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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์    
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิด

งานรณรงค์โค้งสุดท้าย (BIG DAY) เพ่ือรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่ง  
ที่ว่าง ในพื้นที่อ าเภอไทรงาม (เฉพาะต าบลหนองทอง ต าบลพานทอง           
ต าบลหนองคล้า และ ต าบลมหาชัย) ณ อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

9 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ยโสธร ให้ความรู้สื่อมวลชนท้องถิ่นเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับ           
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

10 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ พปชร. มั่นใจเข้าวินเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ยนั “ไผ-่วราเทพ” 11 
2 คมชัดลึกออนไลน์ สนธิรัตน์ ชี้ ไผ่-วราเทพ เกาเหลา ไม่มีปัญหา 12 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ปัดยุ่งคดียุบ อนค.! เชื่อมั่นระบบยุติธรรมไทย 13 
4 MGR ออนไลน์ นายกฯ ลั่นไม่เกี่ยวคดียุบพรรค อนค. ให้ดูผิดพลาดจากใคร  14 
5 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่ เชื่อระบบยุติธรรมไทย โปร่งใส-เท่าเทียม ตัดสินคดีพรรคการเมือง 15 
6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ต ารวจวางก าลัง 150 นายรับมือกองเชียร์วันตัดสินคดียุบอนาคตใหม่ 16 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ปิยบุตร" แถลงชี้ศาล รธน. ไมม่ีอ านาจยุบพรรค ยนักู้เงินไม่ผิดกฎหมาย 18 
8 ไทยรัฐออนไลน์ “ที” ระดมทุนโต๊ะจีนยังท าได้ ปิยบุตรมั่นใจไม่โดนยุบ 19 
9 แนวหน้าออนไลน์ ส่งต ารวจดูแลเข้มศาลรธน. วันชี้ชะตาอนค. ปิยบุตรแถลงปิดคดีนอกสภาฯ 23 
10 คมชัดลึกออนไลน์ "ปธ.วิปฝ่ายค้าน" ใชว้ิธีเดิน2ขา ซักฟอกในสภาฯ-โซเชียลดันสุทิน, 26 
11 เวลิ์คพ้อยท์ออนไลน์ ปิยบุตร แถลงปิดคดียุบพรรคกู้เงิน 191 ล้าน ยืนยันอนาคตใหม่ไม่ผิด 27 
12 สยามรัฐออนไลน์ "แก้วสรร" มอง "อนาคตใหม่" มีโอกาสรอดคดียุบพรรค 28 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิด 'ขั้นตอนยุบพรรคการเมือง' สู่วันชี้ชะตา 'พรรคอนาคตใหม่' 31 
14 MGR ออนไลน์ อนาคตใหม่ปฏิรูปโป๊ะแตก-หมดพลังเร่าร้อน !? 33 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 ประชาไทยออนไลน์ นักประชาธปิไตยไร้พรมแดน แถลง 5 ประเด็นค้าน ศาล รธน.ยุบพรรคอนาคตใหม ่ 35 
16 แนวหน้าออนไลน์ ‘จอม’เอาด้วยลงชื่อหนุนแคมเปญ‘คัดค้านยุบอนาคตใหม่’ 36 
17 สยามรัฐออนไลน์ "หมอวรงค์" ปุจฉา "อนาคตใหม่" ท าแบบแมนฯ ซิตี้ 37 
18 ไทยรัฐออนไลน์ วรงค์ ถาม อนาคตใหม่ "กู้เงินจริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง" แบบแมนฯซิตี้ 38 
19 INN ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” มั่นใจแคมเปญต้านยุบอนค.ไม่กระทบคด ี 39 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตเด็กจตุพรเปิดจุดขายพรรคใหม่! 40 
21 มติชนออนไลน์ กมธ.แก้รธน. จ่อเร่งเครื่องหารือช่วงมี.ค. ถกแนวทางรื้อ รธน.ฉบับ 60 41 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เรียงคนมาเป็นข่าว ว 42 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'   43 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ถ้าพรรคการเมืองกู้เงินได้? 46 
4 ไทยรัฐออนไลน์ "เจ๊หน่อย" ก าชับ ส.ส.ซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ดี เปิด 8 ชื่อ ถูกวางตัว 48 
5 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ชิ่งลูกมั่วฟอร์มโบราณ 49 
6 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : อนาคตใหม่ในยุคปฏิรูปกองทัพ 50 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
  

  
     

 

 
  
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดม   
การกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ของต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน เจ้าพนักงานปกครอง พนักงานสืบสวนสอบสวน
และไต่สวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์              
กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร และ พ.ต.อ.ก าลาภ โตทองสุข  
ผู้ก ากับการต ารวจภูธรพรานกระต่าย นายองอาจ สังคหัตฐาวร ปลัดจังหวัดก าแพงเพชร พ.อ.พงศธร นิพยะ หัวหน้านโยบาย
แผนการข่าวกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดก าแพงเพชร และนายธนบูรณ์ สินมานะ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีต ารวจภูธร             
พรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ปลอ่ยแถวระดมการกวาดลา้งอาชญากรรมกอ่นการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัก าแพงเพชร เขตเลอืกตัง้ที ่2 

19 ก.พ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม            
Big Day รณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2             
ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายธนบูรณ์ สินมานะ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร พ.ท.สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุโขทัย ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม                  
ความเป็นพลเมือง นายองอาจ สังคหัตฐาวร ปลัดจังหวัดก าแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ศส.ปชต. ลูกเสืออาสา 
กกต. รด.จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และต ารวจ จ านวน 200 คน เดินรณรงค์จากจุดเริ่มต้น ณ สนามท่ีว่าการอ าเภอ            
พรานกระต่าย ถนนประเวศไพรวัลย์ ผ่านหน้าตลาดเทศบาลต าบลพรานกระต่าย รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปดิกจิกรรม Big Day รณรงค์โคง้สุดทา้ยเชญิชวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัก าแพงเพชร เขตเลอืกตัง้ที ่2             

19 ก.พ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเชียร์และเป็นก าลังใจให้กับ
นักกีฬาฟุตบอลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงแข่งขันกับทีมส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สรุปผลการแข่งขันส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ชนะด้วย
คะแนน 1 ต่อ 0 ประตู ณ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มเชียรแ์ละเปน็ก าลงัใจใหก้บันกักฬีาฟตุบอล  

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
18 ก.พ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม            
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ สุขหล้า ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้งและ
การออกเสียงประชามติ 2 ร.ต.อ นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ านวยการส่งเสริมความเป็นพลเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์                 
การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง ในการกรอกแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ ง ในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ อ าเภอโกสัมพีนคร                   
จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณก์ารอบรม กปน.ในการกรอกแบบพมิพป์ระจ าหนว่ยเลอืกตัง้ 

19 ก.พ. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันที่ 20  
กุมภาพันธ์ 

2563 

- แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ 
คันทรีคลับ อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ        
ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  ศ . สั น ทั ด  ศิ ริ อ นั น ต์ ไ พ บู ล ย์ 
นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วม
พิธี ปิ ดการศึ กษาอบรม และปั จฉิ มนิ เทศแก่ 
คณะนักศึกษาหลักสูตร พตส.10   

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 

2563 

- แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ 
คันทรีคลับ อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาอบรมและ       
ปัจฉิมนิเทศแก่คณะนักศึกษาหลักสูตร พตส.10   

 13.30 น. อาคารสุขประพฤติ นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ  
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ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:14 น.  
 
 

โค้งสุดท้าย กกต.รณรงค์ใช้สิทธิ ลต.ซอ่ม ก าแพงเพชร ‘เพชรภูมิ’ พลังประชารัฐ มาแรง 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1983226 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1983226
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สยามรัฐออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2563 10:59  

กกต. ยโสธรให้ความรูส้ื่อมวลชนท้องถ่ินเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร นางจินตนา โคตรสมบัติ 
พนักงานการเลือกตั้งช านาญการ นายชัยวัช นอกุล พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดยโสธร มาให้ความรู้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครื่อข่ายประชาสัมพันธ์
ประจ าหมู่บ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นตลอดจนคุณสมบัติของการที่จะลงรับสมัครการเลือกตั้ง
ที่จะต้องเตรียมหลักฐานนอกจากนั้นแล้วยังมีข้อห้ามอีกหลายอย่างซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของจนเองให้
ถูกต้องว่าครบและสามารถลงสมัครได้แต่หากตรวจพบว่าคุณสมบัติของบุคคลใดก็ตามที่ลงสมัครแล้วตรวจพบว่า
คุณสมบัติไม่ครบถื่อว่าแจ้งความเท็จกระท าผิดกฏหมายซึ่งจะมีโทษ 
นอกจากนั้นแล้วทางเจ้าหน้าที่ยังให้ความรู้กับการที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง  อบต.เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
อบจ.นั้นในขณะของ อบจ.ได้ท าการแข่งเขตเลือกตั้งแล้วทั้ง 30 เขต.และปิดประกาศให้ประชาชนทราบและแสดงความ
คิดเห็น แต่ครบก าหนดแล้วไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นมาทาง กกต.ยโสธรแต่อย่างใดก็คงให้คณะกรรมการแบ่ง
เขตการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะเลือกแบบไหนเพราะมี 3 รูปแบบทั้ง 30 เขต.ในส่วนของ อบต.เทศบาลต าบล ในตอนนี้ก็
ส่งการแบ่งเขตเข้ามาหมดแล้วเหลือแต่ที่จะประกาสให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ทราบเพ่ือจะได้แสดงความคิดเห้นในการ
แบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ถ่าไม่มีคณะกรรมการก็จะพิจารณาและส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางพิจารราอีก
ครั้งหนึ่งและในส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นทาง กกต.จังหวัดยโสธรพร้อมแล้วรอแต่คณะรัฐมนตรีประกาศให้มีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นเท่านั้น 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/133500 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/133500
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เผยแพร่: 18 ก.พ. 2563 16:29   ปรับปรุง: 18 ก.พ. 2563 18:20    

พปชร.มั่นใจเข้าวินเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ยัน “ไผ่-วราเทพ” ไร้ปัญหาแม้เห็นต่าง 

 
 

วันนี้ (18 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ว่า พรรค พปชร.ได้ส่ง ส.ส.และ
แกนน าพรรคลงพ้ืนที่ช่วยนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.หาเสียง สลับกับการปราศรัยย่อย ภาพรวมขณะนี้ยังมี
ความมั่นใจว่าน่าจะได้รับความไว้วางใจจากชาวก าแพงเพชรในการเลือกตั้งซ่อมวันที่  23 ก.พ.นี้ ส่วนที่พรรคเพ่ือไทย
แสดงความมั่นใจเช่นเดียวกันนั้น ตนเห็นว่าพ้ืนที่นี้พรรค พปชร.ได้รับคะแนนความนิยมอย่างสูงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
24 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา ตัวผู้สมัครเองเป็นคนรุ่นใหม่ ท างานกับ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์  อดีต ส.ส.ที่เป็นบิดามาโดย
ตลอด ซึ่ง พ.ต.ท.ไวพจน์เป็นบุคคลที่ประชาชน อ.ลานกระบือ และอ.พรานกระต่าย ไว้วางใจ นายเพชรภูมิก็ท างานหนัก
ต่อเนื่องในพ้ืนที่ มีผลงานจับต้องได้ แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ จึงมองว่าเราจะได้รับความไว้วางใจ 
เมื่อถามถึงกระแสข่าวปัญหาระหว่าง ส.ส.ก าแพงเพชร ที่ไม่ค่อยคุยกัน โดยเฉพาะนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 1 
กับนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง นายสนธิรัตน์กล่าวว่า  ตรงนี้ไม่มีปัญหา เป็นเรื่องของความเห็น
ต่างกันซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด คงไม่ใช่ประเด็นหลัก 
เมื่อถามว่า หากไม่สามารถป้องกันแชมป์ในพื้นที่นี้ได้ ถือว่าเสียหายใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เราท างานหนักที่สุด 
ส่วนประชาชนตัดสินใจอย่างไรคงเป็นอย่างนั้น มั่นใจว่าการท างานของเราท าให้ประชาชนมั่นใจ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000016488 
 
 
 
 
 

 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000016488
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18 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:45 น.  

 
 
สนธิรัตน์ ชี ้ไผ่-วราเทพ เกาเหลา ไม่มีปัญหา 

"สนธิรัตน์" มั่นใจ เลือกตั้งซ่อม "ก าแพงเพชร" ชี้ พื้นที่ "พปชร." ได้รับความนิยม ชี้ "ไผ่-วราเทพ" เกาเหลา ไม่มีปัญหา 
18 ก.พ.2563-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึง
การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ว่า พรรค พปชร.ได้ส่ง ส.ส.และแกนน าพรรค ลงพ้ืนที่ช่วยนายเพชรภูมิ  
อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.หาเสียง สลับกับการปราศรัยย่อย ภาพรวมขณะนี้ยังมีความมั่นใจว่าน่าจะได้รับความไว้วางใจ
จากชาวก าแพงเพชรในการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 23 ก.พ.นี้ ส่วนที่พรรคเพื่อไทยแสดงความมั่นใจเช่นเดียวกันนั้น ตนเห็นว่า 
พ้ืนที่นี้พรรค พปชร.ได้รับคะแนนความนิยมอย่างสูงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ตัวผู้สมัครเองเป็นคน
รุ่นใหม่ ท างานกับ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส. ที่เป็นบิดามาโดยตลอด ซึ่ง พ.ต.ท.ไวพจน์เป็นบุคคลที่
ประชาชน อ.ลานกระบือ และอ.พรานกระต่าย ไว้วางใจ นายเพชรภูมิก็ท างานหนักต่อเนื่องในพ้ืนที่ มีผลงานจับต้องได้ 
แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ จึงมองว่าเราจะได้รับความไว้วางใจ 
เมื่อถามถึงกระแสข่าวปัญหาระหว่าง ส.ส.ก าแพงเพชร ที่ไม่ค่อยคุยกัน โดยเฉพาะนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 1 
กับนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ตรงนี้ไม่มีปัญหา เป็นเรื่องของความเห็น
ต่างกันซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด คงไม่ใช่ประเด็นหลัก 
                 เมื่อถามว่า หากไม่สามารถป้องกันแชมป์ในพ้ืนที่นี้ได้ ถือว่าเสียหายใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เรา
ท างานหนักที่สุด ส่วนประชาชนตัดสินใจอย่างไรคงเป็นอย่างนั้น มั่นใจว่าการท างานของเราท าให้ประชาชนมั่นใจ 
“สนธิรัตน์” เผย ย้ายที่ท าการพรรคใหม่ เหตุ สมาชิกเพ่ิม แต่เมื่อไร ยังไม่ได้ข้อยุติ ระบุ ที่เก่าก็ยังอยู่  
          ส่วน กรณีท่ี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร.ระบุจะย้าย
ที่ท าการพรรคจากอาคารปานศรี ถ.รัชดาภิเษก ไปอยู่อาคารตรงข้ามกับศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายสนธิรัตน์  กล่าว
ว่าที่ท าการพรรคแห่งใหม่เป็นส่วนที่จะให้ความสะดวกแก่พรรคมากขึ้น ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะสมาชิกมีจ านวนมาก 
จากเดิมที่ใช้อาคารปานศรีเพราะคิดว่าเพียงพอ พ้ืนที่ใหม่จึงสะดวกต่อการประชุมและจอดรถได้มากขึ้น ส่วนที่ท าการ
พรรคแห่งเก่าจะยังอยู่ โดยยังคุยกันอยู่ว่าจะรักษาเอาไว้อย่างไร ส่วนจะย้ายไปเมื่อไรนั้น ยังไม่ได้ข้อยุติและข้อสรุป ต้อง
คุยกันอีกที 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/417659?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/417659?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/417659?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.52 น.  

