทักษิณ” มีเนื้อหำระบุว่ำ เห็นข่ำวกำรล่ำรำยชื่อประชำชน เพ่ือคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคต
ใหม่ปมเงินกู้ 191 ล้ำนแล้วไม่สบำยใจ เชื่อว่ำ ก ำลังมีควำมพยำยำมสร้ำงกระแสให้เกิดควำมเข้ำใจผิด ซึ่งเป็นอันตรำย
ต่อหลักกำรถ่วงดุลในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่แบ่งอ ำนำจไว้ 3 ฝ่ำย นิติบัญญัติ ตุลำ
กำร และฝ่ำยบริหำร 
                กำรตัดสินถูกผิด เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยตุลำกำร ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย แม้ระบบกฎหมำยจะวำงตุลำ
กำรไว้กี่คน ก็ไม่สำมำรถเอำจ ำนวนประชำชนหลักแสนหลักล้ำนมำหักล้ำงค ำตัดสินได้ เพรำะนั่นคือศำลเตี้ย ไม่มีที่ไหน
เขำท ำกัน กำรเอำจ ำนวนประชำชนมำกดดันศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรก แต่เคยเกิดข้ึนมำแล้วในยุคที่นำย
ทักษิณ ชินวัตร มีปัญหำเรื่องกำรซุกหุ้น ซึ่งชะตำกรรมของคนที่พยำยำมท ำลำยระบบเพ่ือตัวเอง สุดท้ำยจบไม่สวย ไม่
สำมำรถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ เนื่องจำกท ำผิดกฎหมำย ต้องหนีคดีไปอยู่ต่ำงประเทศ 
 ‘วิษณุ’ชี้รมต.ถูกซักฟอกควรมาติว 
                นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชำรัฐเตรียมทีมงำนจะช่วย
สนับสนุนในกำรจะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่ำ ก็เห็นจำกข่ำวหนังสือพิมพ์ ส่วนที่ถำมว่ำจะไป
ร่วมงำนสัมมนำร่วมกับวิปรัฐบำลในวันที่ 22 และ 23 กุมภำพันธ์ด้วยหรือไม่นั้น ขอดูและจัดคิวอะไรบำงอย่ำง 
                เพรำะมีเรื่องต้องท ำอยู่หลำยเรื่อง เพรำะบิดำของเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำงำนด้วยกันเสีย และจะฌำปนกิจในวัน
เสำร์นี้เช่นเดียวกัน จึงต้องขอดูก ำหนดอีกที แต่โดยหลักแล้วก็ควรจะไป เพรำะจะได้พบปะและรับฟังค ำชี้แจงจำกผู้มี
ประสบกำรณ์และทรำบว่ำ รัฐมนตรีบำงคนก็จะไปร่วมงำน ส่วนถ้ำจะไปก็คงไปได้ เสร็จแล้วก็จะรีบกลับมำงำนอื่นต่อ 
                “สิ่งที่ทุกคนอยำกรู้คือ ส.ส.จะลุกข้ึนอภิปรำยรัฐมนตรีทั้ง 6 คนเลย หรือว่ำจะอภิปรำยทีละคน รวมถึงกำร
ตอบค ำถำม สมมุติกรณีของนำยกฯ มีคนอภิปรำย 20 คน จะลุกขึ้นตอบคนต่อคน หรืออภิปรำยไป 5 คน หรือ 20 คน
แล้วค่อยตอบ ซึ่งบำงค ำตอบก็ยังไม่ได้ค ำตอบที่ชัดเจน จึงจะไปคุยกันอีกครั้ง และสรุปในวันเสำร์ที่มีงำนสัมมนำที่พัทยำ 
                เป็นธรรมดำของกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจทุกยุคทุกสมัย ผมอำจจะไม่เคยถูกอภิปรำย แต่ก็เคยอยู่ใน
บรรยำกำศเตรียมกำรให้แก่รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรำย ก็รู้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในสภำ อำศัยกำรนับคะแนนเสียง แต่กำร
เปลี่ยนแปลงนอกสภำคือ ท ำให้เกิดควำมรู้สึกเรื่องควำมไว้เนื้อเชื่อใจจำกควำมหนักแน่นในค ำตอบ” นำยวิษณุ กล่ำว 
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 ร่าง พ.ร.บ.งบ63 จ่อถึงมือรัฐบาล 
                นอกจำกนี้ นำยวิษณุยังให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่รัฐสภำให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ ว่ำ ขณะนี้รัฐสภำยังไม่ได้ส่งร่ำง 
พ.ร.บ.งบประมำณ มำให้รัฐบำล เพรำะรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ต้องเก็บไว้ 3 วันแล้ว ซึ่งเข้ำใจว่ำน่ำจะส่งมำถึง
รัฐบำลในวันนี้ (17 ก.พ.) หรือวันที่ 18 กุมภำพันธ์นี้ 
                ทั้งนี้ เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีคงจะแจ้งให้ ครม. รับทรำบในวันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.) และเมื่อรั ฐบำลได้รับ
มำแล้ว ต้องเก็บไว้ 5 วัน แต่ไม่ได้เสียเวลำอะไร เพรำะระหว่ำงนั้นจะมีกำรจัดพิมพ์เพ่ือเตรียมน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำย 
 “บิ๊กตู”่ไม่ร่วมวงติวเข้มซักฟอก 
                เมื่อเวลำ 14.45 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำ โหม ให้
สัมภำษณ์กรณีพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เตรียมจัดสัมมนำเพ่ือรับมือญัตติกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ที่พัทยำ จ.ชลบุรี 
ระหว่ำงวันที่ 22-23 กุมภำพันธ์นี้ ว่ำ เป็นเรื่องของคณะกรรมกำรทำงกำรเมืองที่เขำท ำอยู่แล้ว ส่วนตัวมีงำนที่ต้องท ำอยู่
ทั้งวันที่ท ำเนียบรัฐบำล มีงำนเยอะ ต้องเตรียมกำรของเรำ และคิดว่ำ อธิบำยได้ให้คนเข้ำใจ ถ้ำคนไม่เข้ำใจก็ไม่รู้จะท ำ
อย่ำงไรเหมือนกัน 
 “วิปรัฐบาล”อัดฝ่ายค้านขุดเรื่องเก่า 
                ที่รัฐสภำ เกียกกำย นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมรับมือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของ
ฝ่ำยค้ำนว่ำ หำกฝ่ำยค้ำนอภิปรำยย้อนหลังกลับไปในสมัยรัฐบำลภำยใต้กำรบริหำรของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
(คสช.)นั้น เป็นเรื่องเก่ำประมำณร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ 80 เป็นกำรอภิปรำยกำรบริหำรของรัฐบำลปัจจุบันก็พอรับ
ได้ 
                แต่หำกจะพูดเรื่องเก่ำร้อยละ 80 แล้วพูดเรื่องใหม่แค่ร้อยละ 20 ก็ต้องเปลี่ยนญัตติใหม่ให้เป็นกำรอภิปรำย
ไม่ไว้วำงใจตั้งแต่รัฐบำลในสมัยนั้น ซึ่งไม่ใช่ญัตติกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลชุดปัจจุบัน อยำกขอให้กำรอภิปรำยของ
ฝ่ำยค้ำนเป็นไปตำมข้อบังคับกำรประชุม 
                ไม่อยำกให้เกิดเหตุกำรณ์เหมือนเมื่อครั้งสมัยกำรประชุมที่หอประชุมใหญ่ทีโอที ที่มีหัวหน้ำพรรคกำรเมือง
พรรคหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ โดยทำงเรำก็ได้มีกำรทักท้วงจนหัวหน้ำพรรคคนดังกล่ำวต้องออกจำกห้องประชุมไป  
จึงอยำกให้กำรอภิปรำยอยู่ในกรอบและเป็นไปตำมข้อบังคับของกำรประชุม 
 “ปชป.”ติวส.ส.รับมือศึกซักฟอก 
                ขณะที่นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรคและประธำน ส.ส.ของพรรคประชำธิปัตย์(ปชป.) 
กล่ำวถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่ก ำลังจะมีขึ้นว่ำ ในส่วนของพรรคประชำธิปัตย์ได้นัดประชุม ส.ส. ในวันอังคำรที่ 18 
กุมภำพันธ์นี้ เพ่ือเตรียมกำรประชุมสภำวำระปกติของสัปดำห์นี้ และเตรียมรับมือกับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่ก ำลังจะ
เกิดข้ึนในสัปดำห์หน้ำ ถึงแม้รัฐมนตรีของพรรคประชำธิปัตย์จะไม่มีชื่อถูกอภิปรำย แต่พรรคก็ต้องเตรียมควำมพร้อม 
                อย่ำงไรก็ตำมม่ันใจว่ำกำรอภิปรำยจะผ่ำนพ้นไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคอะไร คิดว่ำรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำยจะ
สำมำรถชี้แจงข้อกล่ำวหำต่ำงๆ จำกฝ่ำยค้ำนได้ ขณะนี้ฝ่ำยค้ำนก็ปล่อยเรื่องท่ีจะอภิปรำยออกมำบ้ำงแล้ว ส่วนมำกก็เป็น
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เรื่องเก่ำๆ ที่เคยมีกำรโจมตีรัฐมนตรีมำก่อนหน้ำนี้ ซึ่งรัฐมนตรีน่ำจะท ำกำรบ้ำน เก็งข้อสอบตอบปัญหำได้ โดยภำพรวม
แล้วไม่น่ำจะมีปัญหำอะไรกระทบกระเทือนรัฐบำล 
พท.ปูดรัฐบาลขู่หวังชนะท่ีก าแพงเพชร 
                ขณะที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่ำวถึงกรณีกำรหำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.
ก ำแพงเพชร ในช่วงโค้งสุดท้ำย ว่ำ นึกไม่ออกว่ำผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ จะเอำคะแนนส่วนไหนมำชนะผู้สมัคร
จำกพรรคเพื่อไทย กระแสควำมนิยมในรัฐบำลและ พล.อ.ประยุทธ์ ตกต่ ำลงทุกด้ำนแทบทุกครั้งที่ท ำโพลล์ สะท้อนควำม
คิดเห็นประชำชนทั่วประเทศว่ำรู้สึกสิ้นหวัง เสื่อมศรัทธำ ไม่เชื่อม่ันรัฐบำลพรรคพลังประชำรัฐ 
                “แม้แต่กำรหำเสียงของพรรคพลังประชำรัฐ ก็แทบไม่กล้ำพูดถึงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐคือใคร ประชำชนแทบไม่รู้จัก มีเพียงแต่ถูกขู่ว่ำถ้ำไม่เลือกพรรคพลังประชำรัฐจะไม่มีบัตรคนจน เข้ำท ำนองท ำ
ให้ยำกจนแล้วปกครอง ท ำให้แร้นแค้นแล้วทวงบุญคุณ” นำยอนุสรณ์ กล่ำว 
 ‘ศรีสุวรรณ’ร้องสอบ3ส.ส.เสียบบัตร 
                เวลำ 10.30 น. ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. นนทบุรี นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทำงมำยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) พร้อมกับ
เปิดเผยว่ำ ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้ำงมำกกรณีกำรเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.เป็นกำรกระท ำโดยไม่สุจริต แต่
ปรำกฏว่ำยังมี ส.ส.ที่อำจมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่ำวอีก 3 รำย 
                อำทิ 1.นำยภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 2.นำยโกวิทย์ พวงงำม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลัง
ท้องถิ่นไท และ 3.น.ส.ธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ จึงน ำรำยชื่อ ส.ส.ดังกล่ำวมำร้องเรียนต่อ 
ป.ป.ช.เพ่ิมเติม เพื่อให้ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวน และเอำผิด หำกพบควำมผิดตำมครรลองของกฎหมำยต่อไป 
 กมธ.แก้รธน.เลื่อนเวทีฟังความเห็น 
                ที่รัฐสภำ ในกำรประชุมกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญ พิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภำผู้แทนรำษฎร ที่มีนำยพีระพันธ์ุ สำลีรัฐวิภำค ที่ปรึกษำนำยกฯ เป็นประธำน 
กมธ. ซึ่งได้หำรือถึงกำรจัดเวทีรับฟังควำมเห็นของประชำชนเวทีแรก ตำมที่อนุ กมธ. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เสนอให้
จดัวันที่ 22 กุมภำพันธ์นี้ 
                โดยนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะกมธ. ให้สัมภำษณ์ว่ำ กำรจัด
เวทีต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจำกยังไม่สำมำรถสรุปรำยชื่อของวิทยำกร และยังมีควำมเห็นที่หลำกหลำย 
                ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำจำกกรณีดังกล่ำว ทำงคณะอนุกมธ.ประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน ที่มีนำยวัฒนำ เมืองสุข เป็นประธำนอนุกมธ. จึงนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 20 กุมภำพันธ์ เพ่ือพิจำรณำหำ
ข้อสรุปประเด็นวิทยำกรและวันจัดเวที เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมกมธ.ชุดใหญ่พิจำรณำอีกครั้ง 
                โดยเบื้องต้นมีรำยชื่อวิทยำกรที่ถูกเสนอชื่อ อำทิ นำยโภคิน พลกุล แกนน ำพรรคเพ่ือไทย ฐำนะที่ปรึกษำ
พรรคเพ่ือไทย ขณะที่พิธีกรจัดเวทีที่ถูกเสนอชื่อและมีเสียงวิจำรณ์คือ พิธีกรหญิงของสถำนีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่เคยร่วม
กำรชุมนุมทำงกำรเมืองต่อต้ำนพรรคกำรเมืองที่สนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417432?adz= 
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'ดร.เสรี' ทุบโตะ๊! อภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่าหวังว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร               
น่าจะแค่ทะเลาะกันไปมาเท่าน้ัน 
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 06:54 น.      

