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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 มกราคม 2563 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." ชงรฐับาลตราพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร 8 
2 มติชนออนไลน์ ‘กกต.’ จ่อเคาะเลือกตั้งซ่อม จ.ก าแพงเพชร 23 ก.พ. 9 
3 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ชงรฐับาล เคาะวันเลือกตัง้ซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร แทน ไวพจน์ 10 
4 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรค สิน้สภาพความเปน็พรรคการเมือง 11 
5 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 12 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 14 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ กกต.ยกค าร้อง ชนม์สวัสดิ ์ถูกกล่าวหา ช่วยเหลือผูส้มัคร พปชร. 15 
2 ไทยรัฐออนไลน์ "พรรณิการ์" ย้ า ไม่ได้แกล้ง 4 ส.ส.งูเห่า โยน กกต.ชี้ขาดสมาชิกภาพ 17 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ส.ส.พลังประชารัฐ ยื่นญัตติด่วนปลด “เสรีพิศุทธ์” หลุดกรรมาธิการ ป.ป.ช. 18 
4 คมชัดลึกออนไลน์ ลูกไวพจน์ เข้าตา บิ๊กป้อมเคาะลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 20 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ส.ส.พปชร. ยื่นญัตติด่วน ขับ เสรีพิศุทธ์ พ้น กมธ.ปราบโกง 21 
6 ไทยรัฐออนไลน์ อนุสรณ์ ชี้ช่อง ถ้า "ประยุทธ์" อยู่ไม่ได้ "ระบอบประยุทธ์" ต้องพ้นไปหมด 22 
7 ไทยรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ลั่น ไม่ยุบสภาหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไล่ไปถามคนปูดข่าว 23 
8 ไทยรัฐออนไลน์ สภา แจ้งที่ประชุม ส.ส."กรณ์ -ไวพจน์" สิ้นสุดสมาชิกภาพ 24 
9 News 1 ออนไลน์ กกต.ยกค าร้อง "ชนม์สวัสดิ์" ใช้อิทธิพลช่วยผู้สมัคร รชันี" รอด  25 
10 มติชนออนไลน์ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ’ สั่ง กกต.ส่งเอกสาร 26 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ สั่ง กกต. ส่งเอกสารยุบอนค. ช่องานเยอะปัดแกล้งงูเห่า 29 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลสั่ง กกต. ส่งเอกสารแสดงขั้นตอนการไต่สวนคดียุบ อนค. 32 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลสั่ง กกต. ส่งเอกสารแสดงขั้นตอนการไต่สวนคดียุบ อนค. 34 
14 แนวหน้าออนไลน์ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง กกต.ส่งเอกสารแสดงขั้นตอนการไต่สวนคดียุบ อนค. 36 
15 สยามรัฐออนไลน์ ศาลนัดฟังค าสั่ง "ธนาธร" ฟ้อง กกต.ร้องยุบพรรค อนค. มิชอบ 20 ก.พ. 38 
16 กรุงเทพธุรกิจ นัดฟังค าสั่ง 'ธนาธร' ฟ้อง กกต.ร้องยุบพรรคมิชอบ 20 ก.พ.นี้ 40 
17 ช่อง 7 ออนไลน์ เตรียมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 แทน ไวพจน์ 42 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 เนชั่นทีวีออนไลน์ พลังประชารัฐ จ่อส่ง "จุลพันธ์" ลงเลือกตั้งซ่อมแทน "ไวพจน์" 44 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ "ประวิตร "ส่งลูก" ไวพจน์" ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 45 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ บิ๊กป้อม' เผยส่งลูก 'ไวพจน์' ลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ยันไม่ยุบสภา 46 
21 คมชัดลึกออนไลน์ ลูกไวพจน์ เข้าตา บิ๊กป้อมเคาะลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 47 
22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พปชร.ส่ง ลูก "ไวพจน์" ลงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร 48 
23 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ส่งลูก ‘ไวพจน์’ ลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 49 
24 คมชัดลึกออนไลน์ ลูกไวพจน์ เข้าตา บิ๊กป้อมเคาะลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 50 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ช่อง 7 ออนไลน์ ถึงไหนถึงกัน 51 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘อรรถวิชช์’ ทิ้งปชป.ชูกรณ์ นั่งหน.พรรคขับเคลื่อนไทย 52 
3 แนวหน้าออนไลน์ มาแล้ว! 'สมชัย'ถาม-ตอบข้อข้องใจ ปมร้อน'เงินกู'้พรรคการเมือง 54 
4 แนวหน้าออนไลน์ สะอึกกันมั้ย! 'นิพิฏฐ์ 'ถอดหัวใจโพสต์ถึง'กรณ'์ เสียดาย'เพชรเม็ดเอก' 55 
5 MGR ออนไลน์ “อรรถวิชช์” ลา ปชป.แล้ว แย้มร่วมมือ “กรณ์” 56 
6 MGR ออนไลน์ ไม่รอด 21 ม.ค.! “น้าเป๊ปซี่” ฟันเปรี้ยง “ยุบพรรคส้มหวาน” 57 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตผู้สมัครสส.อนาคตใหม่ สุดเอือมระอา 'ปิยบุตร' กรณี 4 สส.โหวตสวนพรรค 60 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ประยุทธ์' ดับข่าวลือยุบสภา ลั่นไม่มียุบ เยิบ อะไรทั้งนั้น 62 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ช่อ' บอกไม่ใช่หน้าที่ของพรรคอนาคตใหม่ 4 สส. 63 
10 News 1 ออนไลน์ “สมชัย” โพสต์ส านวนปมคดียุบพรรคอนาคตใหม่ 64 
11 News 1 ออนไลน์ อัยการเลื่อนสั่งคดี “ธนาธร” วิจารณ์พลังดูด คสช. 67 
12 The MATTER กกต.เสนอชื่อ ส.ว.ให้ คสช.แต่งตั้ง ..จริงหรือเท็จ? 68 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?" 69 
14 ฐานเศรษฐกิจ วิบากกรรมรัฐบาล‘ลุงตู่’ 74 
15 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : เกมแกว่งต้องรีบก้าว 76 
16 ไทยรัฐออนไลน์ มีทางลง 78 
17 ไทยรัฐออนไลน์ กล้าได้กล้าเสีย : สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ 79 
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วันที่ 17 มกราคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว เพ่ือมอบนโยบายการท างานและพบปะหารือเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี 
นายพงษ์เกตุ เตมิกิจธนสาร  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว และพนักงาน
ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว 