'บิ๊กตู่' ปัดยุ่งคดียุบ อนค.! เชื่อมั่นระบบยุติธรรมไทย 
"บิ๊กตู่"ปัดเอ่ียวคดียุบพรรคอนาคตใหม่ เชื่อม่ันระบบ ยุติธรรมภายใต้ระบอบปชต. ปฏิบัติต่อคนไทยด้วยความเท่า
เทียมกัน  

 
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคดีกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ ว่า เรื่อง
การพิจารณาคดีของพรรคการเมืองนั้น ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนหรือรัฐบาล จะถูกจะผิดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง
และหลักฐาน ทุกอย่างต้องว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน 
และส่วนตัวยังไม่ทราบว่าผลค าวินิจฉัยจะออกมาในทิศทางใด เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกท้ังต้องไปดูความผิดพลาดเกิด
จากใคร และประชาชนควรสนับสนุนหรือไม่ แต่ในฐานะนายกฯและรัฐบาล ตนเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และต้องปฏิบัติต่อประชาชนคน
ไทยด้วยความเท่าเทียมกัน. 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/758219 
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เผยแพร่: 18 ก.พ. 2563 15:54   ปรับปรุง: 18 ก.พ. 2563 18:16    

นายกฯ ลั่นไม่เกี่ยวคดียุบพรรค อนค. ให้ดูผดิพลาดจากใคร ควรหนุนหรือไม ่
 

 
 
  วันนี้ (18 ก.พ.) เวลา 15.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 
กล่าวหลังการประชุม ครม. ถึงการพิจารณาคดีของพรรคการเมืองว่า ตนเห็นพูดกันทุกวัน อันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
กับตนและรัฐบาลเลย ผลจะถูกหรือผิดเป็นเรื่องหลักการข้อเท็จจริง ตามหลักการข้อกฎหมายพรรคการเมืองให้ว่าไป
ตามกระบวนการยุติธรรมด้วยข้อมูลและหลักฐานทุกประเด็น เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันทั้งสิ้น เป็น
กฎเกณฑ์และข้อความเดียวกัน ส่วนผลการตัดสิน ตนไม่ทราบว่าจะออกมาอย่างไร และตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฉะนั้น ไป
ดูความผิดพลาดเกิดจากใคร และประชาชนควรสนับสนุนหรือไม่ 
  “ผมในฐานะรัฐบาล เป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความโปร่งใส ยุติธรรม และต้องปฏิบัติต่อประชาชนคนไทยด้วยความเท่าเทียมกัน” 
นายกฯ กล่าว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000016461 
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:38 น.  

 ‘บิ๊กตู่’ เชื่อระบบยุตธิรรมไทย โปร่งใส-เท่าเทยีม ตัดสินคดีพรรคการเมือง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1984167 
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วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 19:14 น. 

ต ารวจวางก าลัง 150 นายรับมือกองเชียร์วันตัดสินคดียุบอนาคตใหม่ 
 

 
 

  เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกต ารวจ กล่าวถึงกรณี ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค า
วินิจฉัย คดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรค
อนาคตใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.63 ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ(ตร.)? มอบหมายให้ 
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานความมั่นคง วางมาตรการป้องกันความแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึน 
ส่วนการวางก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลความปลอดภัย ทาง พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. จัดก าลังกองบังคับการ
อารักขาและควบคุมฝูงชนทั้งชายและหญิง อ านวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนที่เดินทาง
มาติดต่อราชการและมาให้ก าลังใจพรรคอนาคตใหม่ 
"ฝากถึงกองเชียร์ขอให้ปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบกฎหมาย เคารพกฎกติกา  อย่าท าอะไรที่สุ่มเสี่ยง เพราะเมื่อกฎหมาย
เดินหน้าไปแล้วไม่สามารถหยุดได้ ส่วนการข่าวยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ความไม่สงบ" รองโฆษกตร.กล่าว 
ด้านพล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น. กล่าวว่า เบื้องต้นกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 วางก าลังต ารวจดูแล
รักษาความปลอดภัยโดยรอบศาลรัฐธรรมนูญจ านวน 1 กองร้อย หรือประมาณ 150 นาย ส่วนบริเวณด้านในศาล
รัฐธรรมนูญจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลดูแล และก าหนดเขตอ านาจศาล พ้ืนที่ส าหรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมาให้
ก าลังใจพรรคเช่นเดียวกับครั้งก่อน 

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต ารวจจะเริ่มน าก าลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความปลอดภัย และตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า 
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัย และจะมีการตั้งด่าน
ตรวจความเรียบร้อยตามแผนของกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 
พล.ต.ต.สมประสงค์ กล่าวอีกว่า พรรคอนาคตใหม่ถือเป็นพรรคที่เคารพกฎหมายพอสมควร และอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ดังนั้นจึงไม่กังวลเรื่องการชุมนุม เพราะจากการสืบสวนพบว่าผู้ชุมนุมและกลุ่มให้ก าลังใจของพรรคอนาคตใหม่ 
จะไม่เดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนุญ แต่จะมีการรวมตัวกันที่ที่ท าการของพรรคอนาคตใหม่เช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว 
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ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจก็จะส่งก าลังเจ้าหน้าที่เข้าดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของ สน.มักกะสันและกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 ซึ่งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ได้เรียกประชุม
ร่วมต ารวจนครบาล 1 และ 2 เพ่ือสรุปมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันดังกล่าวอีกครั้ ง ในเวลา 11.00 น. ที่
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

ทั้งนี้หากประชาชนต้องการไปให้ก าลังใจ ไม่มีป้ายเรียกร้อง หรือรถขยายเสียง ก็จะไม่เข้าข่ายการชุมนุมตาม 
พ.ร.บ.ชุมนุม ก็สามารถกระท าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าหน้าที่ต ารวจทราบ  แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการ
อนุญาตจากศาลและอยู่ในพื้นท่ีที่ศาลก าหนด 

ส่วนกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตาม ก็ขอให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย ไม่ลงมา
ชุมนุมเรียกร้องลงพื้นที่ถนน หากมีปัญหาก็ให้ใช้วิธีการถกเถียงกันในสภา หรือร้องเรียนตามหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/615222 
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วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 13:22 น. 

"ปิยบุตร"แถลงชี้ศาลรธน.ไม่มอี านาจยุบพรรค ยันกู้เงินไม่ผิดกฎหมาย 
 

 
   
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แถลงปิดคดีเงินกู้ก่อนที่
ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังค าวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้ 
มีประเด็นที่จะชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบ 5 ประเด็นที่จะแถลงต่อศาลเพื่อชี้ให้เห็นว่าพรรคไม่ได้กระท าความผิด 

1.พรรคจ าเป็นต้องกู้เงินจากหัวหน้าพรรคมาท ากิจกรรมทางการเมืองตามกรอบเวลาที่จ ากัด  ซึ่งเป็นแนวทางที่
แตกต่างจากพรรคการเมืองอ่ืน เช่น การขายโต๊ะจีนเพื่อรับเงินบริจาคจากทุนขนาดใหญ่ 

2.พรรคการเมืองสามารถกู้เงินได้ เพราะเป็นนิติบุคคลเอกชนไม่ใช่หน่วยงานรัฐ ที่ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ 
3.เงินกู้เป็นหนี้สิน ไม่ใช่รายได้ ไม่ใช่เงินบริจาค ไม่ใช่ประโยชน์อื่นใด 
4.กระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
5.ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจยุบพรรคจากกรณีดังกล่าว เพราะเป็นกระบวนการตามกฎหมายลูก ไม่ใช่ตัว

รัฐธรรมนูญ 
"พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ท าผิดตามมาตรา 62, 66 และ 72 ศาลรัฐธรรมนูญต้องยกค าร้อง ผมไม่เข้าใจว่า พ.ร.บ.

พรรคการเมือง มีไว้เพ่ือสนับสนุนให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง หรือเอาไว้ก าจัดพรรคการเมือง  ไม่ว่าจะชี้แจงอย่างไรก็มี
ประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีก หรือผิดที่ชื่อพรรคอนาคตใหม่ เรื่องนี้มันเหมือนหมาป่ากับลูกแกะ อยากรู้ว่า กกต.ต้องการอะไร
กันแน่"นายปิยบุตร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/615179 
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 ก.พ. 2563 05:16 น. 

ทีระดมทุนโต๊ะจีนยังท าได้ ปิยบุตรมั่นใจไม่โดนยุบ 

 
 
  แถลงโต้เงินกู้นอกศาล พท.ฟุ้งเชือดรมต.ได้แน่ เบรกหยุดสงกรานต์ 9 วัน 
“ปิยบุตร” แถลงปิดคดีเงินกู้ อนค.นอกศาล รธน. ยันท าเปิดเผย ท่ามกลางข้อห้ามสารพัดของ คสช. แถม กกต. ยังห้าม
จัดกิจกรรมระดมทุน ย้ าหลักกฎหมายมหาชนไม่มีข้อห้ามถือว่าท าได้ ชี้ถ้าผิดจริงก็แค่โทษปรับ ไม่ถึงขั้นยุบ พรรค ฉะที 
พปชร.จัดโต๊ะจีนระดมเงินจากทุนยักษ์ใหญ่กว่า 600 ล้านท าได้ “เหลิม” ฟุ้ง “ยุทธการ อรุณรุ่ง” ขย่มรัฐบาล “สุทิน” 
แย้มอภิปรายจบยื่นป.ป.ช.ฟันซ้ า 5 ประเด็น โวมีเห็บเหาโดดหนีสุนัขป่วยแน่ “อนุดิษฐ์” เย้ย “บิ๊กตู่” ปากกล้าขาสั่น 
“ประยุทธ์” คุยแจงได้ทุกปม แต่ขออย่าบิดเบือนข้อมูล ปัดเอ่ียวยุบ อนค. “ธรรมนัส” ขู่ถ้าหมิ่นเจอฟ้องแน่ “ลุงตู่” 
เบรกหัวทิ่มหยุดสงกรานต์ 9 วัน 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ถือโอกาสแถลงปิดคดีเงินกู้นอกศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนวันตัดสิน 
ยืนยันเป็นการท าเรื่องกู้แบบเปิดเผย ชี้แจงไว้ชัดในงบการเงิน ท่ามกลางข้อห้ามสารพัดของ คสช. เปรียบทีพรรคพลัง
ประชารัฐจัดโต๊ะจีนระดมเงินจากทุนยักษ์ใหญ่กว่า 600 ล้านบาท ไม่เห็นเป็นไร 
“ปิยบุตร” แถลงปิดคดีนอกศาลฯ 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ก.พ. ที่พรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
แถลงปิดคดีนอกศาลรัฐธรรมนูญกรณีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยคดีวันที่ 21 ก.พ.ว่า พร
รอนาคตใหม่ ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2561 และเปิดรณรงค์รับสมาชิกพรรคและระดมทุนรับบริจาคทันที  
เพราะกฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้งเรียกร้องให้พรรคการเมืองท าหลายเรื่อง  ทั้งการตั้งสาขาพรรค ตัวแทน
พรรคประจ าจังหวัด มิฉะนั้นจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ แต่ช่วงเวลานั้นมีค าสั่ง คสช.ห้ามด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ในท้ายที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือแจ้งมาว่าห้ามพรรคขายสินค้าออนไลน์ต้องขายตามหน้าร้าน
เท่านั้น และให้รับบริจาคได้จากกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น ห้ามรับจากบุคคลทั่วไป ที่ส าคัญคือห้ามจัดกิจกรรมระดม
ทุน โดยต้องรอจนถึงเดือน ธ.ค. คสช.จึงจะปลดล็อกทางการเมือง 
ชี้หากผิดจริงก็ไม่ถึงยุบพรรค 

นายปิยบุตรกล่าวว่า พรรคพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเวลาไม่กี่เดือน จึงตัดสินใจกู้เงิน และไม่ได้ปกปิดเป็นความลับ 
ประกาศชัดเจนในงบการเงินต้องการให้เกิดความโปร่งใส และทยอยใช้คืนตามสัญญาเงินกู้ เมื่อพิจารณาตามกฎหมาย
พรรคการเมืองสามารถกู้เงินได้ ตามหลักกฎหมายมหาชนตราบเท่าที่กฎหมายไม่ได้ห้าม หากกฎหมายเขียนชัดว่าห้ามกู้
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เงิน พรรคจะไม่มีทางกู้เงินแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นหากจะมาลงโทษถึงขั้นยุบพรรคควรต้องตีความอย่างเคร่งครัด  จะมา
อาศัยการตีความแบบขยายความไม่ได้ ที่ส าคัญเงินกู้ไม่ใช่รายได้ และเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค เงินกู้ไม่ใช่ประโยชน์อื่นใด แต่
เงินกู้คือหนี้สิน งบการเงินของแต่ละพรรคที่แสดงต่อ กกต.ในส่วนของเงินกู้ล้วนจัดอยู่ในหมวดหนี้สิน ต่อให้ กกต.ตีความ
หรือขยายความว่าเรามีความผิด ก็มีโทษแค่การปรับเท่านั้น 
ฉะ พปชร.จัดโต๊ะจีนระดมทุนได้ 

นายปิยบุตรกล่าวต่อว่า ขณะที่พรรคพลังประชารัฐจัดโต๊ะจีนระดมทุน วันที่ 19 ธ.ค.2561 ได้เงินมากกว่า 600 
ล้านบาท บางบริษัทให้บริษัทลูก 3 บริษัทมาบริจาค เช่นเดียวกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยจัดโต๊ะจีนได้เงินมากกว่า 
200 ล้านบาท ถ้าเปิดรายชื่อมาดูจะพบว่าคนที่ซื้อโต๊ะจีนล้วนเป็นบริษัทใหญ่ แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ต้องการรับเงินจาก
บริษัททุนผูกขาด แม้พรรคจะได้รับการติดต่อเข้ามา พรรคเราเป็นพรรคเกิดใหม่ไม่ต้องการให้มีทุนเข้ามาครอบง า แต่
กฎหมายบังคับให้เราท าเรื่องต่างๆจ านวนมาก เช่น ค่าเช่าส านักงาน  ค่าจ้างบุคลากร งบประมาณเดินสายรับสมาชิก
พรรค ทั้งหมดใช้เงินทั้งสิ้น จนในท้ายที่สุดเส้นตายใกล้เข้ามาจึงเหลือทางเลือกเดียว คือการกู้เงิน เพราะพรรคอนาคต
ใหม่ไม่มีปัญญาจัดโต๊ะจีนแล้วจะได้เงิน 600 ล้านบาท หรือ 200 ล้านบาท 
เปรียบยุบความหวังคนรุ่นใหม่ 