 

 
18 ก.พ.63-ดร.เสรี วงษ์มณฑำ ผู้ร่วมก่อตั้งสถำบันทิศทำงไทย นักวิชำกำรด้ำนสื่อสำรมวลชนและกำรตลำด โพสต์
ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำหำกติดตำมกำรเตรียมตัวเรื่องกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ของทั้งฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำลแล้ว 
คงไม่อำจหวังว่ำประชำชนจะได้ประโยชน์อะไร น่ำจะแค่ทะเลำะกันไปมำเท่ำนั้น. 

 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57483 
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ค าถามที่ธนาธร-ปิยบุตรต้องชี้แจง! 'หมอวรงค'์บี้
เคลียร์ให้ชัด 8 ข้อข้องใจ 
17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 09:33 น.      

 

17 ก.พ. 63 – นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) โพสต์ข้อควำมผ่ำน
เฟซบุ๊กในหัวข้อ “ค ำถำมที่ธนำธรและปิยบุตรต้องชี้แจง ????” โดยระบุว่ำ “เรำพยำยำมน ำข้อเท็จจริงจำกเอกสำรหลุด
ชุดเดียวกับที่นำยปิยบุตรน ำออกมำตีแผ่ แต่กลำยเป็นว่ำ ทั้งธนำธรและปิยบุตรเงียบ ไม่ชี้แจงใดๆ โดยเฉพำะกำรที่พวก
ท่ำนไม่ยอมยื่นเอกสำรทำงกำรเงินให้แก่ กกต. ทั้งๆ ที่เขำทวงหลำยครั้ง ท ำให้เกิดค ำถำมคำใจที่นำยธนำธร และนำยปิย
บุตรควรต้องชี้แจง 1.กำรที่นำยธนำธรไปตอบนักข่ำวที่สโมสรผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศว่ำ พรรคอนำคตใหม่กู้เงินเขำเองนั้น 
เพรำะพลั้งปำก ใช่หรือไม่? 2.ท ำให้ต้องมำเตรียมเอกสำรทำงกำรเงินย้อนหลังใช่หรือไม่? 3.มีปัญหำกำรเตรียมเอกสำร
กำรกู้ย้อนหลังเช่น หลักฐำนกำรช ำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน ใช่หรือไม่? 4.กำรที่ให้พรรคกู้ในเดือนมกรำคม 2562 และ
ใช้คืนในเดือนเดียวกัน ครั้งแรกโอนให้ 50 ล้ำนบำท ตำมด้วยคืนด้วยเงินสดครั้งแรก 14 ล้ำนบำท และเงินสดอีก 8 ล้ำน
บำท มีพิรุธ เพรำะท ำบัญชีไม่ลงตัว จึงต้องอ้ำงคืนด้วยเงินสดใช่หรือไม่? 5.เมื่อทำงพรรคให้ปำกค ำ ท ำไมจึงบอกแค่
ตัวเลข 161ล้ำน2 แสนบำท กู้ในเดือนมกรำคม 2562 แต่ไม่พูดถึงตัวเลขอีก 30 ล้ำนบำทที่กู้ในเดือนเมษำยน 2562 ทำง 
กกต. เขำไปเจอตัวเลขนี้เอง ในบัญชีทรัพย์สินที่นำยธนำธรยื่นต่อ ป.ป.ช. ท ำให้เขำเห็นข้อพิรุธอีก ใช่หรือไม่ ? ขอให้
อธิบำย? 6.กำรกู้ครั้งแรก 161ล้ำน 2 แสนบำท นำยธนำธรคิดดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน ช ำระดอกเบี้ย
รำยเดือน และมำแก้ไขเป็นช ำระรำยปีในเดือนพฤษภำคม 2562 และกำรกู้อีก 30 ล้ำนบำท กลับคิดดอกเบี้ยเพียง 2% 
ต่อปีเท่ำนั้น โดยรวมถือว่ำเป็นกำรให้ใช้ทรัพย์สิน และลดดอกเบี้ย จึงเป็นประโยชน์อ่ืนใดตำมมำตรำ 4 และประโยชน์
อ่ืนใดตำมมำตรำ 4 มีค่ำเท่ำกับ เป็นกำรบริจำคตำมมำตรำ 4 เช่นกัน จึงถือว่ำเป็นรำยได้ตำมมำตรำ 62 ใช่หรือไม่? นัก
กฏหมำยจึงตีควำมต่ำงจำกนักบัญชี ใช่หรือไม่ ? 7.นำยธนำธรถำม เงินของผมนั้นมีแหล่งที่มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
อย่ำงไร คุณเข้ำใจผิดใช่ไหม? เพรำะเขำสงสัยพรรคอนำคตใหม่ต่ำงหำก ที่ได้เงินมำโดยไม่ชอบ ใช่หรือไม่ ?(มำตรำ72) 8.
สรุปแล้ว กำรที่พรรคอนำคตใหม่ไม่ยื่นเอกสำรทำงกำรเงินแก่ กกต. เพรำะไปพลั้งปำกว่ำให้กู้ จึงต้องท ำเอกสำรย้อนหลัง 
แต่มีปัญหำจึงไม่ยอมส่งเอกสำรต่อ กกต.ใช่หรือไม่? เพ่ือประโยชน์แก่พรรคอนำคตใหม่ และประชำชน อยำกเรียกร้องให้
พรรคอนำคตใหม่ชี้แจงสังคมให้โปร่งใสต่อค ำถำมดังกล่ำว เนื่องจำกพรรคกำรเมืองต้องถูกตรวจสอบได้  และเป็นข้อคิด
ให้กับบุคคลที่คิดจะกดดันศำล คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ ควรจะได้ฟังค ำชี้แจงเหล่ำนี้ให้เคลียร์เสียก่อน”. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57385 
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MOU กรมธนารักษ์ไมใ่ช่ทางออก อนาคตใหม่ สั่งลั่นกองทัพต้องเปิดเผยงบการเงินมา
ทั้งหมด! 
17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 18:36 น.      

 

17 ก.พ.63 - นำยวิโรจน์ ลักขณำอดิศร ส.ส.บัญีรำยชทีุพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวถึงกรณที่ พลเอก อภิรัชต์ คง
สมพงษ ์ผู้บัญชำกำรทหำรบก ร่วมกับ กรมธนำรักษ ์ ลงนำมบันทึกข้อตกลง “โครงกำรกำรจัดสวัสดิกำรในเชิงธุรกิจของ
กองทัพบกว่ำเบื้องต้น กำรที่ ผบ.ทบ. ตระหนักถึงปัญหำของสวัสดิกำรเชิงธุรกิจ หรือกิจกรรมเชิงพำณิชย์ ที่กองทัพเข้ำ
ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

แต่กำรท ำข้อตกลง หรือ MOU ในโครงกำรในกำรจัดสวัสดิกำรในเชิงธุรกิจ ร่วมกับกรมธนำรักษ์ แม้ว่ำจะเป็น
ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำ แต่ถ้ำหำกเป้ำหมำยของกำรแก้ปัญหำนี้ คือ "กำรสร้ำงควำมโปร่งใส และกำรวำงกลไกที่
ตรวจสอบได้" กำรท ำ MOU นั้นเป็นแค่เพียงมำตรกำรที่ดึงเอำกรมธนำรักษ์ มำช่วยเรียกควำมเชื่อมั่นให้กับกองทัพบก
เท่ำนั้น แต่ยังไม่สำมำรถตอบโจทย์ในเรื่องควำมโปร่งใสในระยะยำวได้ 
ยกตัวอย่ำงเช่น จำกข่ำวกำรลงนำมใน MOU ประชำชน หรือสภำผู้แทนรำษฎร ไม่อำจรู้ได้เลยว่ำ รำยละเอียดใน MOU 
คืออะไร  ตำมข่ำวระบุว่ำ ก่อนที่จะมีกำรลงนำมใน MOU ท่ำน ผบ.ทบ. ได้ตรวจร่ำง MOU ถึง 1  เดือนครึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้มี
กำรเปิดเผยให้กับสำธำรณชนทรำบว่ำ รำยละเอียดใน MOU ที่ผ่ำนกำรตรวจทำนของ ผบ.ทบ. แล้ว นั้นมีเงื่อนไข
อะไรบ้ำง มีข้อยกเว้น หรือสิทธิพิเศษ ให้กับผู้ใด หรือในกรณีใดบ้ำง 