 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสระแกว้ 
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วันที่ 16 มกราคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 

 
 
 
  
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
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วันที่ 17 มกราคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานพิธีการสอบสัมภาษณ์              
แทนการตรวจขั้นที่ 5 เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้น าขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 878 และมอบเครื่องหมายคุณวุฒิทางลูกเสือวูดแบดจ์สองท่อน ให้แก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร พตส. 10 โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และ
พนักงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 704  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เป็นประธานการสอบสมัภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5       

และมอบเครื่องหมายคุณวุฒิทางลูกเสือวดูแบดจ์สองทอ่น 
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วันที่ 17 มกราคม  2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา 
ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ พล.ต.ต. ดร.ทรงพล วัธนะชัย ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ    
การเลือกตั้ง (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ) มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระ        
ตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกประเภทกีฬา ณ ห้องปฏิบัติงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7  

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี พ.ศ.2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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"กกต." ชงรัฐบาลตราพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร  
สยามรัฐออนไลน์ 16 มกราคม 2563 18:59  

 
"กกต."ชงรัฐบาลตราพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร คาดสัปดาห์หน้าเข้าครม. เล็งก าหนด  23 อาทิตย์
ก.พ.เป็นวันเลือกตั้ง 

วันที่ 16 ม.ค.63 รายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กรณีที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาจ าคุก
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ในคดีล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี 52 ซึ่งมีผลให้พ.ต.ท.ไวพจน์ ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส. และ
ท าให้ต าแหน่งส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชรว่างลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่นั้น ขณะนี้ทางส านักงานกกต.ได้มีการประสานไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้รัฐบาลเสนอทูลเกล้าให้ทรงตราพ.ร.ฎ เลือกตั้งเลือกตั้งส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร
แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งคาดว่าจะเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัปดาห์หน้า  โดยเมื่อพ.ร.ฎ.เลือกตั้งใช้
บังคับแล้ว ภายใน 5 วันกกต.ก็จะประชุมและประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีการ
ก าหนดให้ ก.พ. 23 วันอาทิตย์ที่  เป็นวันเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นวันที่ 40 ของกรอบ วัน 45 เวลา นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง

ก.พ. 2 -ม.ค. 29และก าหนดเปิดรับสมัคร  ลง  
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/126998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/126998
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200116/2a62584e3bee4e10869782709a3032c31fd9a65b90448744ef0637b5ad30e630.jpg?itok=tciSc5sS
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‘กกต.’ จ่อเคาะเลือกตั้งซ่อม จ.ก าแพงเพชร 23 ก.พ. 
วนัท่ี 16 มกราคม 2563 - 18:11 น.  