นายปิยบุตรกล่าวอีกว่า วันที่ 21 ก.พ. หากยุบพรรคจริง จะเป็นครั้งแรกที่ยุบพรรคฝ่ายค้านและยุบก่อน
อภิปรายไม่ไว้วางใจ 3 วัน พรรคเราเริ่มต้นสร้างความหวังใหม่ให้กับคนรุ่นหนุ่มสาว หากถูกยุบจะเป็นการยุบความหวัง
ของคนรุ่นใหม่ เป็นการทุบเข้าไปที่หัวใจของคนจ านวนมากที่หวังว่าประเทศ ไทยจะไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม และยังเป็นการ
ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นที่ต้องการให้ประเทศไทยหลุดจากวงจรรัฐประหาร อย่าเอานิติสงครามมาเป็นเครื่องมือ 
เพราะไม่เป็นคุณต่อการพัฒนาประเทศไทย ตรงกันข้ามจะตอกลิ่มให้ความแตกแยกร้าวลงไปเรื่อยๆ ฝากถามไปยัง กกต.
และผู้บริหาร กกต. ว่าตื่นเช้ามา ในแต่ละวันส่องกระจกแล้วถามตัวเองดังๆว่า คุณต้องการยุบเพราะเป็นพรรคอนาคต
ใหม่ใช่หรือไม่ และไม่ต้องการให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตรมีบทบาทในทางการเมืองใช่หรือไม่ หนังยุบ
พรรคเรื่องนี้จะไม่เหมือนเดิม เพราะพรรคอนาคตใหม่จะไม่หายไป นายธนาธรและนายปิยบุตรจะไม่หายไป แต่จะเห็น
ว่าพวกเราโลดแล่นมากกว่าเดิม และ ส.ส.ของพรรคจะไม่เติมให้กับรัฐบาล 
  ช่วงบ่ายที่พรรคเพ่ือไทย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ เรียกประชุมคณะท างาน 3 
ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการกิจการพิเศษ ตัวแทนกรรมการบริหารพรรค  ตัวแทนวิปฝ่ายค้าน เพ่ือสรุปความ
คืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐที่ออกมาข่มขู่ว่าจะเปิดแผลฝ่ายค้านนั้น 
พวกตนไม่กลัว ถ้าผิดคงจัดการไปแล้ว ไม่เหมือนพรรคพลังประชารัฐที่รัฐมนตรีบางคน เป็นผู้ต้องหาแต่ไม่ยอมมอบตัว 
จะรอดูว่าถ้าสภาฯปิดแล้วจะใช้เอกสิทธิ์อะไร ถ้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมจะเปิดเกมนอกสภาฯ พวกเราก็พร้อม สิ่งที่ 
คสช.สร้างมรดกบาปเอาไว้ ถ้าเรามีโอกาสต้องแก้ คือ 1.แก้กฎหมายย้อนหลังในทางเป็นโทษ 2.แก้กกฎหมายโดยไม่มี
อายุความ 3.ให้มีการพิจารณาคดีลับหลังได้ เชื่อว่าในรัฐบาลเองวันหนึ่งต้องยิงกันใน ครม. เพราะทุกคนเหน็บปืนไว้ไม่มี
ใครไว้ใจกันเลย 
  ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวต่อว่า ขอตั้งชื่อคณะกรรมการพิเศษ และคณะที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ว่า  “ยุทธการ
อรุณรุ่ง” แล้ววันข้างหน้าจะได้รู้ว่าเหตุใดจึงเรียกเช่นนี้ เมื่อเปิดข้อมูลออกมาแล้ว รับรองว่าสร้างผลกระเทือนถึงรัฐบาล
แน่นอน ที่เสิร์ฟตอนนี้เป็นออเดิร์ฟ แต่เมนคอร์สจะไปเสิร์ฟในสภาฯ พวกตนขอเป็น บก.ส่วนหลังคอยซัพพอร์ตข้อมูลให้
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คนในสภาฯ จะไม่ท าตัวเบอะบะ พวกที่ท าตัวเป็นองครักษ์ รู้หรือว่าเขาจะอภิปรายอะไร ท าเป็นจะเตรียมข้อมูล  ดูแล้ว
เป็นนางงามตกรอบกันทั้งนั้น ส่วนเรื่องคดีความของพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะพรรคการเมืองด้วยกันขอภาวนาให้รอด
พ้นจากการถูกยุบพรรค เพราะพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน เราถูกยุบมาแล้ว 
  ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงว่า ฝ่ายค้านเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ไว้แล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ เนื้อหาสาระลงตัวเรียบร้อย รวมผู้อภิปรายทั้งสิ้น 34-35 คน เมื่อถามว่า เริ่มมีการเปิดประเด็น
เรื่องย้ายโรงงานยาสูบเอ้ือประโยชน์ต่อเจ้าสัว นายสุทินตอบว่า เป็นการปลุกเร้าตัวอย่างบางตอนให้สังคมติดตาม การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีผลกระทบต่อรัฐบาลแน่นอน คาดว่า หลังการอภิปรายมีไม่ต่ ากว่า 5 เรื่องที่จะส่งร้องต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รอบนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอน เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่
แล้วแต่คาดไม่ถึงว่าจะเลวร้ายได้มากถึงเพียงนี้ ฝ่ายค้านจะอภิปรายลงลึกจนสามารถเอาผิดรัฐมนตรีได้ เชื่อว่าพรรคร่วม
รัฐบาลที่ยึดมั่นประชาชนจะลุกขึ้นมายื่นค าขาดให้พรรคแกนน าท าอะไรสักอย่าง เหมือนที่พรรคพลังธรรมเคยกดดันจน
รัฐบาลขณะนั้นต้องยุบสภาฯ เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกัน 
   นายสุทินกล่าวว่า ไม่อยากเปรียบว่าเวลาสุนัขป่วย เห็บเหาต้องไม่อยู่ด้วยแล้ว ต้องหาทางหนีเอาตัวรอด แต่เชื่อ
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับส านึกและความเปราะบางทางจริยธรรมของแต่ละคน โดยเฉพาะนายกฯ อาจจะมาก
หน่อย เมื่อถามว่ามีการเตรียมการไว้กรณีพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบหรือไม่ นายสุทินตอบว่า เชื่อว่าอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบ 
แต่ถ้ายุบจะมี ส.ส. 3 คนที่ถูกวางตัวไว้ให้อภิปรายหายไปด้วย แต่เรามีระบบทดแทนไว้ แต่ฝ่ายค้านไม่ได้ให้ความส าคัญ
เรื่องมือในสภาฯ ถึงอย่างไรเรื่องมือเราสู้ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ให้ความส าคัญด้านกระแสสังคมมากกว่า ส่วนจะมีงูเห่าหรือไม่
คงไม่ต้องควบคุมอะไรมาก ตอนนี้มาถึงขั้นสังคมควบคุมแล้ว สังคมตรวจสอบถี่ยิบ งูเห่าจะเลื้อยไปไหนก็เห็นหมด 
ขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการแจกกล้วย 
  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การตั้งวอร์รูมสกัดการตรวจสอบจากฝ่ายค้านของ
ทางรัฐบาลนั้น ไม่แปลกใจที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เลือกใช้วิธีนี้ เพราะตั้งแต่เป็นนายกฯจากการยึดอ านาจ
ยังไม่เคยถูกตรวจสอบมาก่อน มีแต่กล่าวหาคนอ่ืนใช้กฎหมายพิเศษเล่นงานนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม  เมื่อต้องถูก
ตรวจสอบตามกฎหมายเป็นครั้งแรกจึงอาจกังวลและวิตกจริต ที่ผ่านมาเคยแต่ชี้นิ้วเล่นงานคนอ่ืน ที่ส าคัญไม่มีมาตรา 
44 เป็นยาวิเศษอีกแล้ว เป็นพฤติกรรมที่จงใจเล่นเกมนอกสภาชัดเจน เล่นการเมืองแบบโบราณ ยอมใช้ทุกวิธีการเอาตัว
รอดโดยไม่สนใจความถูกต้อง หาก พล.อ.ประยุทธ์อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ แสดงว่าก าลังสนับสนุนให้พวกพ้องท าลายระบอบ
ประชาธิปไตย โดยใช้นักการเมืองเป็นเครื่องมือ อยากเรียกร้องให้ยอมรับกติกาการตรวจสอบ  นอกเสียจากเป็นพวก
ปากกล้าขาสั่น คิดว่าคงชี้แจงไม่ได้แน่ๆ จึงต้องใช้ลูกสมุนคอยปั่นป่วนอยู่นอกสภา 
  นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า กรณีนายสมชาย แสวงการ ส.ว.  กล่าวหาพรรคอนาคต
ใหม่พยายามกดดันศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการย้อนแย้งกับที่นายสมชายระบุว่าไม่มีใครทราบศาลรัฐธรรมนูญจะมีค า
วินิจฉัยยุบพรรคหรือไม่ ถือเป็นการดูถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ เพราะศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอิสระในการ
วินิจฉัยไปตามเนื้อหากฎหมาย ดังนั้น กิจกรรมของพรรคการเมืองที่อยู่ในกรอบของกฎหมายย่อมไม่มีผลผูกพันกับค า
ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรอิสระแน่นอน การอ้างว่ามีการใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายจึงเป็นได้แค่เรื่องข าขัน
ที่ไร้สาระ ที่ผ่านมานายสมชายออกตัวแรงแสดงตัวตนให้ คสช.เห็นหน้าเห็นตา จนได้เป็น สนช. ต่อเนื่องมาจนเป็น ส.ว. 
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คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนได้ดิบได้ดีจากการรัฐประหาร เพราะหากบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบ คนเหล่านี้คงได้
แค่เกาะรั้วสภาเท่านั้น จึงไม่แปลกใจที่จะออกมาเชลียร์ลูกพ่ีเต็มที่ 
  วันเดียวกันเวลา 15.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้
สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ถึงกรณีฝ่ายค้านทยอยเปิดข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  โดยเฉพาะการเปิด
ประเด็นให้เจ้าสัวเช่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 50 ปี มองเป็นการเอ้ือประโยชน์ว่า เรื่องทั้งหมดนี้จะขอชี้แจงในสภา มี
ข้อมูลที่สามารถชี้แจงได้หมดทุกประเด็น ขอร้องว่าอย่าบิดเบือนก็แล้วกัน  และเมื่อชี้แจงแล้วก็ขอความกรุณาให้ฟังด้วย
แล้วกัน ค าถามท่ีอภิปรายทั้งหมดทุกเรื่อง 
  เมื่อถามถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคดีพรรคอนาคตใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า เห็นพูดกันทุกวัน ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตนและรัฐบาลเลย ผลจะถูกหรือผิดเป็นเรื่องหลักการข้อเท็จจริง ตามหลักการข้อกฎหมายพรรค
การเมืองให้ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม ด้วยข้อมูลและหลักฐานทุก ประเด็น เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับ
เดียวกันทั้งสิ้น เป็นกฎเกณฑ์เดียวกัน ส่วนผลการตัดสินไม่ทราบว่าจะออกมาอย่างไร ไปดูความผิดพลาดเกิดจากใคร 
และประชาชนควรสนับสนุนหรือไม่ ในฐานะรัฐบาล เป็นนายกฯ  เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของไทย ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความโปร่งใส  ยุติธรรม และต้องปฏิบัติต่อประชาชนคนไทยด้วย
ความเท่าเทียมกัน 
  ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา  ท าหน้าที่ประธานการประชุมเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการพิจารณาชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติและ
จริยธรรม พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ปปง. ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเป็นการประชุม
ลับเพ่ือรับฟังข้อมูลก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ 11 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 135 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง พล.ต.ต.
ปรีชาไม่ได้รับความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ปปง. 
  นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  (ส.ก.) และ
อดีตสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ของพรรคประชาธิปัตย์ย้ายไปอยู่พรรคเพ่ือไทยว่า พรรคเคารพการตัดสินใจพรรคมุ่งมั่น
เดินหน้าท างานให้ประชาชนต่อไป และยังชูธงเรื่องการทวงคืนกฎหมายให้ ส.ข.กลับคืนมาท างานให้กับชาว กทม.ในสภา
ฯแล้ว การเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคเป็นตามมติเสียงส่วนใหญ่ ไม่ได้ตระบัดสัตย์ต่อประชาชน ไม่เคยอ้างคะแนนเสียงเข้า
ไปทุจริต คิดคดทุจริตกันเป็นแสนๆล้าน ไม่เคยซื้อเสียงจนถูกยุบพรรค หรือไม่เคยโกงจนติดคุกหนีไปต่างประเทศ ไม่เคย
ออกกฎหมายล้างผิดช่วยคนเผาบ้านเผาเมือง ไม่เคยมีนโยบายโกงเงินแผ่นดินมากที่สุดเกือบ 1 ล้านล้านบาท ทุจริต
จ าน าข้าว แต่กลับมีพรรคหนึ่งท ามาแล้วทั้งหมด เชื่อว่าคนที่มีจิตส านึกจะคิดได้ว่า  ดีเลวต่างกันอย่างไร ค าว่าตระบัด 
สัตย์หรือทรยศประชาชน คนดีจะเข้าใจความหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1774866 
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วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ส่งต ารวจดแูลเขม้ศาลรธน. วันชี้ชะตาอนค. ปิยบุตรแถลงปิดคดีนอกสภาฯ 

 
 
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ(ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึง
กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ยื่ นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย เพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21กุมภาพันธ์นี้เวลา 15.00น.ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.รับผิดชอบงานความมั่นคง วาง
มาตรการป้องกันความแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ส่วนการวางก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลความปลอดภัย ทางพล.ต.ท.ภัค
พงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.จัดสรรก าลังจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน(อคฝ.)ทั้งชายและหญิง อ านวยความ
สะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย ให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการและมาให้ก าลังใจพรรคอนาคตใหม่ ทั้งนี้ 
ฝากถึงกองเชียร์ ขอให้ปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบกฎหมาย เคารพกฎกติกา อย่าท าอะไรที่สุ่มเสี่ยงเพราะเม่ือกฎหมายเดินหน้า
ไปแล้วไม่สามารถหยุดได ้ส่วนการข่าว ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ความไม่สงบ 

จัดก าลัง1กองร้อยดูแลศาล รธน. ด้าน พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น.กล่าวว่าเบื้องต้นกองบังคับ
การต ารวจนครบาล 2 วางก าลังต ารวจดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน1กองร้อย หรือ
ประมาณ 150 นาย ส่วนบริเวณด้านในศาลรัฐธรรมนูญจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลดูแล และก าหนดเขตอ านาจศาล พ้ืนที่
ส าหรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมาให้ก าลังใจพรรคเช่นเดียวกับครั้งก่อน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจ จะเริ่มน าก าลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความปลอดภัย และตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ตั้งแต่เวลา17.00 น.ของวันที่20 กุมภาพันธ์ เป็นต้น
ไปจนถึงหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัย และจะมีการตั้งด่านตรวจความเรียบร้อยตามแผนของกองบังคับการต ารวจ
นครบาล 2 

พรรคอนาคตใหม่ถือเป็นพรรคที่เคารพกฎหมายพอสมควร อยู่ในกรอบของกฎหมายจึงไม่กังวลเรื่องการชุมนุม
เพราะจากการสืบสวนพบว่าผู้ชุมนุมและกลุ่มให้ก าลังใจของพรรคอนาคตใหม่ จะไม่เดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่จะมี
การรวมตัวกันที่ท าการของพรรคอนาคตใหม่เช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว 
ส่งต ารวจดูแลรอบพรรคอนค. พล.ต.ต.สมประสงค์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจก็จะส่งก าลังเจ้าหน้าที่เข้าดูแล
รักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ ที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สน.มักกะสันและกอง
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บังคับการต ารวจนครบาล 1 ซึ่งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ได้เรียกประชุมร่วมต ารวจนครบาล 1 และ 2 เพ่ือสรุปมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในวันดังกล่าวอีกครั้ง ในเวลา 11.00 น. ที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล แต่ทั้งนี้ หากประชาชน
ต้องการไปให้ก าลังใจ ไม่มีป้ายเรียกร้องหรือรถขยายเสียงจะไม่เข้าข่ายการชุมนุมตาม พ.ร.บ.ชุมนุม ก็สามารถกระท าได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าหน้าที่ต ารวจทราบ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการอนุญาตจากศาลและอยู่ในพ้ืนที่ที่ศาล
ก าหนด ส่วนกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตาม ขอให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย ไม่ลงมาชุมนุม
เรียกร้องลงพื้นที่ถนน หากมีปัญหาก็ให้ใช้วิธีการถกเถียงกันในสภา หรือร้องเรียนตามหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน 
“ปิยบุตร”แถลงปิดคดีนอกสภา 