นอกจำกนี้ ตำมข่ำวที่ระบุว่ำ กรมธนำรักษ์จะมีกำรแบ่งสัดส่วนรำยได้คินให้แกกองทัพบก ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 2.5 
- 5 บำงอย่ำงก็ร้อยละ 7.5 นั้นมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำอย่ำงไร สำมำรถเปิดเผยได้หรือไม่ว่ำ ธุรกิจใดมีกำรแบ่ง
สัดส่วนรำยได้เท่ำใด เพ่ือให้ประชำชน และสำธำรณชนได้พิจำรณำร่วมกัน 
โดยทั่วไปแล้ว หำกต้องกำรที่จะมีกำรตั้งต้นใหม่ให้ถูกต้อง ที่บำงคนมักจะใช้ค ำว่ำ "ล้ำงบำง" สิ่งที่ควรท ำเป็นล ำดับแรก 
ไม่ใช่กำรท ำ MOU มำทับสิ่งที่ท ำกันอยู่เดิม แต่เป็นกำรตรวจสอบทำงบัญชี และกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน
ได้ร่วมตรวจสอบ เพ่ือหำตรวจสอบว่ำ จุดไหนที่มีปัญหำกำรรั่วไหล หรือมีควำมไม่โปร่งใส เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ด ำเนินกำร
สอบสวน และจัดกำรตำมระเบียบ กฎหมำย ให้ถูกต้องเสียก่อน แต่ปัจจุบัน งบกำรเงินของธุรกิจกองทัพต่ำงๆ ต้องถือว่ำ
ตรวจสอบได้ยำกมำกๆ บำงธุรกิจ ไม่สำมำรถหำงบกำรเงินได้เลย ไม่รู้เลยว่ำ มีรำยได้ และผลตอบแทนที่เป็นเงินนอก
งบประมำณเท่ำใด จำกข่ำว ขนำดปลัดกระทรวงกำรคลัง คุณประสงค์ พูนธเนศ ก็ยังไม่สำมำรถตอบได้ว่ำกิจกำรในเชิง
ธุรกิจของกองทัพบก ได้ก ำไรกี่พันล้ำนบำท เมื่อนักข่ำวสอบถำมต่อไปยัง พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนำธิกำรทหำรบก 
ก็ไม่สำมำรถให้ค ำตอบที่ชัดเจนได้ โดยเพียงแต่ให้ค ำตอบว่ำ ก ำไร จำกกิจกำรทั้งหมดไม่ถึงพันล้ำนบำท 
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ที่ส ำคัญ ก็ยังไม่มีควำมชัดเจนอีกด้วยว่ำ นับจำกนี้เป็นต้นไป หลังจำกที่มีกำรท ำ MOU กับกรมธนำรักษ์แล้ว จะมีกำร
เปิดเผยงบกำรเงินของทุกๆ กิจกำรที่กองทัพเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนรำยละเอียดของเงินนอกงบประมำณ ของ
กองทัพบกให้ประชำชนทรำบหรือไม่อย่ำงไร จะเปิดเผยเป็นงบกำรเงินรำยปี หรือรำยไตรมำส 
กำรเปิดเผยงบกำรเงิน และรำยละเอียดของ MOU เป็นกระบวนกำรส ำคัญ ที่ยังไม่มีกำรพูดถึงเลย แล้วจะบรรลุถึง 
"ควำมโปร่งใส และกลไกกำรตรวจสอบ" ได้อย่ำงไร 
อีกประเด็นหนึ่ง ที่ส ำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ หน่วยงำนของรัฐที่มีรำยได้เป็นเงินนอกงบประมำณ ไม่ได้มีเพียงกองทั พบก
เท่ำนั้น ณ ขณะนี้ ยังไม่มีท่ำทีใดๆ จำกหน่วยงำนอื่นๆ เลย อำทิ กองทัพอำกำศ กองทัพเรือ กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
ตลอดจนหน่วยงำนอื่นๆ ที่ไม่ใช่กองทัพ 
ทำงแก้ปัญหำนี้ ที่ยั่งยืนที่สุด ก็คือ กำรแก้ไข พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มำตรำ 61 วรรค 2 
และวรรค 3 ที่ระบุว่ำ 
"เงินนอกงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐ ให้น ำมำฝำกไว้ที่กระทรวงกำรคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำง
อ่ืนหรือได้ท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลังเป็นอย่ำงอ่ืน เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน เงินนอก
งบประมำณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งกำรนั้น
แล้ว มีเงินคงเหลือ ให้น ำส่งคลังโดยมิชักช้ำ ทั้งนี้ กำรน ำเงินส่งคลังให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยควำม
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี" 
นั้นควรแก้ไข โดยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องน ำเงินนอกงบประมำณของตนมำฝำกไว้ที่กระทรวงกำรคลังทุกกรณี และ
หำกมีเงินคงเหลือ ก็ต้องน ำส่งคลังทุกกรณี เช่นกัน 

หำกมีควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร ก็เป็นที่เข้ำใจได้ แต่ต้องตรำเป็นกฎหมำยใน
ระดับพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น เพ่ือให้สภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งเป็นอ ำนำจนิติบัญญัติ ที่มำจำกปวงชนชำวไทย ได้ท ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ไม่ควรอนุญำตให้ให้ผู้หนึ่งผู้ใด สำมำรถท ำข้อตกลงกับกระทรวงกำรคลังเพ่ือยกเว้นได้ ซึ่งประชำชน หรือ
แม้แต่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ก็มิอำจทรำบได้เลยว่ำ หน่วยงำนไหนไปท ำข้อตกลงอะไรไว้กับกระทรวงกำรคลังไว้บ้ำง 
และรำนละเอียดจ้อตกลงนั้นเป็นอย่ำงไร ไปตกลงกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ส ำคัญก็คือ ใครที่มีอ ำนำจในกำรลงนำมข้อตกลง
นั้น 
ตรำบใดก็ตำม หำกไม่มีกำรแก้ไข พ.ร.บ.วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในมำตรำ 61 วรรคสอง และวรรคสำม 
ในอนำคต MOU ที่เคยท ำเอำไว้ในวันนี้ ก็อำจจะถูกยกเลิก หรือถูกเปลี่ยนแปลง โดย ผบ.ทบ. ท่ำนใหม่ โดยที่ประชำชน 
ไม่รับรู้เลย ก็ได ้
ดังนั้น กำรจะท ำให้กองทัพมีควำมโปร่งใส ที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่กำรท ำ MOU แต่เป็นกำรเปิดเผยงบกำรเงินทั้งหมด ทั้งใน
ปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้ และในอนำคต 
กิจกำรใด ที่กองทัพไม่ควรจะเข้ำไปเกี่ยวพันแล้ว เพรำะไม่ใช่ภำรกิจหลักของกองทัพ ก็ควรพิจำรณำคืนให้แก่รัฐไป  ่สน
กิจกำรที่ยังด ำเนินกำรอยู่ ก็ต้องเปิดเผยงบกำรเงินให้สำธำรณชนรับทรำบ มีกำรตรวจสอบบัญชีตำมมำตรฐำนทำงบัญชี
อย่ำงถูกต้อง โดยส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57433 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/57433
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'สมชาย' แนะอนาคตใหม่ขับ 'ส.ส.พงศกร' พ้นพรรค ฐานหลอกลวงน้องฟ้า! 
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 09:07 น.      

 

 
 
18 ก.พ.63 - นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.) แชร์โพสต์ ข้อควำม ของนำยถวิลเปลี่ยนศรี อดีตเลขำธิกำร 
สมช. ที่ระบุว่ำ พล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจำกรำชกำรทหำรมำแล้ว  8 ปี และแต่ยังคงพักบ้ำนหลวง ไม่ใช่แค่ 4 ปี 
พร้อมแสดงควำมเห็นด้วย "สงสำรน้องฟ้ำจริงๆโดนหลอกต่อเนื่องยำวนำนจริงๆ  
ยอมออกจำกบ้ำนหลวงเพรำะปฏิรูปกองทัพหรือจ ำนนด้วยหลักฐำน 
ลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคแค่นั้นเองหรือที ส.ส.ยังโดนขับ" 
นำยสมชำย โพสต์ด้วยว่ำ อนค.ควรขับส.ส.ที่หลอกลวงไม่ 2 มำตรฐำน. 