 
 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาจ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 
อดีตส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 จ.ก าแพงเพชร ในคดีล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี 2552 มีผลให้พ.ต.ท.ไวพจน์ ขาดคุณสมบัติ
การเป็นส.ส. และท าให้ต าแหน่งส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชรว่างลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่นั้น ขณะนี้ส านักงานกกต.ได้มีการ
ประสานไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้รัฐบาลเสนอทูลเกล้าให้ทรงตราพ.ร.ฎ เลือกตั้งเลือกตั้งส.ส.เขต 2 
ก าแพงเพชรแทนต าแหน่งที่ว่าง คาดว่าจะเข้าพิจารณาในการประชุมครม.สัปดาห์หน้า โดยเมื่อพ.ร.ฎ.เลือกตั้งใช้บังคับ
แล้ว ภายใน 5 วันกกต.ก็จะประชุมและประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง คาดว่าจะมีการก าหนดให้วัน
อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นวันที่ 40 ของกรอบเวลา 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และ
ก าหนดเปิดรับสมัครวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1895433 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1895433
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/05/68-6.jpg
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กกต. ชงรัฐบาล เคาะวนัเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร แทน ไวพจน์ 
วันที่ 16 มกราคม 2563 - 18:27 น.  

 
กกต. ชงรัฐบาล เคาะวนัเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 

กกต. ชงรัฐบาล เคาะวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร แทน ไวพจน์ 
วันที่ 16 ม.ค. รายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีที่ศาลฎีกามีค าพิพากษา

จ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ในคดีล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี 2552 ซึ่งมี
ผลให้พ.ต.ท.ไวพจน์ ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส. ท าให้ต าแหน่งส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชรว่างลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่
นั้น ขณะนี้ทางส านักงานกกต.ได้ประสานไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลเสนอทูลเกล้าให้ทรงตรา
พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เลือกตั้งเลือกตั้งส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่าง คาดว่าจะเข้าพิจารณาใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า 
โดยเมื่อพ.ร.ฎ.เลือกตั้งใช้บังคับแล้ว ภายใน 5 วัน กกต.จะประชุมและประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับ
เลือกตั้ง  ซึ่งคาดว่าจะก าหนดให้ ก.พ. 23 วันอาทิตย์ที่ เป็นวันเลือกตั้ง  เนื่องจากเป็นวันที่ 40 ของกรอบ  45 เวลา
วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และก าหนดเปิดรับสมัคร ก.พ. 2-ม.ค. 29  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3404262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3404262
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/เลือกตั้ง.jpg
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ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
วันที่ 17 มกราคม 2563 - 10:21 น.  

 

 
 
 
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ 2 พรรค
การเมืองสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคเพื่อธรรม และพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1896340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1896340
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/10/ราชกิจจา-1024x576-1-728x410.jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.44 น. 

ราชกิจจาฯประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบรหิารพรรคอนาคตใหม ่

 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง “การ

เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่”  
ตามท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหาร
พรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท าให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คงเหลือจ านวน ๑๖ คน 
นั้น 

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีนายนิรามาน สุไลมานได้ลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ท าให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับ
พรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสองดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่คงเหลือ จ านวน ๑๕ คน ได้แก่ 
๑. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 
๒. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ ๑ 
๓. นายช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ ๒ 
๔. พลโท พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ ๓ 
๕. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ ๔ 
๖. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค 
๗. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 
๘. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
๙. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค 
๑๐. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค 
๑๑. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค 
๑๒. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 
๑๓. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค 
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๑๔. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 
๑๕. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา 
นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466742 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/466742
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16 ม.ค. 2563 13:33 น. 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ่

วันที่ 16 ม.ค. 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรค
การเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ท าให้มีคณะกรรมการ
บริหารพรรคอนาคตใหม่ คงเหลือจ านวน 16 คนนั้น 