ที่พรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แถลง
ปิดคดีนอกศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิฉัยคดีในวันที่ 21กุมภาพันธ์ โดย
ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจยุบพรรคและไม่มีอ านาจตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค  กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 มาตรา 210 (3) บัญญัติว่า หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแล้วไม่
มีมาตราใด ที่ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค  โดยอ านาจยุบพรรคและ
เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคมีอยู่ในมาตรา 92 ของกฎหมายพรรคการเมืองเท่านั้น ดังนั้น ประเด็นนี้เป็นประเด็น
ข้อกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยก่อนว่ามาตรา 92 ของกฎหมายพรรคการเมืองขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม ่
ยืนยันยุบ’อนาคตใหม’่ไม่ได้ 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า บทลงโทษของมาตรา 66 มีแต่โทษเพิกถอนสิทธิของบุคคลที่บริจาคเงินเกินและโทษ
ปรับบุคคลที่บริจาคเงินเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด ส่วนพรรคที่รับเงินดังกล่าวก็ต้องส่งเงินคืนและเพิกถอนสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรคเท่านั้น โดยไม่มีการยุบพรรค ที่ส าคัญ กระบวนการนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนการปกติ คือ กกต.
พิจารณาและส่งศาลอาญาและสู้กันถึงสามศาล โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่เก่ียว 

ส่วนกรณีมาตรา 72 กฎหมายมีวัตถุประสงค์ป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองเอาเงินสีเทามาใช้ในพรรค  ถามว่าการ
กู้เงินผิดตรงไหน เพราะเงินที่มาก็มีแหล่งที่มาที่ถูกกฎหมาย พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาตรา 72เหตุที่ต้อง
หยิบ72มาเป็นประเด็นเพราะ กกต.เห็นว่ามีโทษยุบพรรค กกต.ถึงจะส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคได้ การมาบอกว่า
เมื่อกฎหมายไม่ให้กู้เงินแล้วโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบย่อมเป็นความผิดนั้น ขอชี้แจงว่าพรรคไม่มีทางรู้ว่ากกต.
จะตีความพิสดารขนาดนี้ ถ้าพิสูจน์เจตนาก็ชัดเจนว่าพรรคไม่มีทางรู้เลยว่ากกต.จะตีความแบบนี้ ดังนั้น ยืนยันได้ว่า
พรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิดตามมาตรา 62 มาตร 66 มาตรา 72 ศาลรัฐธรรมนูญต้องยกค าร้อง ยุบจริงเหมือนทุบ
หัวใจคนรุ่นใหม่ “วันที่ 21กุมภาพันธ์ หากยุบพรรคจริง จะเป็นครั้งแรกที่ยุบพรรคฝ่ายค้านและยุบก่อนอภิปรายไม่
ไว้วางใจ 3วัน พรรคอนาคตใหม่เราได้เริ่มต้นสร้างความหวังใหม่ให้กับคนรุ่นหนุ่มสาว ถ้าเกิดการยุบพรรคขึ้น จะไม่ใช่แค่
การยุบพรรคเท่านั้น แต่เป็นการยุบความหวังของคนรุ่นใหม่ เพราะเป็นการทุบเข้าไปที่หัวใจของคนจ านวนมากที่หวังว่า
ประเทศไทยจะไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม และยังเป็นการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นที่ต้องการให้ประเทศไทยหลุดจากวงจร
รัฐประหาร และการลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาการประชาธิปไตยก าลังเดินไปตามครรลอง อย่าเอา”นิติสงคราม”มาเป็น
เครื่องมือ” นายปิยบุตร กล่าว 
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นัดโชว์พลังหนังยุบอนค.ไม่ซ้ าเดิม 
   เลขาธิการพรรคอนค.ยังย้ าว่าวันที่ 21กุมภาพันธ์ พรรคนัดส.ส.กรรมการบริหารพรรค และผู้สนับสนุนของ
พรรคมาร่วมฟังค าวินิจฉัยพร้อมกันในเวลา 15.00น.ที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ และจะเปิดท าการขายสินค้าของพรรค 
รับบริจาคและเปิดรับสมัครสมาชิกพรรค เพ่ือให้เห็นกันไปว่าพรรคที่ก าลังโดนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  กลับมีผู้มา
สนับสนุนจ านวนมาก ท้ายที่สุดแล้ว หนังยุบพรรคเรื่องนี้จะไม่เหมือนเดิม เพราะพรรคอนาคตใหม่จะไม่หายไป ธนาธร
และปิยบุตร จะไม่หายไป แต่จะเห็นว่าพวกเราโลดแล่นมากกว่าเดิมและส.ส.ของพรรคจะไม่เติมให้กับรัฐบาล 
โอ่พรรคร่วมรบ.ท างานเป็นทีม 

นายพุทธิพงษ์ ยืนยันว่า ทุกคนในพรรคจะมาช่วยกันในวอร์รูมนี้กันอยู่แล้ว พรรคเราก็เป็นหนึ่งเดียว มี
นายกรัฐมนตรีคนเดียวกัน มีรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ตนได้ประสานพรรคกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันซึ่ง
ทุกพรรคก็ตอบรับดีทั้งพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคอ่ืนๆเขาก็ตั้งวอรูมของตัวเอง ส่งคนมาช่วย
สนับสนุนถ้ามีข้อมูลอะไรที่ไปพาดพิงหรือคาบเกี่ยวกับกระทรวงที่พรรคร่วมรัฐบาลรับผิดชอบเขาก็ยินดีสนับสนุนข้อมูล
อย่างเต็มที ่ซึ่งเราท างานกันเป็นทีม 
‘ฝ่ายค้าน’จัด 35 ขุนพลลุยศึกซักฟอก 

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวม
ฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน)แถลงภายหลังการประชุมวิปฝ่ายค้านถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าได้
เตรียมความพร้อมไว้แล้ว95เปอร์เซ็นต์ ส่วนส.ส.ผู้อภิปราย จะยืนยันอีกครั้งในวันที่ 20กุมภาพันธ์นี้ส่วนเนื้อหาสาระการ
อภิปรายลงตัวเรียบร้อย ขึ้นอยู่ที่ความพร้อม ทักษะผู้อภิปราย ส่วนใหญ่ เป็นส.ส.หน้าใหม่ ยกเว้นพรรคเพ่ือไทย พรรค
ประชาชาติที่ส่งหน้าเดิมโดยพรรคประชาชาติ คือนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคและนายซูกาโน มะทา ส.ส.
ยะลารวมทั้งสิ้น34-35 คน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/473894 
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18 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:55 น. 

 
 
"ปธ.วิปฝ่ายค้าน" ใช้วิธีเดิน2ขา ซักฟอกในสภาฯ-โซเชียลดันสุทิน,ฝ่ายค้าน,ซักฟอก,อภิปราย,ใช้วิธี
เดิน 2 ขา,ปธวิปฝ่ายค้าน,พรรคร่วมรัฐบาล,ถอนตวั,สังคมโซเชียล,ข่าวออนไลน์  
          เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 - นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเตรียมอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล ช่วงวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ ว่า มีความพร้อม 95 เปอร์เซ็นต์ ยังเหลือเพียงการยืนยันบุคคลที่จะอภิปราย 
เบื้องต้นจะมีไม่เกิน 35 คน ทั้งนี้ในส่วนของพรรคเพ่ือไทยจะใช้ส.ส.หน้าเก่า ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอ่ืนๆ จะเป็นส.ส.หน้า
ใหม่ ส่วนกรณีของพรรคอนาคตใหม่ ที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจถูกยุบพรรคและกระทบต่อบุคคลอภิปรายนั้น เบื้องต้น
ทราบว่ามีส.ส.ที่มีต าแหน่งกรรมการบริหารพรรค อภิปรายเพียง 3 คนเท่านั้น หากพรรคถูกยุบและกรรมการบริหาร
พรรคถูกตัดสิทธิ์ เชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่จะหาบุคคลทดแทนได้ อย่างไรก็ตามตนยังเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบ
พรรคในวันที่ 21 ก.พ. ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินใจคดีปล่อยเงินกู้  

"สุริยะ" เผยเตรียมข้อมูล "เหมืองอัครา" เผื่ออภิปรายพาดพิงเตือนฝ่ายค้านอย่าซักฟอกนอกลู่ ระวังถูกตะเพิด
ฝ่ายค้านประเมิน 2 แนวทางซัดงบ "เทคสอง" เน้นเนื้อๆ-กระชับ  "การอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเซอร์ไพรส์แน่นอน แม้เป็น
เรื่องที่คนรู้อยู่แล้ว แต่มีรายละเอียดที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน โดยเนื้อหาการอภิปรายสามารถเอาผิดคนที่ถูกอภิปราย
ได้ และส่งผลให้พรรคร่วมรัฐบาลที่ยึดมั่นในประโยชน์ประชาชน พิจารณาขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแน่นอน แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับจิตส านึก จริยธรรมและความเด็ดเดี่ยวอย่างมั่นคงของส.ส.ร่วมรัฐบาล หรือหลังการอภิปรายแล้วเสร็จพรรค
ร่วมรัฐบาลจะต้องยื่นค าขาดให้พรรคแกนน ารัฐบาลท าอะไรสักอย่างแน่นอน" นายสุทิน กล่าว  

นายสุทิน กล่าวด้วยว่า ส าหรับการอภิปรายและลงมติของของพรรคฝ่ายค้าน เชื่อว่าในสภาฯ อาจไม่มีผลต่อ
การลงคะแนนไม่ไว้วางใจ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีข่าวต่อการแจกกล้วยให้ส.ส.งูเห่า แต่การอภิปรายในสภาฯ จะท า
คู่ขนานกับการรับรู้และร่วมตรวจสอบจากสังคมภายนอก ทั้งโซเชียลมีเดีย ส่วนกรณีท่ีพบว่ามีการเปิดประเด็น เช่น การ
ย้ายโรงงานยาสูบเพ่ือเอ้ือเจ้าสัวบางรายนั้น เป็นเพียงการเปิดประเด็นให้สังคมสนใจและติดตาม รวมถึงมีส่วนร่วมต่อ
การตรวจสอบ อย่างไรก็ดีหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสร็จ ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบต่อ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง โดยมีประเด็นทั้งการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และขัดต่อกฎหมาย. 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417547?utm_source 
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4 นาท ี18 กุมภาพันธ์ 2020  

ปิยบุตร แถลงปิดคดียบุพรรคกู้เงิน 191 ล้าน ยืนยันอนาคตใหม่ไม่ผดิ  

 
 
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงปิดคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท โดยสรุปให้เหตุที่พรรค
เลือกวิธีกู้เงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรือง เพราะเม่ือเริ่มตั้งพรรคใหม่ เดือนตุลาคม 2561 ดูจากไทม์ไลน์แล้วมีเวลาหาเงิน
เข้าพรรคเดือนเศษเท่านั้น ในขณะที่สองพรรคเกิดใหม่พร้อมกันใช้วิธีจัดโต๊ะจีนระดมทุน คือ พรรคพลังประชารัฐ จัดโต๊ะ
จีนระดมทุนได้ 622 ล้านบาท แจ้งกกต. 352 ล้านบาท, พรรครวมพลังประชาชาติไทย จัดโต๊ะจีน 240 ล้านบาท 
พรรคอนาคตใหม่เลือกกู้เงินจากนายธนาธร เพราะไม่ต้องการรับจากทุนผูกขาด ไม่ต้องการนายทุนครอบง า 
“ผมไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะจัดโต๊ะจีนแล้วได้ 600 กว่า หรือ 240 ล้าน นี่คือที่มาที่พรรคอนาคตตใหม่ตัดสินใจกู้เงิน
นายธนาธร เมื่อกู้เงินแล้วก็ประกาศชัดเจนในงบการเงิน หัวหน้าพรรคไปที่ไหนก็พูด สื่อรู้ เพราะธนาธรบอกเอง ไม่ได้
หลุดปาก แต่จงใจบอก ต้องการเปิดเผย ไม่ต้องการใช้เงินนอกระบบ ยืมเงินและจะใช้คืนภายใต้สัญญาเงินกู้” 
ยืนยันว่า พรรคการเมืองในประเทศไทยกู้เงินได้ เพราะหลักกฎหมายมหาชน  เรียกร้องกับหน่วยรัฐ ไม่มีกฎหมายไม่มี
อ านาจ แต่หลักกฎหมายเอกชน คนทั่วไปมีเสรีภาพท าใดๆ ก็ได้ตราบที่กฎหมายไม่ได้ห้าม ซึ่งพรรคการเมือง คือ  นิติ
บุคคลเอกชน ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
นายปิยบุตร ยังแสดงเอกสารที่ระบุว่าจัดท าโดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ในเอกสาร
ไม่มีสักบรรทัดเดียวที่เขียนว่าห้ามพรรคการเมืองกู้เงิน รวมทั้งเอกสารที่ระบุว่า 16 พรรค มีการยืมเงิน และใช้ค าว่า
ทดลองจ่าย อีก 4 พรรคเงินใช้ค าว่า “กู้ยืมเงิน” อาทิ พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคเงินเดือนประชาชน 
โดยไม่มีความผิดตามมาตรา 62 พ.ร.ป.พรรคการเมือง เพราะเงินกู้ ไม่ใช่รายได้ เป็นหนี้สิน นอกจากนี้ ยังมองว่าการ
ด าเนินการของ กกต. รีบด าเนินการ ยังไม่เรียกพรรคอนาคตใหม่ไปแจ้งข้อกล่าวหา 
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุด้วยว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจยุบพรรค ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 
92 ที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติก็ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญงวดนี้จะยุบเราก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน  ส่วนที่มีแนวทางว่าไม่ยุบแต่ตัด
สิทธิ์กรรมการบริหารพรรค จากการบริจาคเงิน 10 ล้าน กกต. ต้องไปร้องท่ีศาลอาญา 
อ้างอิง : https://workpointnews.com/2020/02/18/news-piyabur-money/ 
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"แก้วสรร" มอง "อนาคตใหม่" มีโอกาสรอดคดียุบพรรค  