 

 

 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57497 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57497
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อดีตบิ๊กข่าวกรองฟันธง 'ธนาธร-ปิยบุตร-ชอ่' ตายเพราะปาก! 
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 09:30 น.      

 

 
  18 ก.พ 
.63 - พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมกำรบริหำรพรรค รปช.-อดีตหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรพิเศษ ศูนย์รักษำควำม
ปลอดภัยแห่งชำติ (ศรภ.) และอดีตรองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนข่ำวกรองแห่งชำติโพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหำดังนี้ 
"ปลำหมอตำยเพรำะปำก" 

เด็กอนุบำลก็รู้กันว่ำ กำรกู้เงินของพรรคอนำคตใหม่ นั้น มีกำรกู้กันจริงๆ เพรำะ ทอน(เจ้ำของเงิน) ,ปิยบุตร 
และ ช่อ ทุกคนออกมำพูด ออกมำยอมรับหมด อย่ำงหมดจด 
เมื่อกู้เงินจริงแล้ว ก็ไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนออกมำกดดันต่อ "ศำลรัฐธรรมนูญ" ด้วยกำรพูดขู่ทุกวัน ,ล่ำลำยชื่อกัน
อย่ำงอุตลุด เสมือนพิพำกษำก่อนเลยว่ำ "ศำลผิด" พวกชั้นถูก 
เมื่อสัก 10 ปีที่ผ่ำนมำ มีกลุ่มคนช่วยกันกดดันต่อศำลรัฐธรรมนูญเช่น ปิดล้อมศำลนำนนับเดือน, ประกำศชื่อ และ ที่อยู่ 
ของตุลำกำรศำลให้ชำวบ้ำนช่วยกันโทรศัพท์ต่อว่ำตุลำกำรและล่ำลำยชื่อนับแสนคนมำกดดันต่อศำล และยังท ำอีก
หลำยๆเรื่อง 
ขนำดตุลำกำรต้องมีต ำรวจคอยคุ้มกัน 
ผลศำลรู้สึกเฉยๆ พิพำกษำคดีออกมำตำมควำมจริง แหกปำกร้องไปก็ ไม่มีประโยชน์ ควำมจริงย่อมเป็นควำมจริงครับ. 

พล.ท.นันทเดช-เมฆสวัสดิ์  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57498 
 

 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/พล.ท.นันทเดช-เมฆสวัสดิ์
https://www.thaipost.net/main/detail/57498
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ซักฟอกเพื่อเปลี่ยนรัฐบาล!'ภูมิธรรม'อ้าง'ลุงตู่'ปล่อยโกงเตม็เมือง เป็นเผด็จการคนดี เอาไว้
ไม่ได ้
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 09:00 น.      

 

 
18 ก.พ.63- นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน ในสภำผู้แทนรำษฎร โพสต์เฟซบุ๊คว่ำ 24 ก.พ.63 ถึง

เวลำตีแผ่ “ควำมจริง”ของพลเอกประยุทธ์และพวกที่ถูกซุกเก็บไว้ 6 ปี  สัปดำห์หน้ำ ตั้งแต่วันที่ 24 กพ.  เป็นต้นไป คือ
ช่วงเวลำส ำคัญที่สุดของกำรท ำหน้ำที่ของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ในกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำลอย่ำง
จริงจัง ด้วยกำรเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ และ รัฐมนตรีร่วมคณะอีก 5 คน 
ควำมส ำคัญของกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในครั้งนี้เป็นที่สนใจและเฝ้ำรอของพ่ีน้องประชำชน เนื่องจำกเกือบ 6 ปีที่ผ่ำนมำ 
รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ยังไม่เคยถูกตรวจสอบผ่ำนระบบรัฐสภำอย่ำงเข้มข้นจริงจัง แบบ
เปิดเผยเลยแม้แต่น้อย อันเนื่องจำกข้อจ ำกัดและกฎกติกำที่ถูกออกแบบไว้  ทั้งๆที่มีข้อกล่ำวหำมำกมำยที่สะท้อนหรือ
ส่งสัญญำณให้เห็นถึงควำมไม่โปร่งใส และควำมไร้ประสิทธิภำพในกำรบริหำรบ้ำนเมือง 

กำรเข้ำมำบริหำรประเทศของรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แม้จะมี กลไกอ ำนำจ
หลำยด้ำนเป็นเกรำะคุ้มภัย แต่ผลงำนนั้นกลับเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสำยตำประชำชนว่ำไม่ได้ท ำให้ประเทศก้ำวหน้ำ หรือ 
ท ำให้ประชำชนมีควำมสุขตำมเพลงโฆษณำชวนเชื่อที่แต่งขึ้น ในทำงตรงกันข้ำม รัฐบำลภำยใต้ผู้น ำคนนี้กลับยิ่งฉุดรั้ง
ควำมเจริญเกือบทุกด้ำนจนท ำให้ประเทศถอยไปสู่ควำมล้ำหลังไกลมำก ประเด็นที่แสดงผลชัดเจนคือกำรด ำเนินนโยบำย
ผิดพลำดหลำยอย่ำงโดยเฉพำะนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจที่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชำชนอย่ำงถ้วนหน้ำ 
ประชำชนประสบควำมยำกจนฝืดเคือง ท ำมำหำกินด้วยควำมยำกล ำบำกกันอย่ำงถ้วนทั่ว 
กำรด ำเนินนโยบำยที่ผิดพลำด ควำมไม่ชอบมำพำกลในเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งกำรท ำลำยหลักกำร กติกำ 
กฎหมำย ตำมหลักสำกลที่สังคมโลกยอมรับในยุคที่ผู้น ำครองอ ำนำจเบ็ดเสร็จ   ล้วนแล้วแต่กระท ำขึ้นด้วยควำมย่ำมใจ
โดยไม่สนใจเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ หรือ กำรตรวจสอบใด ๆ เพรำะท่ำนสำมำรถบันดำล “ข้อยกเว้น” ควำมผิดทั้งหลำยให้



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

50 

 

ท่ำนผู้น ำและพวกพ้องได้แบบปำฏิหำริย์ทำงก.ม. แม้แต่องค์กรอิสระที่ถูกตั้งขึ้นมำเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบก็พลอยตก
หลุมอ ำนำจจนด่ำงพร้อยขำดควำมน่ำเชื่อถือไปด้วย 
วันที่24 กพ.นี้…ฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร จะได้ท ำหน้ำที่น ำควำมจริงทั้งหลำยที่เคยถูกสงสัย ถูกตั้งค ำถำม จำกสังคม 
และพ่ีน้องประชำชน รวมทั้งข้อมูลต่ำง ๆ ที่ซุกไว้ใต้พรมเพ่ือกลบเกลื่อนควำมจริงมำตลอด 6 ปี เปิดเผยให้สังคมไทยได้
รับทรำบ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจจัดเป็นมำตรกำรสูงสุดในทำงกำรเมืองที่ฝ่ำยค้ำนจะกระท ำ โดยได้กล่ำวโทษพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำและรัฐมนตรีร่วมคณะอีก5คน ว่ำเรำไม่สำมำรถและไม่อำจปล่อยให้บุคคลเหล่ำนี้บริหำร
ประเทศชำติสืบต่อไปอีกได้ 

เพรำะรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์และพวกได้ท ำร้ำยผลประโยชน์ของประเทศชำติ ท ำลำยระบอบประชำธิปไตยและ 
หลักนิติธรรม อีกทั้งยังละเมิดสิทธิเสรีภำพของประชำชน ใช้มำตรกำรคุกคำมในกำรจัดกำรกับคนที่มีควำมคิดเห็นต่ำง 
ปล่อยปละ ละเลย ให้เกิดกำรทุจริตคอรัปชั่นเต็มบ้ำนเต็มเมือง ผลกำรบริหำรประเทศอย่ำงไร้ประสิทธิภำพ จนมำตรกำร
กำรเงินและกำรคลังเสียสมดุลรุนแรง เศรษฐกิจและแรงงำนจ ำนวนมำกอยู่ในสภำพต้องปิดตัว ขำดกำรบริหำรจัดกำร
ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มีควำมเปลี่ยนแปลง สะท้อนถึงกำรขำดศักยภำพทำงกำรบริหำร ท ำให้ประเทศเผชิญวิกฤตที่
ยำวนำนจนก่อควำมเสียหำยทั้งในปัจจุบันและเกิดผลกระทบสู่อนำคต หำกปล่อยให้บริหำรประเทศต่อไป ประเทศจะ
เสียหำยร้ำยแรงเกินเยียวยำ 
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ จะเป็นบันไดขั้นต้นที่จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล แม้ว่ำในระบบนี้มือของพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรอำจจะมีไม่มำกพอที่จะเอำชนะพรรคร่วมรัฐบำลได้ 
แต่พวกเรำเชื่อว่ำ เสียงของพ่ีน้องประชำชนยังมีพลัง และเป็นพลังที่มำกพอ จนสำมำรถท ำให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชำ และคณะต้องคิดทบทวนอย่ำงหนัก ว่ำจะเลือกหนทำงใด ..... 

ลำออก  ปรับคณะรัฐมนตรี หรือไม่ท ำอะไรเลยทนอยู่ไปวันๆ 
โปรดเปิดหูและเปิดใจฟังเสียงกล่ำวโทษจำกตัวแทนของประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ดีนะครับ และควรจัดเวลำเข้ำ
ฟังกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ด้วยใจที่หนักแน่น และมีวุฒิภำวะด้วยครับ ประชำชนจะรอดูว่ำผู้น ำที่อ้ำงตัวว่ำเป็น 
“คนดี”เช่นพวกท่ำนจะตอบข้อสงสัยได้กระจ่ำงชัดสักแค่ใหน และต้องหยุดท ำตัวเป็นผู้น ำที่แตะต้องไม่ได้ มีองครักษ์ทั้ง
ในและนอกสภำที่จะท ำลำยบรรยำกำศของกำรตรวจสอบเต็มไปหมด 
เรำทุกคนก ำลังจับตำดูท่ำนอยู่ครับ. 
 

           นายภูมิธรรม-เวชยชัย 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57496 
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พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร 
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.       