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณี นายนิรามาน สุไลมาน ได้ลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ท าให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง เฉพาะตัว ตามข้อบังคับ
พรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 38 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่ คงเหลือจ านวน 15 คน ได้แก่ 
1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 
2. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ 1 
3. นายช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ 2 
4. พลโท พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ 3 
5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ล าดับที่ 4 
6. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค 
7. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 
8. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
9. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค 
10. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค 
11. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค 
12. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 
13. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค 
14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 
15. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ลงนามโดย พันต ารวจเอก จรุง
วิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748881?cx_testId= 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1748881?cx_testId
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กกต.ยกค าร้อง ชนม์สวัสดิ์ ถูกกล่าวหา ช่วยเหลือผู้สมัคร พปชร. 
กกต.ยกค าร้องชนม์สวัสดิ์ถูกกล่าวหาใช้อิทธิพลครอบง าชี้น า ช่วยเหลือผู้สมัคร พปชร. สมุทรปราการ พร้อมยกค า
ร้อง กรณี "รัชนี พลซื่อ" ผู้สมัครพปชร.ร้อยเอ็ด ส่งศาลฎีกาเ 

16 มกราคม 2563 กกต.ยกค าร้อง”ชนม์สวัสดิ์”ถูกกล่าวหาใช้อิทธิพลครอบง าชี้น า ช่วยเหลือผู้สมัคร พปชร. 
สมุทรปราการ พร้อมยกค าร้อง กรณี “รัชนี พลซื่อ” ผู้สมัครพปชร.ร้อยเอ็ด ส่งศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัคร-สิทธิเลือกตั้ง 
–ฟันอาญา ปธ.กลุ่มสตรี,ผู้ช่วยผญบ. จ่ายเงิน 200จูงใจชาวบ้านฟังปราศรัย  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต. ยกค าร้องกรณีน.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.
เขต 3 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
สมุทรปราการ และพรรคพลังประชารัฐ ถูกกล่าวหา หลอกลวง ใช้อิทธิพลคุกคามเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้กับตน กระท าการควบคุม ครอบง า ชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมือง หรือสมาชิก
ขาดอิสระในการด าเนินกิจการพรรค 

โดยกกต. เห็นว่ารายงานการไต่สวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าที่มีการอ้างว่า น.ส.ภริม ใช้รถยนต์
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยปรากฏเสียค าพูดของนายชนม์สวัสดิ์ และมีการอ้างผลงานของ อบจ.สมุทรปราการว่า เป็น
ผลงานของพรรคพลังประชารัฐนั้น ผู้ร้องและพยานของผู้ร้องเป็นเพียงพยานบอกเล่า ไม่ทราบแน่ชัดว่าวันเวลา สถานที่
รวมถึงข้อความที่เป็นการหลอกลวง และข้อความในแผ่นพับหาเสียงของน.ส.ภริมที่จัดท าโดยพรรคพลังประชารัฐ ก็เป็น
ข้อความที่จะผลักดันการท างานตามแนวทางที่อบจ.สมุทรปราการด าเนินการไปแล้วเท่านั้น 

ส่วนที่ร้องนายชนม์สวัสดิ์ ซึ่งไม่เป็นสมาชิกพรรค ใส่เสื้อสัญลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐขึ้นเวทีปราศรัยหา
เสียงของพรรคเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 62 ที่สนามกีฬาจ.สุมทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สุมทรปราการ ก็เป็นไปตาม
ค าเชิญของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ จ.สมุทรปราการ ในฐานะท่ีนายชนม์สวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งประธานหอการค้า จ.
สมุทรปราการ 
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โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่า นายชนม์สวัสดิ์กระท าการควบคุม ครอบง าหรือชี้น ากิจกรรมของพรรคในลักษณะที่
ท าให้พรรคหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ และไม่ปรากฏหลักฐานว่า พรรคพลังประชารัฐยินยอมให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
สมาชิกกระท าการควบคุม ครอบง าชี้น าการท ากิจกรรมของพรรคจึงยังฟังไม่ได้ว่าน.ส.ภรมิ นายชนม์สวัสดิ์ และพรรค
พลังประชารัฐ กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 73 วรรคหนึ่ง(5)พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง และมาตรา 28 มาตรา 29 พ.ร.ป.วา่
ด้วยพรรคการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ กกต.ยังได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยยกค าร้องกรณีนางรัชนี พลซื่อ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 
ร้อยเอ็ด พรรคพลังประชารัฐ กรณีถูกกล่าวหาว่าให้นางสมบูรณ์ สุทธิสนธิ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี 
และนายบุญไร ถินนาวัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี ซึ่งเป็นหัวคะแนนให้ทรัพย์สินจูงใจผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง แต่ให้ส่งศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และด าเนินคดีอาญากับนางสมบูรณ์ 
และนายบุญไร 