 
นายแก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความ เรื่อง ยุบ "อนาคตใหม่" ? : ความเป็นไปได้ทางกฎหมาย โดยมีเนื้อหาดังนี้  
ถาม คดีท่ีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินหัวหน้าพรรค ๑๙๑ ล้าน แล้วถูก กกต.ร้องศาลรัฐธรรมนูญ ให้สั่งยุบพรรคนั้น ต้องผ่าน
ด่านกฎหมายอะไรบ้างครับ 
ตอบ มีสามประเด็นครับ ประเด็นแรกคือ พรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่ ? เพราะมีความเห็นฝ่ายหนึ่งยืนยันว่า เงินได้ของ
พรรคตามที่กฎหมายพรรคการเมือง ม.๖๒ ก าหนดจ ากัดไว้นั้น ไม่มีเงินกู้อยู่เลย มีแต่ระบุว่าต้องเป็นเงินอุดหนุนของรัฐ 
หรือเงินค่าสมาชิก หรือเงินบริจาค เท่านั้น แล้วพรรคการเมืองจะมากู้เงินได้อย่างไร? 
ถาม แล้วในทางกฎหมาย “เงินกู”้ถือเป็น “เงินได้” หรือครับ 
ตอบ นี่คือประเด็นที่ศาลต้องตัดสิน ผมเองเห็นว่า “เงินได้” คือเงินที่พรรคได้จากสถานภาพที่เป็นพรรคการเมือง โดย
วัตถุประสงค์ที่เป็นพรรคจึงไม่อาจไปท ามาค้าขายเกิดรายได้ขึ้นมาได้ กฎหมายเราจึงจ ากัดท่ีมารายได้เขาไว้อย่างนี้ 
ปัญหามีอยู่ว่า ถ้าพรรคใดเดือดร้อนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าตึกที่ท าการพรรค อย่างนี้เราจะให้เขากู้เงินมาใช้ค่าเช่าได้ไหม ตรง
นี้ก็มีความเห็นอีกด้านหนึ่งยืนยันขึ้นมาว่าจะไปห้ามความสามารถท านิติกรรมของพรรคการเมืองไม่ได้ ที่ผ่านมาก็เห็นกู้
เงินกันได้เยอะแยะไปไม่ใช่หรือ นี่คือประเด็นแรกท่ีศาลต้องวินิจฉัยก่อน 
ถาม แล้วประเด็นที่สองคืออะไรครับ 
ตอบ คือประเด็นที่ศาลต้องตัดสินว่า การที่พรรคการเมืองกู้เงินจากนายทุนได้ ๑๙๑ ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ าและไม่
มีหลักประกันเช่นนี้ ถือเป็นการรับประโยชน์โดยมิชอบ เพราะเกิน ๑๐ ล้านบาท ตามที่มาตรา ๖๖ ได้ห้ามไว้หรือไม่ 
ถาม มาตรา ๖๖ เขาบัญญัติห้ามเฉพาะรับบริจาคเกิน ๑๐ ล้านบาทเท่านั้นมิใช่หรือ 
ตอบ ไม่ใช่ครับ...กฎหมายบัญญัติห้ามถึงการรับประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่เป็นการบริจาคด้วยศาล 
รัฐธรรมนูญจึงต้องตัดสินตรงนี้ว่า การที่คุณธนาธรให้พรรคกู้เงินถึง ๑๙๑ ล้าน ระยะยาว ดอกเบี้ยต่ า ไม่ต้องมี
หลักประกันเลยเช่นนี้ ถือเป็นการให้บริจาคทรัพย์สินหรือไม่ และมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทหรือไม่? 
ถาม ถ้าในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า เป็นการบริจาคเกิน ๑๐ ล้านบาท พรรคอนาคตใหม่ก็ต้องถูกยุบไปเลยสิครับ แอ่น
..แอ๊นๆๆๆ 
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ตอบ ยัง..ยัง..ยังไม่ถึงที่สุดครับ มันยังเหลือประเด็นสุดท้ายว่า การกระท าอันต้องห้ามที่รับบริจาคเป็นประโยชน์ก้อนใหญ่
อย่างนี้ จะจัดการลงโทษด้วยมาตรการทางกฎหมายเช่นใดได้บ้าง ตรงจุดนี้พรรคอนาคตใหม่ มีโอกาสพลิกล๊อคชนะคดีได้
มากทีเดียว 
ถาม อ้าว...จะชนะได้อย่างไรครับถ้าชัดแล้วว่าพรรคนี้กระท าผิด รับบริจาคเกิน ๑๐ ล้าน บาทไปแล้ว 
ตอบ ข้อห้ามรับเงินบริจาคก้อนใหญ่ๆนั้น มาตรา ๖๖ ห้ามไว้ก่อน แล้วก็มีมาตรา ๑๒๕บัญญัติตามมาให้ลงโทษอาญา
ปรับพรรคนั้น ๑ ล้าน เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งริบเงินบริจาคนั้นด้วย 
ถ้านี่คือเส้นทางเดียวที่ต้องเดิน กกต.ก็ต้องไปแจ้งความกับต ารวจ ให้ด าเนินคดีอาญากับธนาธรและพวก และในที่สุดคดีนี้
ก็ต้องไปศาลยุติธรรม ๓ ชั้นศาล ไม่ใช่ไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ยุบพรรค 
ถาม ถ้าเป็นอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องยกค าร้อง กกต. ให้ กกต.กลับไปแจ้งความต ารวจเอาเอง จะมาขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคไม่ได้ 
ตอบ เป็นเช่นนั้นครับ 
ถาม แล้ว กกต.อ้างกฎหมายอะไรมาเสนอให้ยุบพรรคเขาอย่างนี้ 
ตอบ มันมีมาตรา ๗๒ ใน พรบ.พรรคการเมือง ระบุห้ามมิให้พรรค“รับเงินบริจาคท่ีรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ” แล้ว มาตรา ๙๒ ก็รับลูกไปบัญญัติให้ยุบพรรคได้ มาตรา ๗๒ นี้ เดิมทีเข้าใจกันมาว่า ใช้ห้ามมิให้พรรค
การเมืองยอมตนรับฟอกเงินให้มาเฟีย คือเงินที่รับเป็นเงินที่ “คนให้ได้มาโดยมิชอบ” 
แต่มาในคดีอนาคตใหม่นี้ กกต.กลับตึความว่า หมายถึงกรณีท่ีเงินมีที่มาถูกต้องแต่ “คนรับ รับโดยมิชอบ” เพราะเป็น
พรรคการเมืองจะรับเงินบริจาคเกิน ๑๐ ล้านบาทไม่ได้ เมื่อตีความอย่างนี้ กกต. ก็เลยพาคดีนี้มาศาลรัฐธรรมนูญแทนที่
จะไปโรงพัก 
ถาม ฟังดูแล้ว เป็นปัญหาตีความท้ังนั้น ทั้งสามเรื่องเลย ทั้ง 
- “ เงินกู้คือเงินได้หรือไม่ ?” 
- “ให้กู้ก้อนใหญ่ดอกเบี้ยต่ าไม่มีหลักประกัน เป็นเงินบริจาค? หรือไม่” 
 “ ใครคือผู้ได้เงินมาโดยมิชอบ ตามมาตรา ๗๒ หมายถึง คนให้ หรือคนรับ ” 
แล้วอย่างนี้...จะตัดสินกันอย่างไรก็ได้ อย่างนั้นหรือครับ 
ตอบ การตีความกฎหมาย ต้องดูทั้งความตามตัวอักษร ทั้งความตามเจตนารมณ์ และผลที่จะเกิดในความเป็นจริง
ประกอบกันทั้งสามประการว่า เหตุผลที่ฟังได้ที่สุดนั้นอยู่ตรงไหน ตรงนี้เป็นอ านาจเด็ดขาดของศาลครับ เราได้แต่
คาดการณ์ และวิจารณ์ในภายหลังเท่านั้น 
ถาม อาจารย์คาดว่าน้ าหนักเหตุผลจะอยู่ตรงไหนครับ 
ตอบ การฝ่าฝืนรับบริจาคเกิน ๑๐ ล้านตามมาตรา ๖๖ มันเป็นความผิดทางการเงิน กฎหมายก าหนดโทษให้ปรับพรรค 
๑ ล้าน และริบเงินบริจาค กับตัดสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ กกต.เอามาขอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ตามม. ๗๒ และ ๙๒ 
ได้ล าบาก 
มาตรา ๗๒ นั้น มันตกเป็นพรรคที่อันตรายต่อสังคมเพราะยอมฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เลวยังงี้ถึงจะยุบได้ แถมผู้เกี่ยวข้อง
ต้องโทษถึงติดคุก ๓ ปีด้วย แต่ในคดีอนาคตใหม่นี้ มันไม่ใช่การฟอกเงินผิดกฎหมาย แต่เป็นเงินที่คุณธนาธรเขาได้มาโดย
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ชอบ จะเอาไปเป็นเหตุยุบพรรคได้ยาก มันผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย ได้แต่ลงโทษปรับพรรค ๑ ล้านบาทและตัดสิทธิ
กรรมการเท่านั้น 
ถาม ไปคดีอาญา ฟ้องให้ศาลอาญาปรับพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทฺธิคุณธนาธรและพวกท่ีรับเงินกู้จากคุณธนาธร อย่างนั้น
หรือ? มันตลกไหมครับ 
ตอบ เราลงโทษผู้บริหารพรรค ที่ยอมรับประโยชน์เป็นทาสน้ าเงินของนายทุน แล้วบังอาจมาเสนอตัวรับใช้ประชาชนโดย
อ้างว่าเป็นอิสระจากผลประโยชน์ใดๆ นี่คือข้อห้ามทางกฎหมาย 
จริงๆแล้วพรรคอนาคตใหม่จะตกเป็นทาสธุรกิจยานยนตร์ของธนาธรหรือไม่ เราไม่ทราบ แต่ข้อนี้เป็นวินัยพรรคการเมือง
ที่เราก าหนดไว้ ผิดวินัยก็ต้องจัดการ ไม่ต่างจากพระภิกษุที่ฝ่าฝืนวินัย แรมคืนอยู่ห้องเดียวกับสีกา เปิดประตูกุฏิมาเจอ
อย่างนี้จะมีอะไรกันหรือไม่ก็ไม่ส าคัญเลย คณะสงฆ์ลงโทษได้แล้ว 
ถาม แล้ว พรรคอนาคตใหม่จะเป็นประชาธิปไตยในพรรคได้อย่างไรครับ ในเมื่อกู้เงินหัวหน้าพรรคถึง ๑๙๑ ล้านบาท 
พรรคที่เป็นเผด็จการลึกในไขข้ออย่างนี้ กฎหมายยุบไม่ได้หรือครับ 
ตอบ ไม่ได้ครับ...ประชาชนต้องดูพฤติการณ์จริงเป็นเรื่องๆ ต่อไปครับ ว่า สส.อนาคตใหม่เป็นวัวควายในคอกธนาธร
หรือไม ่แล้วก็พิจารณายุบด้วยน้ ามือของประชาชนเอง 
ถาม เมื่อปัญหาในคดีเป็นปัญหาตีความทางกฎหมายทั้งหมดอย่างนี้ แล้วบรรดานักวิชาการและผู้น าภาคประชาสังคม
ทั้งหลายเขาออกมาคัดค้านการตีความของศาลรัฐธรรมนูญกันท าไม...เขารู้หรือครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความอย่างไร 
ตอบ เขาไม่สนใจหรอกครับว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะตีความอย่างไร ก็เชิญว่ากันไป แต่เขาอ้างว่าเขาโผล่มาเพราะไม่เห็น
ด้วยกับการยุบพรรคการเมืองเป็นส าคัญ 
ถาม แล้วก่อนหน้านี้ท าไมไม่ค้าน กลับมาค้านตอนศาลก าลังจะตัดสินคดีอนาคตใหม่กู้เงินคดีนี้ สามอาทิตย์ก่อน ตอน
คดีอิลลูมินาติที่มีผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่นั้น ท าไมไม่โผล่มาค้านในคดีนั้นด้วย คดีนั้นศาลท่านก็ยกฟ้องไปแล้ว แล้ว
ท าไมมาค้านคดีนี้อีกโดยอ้างลอยๆกันว่า... 
"ประเทศไทยต้องไปข้างหน้า การเมืองต้องเปิดพ้ืนที่ให้ทุกฝ่าย... เลิกคิดเสียทีว่า การยุบพรรคการเมืองหรือตัดสิทธิ์
ทางการเมืองของคนที่คิดไม่เหมือนเราจะน าไปสู่ความสงบในสังคม” 
อ้างอย่างนี้คือการอ้างว่า ศาลตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้มีอ านาจนั่นเองถ้าศาลเป็นอย่างนี้จริง แล้วท าไม
พิพากษายกฟ้องตัดสินไม่ยุบอนาคตใหม่ในคดีอิลลูมานาตินั่นล่ะครับ ตกลง..ศาลไทยคือสถาบันที่ต้องถูกพวกคุณตีปลา
หน้าไซได้ฟรีๆอย่างนี้ทุกคดี ทุกครั้งเลยหรือ นี่เห็นพรรคพวกตัวเองขึ้นศาลแล้วยอมไม่ได้เลยใช่ไหม 
ตอบ เขาก็ว่า...เขาร าพึงให้คุณฟังลอยๆเท่านั้นว่า เขาไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคเพ่ือปิดปากทางการเมือง  
ถาม แล้วถ้ายุบเพราะท าผิดกฎหมายจริงๆล่ะครับ จะยอมรับไหม 
ตอบ คุณไปถามเขาเองให้ชัดเจนดีกว่า ว่า ในสมองของเขามีการอยู่ร่วมกันด้วยกฎหมายด้วยความถูก-ผิดหรือไม่ หรือมี
แต่สังคมไทยที่แสนจะน่าเกลียดน่าชังส าหรับพวกเขาเท่านั้นใช่ไหม 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/133544 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/133544
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18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

เปิด 'ขั้นตอนยุบพรรคการเมือง' สู่วันช้ีชะตา 'พรรคอนาคตใหม่' 

 
 

อีกไม่กี่อึดใจ ก็จะถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพ่ือลงมติค าร้องคดี ยุบ
พรรคอนาคตใหม่  กรณีเงินกู้ 191 ล้านบาท ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
กรณีพรรคอนาคใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรค
การเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

สิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับ พรรคอนาคตใหม่ จนน ามาสู่การยุบพรรคไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ แต่เป็น ผลมาจาก 
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุถึงเหตุของการสิ้นสุดความเป็นพรรค
การเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กรณี ได้แก่ 1.การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (ตามมาตรา 91) 2.ศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (ตามมาตรา 92) และ 3. มีการควบรวมพรรคการเมือง (ตามหมวด 9 การควบ
รวมพรรคการเมือง) 

กรณีของพรรคการเมือง ที่ต้องลุ้นค าตัดสินยุบพรรค เกิดจาก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของของ ส.ส. ซึ่งหนึ่งในนั้นมี นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  

นายธนาธรนั้น แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรส 5,632,536,266 บาท หนี้สิน 683,303 บาท มีรายได้รวม 
188,606,720 บาท รายจ่าย 66 ล้านบาท ทรัพย์สินที่น่าสนใจมีการแจ้งเงินปล่อยกู้ยืมพรรคอนาคตใหม่ 191.2 ล้าน
บาท ในข้อมูลนั้นมีการแจ้งรายการที่น่าสนใจ คือ นายธนาธร ปล่อยเงินปล่อยกู้ยืมแก่พรรคอนาคตใหม่ จ านวน 
191.2 ล้านบาท สัญญาแรก 161.2 ล้านบาท และสัญญาที่สอง 30 ล้านบาท จนนายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นถึง กกต. 
ขอให้ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง นายธนาธร กับพรรคอนาคตใหม่ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

จากนั้นกกต. มีมติเสียงข้างมากยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ หลังที่ประชุมเห็นว่า 
การที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก นายธนาธร 191 ล้านบาท เป็นการกระท าฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องที่ กกต. ไปเมื่อ25 ธ.ค. 
2562 
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 ขั้นตอนยุบพรรค  
ส าหรับขั้นตอนการยุบพรรคการเมือง มีข้ันตอนเริ่มท่ี 

1. เมื่อปรากฎต่อนายทะเบียนหรือผู้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้า
เห็นว่ามีเหตุขึ้นกับพรรคการเมืองใด ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

2. เมื่อปรากฎต่อนายทะเบียนว่า พรรคการเมืองใดมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง ให้นายทะเบียน
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจริงให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งเลิก
พรรคการเมืองนั้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. เมื่อปรากฎต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุให้ต้องเลิกตามข้อบังคับพรรค  แต่พรรคการเมืองนั้นยังมี
สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์อยู่ให้นายทะเบียน โดยความเห็นชอบของคณะรรมการการเลือกตั้งยื่น
ค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ความปรากฎต่อนายทะเบียน ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
แล้วเห็นค าร้องขอนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. ย้อนคดียุบพรรค ตัดสิทธิ์การเมือง 
ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นหลายๆ พรรคต้องโบกมือลาออกจากถนนสายการเมืองไปด้วยกรณียุบพรรค รวม
ทั้งสิ้น 36 พรรค อาทิ  พรรคพัฒนาสังคมไทย, พรรคแรงงาน, พรรคชาติประชาธิปไตย, พรรคทางเลือกที่สาม, พรรค
ประชาชนไทย, พรรคเสรี, พรรคชาติพัฒนา, พรรครู้แจ้งเห็นจริง, พรรครักษ์ถิ่นไทย, พรรคประชาชาติไทย, พรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้า, พรรคแผ่นดินไทย, พรรคสันติภาพไทย, พรรครวมพลังไทย, พรรครักษ์แผ่นดินไทย, พรรค
ธรรมาธิปไตย 

ส่วนไฮไลท์เด่นๆ  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนย้อนดูไทม์ไลน์การยุบพรรค 13 ปี มาดูกันว่ามีพรรคไหนบ้างที่
ปลิดปลิวร่วงเวทีไป 

เริ่มต้นที่ปี 2550 พรรคที่ถูกยุบคือ พรรคไทยรักไทย ที่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด พ่วงด้วย พรรค
พัฒนาชาติไทย และ พรรคแผ่นดินไทย ในข้อกล่าวหา เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง 
1 ปีต่อมาในปี 2551 พรรคที่ถูกศาลวินิจฉัยให้ยุบ พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคชาติไทย และ พรรคพลังประชาชน กรณี
กรรมการพรรคทุจริตการเลือกตั้ง รวมถึงอีก 13 พรรคที่ถูกยุบกรณีไม่จัดท ารายงานการด าเนินกิจการของพรรค
การเมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริงอีกด้วย 