 
          นี่แหละที่ว่า........ 
                "คนท ำดี...ฟ้ำดินป้อง คุ้มครองเอย" มันเป็นอย่ำงนี้ 
                พวก "อนาคตใหม-่ธนำธร" ก ำลังได้ที  
                ฉวยโอกำส ยกเหตุที่เกิด "เทอร์มินอล 21" โครำช ไล่กระทืบกองทัพ 
                ก ำลังเงื้อตีน...... 
                "โล้น-พงศกร" ทะเล่อ-ทะล่ำ โผล่พรวดเข้ำมำทำงไหนไม่รู้ 
                "ตีนธนำธร" กระทืบลงไปพอดี 
                โครม..... 
                "เต็มตีน-เต็มกระบำล" พงศกรเลย! 
                พงศกรคนนี้ ก็คือ "พลโทพงศกร" สำยเลือดระบอบทักษิณท่ีธนำธรเอำมำเป็นรองหัวหน้ำพรรค  
                หมำยมั่นปั้นพงศกรเป็นแบรนด์ คุยไปทั่ว ว่ำนำยพลคนนี้แหละ จะมำท ำหน้ำที่ "ล้ำงบำงกองทัพ"! 
                แล้วเป็นไง..... 
                สุจริต คือ เกรำะบัง ศำสตร์พ้อง เพรำะไม่สุจริตทั้งใจทั้งกำรท ำของอนำคตใหม่ ของธนำธร ของพงศกร นั่นแหละ 
                ที่หวังกระทืบกองทัพ..... 
                มีอันเป็นไป ตีนหมุนกลับ "กระทืบกระบำล" ประจำนกันเองแทน! 
                เรื่องพงศกรเป็นตัวสะดุดตีน ท ำให้เสียทั้งกระบวนป่วนชำติ-ป่วนสถำบัน เสียทั้งจังหวะ เสียทั้งหน้ำ  เสีย
ทั้งคน นั้น 
                ดีอยู่นิดคือ "ไม่เสียหมำ" เท่ำนั้น! 
                แฟนข่ำวสำรบ้ำนเมืองคงทรำบเรื่องกันแล้ว ก็จำกคลิปที่พลโทพงศกร ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร "ขยี้ข่ำว 
ทอล์ค" ของคุณ "ยุคล วิเศษสังข์" ที่ตึงตังตอนนี้ 
                ที่จริงไม่ได้ตั้งใจหยิบมำคุย เพรำะไม่อยำกเข้ำท ำนองเห็นคนล้มแล้วเหยียบซ้ ำ และอีกอย่ำง เกรงใจธนำธรเขำ 
                ก็เขำโม้ไว้เยอะ...... 
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                ทหำรทั้งกองทัพ พงศกร "ดีคนเดียว" เป็นตัวเลือกของอนำคตใหม่ ที่เชิญเข้ำมำร่วมงำนกำรเมือง  
                เพ่ือใช้ "ดีหนึ่งเดียวนี้" เป็นหัวเชื้อไป "บิ๊ก คลีนนิง เดย์" กองทัพ! 
                ผมเปิดคลิปพงศกรให้สัมภำษณ์ถึงเหตุตัวเองเกษียณแล้ว แต่ยังยึดบ้ำนหลวงอยู่ 
                ฟังแล้ว พูดกันตรงๆ เหตุที่พงศกรอ้ำงไม่ย้ำยออก เหมือนควำยเอำสีข้ำงไถลคอก! 
                เมื่อวำน โพสต์เฟซแก้เกี้ยวอีก อ่ำนแล้ว จึงอดรนทนคันไม่ไหว ต้องคุยกันนิด 
                เมื่อจะคุย ก็ต้องยกเอำค ำสัมภำษณ์เขำมำปูพ้ืน-ปูควำม เอำเฉพำะบำงตอนก็พอ 
                พิธีกร : พล.ท.พงศกร อยู่ (บ้ำนพักทหำร) หรือเปล่ำทุกวันนี้  
                พงศกร : อยู่...ขอผ่อนผันเขำ เกษียณแล้ว แต่เดี๋ยวก็จะออกแล้ว อีกสักปีหน้ำ 
                พิธีกร : อ้ำว...แล้วเป็นพรรคอนำคตใหม่เรียกร้องให้เกิดกำรปฏิรูปกองทัพ  
                แล้วเรำก็ยังอยู่ในกองทัพ ทั้งที่เรำก็เกษียณ โทษนะครับ เกษียณตั้งแต่เม่ือไหร่ 
                พงศกร : เมื่อ ๔ ปีที่แล้ว  
                พิธีกร : ท ำไมไม่ออกล่ะ 
                พงศกร : ก็ก ำลังเตรียมออกอยู่ เรื่องนี้เก่ียวกับเรื่องที่ผมเสนอท ำเม่ือตอนท ำโท  
                คนที่ท ำงำนมำตลอดชีวิตแล้วไม่มีบ้ำนตัวเองเลย มีอยู่ ผมก็ท ำหนังสือเสนอไปที่กองทัพบก  
                ผมไม่มีบ้ำนเลย อยู่ในบ้ำนของคุณแม่ ซึ่งเรำควรจะต้องออก แต่เรำก็มีเงินส่วนหนึ่งที่เรำจะเตรียมออก 
                พิธีกร : ไม่กลัวเขำโจมตีหรือว่ำ เป็นนำยพลอนำคตใหม่ มำเสนอให้เกิดกำรปฏิรูปกองทัพ แต่เรำเกษียณมำ 
๔ ปีแล้ว เรำยังอยู่ในบ้ำน  
                พงศกร : เรำก็ต้องพูดให้ชัดเจนสิว่ำ เรำจะท ำให้ระบบใหญ่ เอำตัวของกองทัพมำเทกเอง  
                แต่ที่เขำก ำลังพูดอยู่คือ ให้อยู่บ้ำนหลวงจนครบเวลำ แต่สิ่งที่เรำต้องท ำก็คือ ให้มีที่อยู่ของเขำข้ำงนอก 
                พิธีกร : อยู่บ้ำนหลวง ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ จ่ำยมั้ย  
                พงศกร : จ่ำยหมด มีค่ำเช่ำค่ำบ ำรุงรักษำเดือน ๒,๐๐๐ ค่ำน้ ำค่ำไฟตำมเรตปกต ิ 
                พิธีกร : ไม่กลัวเขำจะมำโจมตีหรือว่ำ อนำคตใหม่เรียกร้องปฏิรูปกองทัพ นำยพลรองหัวหน้ำพรรคยังอยู่
เลย ทั้งๆ เกษียณไปแล้ว 
                พงศกร : ไม่กลัว ควำมจริงคือควำมจริงไง ควำมจริงก็คือว่ำ ผมไปคุยกับพันโทว่ำ  
                ตัวของนำยทหำรพันตรี ปีหน้ำเกษียณ เดี๋ยวผมไม่มีบ้ำน ท ำงำนตลอดชีวิต ไม่มีอะไรขึ้นมำจำกชั้นประทวน  
                ผมเลยเสนอไปว่ำ เกษียณแล้วควรมีแหล่งให้เขำอยู่สัก ๑๐ ปี เพ่ือให้เขำเตรียมออก แล้วให้ลูกเขำโต
พอที่จะมำดูแลเขำได้ 
                พิธีกร : เป็นนำยพลเงินเดือนเท่ำไหร่ แบบว่ำเตรียมแผน      
                พงศกร : เตรียมแผนน่ะมี ต้องพูดจริงๆ ว่ำเรำไม่มีรำยได้พิเศษ ดังนั้นเนี่ย เรำต้องมีรำยได้พิเศษมำก้อนนึง 
ถึงจะมีเงินดำวน์  
                พิธีกร : พลโทอยู่ในกองทัพก่อนเกษียณเงินเดือนเท่ำไหร่ 
                พงศกร : ก่อนเกษียณ ๗๐,๐๐๐ 
                พิธีกร : ๗๐,๐๐๐ จ่ำยค่ำบ ำรุง ค่ำน้ ำค่ำไฟ น่ำจะไม่ถึงหมื่น แล้วอีก ๖๐,๐๐๐ เรำไม่ไปผ่อนบ้ำนข้ำงนอก 
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                พงศกร : เรำต้องเก็บไว้ก่อนสิ ไม่งั้นจะมีเงินดำวน์ที่ไหนล่ะ เรำจะไปจ่ำยอะไรขนำดนั้น นำยพลที่เกษียณ
แล้วแต่อยู่ในค่ำยทหำรไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ต้องออก 
                เนี่ย...... 
                ถำมว่ำ มีใครเชื่อบ้ำงว่ำ ที่พงศกรอ้ำงเป็นควำมจริง? 
                -ไม่มีบ้ำนอยู่เลย 
                -ตอนเป็นทหำร ไม่มีรำยได้พิเศษเลย 
                -เงินเดือนทหำร ไม่สำมำรถผ่อน-ดำวน์บ้ำนได้ 
                ส ำหรับผมไม่เชื่อ และไม่อ้ำงอิงคนอ่ืน เอำเฉพำะตัวผมนี่แหละ เงินเดือน ๗๐๐ ยังดำวน์/ผ่อนห้องแถวจนได้ 
                แล้วพงศกร ขนำด ๗๐,๐๐๐ ยังผ่อน/ดำวน์ไม่ได้  
                ซึ่งมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง.......... 
                หำกแต่เป็นข้ออ้ำง ด้วยสันดำนคนมักได้ เห็นแก่ตัว เอำรัด-เอำเปรียบคนอ่ืน และหลวง 
                ตรงนี้ ไม่เฉพำะพงศกร แต่หมำยถึงทุกคนที่ "เบียดบังของหลวง-ของส่วนกลำง" มำเพ่ือประโยชน์เฉพำะตน 
แล้วอ้ำงไม่พออยู่-ไม่พอกิน 
                ใครก็ตำม มีเงินเดือน ๗ หมื่น แล้วบอกมีเงินไม่พอซื้อบ้ำน ผู้หญิงคนไหน อย่ำเอำผู้ชำยคนนั้นเป็นผัว เป็น
อันขำด! 
                ธนำธร-อนำคตใหม่ ชอบโปร่งใส ชอบตรวจสอบมิใช่รึ? 
                ลองไปตรวจสอบซิ...... 
                จริงหรือเปล่ำ พงศกรไม่มีบ้ำนเลย ไม่เคยมีรำยได้พิเศษเลย? 