เนื่องจากมีพยานหลักฐานยืนยันว่า บุคคล 2 ได้ให้เงินเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ200 บาทไปฟังการปราศรัย
หาเสียงของน.ส.รัชนี ที่ห้องประชุมสาเกตฮอล์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 จริง แต่ไม่ปรากฎ
พยานหลักฐานว่านางรัชนี รู้เห็นสนับสนุนการกระท าของบุคคลทั้ง 2 เพราะนางรัชนีก็อ้างว่าไม่รู้จักบุคลลทั้ง 2 และ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นหัวคะแนนของตนเอง กกต.จึงให้ยุติเรื่องในส่วนของนางรัชนี. 
 
 

อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/410958? 
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"พรรณิการ์" ย้ า ไม่ไดแ้กล้ง 4 ส.ส.งูเห่า โยน กกต.ชี้ขาดสมาชิกภาพ 

"พรรณิการ์" โฆษกอนาคตใหม่ ย้ า ไม่ได้กลั่นแกล้ง 4 ส.ส.งูเห่า โยน กกต.ชี้ สมาชิกภาพ อ้าง ไม่มีความรู้เรื่ององค์

ประชุม และไม่ยืนยันว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 

วันที่ 16 ม.ค. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ย้ าว่า ก าลังเร่งตรวจสอบองค์ประชุมในวันประชุม

ใหญ่สามัญของพรรค เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ที่มีมติขับ 4 ส.ส. ของพรรคออกจากพรรค โดยเชื่อว่า ต้นสัปดาห์หน้าจะ

ส่งเอกสารมาที่สภาผู้แทนราษฎร และให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ พร้อมระบุว่า ไม่สามารถยืนยันได้ว่า องค์

ประชุมในวันดังกล่าวครบหรือไม่ และส่วนตัวไม่มีความรู้เรื่ององค์ประชุมและข้อกฎหมาย จึงไม่สามารถให้รายละเอียด

อะไรได้มาก ยืนยันว่า ฝ่ายกฎหมายของพรรคด าเนินการเต็มที่ แต่พรรคมีคดีความกว่า 30 คดี จึงต้องจัดล าดับ

ความส าคัญ โดยเฉพาะคดีใหญ่ที่น าไปสู่การยุบพรรคได้ถึง 2 คดี ดังนั้นหากมีปัญหาเรื่องสมาชิกภาพของ 4 ส.ส. ก็

ขึ้นอยู่กับการตีความของ กกต. ยืนยัน ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่จ าเป็นต้องยื้อ 4 ส.ส. 

เมื่อถามว่า หาก 4 ส.ส. ฟ้องร้องด าเนินคดีพรรคอนาคตใหม่ น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า เป็นความรับผิดชอบ

คุณสมบัติของตนเอง ไม่ใช่อ านาจของพรรคที่จะให้ใครพ้นสมาชิกภาพ การเป็น ส.ส. สว่นการตรวจสอบสมาชิกภาพ

และสิทธิ์ในการย้ายพรรคก็เป็นหน้าที่ของตัว ส.ส. เอง 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748745 
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ส.ส.พลังประชารัฐ ย่ืนญัตติด่วนปลด “เสรีพศิุทธ”์ หลุดกรรมาธิการ ป.ป.ช. 

“ไพบูลย์ - สิระ - สุทา” 3 ส.ส.พลังประชารัฐ แถลงย่ืนญัตติด่วนปลด “เสรีพิศุทธ์” จากกรรมาธิการ ป.ป.ช. ช้ี ฝ่า

ฝืนข้อบังคับประชุมสภาฯ ซ้ าไม่สนเสียงข้างมากให้ยุติการตรวจสอบปมถวายสัตย์ 

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, นายสิระ เจน
จาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และ นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกันแถลงเพ่ือ
ยื่นญัตติด่วนเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชรีายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรี
รวมไทย พ้นจากต าแหน่งกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี 
ส.ส. รับรองในญัตตินี้จ านวน 52 คน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 108 (5) 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องมีการยื่นญัตตินี้ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. มี
การพิจารณาเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก จ านวน 8 คน จากทั้งหมด 15 คน มีมติโดยการขานชื่อเพ่ือ
ยืนยันว่าต้องการให้ยุติการตรวจสอบในเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ ไม่ได้อยู่
ในอ านาจของคณะกรรมาธิการที่จะตรวจสอบได้ เมื่อคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีมติแล้ว ปรากฏว่า พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ กลับละเลยมติเสียงข้างมากโดยไปอ้างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ไม่ถูกต้อง พร้อมกับอ้างอ านาจความเป็น
ประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อไม่ถือตามมติเสียงข้างมาก เป็นผลให้กรรมาธิการเสียงข้างมากจะต้องด าเนินการกับ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในสภาฯ ด้วยการเสนอญัตติฉบับนี้  

“พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้อาศัยสถานะความเป็นประธานคณะกรรมาธิการ ท าการตรวจสอบการถวายสัตย์ของ
นายกฯ และคณะรัฐมนตรี ทั้งที่เรื่องดังกล่าวอยู่ในเขตพระราชอ านาจ การกระท าของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จึงเป็นการ
กระท าที่มิบังควรอย่างยิ่ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จึงไม่สมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานและกรรมาธิการ
ต่อไป เพราะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอ านาจตรวจสอบดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าสั่งไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้วินิจฉัยตามค าสั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 32/2562 จึงขอเสนอญัตติด่วนเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาด าเนินการและมีมติให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ พ้น
จากการเป็นกรรมาธิการต่อไป ผมเป็นนักกฎหมายผ่านเรื่องต่างๆ มากมาย ถ้าท่านยังไม่หยุดจะเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่าง
คาดไม่ถึง” 
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ทางด้าน นายสิระ กล่าวว่า ส่วนตัวอยู่ในเหตุการณ์ระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ยืนยันได้ว่า พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ กระท าการฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมสภาฯ ชัดเจน หาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังอยู่ในต าแหน่งต่อไป ตนเองจะ
ด าเนินการฟ้องร้องเป็นคดีอีกหลายคดี ส าหรับการที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จะยื่นฟ้อง ส.ส. ที่ลงมติเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น เห็นว่าเมื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มองว่าการ
พิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก็ไม่ควรรับเงินเดือนแต่อย่างใด. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748795 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1748795
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16 มกราคม 2563 - 15:15 น. 

 

 

 

ลูกไวพจน์ เข้าตา บิ๊กป้อมเคาะลงเลอืกตั้งซอ่มก าแพงเพชร 

"บิ๊กป้อม" เคาะ ส่ง "ลูกชายไวพจน์" ลง เลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร สวน "พท." เรื่องอะไรจะยุบสภา โว ไม่

ต้องเตรียมตัวรับ "ซักฟอก" เหตุ ท างานโปร่งใส ไม่ท าให้เสียหา 

16 มกราคม 2563  "บิ๊กป้อม" เคาะ ส่ง "ลูกชายไวพจน์" ลง เลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร สวนเพื่อไทย 

เรื่องอะไรจะยุบสภา โว ไม่ต้องเตรียมตัวรับ "ซักฟอก" เหตุ ท างานโปร่งใส ไม่ท าให้เสียหาย ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการ

เลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก าแพงเพชร แทนพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพปชร. ที่ถูกศาลตัดสิน

จ าคุกคดีล้มประชุมอาเซียนซัมมิทเมื่อปี 52 ว่า  พรรคพปชร.เตรียมบุคคลที่จะลงสมัครแล้ว โดยเป็นลูกของพ.ต.ท.

ไวพจน์เอง และคิดว่าจะเก็บเสียงกลับมาเป็นของพรรคพปชร.ได้ 

ต่อข้อถามที่ว่า กรณีพรรคเพ่ือไทยออกมาระบุว่ามีกระแสข่าวในรัฐบาลว่านายรัฐมนตรีจะยุบสภาฯเพ่ือหนีการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประวิตร  ถึงกับยิ้มและกล่าวว่า  “ใครคิด ถ้าเขาคิดคนเดียวก็ว่าไปคนเดียว จะไปยุบ

สภาฯเรื่องอะไร ไม่มีหรอก และคนที่พูดเรื่องนี้เขาไม่มีอ านาจในการยุบสภาฯอยู่แล้ว คนยุบสภาฯคือนายกฯคนเดียว” 

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีอะไร เรา

ท างานด้วยความโปร่งใส ตามกฎหมายทุกอย่าง ก็ตอบไปตามนั้น เราไม่ได้ท าอะไรให้เสียหาย 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410902?utm_source= 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/410902?utm_source
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16 มกราคม 2563 - 15:22 น. 