ล่าสุดในปี 2562 พรรคที่ถูกยุบคือ พรรคไทยรักษาชาติ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย กรณีการกระท าอันอาจ
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการเสนอพระนาม
ทูลกระหม่อมฯ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค 
และอีกไม่กี่อึดใจในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัยกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ จากปม
เงินกู้ 191 ล้านบาท อย่างไร ? 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866784 
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เผยแพร่: 19 ก.พ. 2563 01:33   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

อนาคตใหม่ปฏิรูปโป๊ะแตก-หมดพลังเร่าร้อน !? 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าลังจะเดินเครื่องออกตัวเต็มก าลังอยู่แล้วเชียวส าหรับพรรคอนาคตใหม่ที่น าโดย “สองสหาย” ทั้ง นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค กับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ที่ส าคัญก าลังจะได้โอกาสขยายแผลเรื่องการ
ปฏิรูปกองทัพจากกระแสต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล  21 ที่จังหวัดนครราชสีมามาหมาดๆหวัง
กระทบชิ่งไปถึงรัฐบาล เรียกว่า “กินสองต่อ” หวังจะเข้าฮอสพร้อมกันทีเดียว แต่ก็อย่างว่าบางทีอย่างที่เรียกว่า “คน
ค านวณไม่สู้ฟ้าลิขิต” หรือเปล่า เพราะก าลังจะเริ่มออกตัวอยู่แล้วดันเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดต้องจอดตั้งแต่ไม่ได้ออก
จากท่าด้วยซ้ าไป 

เหมือนกับแนวทางที่ก าลังเดินเครื่องกดดันให้มีการปฏิรูปกองทัพตามหลังจากที่  พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้
บัญชาการทหารบก ประกาศผ่าตัดกองทัพบกครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประเด็นในเรื่องการอาศัยในบ้านพัก
สวัสดิการทหารหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ย้ายออกไป ความหมายก็เพ่ือต้องการบดขยี้บรรดาอดีต
นายทหารที่เกษียณฯไปแล้วหลายคนในรัฐบาล เป้าหมายก็น่าจะพอเดาออกว่าหมายถึงระดับ “บิ๊ก” ในรัฐบาลคนใดบ้าง 

ขณะเดียวกันต้องการชี้ให้เห็นถึงความล้าหลังของกองทัพที่ต้องมีการปฏิรูปกันครั้งใหญ่ตามแนวทางที่ตัวเอง
ต้องการมาตั้งแต่ต้น แต่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละก าลังไล่ถล่มอยู่ดีๆดันมาโป๊ะแตกเสียก่อนกับการที่ “นายพลส้มหวาน” คือ 
พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่จ านนต่อหลักฐานยอมรับว่าเขาก็ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านพัก
สวัสดิการทหาร แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วนานกว่า 4 ปี พร้อมทั้งกล่าวแบบอ้อมแอ้มว่าจะย้ายออกในปีหน้า 
โดยอ้างว่ายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง เนื่องจากมีเงินเดือนเพียงแค่เดือนละ 7 หมื่นบาทเท่านั้น 
กรณีของ พล.ท.พงศกร รอดชมพู ท าให้พรรคอนาคตใหม่ เสียรังวัดไปอย่างมาก  โดยเฉพาะท าลายน้ าหนักในการไล่บี้
กองทัพและหวังกระทบชิ่งไปยังผู้น ารัฐบาลลงไปอย่างมาก ท านอง “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” กลายเป็นว่าเรียกร้องให้
คนอ่ืนปฏิรูป แต่ตัวเองนั้นมีปัญหายิ่งกว่า 

รวมไปถึงการเรียกร้องในเรื่องประชาธิปไตย เลิกแบ่งชนชั้น แต่กลายเป็นว่าเมื่อหันกลับมาย้อนพิจารณาถึงข้อ
กล่าวหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกพรรครมไปถึงอดีตผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ที่ลาออกไปได้เคยออกมาแฉใน
ท านองว่าภายในพรรคอนาคตใหม่มีการแบ่งชนชั้น มีกลุ่ม “ชนชั้นน า” ที่มีความใกล้ชิดเป็นเพื่อนฝูงของหัวหน้าพรรค มี
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การส่งคนที่มีการระบุว่าเป็นคนในกลุ่ม “เครือซัมมิต” ไปบริหารจัดการภายในสาขาพรรค และมีข้อกล่าวหาในเรื่องการ
ทุจริตเกิดข้ึนด้วย แต่เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามากลับเงียบหายไปทุกครั้ง 

ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวบังเอิญว่ามีเวลาใกล้เคียงกับเรื่องส าคัญที่พรรคอนาคตใหม่
ก าลังเผชิญอยู่ นั่นคือ “คดีเงินกู้ของพรรค” ที่ศาลรัฐธรรมนูญก าลังจะมีการวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งหากนับ
กันในเวลานี้ก็ต้องถือว่าได้เวลา “นับถอยหลัง”กันแล้วว่าผลจะออกมาแบบไหน เพราะมีผลถึงขั้นต้องถูกยุบพรรค ดังที่
รับรู้กันอยู่แล้วหากผลออกมาในทางลบ 

หลายคนก าลังมองว่าการเคลื่อนไหวของแกนน าพรรคอนาคตใหม่ในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญในท านองว่ามีการรวบรัด ไม่เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีการข่มขู่
ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ในฐานะผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ว่าจะต้องถูกฟ้องร้องเอาคืนในภายหลัง 
อย่างไรก็ดีทุกอย่างก าลังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งการรณรงค์คัดค้านการวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และ
ล่าสุดกรณีการสร้างกระแสกดดันให้มีการปฏิรูปกองทัพอย่างเต็มรูปแบบ แต่กลายเป็นว่าเมื่อเกิดกรณีของ “ว่าแต่เขา
อิเหนาเป็นเอง” ของ พล.ท.พงศกร รอดชมพู รองหัวหน้าพรรคที่จ านนต่อหลักฐานว่ายังอยู่บ้านหลวง หลังเกษียณฯไป
หลายปีแล้ว ก็ท าให้ทุกอย่างต้องหยุดกึก รวมไปถึงท าให้อารมณ์ร่วมเรื่องการขัดขวงการยุบพรรคต้อง “มอด” ลงไป
ทันท ี

แม้ว่านาทีนี้ พล.ท.พงศกร รอดชมพูจะลาออกจากกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว แต่ก็กลายเป็นว่า
ถูกมองว่า “เหลี่ยมจัด” ไปเสียอีก เพราะเป็นแผนเพ่ือเอาตัวรอด หากพรรคถูกวินิจฉัยยุบพรรคในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ 
ไปเสียอีก 
เอาเป็นว่าเวลานี้กระแสของพรรคอนาคตใหม่คงไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่หวังเอาไว้จากกรณี “โป๊ะแตก” ดังกล่าวนั่น
แหละ !! 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000016643 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000016643
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นักประชาธิปไตยไร้พรมแดน แถลง 5 ประเดน็ค้าน ศาล รธน.ยุบพรรคอนาคตใหม ่
  18 ก.พ.2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้มีค าสั่งยุบ
พรรคอนาคตใหม่วันที่ 21 ก.พ.นี้ จากกรณีพรรคกู้เงิน 191 ล้านบาท จากธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคนั้น 
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา จรัล ดิษฐาอภิชัย ประชาชนของสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้
พรมแดน ออกแถลงการณ์ประท้วงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุเหตุผล 5 ประเด็น 

1. การรับค าร้องของ กกต. ในคดีนี้ ไม่ชอบด้วย กฎหมาย เป็นการรีบเร่ง  ไม่สอบสวนผู้ถูกร้อง ขัดต่อมติของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนที่มีมติว่า การกู้เงินจาก หัวหน้าพรรคไม่ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง การยื่นค า
ร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ มีเหตุจูงใจทางการเมืองที่จะให้พรรคนี้ถูกยุบ  

2. ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของศาลฯ  โดยไม่ไต่สวนคดี ไม่สอบสวน 
พรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้อง ไม่เปิดโอกาสให้แถลงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ส่อเจตนาที่จะยุบพรรคนี้  

3. โดยหลักการระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองเป็นองค์การจัดตั้งของประชาชน เป็นสถาบันและกลไก 
ส าคัญของระบอบนี้ โดยทั่วไป การยุบพรรคการเมืองจะกระท ามิได้ เพราะเป็นการท าลายเสรีภาพรวมตัวของ ประชาชน
และเสรีภาพของพรรคการเมือง ท าลายประชาธิปไตยกล่าวเฉพาะคดีนี้ เป็นท าลายฝ่ายค้าน เพ่ือรับใช้ รัฐบาลประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ซึ่งเป็นรัฐบาลสืบทอดอ านาจเผด็จการ มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมากขึ้น พ้นจากภาวะปริ่มน้ า ท า
ให้รัฐบาลมีเสถียรภาพในทางสภามากขึ้น 

4. สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมิได้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย หากปกครองแบบเผด็จการอ านาจ
อยู่ที่ชนชั้นปกครอง รวมทั้งชนชั้นกลางบนส่วนใหญ่ไม่ยึดถือระบอบประชาธิปไตย ไม่ชอบการเลือกตั้ง  ไม่ชอบพรรค
การเมือง และการใช้เสรีภาพของประชาชน พรรคอนาคตใหม่  ซึ่งเป็นพรรคก้าวหน้า มุ่งปฏิรูปกองทัพ การกระจาย 
อ านาจสู่ท้องถิ่น และเป็นพรรคที่เยาวชนคนหนุ่มสาวทั่วประเทศเข้าร่วม จึงตกเป็นเป้าท าลายจากชนชั้นปกครองมา
ตั้งแต่ต้น หัวหน้าพรรคถูกห้ามเข้าประชุมสภา ตามด้วยให้พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ผู้น า  กรรมการ และผู้ปฏิบัติงานของ
พรรคถูกแจ้งความด าเนินคดีอยู่เสมอ 

และสุดท้าย คงต้องชี้อีกว่า ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีประวัติ ยุบพรรคไทยรักไทย  พรรคพลังประชาชน และพรรค
ไทยรักษาชาติ มีแล้ว ยิ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งของคณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ  
หรือคณะรัฐประหาร ซึ่งมีพฤติการณ์รับใช้ระบอบเผด็จการ และฝ่ายรัฐบาลเสมอมา 
ฉะนั้น การอ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ คาดกันว่า พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบอย่าง 
แน่นอน เราจึงขอเรียกร้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต่อต้านการอ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนไต่สวนพรรค 
อนาคตใหม่ในวันดังกล่าว 
อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2020/02/86391 

https://prachatai.com/journal/2020/02/86391
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วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 07.55 น. 

 ‘จอม’เอาด้วยลงชื่อหนุนแคมเปญ‘คัดค้านยุบอนาคตใหม่’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  19 กุมภาพันธ์ 2563 นายจอม เพชรประดับ สื่อมวลชนอิสระ ซึ่งลี้ภัยหนีคดีความม่ันคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แปะ
ลิงค์change.org ในแคมเปญ #คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ บนเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญดังกล่าว 
ซึ่งสร้างขึ้นโดยนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ล่าสุดในเวลาประมาณ 7.30 น.วันนี้ พบว่ามีผู้ร่วมลง
ชื่อแล้ว 38,021 คน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/473923 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/473923
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สยามรัฐออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2563 14:52  

"หมอวรงค"์ ปุจฉา "อนาคตใหม่" ท าแบบแมนฯซิตี้?  
 
 

 

นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์ข้อความใน
เพจเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ระบุว่า...  
กู้จริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง???(ท าแบบแมนฯซิตี้) 
การที่กกต.ขอเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง(ร่วม 4 เดือน) แต่พรรคการเมืองไม่ได้ส่งมอบให้ และปลาย
เดือนพฤศจิกายน 62 พรรคดังกล่าวจะขอขยายอีก 120 วัน แต่กกต.ไม่อนุญาต ให้ขยายแค่ 2  
ธันวาคม 62 ถ้าไม่มอบถือว่าไม่ติดใจ เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย 
1.บัญชีพรรคการเมือง 
-บัญชีรายวันแสดงรายรับ รายจ่าย 
-บัญชีรายการบริจาค 
-บัญชีแยกประเภท 
-บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน 
เอาเฉพาะระหว่างวันที่ 1 มกราคม62 ถึง 31กรกฎาคม 62 
2.ขอส าเนาเงินกู้ฉบับ 2 มกราคม 62 ที่ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และฉบับแก้ไขเดือน พฤษภาคม 62 ที่ส่งดอกเบี้ย
ทุกปี 
3.ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานช าระหนี้เงินกู้ 3 ครั้ง (ครั้งแรก 50 ล้านบาท ต่อมาเงินสด 14 ล้านบาท และเงินสด 8 
ล้านบาท) รวมทั้งส าเนารายงานประชุมมติกรรมการบริหาพรรคที่เห็นชอบให้กู้เงินได้ 
นี่คือเอกสารที่กกต.พยายามขอหลายรอบแต่ไม่มีการส่งมอบ จึงเกิดค าถามตามมาว่า ถ้ากู้กันจริงแบบตรงไปตรงมา การ
ส่งมอบเอกสารไม่น่าจะยาก หรือเป็นการท าเรื่องกู้ย้อนหลัง (เหมือนการโอนหุ้นย้อนหลัง) จึงท าให้ไม่มีการส่งมอบ
เอกสาร......กู้จริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง??? 
#นิติกรรมอ าพรางรอบสอง??? 
#ท าแบบแมนฯซิตี้ก็ต้องโดนแบบเดียวกัน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/133566 
 
 

https://siamrath.co.th/n/133566
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18 ก.พ. 2563 12:20 น. 