                และตรวจสอบด้วย ว่ำตัวเลขในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. 
                มีรำยได้ ๓.๓ ล้ำนบำท รำยจ่ำย ๑.๕ ล้ำนบำทเศษ รวมทรัพย์สินทั้งหมด ๘.๖ ล้ำนบำท  
                แต่มีหนี้สินตั้ง ๒๑ ล้ำนบำท นำฬิกำอีก ๓ เรือน รวมมูลค่ำ ๒ แสน นั้น 
                มันสอดคล้องสภำพจริงและเป็นตัวเลขมีที่มำ-ที่ไป "สมเหตุ-สมผล" ในควำมน่ำจะเป็นไหม? 
                เรื่องกำรปฏิรูปน่ะ...... 
                ถึงวันนี้ ไม่เฉพำะกองทัพอย่ำงเดียว ต้องบอกว่ำ ทั้งองคำพยพในควำมเป็นระบบ-ระบอบรำชกำรของ
ประเทศ 
                ต้องรื้อ ต้องปฏิรูป  
                ไม่อย่ำงนั้น ประเทศชำติ ประชำชน จะ "ติดหล่มอนำคต"! 
                แต่ที่ธนำธรท ำ มันควำมหวังดีของจิ้งจอก ต้องกำรปฏิรูปเพื่อชำติ-เพ่ือประชำชนหรือ   
                เปล่ำหรอก....... 
                กูจะรื้อ เพ่ือช่วงชิงอ ำนำจ เอำทักษิณและพวกโจรกลับเข้ำมำกินเมือง และพวกกูด้วย ก็เท่ำนั้นแหละ! 
                รัฐบำลก็ดี กองทัพก็ดี ต ำรวจก็ดี รำชกำรก็ดี ถ้ำไม่ปฏิรูปตัวเอง วันนี้..อยู่ได้  
                แต่อนำคตอันใกล้ เหมือน "ไผ่" ที่ต้องตำยด้วย "ขุย" ตัวมันเองแน่นอน! 
                กองทัพเขำเริ่มปฏิรูปน ำร่องแล้ว  
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                ถ้ำอนำคตใหม่-ธนำธร บริสุทธิ์ในเจตนำ ก็ควรเสนอแนะในทำงสร้ำงสรรค์ และเสริมหนุนให้ก ำลังใจเขำ
ปฏิรูป 
                ไม่ใช่ฉวยเหตุ สร้ำงสถำนกำรณ์ กระหน่ ำ-ซ้ ำเติม และท ำไป-ท ำมำ ทหำรท ำให้กองทัพไม่ดี ที่ด่ำ 
                มันก็ทหำรในง่ำมขำธนำธรนั่นเอง! 
                ที่พงศกรท ำแก้ขวย โพสต์เฟซ ลำออกจำก กก.บห.พรรคบ้ำง สิ้นเดือนมีนำจะย้ำยออกจำกบ้ำนพักทหำร
บ้ำง 
                โธ่เอ๋ย...ด้ำน แถไถล ซะอำยแทน! 
                ที่พูดมำท้ังหมด เพรำะติดใจข้อควำมในเฟซที่พงศกรโพสต์มำด้วยประโยคขึ้นต้นเท่ำนั้น ที่ว่ำ... 
                "เนื่องจากปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศ จึงเพิ่งทราบข่าวทางประเทศไทยเก่ียวกับตัวผม......" 
                ถำมค ำ....... 
                "อะไรคือ 'ข้าราชการ' ของคุณ ที่ต้องไปปฏิบัติต่างประเทศ?" 
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ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" Line ID:@thaipost สัปดำห์สะเทือน “พรรคอนาคตใหม่” ตั้งแต่เรื่อง
ศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดียุบพรรคในวันศุกร์นี้ 21 ก.พ. ยันเรื่องนำยพลเกษียณอยู่บ้ำนหลวง ที่ปรำกฏว่ำ 
“พล.ท.พงศกร รอดชมภู” ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ในฐำนะแกนน ำพรรคผู้ผลักดันกำรปฏิรูปกองทัพเกิด
เสียท่ำ เมื่อมีกำรสอบถำมและสืบค้นพบว่ำเจ้ำตัวยังอำศัยอยู่ในบ้ำนพักภำยในศูนย์บัญชำกำรรักษำควำมปลอดภัย 
(ศรภ.) กองบัญชำกำรกองทัพไทย หลังเกษียณอำยุรำชกำรเมื่อปี 2559 ...0 
                อย่ำงไรก็ตำม ทันทีที่เรื่องปรำกฏขึ้น “พล.ท.พงศกร” ก็แสดงสปิริตแจ้งลำออกจำกต ำแหน่งรองหัวหน้ำ
พรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคในเวลำอันรวดเร็ว ส่วนเรื่องบ้ำนหลวงนั้นเตรียมย้ำยออกในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวงรอบกำรแต่งตั้งโยกย้ำยประจ ำปี ต่อมำ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก
มีเนื้อหำคำรวะในน้ ำใจของ “พล.ท.พงศกร” ที่แสดงควำมรับผิดชอบ และขออภัยต่อประชำชนทุกคน ขณะที่มุมมอง
ของฝ่ำยตรงข้ำมตั้งข้อสังเกตว่ำกำรลำออกครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำตัว ตรงที่ไม่โดนตัดสิทธิทำงกำรเมืองหำกถูกยุบ
พรรค ซึ่งประเด็นนี้คงต้องรอศำลตัดสิน กรณีมีกำรยุบพรรคเกิดขึ้นจริง กรรมกำรบริหำรพรรคที่ลำออกแล้ว แต่ด ำรง
ต ำแหน่งขณะเกิดเหตุจะถูกลงโทษด้วยหรือไม่ ...0 
                อีกเรื่อง ดรำมำประชำธิปไตยใจแคบ! ในกำรส่งผู้สมัครนำยก อบจ.บุรีรัมย์ ของพรรคอนำคตใหม่ เมื่อ 
“ภัทรพงศ์ ศุภักษร” อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ จ.บุรีรัมย์ โพสต์เฟซบุ๊กอ้ำงพรรคได้เลือก  “การุณ ใสงาม” 
อดีต ส.ว.แนวร่วมพันธมิตรประชำชนเพ่ือประชำธิปไตยและ กปปส. เป็นผู้สมัครนำยก อบจ. ทั้งระบุว่ำ “การุณ” เคียง
บ่ำเคียงไหล่กับ “สุเทพ เทือกสุบรรณ-สนธิ ลิ้มทองกุล” พร้อมซัดดุเดือดว่ำจะร่วมงำนกับอดีต กปปส. ที่ท ำลำยนิติ
ธรรม นิติรัฐ และท ำลำยประชำธิปไตยไม่ได้ ซึ่งต่อมำ “ช านาญ จันทร์เรือง” รองหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ชี้แจงว่ำเป็น
ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน พรรคยังไม่มีมติรับรองผู้สมัครนำยก อบจ.บุรีรัมย์ ต้องฟังควำมเห็นของคณะท ำงำนจังหวัด 
สมำชิก เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติมอีก ...0 
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     คำดได้เลยว่ำ หลังจำกนี้คณะท ำงำนจังหวัดกับสมำชิกพรรคคงจะดวลควำมเห็นกันดุเดือด ระหว่ำงประชำธิปไตยใจ
แคบกับใจกว้ำงอย่ำงแน่นอน เช่นเดียวกับควำมเห็นในโลกโซเชียลมีเดียที่ปะทะกัน ซึ่งในควำมจริงก็ไม่เคยเห็น “กา
รุณ” จะซี้ปึ้กเคียงไหล่กับ “สุเทพ-สนธิ” ตำมท่ีมโนออกมำ มันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือที่คนอีกฝ่ำยจะเปลี่ยนใจไปร่วมกับ
ฝ่ำยตัวเอง แสดงว่ำเขำไม่สุดโต่ง คุยกันได้ กลับกันถ้ำยิ่งใจแคบนั่นแหละคือควำมสุดโต่งเสียเอง เพรำะกำรแบ่งพว ก 
ผลักคนเป็นศัตรู ไม่ได้อยู่บนหลักกำรเคำรพควำมแตกต่ำง ควำมเชื่อในกำรใช้เหตุผลของปัจเจกบุคคล ตำมอุดมกำรณ์
เสรีนิยมประชำธิปไตยแต่อย่ำงใด ...0 
                แถมประเด็นน่ำสนใจต่อคดียุบพรรคอนำคตใหม่ข้อหำกู้เงิน “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีตกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวในกำรเสวนำ “เงินกับพรรคการเมือง อิสระ VS ตรวจสอบ” ที่คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โดยอธิบำยตอบโต้กรณีอ้ำงกันท ำนองว่ำกฎหมำยพรรคกำรเมืองปี 2550 มีค ำว่ำรำยได้อ่ืน แต่ปี 2560 ไม่
มี แสดงว่ำกู้ไม่ได้นั้น “สมชัย” ซึ่งเป็นอดีต กกต. ชี้ว่ำเงินกู้อยู่ในรำยกำรที่เรียกว่ำหนี้สินหมุนเวียน มิได้จัดไว้อยู่ใน
รำยกำรรำยได้อ่ืน ตำมงบกำรเงินปี 2557 จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่ำเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรำยกำรรำยได้อ่ืน และงบกำรเงินปี 2561 
ก็ยังมีพรรคกำรเมืองต่ำงๆ ปรำกฏรำยกำรเงินกู้ ...0 
นายชาติสังคม 
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