วรงค์ ถาม อนาคตใหม ่"กู้เงินจริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง" แบบแมนฯซิตี้ 

"หมอวรงค์" โพสต์เฟซบุ๊ก ถาม ปมกู้เงิน 191 ล้าน พรรคอนาคตใหม่ "กู้จริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง" (ท าแบบแมน
ฯซิตี้) จึงไม่สามารถส่งมอบเอกสารให้ กกต.ได้ ทั้งที่ตั้งแต่ กกต.ขอเอกสาร เวลาผ่านมาร่วม 4 เดือน 

 
วันที่ 18 ก.พ. นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) 

โพสต์เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ตั้งค าถาม ปมกู้เงิน 191 ล้าน พรรคอนาคตใหม่ "กู้จริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง" 
(ท าแบบแมนฯซิตี้) ชี้ กกต.พยายามขอเอกสารจากพรรค หลายรอบ (3 ครั้ง ร่วม 4 เดือน) แต่ก็ไม่ได้ 

ถามว่า หากกู้เงินกันตรงไปตรงมา ส่งมอบเอกสารคงไม่น่ายาก หรือเป็นการท าเรื่องกู้ย้อนหลัง (เหมือนการโอน
หุ้นย้อนหลัง) จึงท าให้ไม่มีการส่งมอบเอกสาร กู้จริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง???(ท าแบบแมนฯซิตี้) การที่ กกต.ขอเอกสาร
การเงินที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง(ร่วม 4 เดือน) แต่พรรคการเมืองไม่ได้ส่งมอบให้ และปลายเดือนพฤศจิกายน 62 
พรรคดังกล่าวจะขอขยายอีก 120 วัน แต่กกต.ไม่อนุญาต ให้ขยายแค่ 2 ธันวาคม 62 ถ้าไม่มอบถือว่าไม่ติดใจ เอกสาร
ดังกล่าวประกอบด้วย 
1.บัญชีพรรคการเมือง 
-บัญชีรายวันแสดงรายรับ รายจ่าย 
-บัญชีรายการบริจาค 
-บัญชีแยกประเภท 
-บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน 
เอาเฉพาะระหว่างวันที่ 1 มกราคม 62 ถึง 31 กรกฎาคม 62 
2.ขอส าเนาเงินกู้ฉบับ 2 มกราคม 62 ที่ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และฉบับแก้ไขเดือนพฤษภาคม 62 ที่ส่งดอกเบี้ย
ทุกปี 
3.ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานช าระหนี้เงินกู้ 3 ครั้ง (ครั้งแรก 50 ล้านบาท ต่อมาเงินสด 14 ล้านบาท และเงินสด 8 
ล้านบาท) รวมทั้งส าเนารายงานประชุมมติกรรมการบริหาพรรคที่เห็นชอบให้กู้เงินได้ 

นี่คือเอกสารที่ กกต.พยายามขอหลายรอบแต่ไม่มีการส่งมอบ จึงเกิดค าถามตามมาว่า ถ้ากู้กันจริงแบบ
ตรงไปตรงมา การส่งมอบเอกสารไม่น่าจะยาก หรือเป็นการท าเรื่องกู้ย้อนหลัง (เหมือนการโอนหุ้นย้อนหลัง) จึงท าให้ไม่
มีการส่งมอบเอกสาร......กู้จริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง??? 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1774230 
   

https://www.thairath.co.th/news/politic/1774230


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
 

19 กุมภาพันธ์ 2020 - 07:35 

 
“ศรีสุวรรณ”มั่นใจแคมเปญต้านยุบอนค.ไม่กระทบคด ี

 

 
 
"ศรีสุวรรณ" มั่นใจแคมเปญคัดค้านยุบพรรคไม่กระทบค าวินิจฉัยของศาล แนะ อนค. ควรรณรงค์แก้กฎหมายดีกว่า  ไม่
หวั่นถูกฟ้องกลับ 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในฐานะผู้ยื่นฟ้องยุบพรรคอนาคตใหม่ 
กรณีกู้เงิน 191 ล้านบาท เปิดเผยกับส านักข่าว INN ถึงกรณีที่มีการจัดแคมเปญลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ว่า ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีทั้งคนที่คัดค้านและคนที่สนับสนุน ซึ่งไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลแต่อย่างใด และเชื่อ
ว่าการลงชื่อคัดค้านครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน  แต่ถ้า
พรรคอนาคตใหม่ไม่อยากให้มีการยุบพรรคเกิดขึ้น ควรรณรงค์แก้ไขกฎหมายซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า 
  ทั้งนี ้เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ และมีการฟ้องร้องกลับ 
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ไม่มีความกังวล หากทางพรรคอนาคตใหม่อยากจะฟ้องกลับก็สามารถท าได้แต่ศาลจะรับฟ้อง
หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าหากศาลรับฟ้องตนเองก็พร้อมที่จะสู้คดีเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_602420/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_602420/
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19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08:26 น.  

อดีตเด็กจตุพรเปิดจุดขายพรรคใหม่! 

 
 
  19 ก.พ.2563 -  ดร.รยุศด์ บุญทัน อดีตรองโฆษกพรรคเพ่ือชาติ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย ได้เปิดเผยผ่าน
เพจของพรรคสามัคคีไทย ว่า ตามที่พรรคสามัคคีไทยได้ยื่นจดทะเบียนตั้งพรรคการเมือง ต่อ กกต.  เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 โดยมี 1.นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ 2.ดร.รยุศด์ บุญทัน 3.นายณพล ชยานนท์ภักดี 4.นายรวิโชติ ธ ารงค์
นาวาสวัสดิ์ 5.นายฟารูก พีรูซอะลี 6.นายวิษณุ ดันนอก และ7.นายอลงกรณ์ สังข์สิงห์ เป็นผู้ร่วมจัดตั้งแล้วนั้น การ
ขับเคลื่อนแนวทางของพรรคต่อจากนี้ พรรคยังต้องการเพ่ือนร่วมทางอีกจ านวนมากที่มีหัวใจรักบ้านเมืองรักความ
สามัคคี และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเดินทางไปด้วยกัน ภายใต้สโลแกน #รวมพลคนอยากเปลี่ยน 
ดร.รยุศด์ กล่าวต่อถึง แนวทาง 3 เปลี่ยน ของพรรคสามัคคีไทย ที่จะใช้เป็นจุดขาย ดึงดูด คนมาร่วมงานกับพรรคฯ 
ได้แก่  

1.เปลี่ยนความเห็นต่างเป็นความร่วมมือ  เน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เคารพทุก
ความเห็นต่าง และท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อน และพัฒนา
ประเทศให้ก้าวไปสู่ความทันสมัย 

2. เปลี่ยนเวทีเเบบเดิม เปิดเวทีให้คนใหม่ เน้นการเปิดพ้ืนที่ให้คนใหม่ๆ  เก่ง และคิดดีต่อบ้านเมือง ไม่
จ าเป็นต้องมีชื่อเสียง จากทุกสาขาอาชีพเข้ามาร่วมงานและร่วมเเสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้หลักการ และ
นโยบายใหม่ๆ เพ่ือท าให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองเปลี่ยนจากเดิม แต่ยังคงยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3. เปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้ก าหนดนโยบาย หมดเวลาของนักการเมืองเป็นผู้ก าหนด โดยเราจะเน้นการสร้าง
ความเท่าเทียม ให้ประชาชนทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน พร้อมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันโลกไปพร้อมกัน 
ดร.รยุศด์กล่าวว่า การเมืองอย่ากลัวคนเก่งกว่า เรามั่นใจว่ายังมีคนเก่งอีกมากที่แม้จะไม่มีชื่อเสียง แต่คิดดีอยากท างาน
ให้บ้านเมือง และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เรารอทุกท่านอยู่ครับ ติดต่อมาท่ีเพจของเราได้ที่เพจสามัคคีไทย    
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57592 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57592
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:25 น.  

กมธ.แก้รธน. จ่อเร่งเครื่องหารือช่วงมี.ค. ถกแนวทางรื้อ รธน.ฉบับ 60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1984669 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1984669
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เรียงคนมาเป็นข่าว วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 
 

 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1978379 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1978379
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เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'   
ปิยบุตร...... 
                บ่อยครั้งนะ ที่เจ้าเลอะเลือน และเหลี่ยมเล่ห์ 
ศุกร์ ๒๑ กุมภา 
                ศาลฯ จะวินิจฉัยคดีพรรคกู้เงิน พวกเจ้าก็พล่านจนหัวก่าย ถ้ามีหางก็คงพันกัน 
                เมื่อวาน ท าเป็นแถลง "ปิดคดีนอกศาล" หาหว่างขาสาวกซุก 
                เจ้าไม่ใช่ไอ้ตี๋ไร้อันดับ หากแต่เคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย  
                แล้วมีม้ัย "จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย" น่ะ? 
                ช่างกล้านะ.... 
                กล้าพูดบิดเบือนกฎหมาย หวังสร้าง "สงสัย-คลอนคลาย" ให้เกิดแก่ประชาชน ต่อการท าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
                เมื่อวาน (๑๘ ก.พ.๖๓) พูดไปได้อย่างไร ที่ว่า.... 
                "ศาลรัฐธรรมนญูไม่มีอ านาจยุบพรรคและไม่มีอ านาจตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค  
                กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐(๓) บัญญัติวา่ หน้าที่และอ านาจอ่ืน ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
                ซึ่งเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแล้ว ไม่มีมาตราใดที่ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจยุบพรรคและตัดสิทธิ
กรรมการบริหารพรรค  
                โดยอ านาจยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคมีอยู่ในมาตรา ๙๒ ของกฎหมายพรรค
การเมืองเท่านั้น  
                ดังนั้น ประเด็นนี้ เป็นประเด็นข้อกฎหมาย ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ต้องวินิจฉัยก่อนว่ามาตรา ๙๒ ของกฎหมาย
พรรคการเมืองขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่?"  
                เนี่ย คนฟัง จะเชื่อ-ไม่เชื่อ เป็นอีกเรื่อง  
                แต่ที่แน่ๆ จะลังเล-สงสัย เมื่อสงสัย "ความไม่แน่ใจ" ต่อค าวินิจฉัยของศาลในวันที่ ๒๑ กุมภาก็จะตามมา! 
                เจ้ายกรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๐(๓) เป็นหลักฐานอ้างอิงซะด้วย!  
                ถึงใครไม่เชื่อ แต่ด้วยเครดิตอาจารย์สอนกฎหมาย อย่างน้อยๆ ก็ท าให้มีแหม่มตงิดๆ ตามบ้างแหละ  
                มันเจ้าเล่ห์จริงๆ! 
                มาตรา ๒๑๐ บอกว่า "ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
                (๓) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ" 
                แล้วปิยบุตร ก็ทิง้ห้วนไว้แค่นี้ ทุบเปรี้ยง ว่า 
                "เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแล้ว..... 
                ไม่มีมาตราใดท่ีก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค  
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                โดยอ านาจยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคมีอยู่ในมาตรา ๙๒ ของกฎหมายพรรค
การเมืองเท่านั้น"    โธ่ ไอ้ตี๋เอ้ย....... 
                (๓) เขาแจกแจงไวล้ะเอียด เจา้ยกมาหว้นๆ แค่นั้น แล้วบอก "ไม่มีมาตราใดก าหนดให้ศาลฯ มีอ านาจยุบพรรค" 
                (๓) วรรคแรก บอกว่า..... 
                "การยื่นค าร้องและเงื่อนไขการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท าค าวินิจฉัย และการด าเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ"   เอ้า...... 
                อยากรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจยุบพรรคและตัดสิทธิ กก.บห.พรรคม้ัย  
                ก็ไปดู "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑" 
                มาตรา ๗ บอกว่า "ให้ศาลมีหน้าที่และอ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังต่อไปนี้  
                (๑๓) คดีอ่ืนที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืน ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาล" 
                แล้ว "พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐" อยู่ในเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ ใช่หรือไม่ใช่? 
                ใช.่..อยู่ในเขตอ านาจศาลรัฐธรรมนูญ 
                อ้าว แบบนี้ แล้วที่ปิยบุตรพูด....... 
                "อ านาจยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรค มีอยู่ในมาตรา ๙๒ ของกฎหมายพรรคการเมือง
เท่านั้น" มันยังไงกัน? 
                มันไม่ไงหรอก มันก็ใช่อย่างนั้น นั่นแหละ 
                แล้วตะแบงไปได้อย่างไร เจ้าตี๋? 
                คงรู้ตัว ๒๑ ก.พ.นี้ สะเด็ดเก้งแน่ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศิษย์แซง-ฌุสต์ เลยสติแตก  
                หยิบตรงโน้น-ตรงนี้ มาปลุกปั่น มั่วไปหมด 
                ปั่นไป-ปั่นมา เหมือนเอาหางแหย่ตูดตัวเองซะงั้น! 
                ในเมื่อ พ.ร.ป.พรรคการเมือง อยู่ในเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
                นั่นก็หมายความว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคได้ ตาม
มาตรา ๙๒ ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่ระบุไว้..... 
                มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ "สั่งยุบพรรคการเมือง" นั้น 
                (๓) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ มาตรา  ๔๕ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ 
                แล้วมันเป็นประเด็น "ข้อกฎหมาย" ที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่ามาตรา ๙๒ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญตรงไหน...หือ? 
                กฎหมายแม่เขาเขียนร้อยเรียง, ร้อยรัดกับกฎหมายลูกชัดเจนขนาดนี้ ยังจะตะแบงอีก 
                เหมือนธนาธร-ปยิบุตร-พรรณิการ์ "กลมกลืน" กันขนาดนี้  
                แล้วยังต้องให้วินิจฉัยในประเด็น..... 
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                "เพ่ือนกิน-เพ่ือนกัน เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันก็เอาไปกิน" อยู่อีกหรือ? 
                ที่เป็นชนวนสู่การยุบพรรค ด้วยมาตรา ๙๒ ก็ตาม (๓) คือ มาตรา ๗๒ นั่นแหละ ที่ว่า 
                "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" 
                รู้เผื่อไว้อีกนิด...นี้ดดดเดียว คืออยากให้รู้อีกมาตรา 
                มาตรา ๑๒๖ พ.ร.ป.พรรคการเมือง บอกว่า.... 
                "ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น" 
                แถมท้ายอีกหน่อย.... 
                เห็นเที่ยวพูด กกต.ก็ดี ศาลฯ ก็ดี รวบรัด ไม่สนใจหลักฐานและการไต่สวนพยาน ประเด็นพรรค กู้ยืมเงิน  
                เมื่อวาน "นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์
ผ่านเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom  
                กู้จริงหรือท าเรื่องกู้ย้อนหลัง (ท าแบบแมนฯ ซิตี) ดังนี้ 
                การที่ กกต.ขอเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (ร่วม 4 เดือน) แต่พรรคการเมืองไม่ได้ส่งมอบให้ 
                และปลายเดือนพฤศจิกายน 62 พรรคดังกล่าว จะขอขยายอีก 120 วัน แต่ กกต.ไม่อนุญาต  
                ให้ขยายแค่ 2 ธันวาคม 62 ถ้าไม่มอบถือว่าไม่ติดใจ เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย 
                1.บัญชีพรรคการเมือง 
                -บัญชรีายวันแสดงรายรับ รายจ่าย 
                -บัญชรีายการบริจาค 
                -บัญชีแยกประเภท 
                -บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน 
                เอาเฉพาะระหว่างวันที่ 1 มกราคม 62 ถึง 31กรกฎาคม 62 
                2.ขอส าเนาเงินกู้ฉบับ 2 มกราคม 62 ที่ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และฉบับแก้ไขเดือนพฤษภาคม 62 
ที่ส่งดอกเบี้ยทุกปี 
                3.ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานช าระหนี้เงินกู้ 3 ครั้ง (ครั้งแรก 50 ล้านบาท ต่อมาเงินสด 14 ล้านบาท 
และเงินสด 8 ล้านบาท)  
                รวมทั้งส าเนารายงานประชุมมติกรรมการบริหารพรรคที่เห็นชอบให้กู้เงินได้ 
                นี่คือเอกสารที่ กกต.พยายามขอหลายรอบ แต่ไม่มีการส่งมอบ จึงเกิดค าถามตามมาว่า  
                ถ้ากู้กันจริงแบบตรงไปตรงมา การส่งมอบเอกสารไม่น่าจะยาก  
                หรือเป็นการท าเรื่องกู้ย้อนหลัง (เหมือนการโอนหุ้นย้อนหลัง) จึงท าให้ไม่มีการส่งมอบเอกสาร กู้จริงหรือ
ท าเรื่องกู้ย้อนหลัง นิติกรรมอ าพรางรอบสองท าแบบแมนฯ ซิตี ก็ต้องโดนแบบเดียวกัน  แหม จุ๊ๆๆๆๆ..... 
                อยากเห็นปิยบุตร "แถลงนอกศาล" ในประเด็นนี้จัง!  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57581 

https://www.thaipost.net/main/detail/57581
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19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  

ถ้าพรรคการเมืองกู้เงินได้? 
 
 
ฟัง "ปิยบุตร" แถลงปิดคดีนอกสภา พานได้เห็น ส.ส.หลายคนกระเด็นออกจากสภาอยู่ร าไร 
ป็นข้อกฎหมายของ "ปิยบุตร" โดย "ปิยบุตร" และเพ่ือ "ปิยบุตร" จริงๆ 
                พรรคการเมืองกู้เงินไปใช้ในการเลือกตั้งผิดหรือไม่?  
                การกู้เงินมันจะเป็นหนี้ หรือรายได้พักเอาไว้ก่อน 
                ขอถามบรรดานักวิชาการ นักวิชาเกินทั้งหลายว่าคิดอย่างไร หากพรรคการเมืองสามารถกู้เงินไปใช้ในการ
เลือกตั้งได้  
                มันไม่ใช่เรื่องยุบหรือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว  
                แต่มันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย    
                ท าไมกฎหมายถึงเปิดช่องให้พรรคการเมืองสามารถรับบริจาคได้ 
                และท าไมต้องก าหนดเพดานห้ามเกินรายละ ๑๐ ล้านบาทต่อปี 
                ถ้า "ปิยบุตร" และนักวิชาเกินสาวกส้มหวานบอกว่า กู้ไปใช้ในการเลือกตั้งได้.... 
                ฉิบหายครับท่านผู้ชม! 
                ต่อไปกู้กันแหลก  
                ก็รู้กันอยู่คนปล่อยให้พรรคการเมืองกู้เป็นใคร  
                ที่ผ่านมาก็พวกถอนทุนคืนทั้งนั้น  
                ฉะนั้นถ้า...พรรคการเมืองสามารถกู้เงินไปใช้ในการเลือกตั้งได้ บรรลัยแน่นอน 
                "ปิยบุตร" แถลงปิดคดี ไม่ต่างเด็กงอแงไม่ยอมแพ้เพ่ือน  
                สาระจึงมีแต่การเกทับบลัฟกลับศาลรัฐธรรมนูญ และทุกฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ 
                เดิมทีเรื่องเงินกู้ ก็เป็นที่รู้กันว่า "ธนาธร" เผลอพูดที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ  
                จะเผลอเพราะไม่รู้กฎหมาย หรืออยากเปิดประเด็นดรามา ให้เห็นว่าตัวเองมีความรับผิดชอบต่อพรรค
อนาคตใหม่สูงก็ตามแต ่
                แต่มันคือการสารภาพว่า เสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย 
                "ปิยบุตร" พยายามพลิกประเด็นว่า "ธนาธร" จงใจพูดออกมาเพ่ือต้องการให้เกิดความโปร่งใส ฟังแล้วรู้สึก
ขบขัน   
                ถามกลับหน่อย...  
                หากต้องการให้เกิดความโปร่งใสจริง ท าไมไม่แถลงข่าวตั้งแต่มีการเซ็นสัญญากู้เงิน  
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                ยิ่งนานวันเรื่อง "ความโปร่งใส" กับ "ธนาธร" ยิ่งถอยห่าง มันมีค าถามเยอะขึ้นเรื่อยๆ นะครับ    
                ที่โฆษณาโอ้อวดว่าท า" บลายด์ทรัสต์" เพ่ือความโปร่งใสเป็นเจ้าแรก แถลงข่าวใหญ่โต สุดท้ายโป๊ะแตก ถึง
วันนี้ก็ยังไม่ได้ท า  
                เอาล่ะเมื่อ "ปิยบุตร" บอกว่า  
                "หากยุบพรรคอนาคตใหม่ จะเป็นการยุบความหวังของคนรุ่นใหม่ เป็นการทุบเข้าไปที่หัวใจของคนจ านวน
มากที่หวังว่าประเทศไทยจะไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม" 
                "ท้ายที่สุดแล้ว หนังยุบพรรคเรื่องนี้จะไม่เหมือนเดิม" 
                ฉะนั้น "ปิยบุตร" ช่วยตอบหน่อย.... 
                หากพรรคการเมืองทั้งหมดแข่งกันกู้เงินไปใช้เลือกตั้ง ร้อยล้านพันล้าน  
                คนรุ่นใหม่จะเหลือหัวใจให้ทุบหรือเปล่า 
                หนังยุบพรรคมันจะกลายเป็นหนังฆาตกรรมประเทศหรือไม่ 
                ช่วยตอบที. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57567
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18 ก.พ. 2563 18:40 น. 

"เจ๊หน่อย" ก าชับ ส.ส.ซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ให้ดี เปดิ 8 ชื่อ ถูกวางตัว 

วันที่ 18 ก.พ.ในการประชุมพรรคเพื่อไทย ได้มีการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่ก าลัง
จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยคุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ได้ ก าชับให้
ผู้อภิปราย มุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก คือ 1. ความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล 2. การบริหารงานที่ไร้
ประสิทธิภาพ และ 3. ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในกรณีที่เป็นประเด็นการทุจริตของรัฐบาลนั้น ต้องไม่ปล่อยให้เรื่องจบ
แค่ในสภา แต่ต้องติดตามด าเนินคดีอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 

"ภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขอให้ ส.ส เตรียมลุยงานหนักในช่วงปิดสมัยประชุมสภา โดยแกนน า
พรรคจะเดินทางลงพ้ืนที่ ร่วมกับ ส.ส. พรรคเพ่ือไทย เพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง 
และตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 พรรคเพ่ือไทยจะเดินหน้าจัดแคมเปญ "ฝ่าวิกฤติกับพรรคเพ่ือไทย" ซึ่งจะเป็นการ
ผลักดันการแก้ปัญหาทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม หรือสุขภาพ เป็นต้น" คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 

ในขณะที่ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย และนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ติวเข้ม ส.ส. ที่ถูกก าหนดตัวเป็นผู้อภิปรายหลัก 14 คน โดยก าชับให้เตรียมข้อมูลให้
พร้อม ซึ่งพรรคจะไม่เข้าก้าวก่ายเนื้อหาการอภิปรายของ ส.ส. แต่ละท่าน แต่จะสนับสนุนเรื่อง อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค 
และการช่วยเผยแพร่เนื้อหาการอภิปรายของ ส.ส. เพ่ือให้สังคมรับทราบความบกพร่องในการบริหารงานของรัฐบาล 
ทั้งนี้ รายชื่อส่วนหนึ่งของ ส.ส. ที่ถูกวางตัวเป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนน าพรรคและ ส.ส. ที่
เป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในสภา เช่น 
1. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
2. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
3. นายสุทิน คลังแสง 
4. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกต 
5. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 
6. นายชลน่าน ศรีแก้ว 
7. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 
8. นางสาวจิราพร สินธุไพร 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1774600 
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วิเคราะห์การเมอืง : ชิ่งลูกมั่วฟอร์มโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
ซึมซับประสบการณ์ สั่งสมวิชามา 5-6 ปี จน “เขี้ยวงาการเมือง” งอกตามธรรมชาติ…                           

ถึงจุดไม่พลาดงับเหยื่อง่ายๆตามลีลาที่ “นายกฯลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม ตีกรรเชียงชิ่ง ไม่หือไม่อือกับเวที ส.ส.พรรคพลังประชารัฐรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
ที่ทีมงาน “อ.ส.ว.สร้างสรรค์” นายอนุชา นาคาศัย รองหัวหน้าพรรค นายสุชาติ ชมกลิ่น ประธาน ส.ส.พรรค นายวิรัช 
รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล รับเป็นโต้โผใหญ่ 

แต่ฉากซ้อนมันคือการโชว์พลัง อวดบารมี ลุ้นบ าเหน็จเก้าอ้ีรัฐมนตรี ใช้เส้น “พ่ีใหญ่” อย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ  มัดจ าแต้มกับ “นายกฯลุงตู่” ในคิวปรับ 
ครม. แน่นอน เมื่อผู้น าเบอร์หนึ่งรัฐบาลไม่เออออห่อหมกกับอีเวนต์จัดทัพรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันรับมือเองได้ 
พร้อมตอบตามข้อเท็จจริง 

ที่ส าคัญก่อนหน้านี้ “นายกฯลุงตู่” ได้สั่งการตรงในที่ประชุม ครม.ให้ “จอมยุทธ์กวง” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกฯ ช่วยคุมเกมคุ้มกันหลัง สนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจตอบโต้ฝ่ายค้านในห้องประชุมสภา  นั่นหมายถึงความ
เชื่อมั่น ไว้วางใจมวยรุ่นใหญ่เชิงสูงมากกว่า “ลุงตู่” ไม่เสี่ยงโดนด่า เสียรังวัดกับลูกม่ัวการเมืองน้ าเน่าสูตรโบราณ ที่แน่ๆ
เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ไม่เน้นเกมองครักษ์พลังประชารัฐป่วนฝ่ายค้าน นั่นก็เท่ากับไม่ต้องปูนบ าเหน็จให้ความดีความชอบ
กับใครเป็นกรณีพิเศษ ไม่ติดค้างหนี้บุญคุณ ต้องจัดเก้าอ้ีรัฐมนตรีตอบแทนใคร ปล่อยให้เป็นภาระของ “พ่ีใหญ่” แจก
กล้วย เล่นบทฤาษีเลี้ยงลิง เปิดฟาร์มเพาะงูเห่าไปตามถนัด 

ส่วน “นายกฯลุงตู่” ก็ยังลอยตัวอยู่เหนือเกมการเมืองเรื่องโควตากลุ่ม แก๊ง ก๊วน ถือสิทธิ์ขาดในการบริหาร
จัดการอ านาจแต่เพียงผู้เดียว แต่ที่เสียวกว่าใคร ในสถานการณ์ “แฟนคลับน้อย” ต้องรีบหาแนวร่วมเป็นไม้กันหมา 
อารมณ์แบบที่ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย แบะท่าแบไต๋ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะไปร่วมงาน
สัมมนารับศึกซักฟอกของพรรคพลังประชารัฐ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในฐานะเป็นบุคคลในรัฐบาลและมีพรรค
ร่วมรวมอยู่ เป็นการให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกัน 
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ผิดวิสัยเสือซุ่มสิงห์เงียบ ที่ปกติเคร่งขรึมไม่สุงสิงกับใคร งานนี้ “พ่ีรอง” ต้องหันมาสร้างสัมพันธ์กับ ส.ส. พึ่ง
บริการองครักษ์สายตรง “พ่ีใหญ”่แหยงถูกโดดเดี่ยว โดนรุมกินโต๊ะในสภาตามข้อหาแรงๆในญัตติเชือดของฝ่ายค้านที่พุ่ง
เป้าปมทุจริตเอื้อ บริวารพวกพ้องอาการเดียวกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ออกโรงหนุนตัวโก่ง ยืนยันโดย
หลักแล้วรัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายโดนอภิปรายควรจะไปเพื่อจะได้ฟังค าแนะน าจากคนที่มีประสบการณ์ 

ถึงวันที่ “โคตรเซียนกฎหมาย” ต้องพ่ึงบริการนักการเมืองอาชีพ ตามฟอร์มหนุ่มใหญ่บริสุทธิ์ โดนเปิดซิง ถูกจับ
ขึ้นเขียงเชือดครั้งแรกในชีวิตต่อให้ศรีธนญชัยเรียกพ่ี แต่เวทีเชือดในสภา “วิษณุ” ขาสั่นก็แล้วกัน แต่คนที่ยกระดับความ
เป็นเซียนขึ้นผิดหูผิดตา เมื่อเทียบกับอดีตที่ต้องท่องสคริปต์ตอบในสภาตามลีลาของ “เดอะซัน” นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง
กิจ รมว.อุตสาหกรรม แกนน าทีมสามมิตร พรรคพลังประชารัฐ ที่ออกตัวปฏิเสธนิ่มๆไม่ได้ไปร่วมเวทีสัมมนาเตรียม
รับมือศึกซักฟอกของพรรคพลังประชารัฐที่พัทยาช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพราะมีปัญหาสุขภาพ  แต่ได้มอบหมาย ส.ส.ในทีม
เตรียมข้อมูลเสิร์ฟนายกรัฐมนตรี 

ส่วนที่ฝ่ายค้านกังวลเรื่ององครักษ์ของพรรคพลังประชารัฐป่วนการประชุมท าให้เสียบรรยากาศนั้น หาก ส.ส.
ฝ่ายค้านอภิปรายอยู่ในประเด็น แล้วถ้า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไปป่วน ประชาชนเห็นก็จะเสียศรัทธา ตราบใดที่ผู้อภิปรายอยู่ใน
ประเด็น ผู้ถูกอภิปรายก็ชี้แจง ทุกอย่างก็จบดักคอทั้งฝ่ายค้านอย่าชกใต้เข็มขัด และดักทางพวก “จ้องโชว์” ทีมพลัง
ประชารัฐอย่าตีรวนท าโดนโห่ 

“สุริยะ” เน้นฟอร์มนิ่ง แท็กทีม “สมคิด” ชกมีเชิงแบบมวยเบอร์ใหญ่ไฟต์เดิมพันวัดใจ ถ้าปล่อย “ลุงตู่” โดน
น็อก รัฐบาลก็เจ๊งกันหมด. 

ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างถึง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1774756 
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คาบลูกคาบดอก : อนาคตใหม่ในยุคปฏิรูปกองทัพ 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ร้อนระอุ จากกรณีของคดี พรรคอนาคตใหม่ 

กู้ยืมเงิน และ การปฏิรูปกองทัพ จาก ธุรกิจในค่ายทหาร สิทธิพิเศษในกองทัพ โดยเฉพาะระดับนายพล เป็นที่กังขาของ
สังคมว่าสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวหรือไม่ ชื่อของ พรรคอนาคตใหม่ ชื่อของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเป็นที่จับตา
ในฐานะผู้ที่มีบทบาททางการเมืองในยุคปัจจุบัน ในฐานะนักการเมืองน้ าดีที่จะเข้ามาปฏิรูปประเทศ  ไม่ว่าจะในเวทีการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กลบกระแสการเป็นผู้น าฝ่ายค้านของพรรคเพ่ือไทยที่น าโดย 
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ มิดชิดหรือเวทีนอกสภาที่มีบทบาทโดดเด่น  

ความหวังอยู่ที่ อนาคตใหม่ จะออกมาถลกหนัง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่บริหารงานเกี่ยวเนื่องมาจาก รัฐบาล 
คสช.ได้อย่างไร มีขยะที่ซุกไว้ใต้พรมมากน้อยแค่ไหน ผลประโยชน์และอ านาจที่ไม่ชอบมาพากล กับพฤติกรรมที่ เหลิง
อ านาจ ยิ่งถ้าข้อมูลหลักฐานแน่น เป็นที่น่าเชื่อถือได้ 

จะเป็นชนวนเร่งการไร้เสถียรภาพของรัฐบาลมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้า อนาคตใหม่ มีแต่ราคาคุย ไม่มี
หลักฐานชัดเจน หรือเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ อนาคตใหม่ก็จะเสียรังวัดเอง รวมไปถึงวิบากกรรมที่ อนาคตใหม่ ได้รับก็
จะไม่ได้รับการปกป้องจากสังคม แต่ถ้าหลักฐานชัด รัฐบาลจะถูกเพ่งเล็ง วิบากกรรมที่เกิดกับอนาคตใหม่ จะเป็นดาบ
สองคมที่กลับไปเชือดผู้มีอ านาจและกระบวนการยุติธรรม เป็นชนวนการเมืองออกมาไล่รัฐบาลเร็วขึ้น ทางออกของ
รัฐบาล ไม่ใช่การตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกฯ หรือพิทักษ์รัฐบาล หรือมีกลุ่มการเมืองใด ไม่ว่าจะเป็น นปช. หรือ กปปส.มา
เป็นทีมตอบโต้ฝ่ายค้าน เป็นการเมืองแบบเก่าๆ 
ชาวบ้านไม่ได้กินแกลบกินร า 

ในสถานการณ์เช่นนี้ถือว่า อนาคตใหม่ ได้เปรียบเต็มประตู สภาวการณ์ในกองทัพ เป็นปัจจัยสนับสนุนแนวทาง
การเมืองของอนาคตใหม่เต็มประตู มาสะดุดที่ พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่เพ่ิงมารับ
สารภาพว่า ตัวเองก็อยู่ในบ้านพักสวัสดิการทหาร แม้จะเกษียณอายุราชการมา 4 ปีแล้วก็ตาม 

ถึง พล.ท.พงศกร จะแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจาก อนาคตใหม่ ทุกต าแหน่ง แต่สายเกินไป 
ความผิดส าเร็จ เข้าท านองว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง ท้ายที่สุดแล้วต้องติดตามว่า อนาคตใหม่ จะแก้หมากเกมนี้อย่างไร 
และเนื้อหาสาระของการอภิปรายของ 16 ส.ส.อนาคตใหม่ ภายใต้การก ากับของธนาธรจะของแท้หรือของปลอม. 
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