ส.ส.พปชร. ยื่นญัตตดิว่น ขับ เสรีพิศุทธ์ พ้น กมธ.ปราบโกง 

ส.ส.พปชร. ยื่นญัตติด่วน ขับ "เสรีพิศุทธ์" พ้น กมธ.ปราบโกง ช้ีพฤติกรรมลุแก่อ านาจ-ละเมิดพระราชอ านาจ ม.6 
ยันไม่จ้องเล่นงาน แต่จะใช้มาตรการกม.เต็มรูปแบบจัดการ 
          เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 - นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะกรรมาธิการ 
(กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่าตนและส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อีก 
52 คน ได้ยื่นญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 
ออกจากต าแหน่งประธานกมธ.และกมธ.ปราบทุจริตฯ หลังมีพฤติกรรมลุแก่อ านาจ และฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมสภา
ฯต่อกรณีไม่ยอมรับมติของกมธ.ปราบโกงฯ เสียงข้างมาก 8 ต่อ 7 ให้ยุติการตรวจสอบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
ฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่าน
มา โดยอ้างอ านาจของประธานกมธ. และข้อบังคับการประชุมสภาฯ ว่าจะด าเนินการต่อ แต่ตนมองว่ากมธ.ฯ ไม่มี
อ านาจตรวจสอบ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องกพระราชอ านาจและไม่มีหน่วยงานใด
ที่ตรวจสอบหรือก้าวล่วงได้  
          "ผมมองว่าพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มีพฤติกรรมก้าวล่วงพระราชอ านาจ และขัดต่อมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งผมพร้อมจะด าเนินการยื่นญัตติให้สภาฯ พิจารณาออกเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง ส่วนจะมีบุคคลจะด าเนินการ
ยื่นต่อองค์กรอ่ืนเพ่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผมไม่ทราบ แต่ผมเอง
ยืนยันจะใช้กฎหมายเต็มรูปแบบด าเนินการเรื่องนี้" นายไพบูลย์ กล่าว  
         นายไพบูลย์ กล่าวปฏิเสธต่อการตั้งข้อสังเกตว่าการยื่นญัตติด่วนดังกล่าวเป็นการจ้องเล่นงานไม่เลิก จากท่ีก่อน
หน้านี้ กมธ.ปราบทุจริต เคยลงมติไม่ปลด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในชั้นกมธ.ไปแล้ว พร้อมยืนยันว่าพฤติกรรมของพล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ไม่มีความเป็นกลาง และใช้กมธ. เป็นพ้ืนที่เล่นเกมทางการเมือง โดยเฉพาะประเด็นตรวจสอบกรณีถวายสัตย์
ปฏิญาณ ที่เมื่อวันที่ 15 มกราคม ได้เชิญ นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชรีายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เข้าให้
ความเห็น ซึ่งหวังผลทางการเมือง ทั้งนี้การตัดสินเรื่องดังกล่าวขอให้สภาฯ เป็นผู้ตัดสิน ส่วนการท างานในกมธ.ฯนั้นตน
เชื่อว่ายังท างานร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีกมธ.ปราบทุจริตฯ ยังเดินหน้าสอบสวนต่อ อาจมีบุคคลไปฟ้องร้อง
กรณีท่ีใช้อ านาจโดยไม่ชอบ เพราะเข้าข่ายการใช้กฎหมายเรียกโดยไม่มีอ านาจ. 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410900?utm_source= 

https://www.komchadluek.net/news/politic/410900?utm_source
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16 ม.ค. 2563 15:33 น. 

 

อนุสรณ์ ชี้ช่อง ถ้า "ประยุทธ์" อยู่ไม่ได ้"ระบอบประยุทธ์" ต้องพ้นไปหมด 

โฆษกเพื่อไทย ช้ีช่อง ถ้าประยุทธ์อยู่ไม่ได้ "ระบอบประยุทธ์" ต้องพ้นไปท้ังหมด อ้าง ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีจะยุบสภาหนี

อภิปรายหรือไม่ แต่จะอยู่อย่างไร หากปชช.เห็นแผลทุจริตรบ.เต็มไปหมด 

วันที่ 16 ม.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการยื่นญัตติขอ

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้าน ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

อาจเข้าใจผิดว่า ปัญหาวิกฤติศรัทธาของรัฐบาลมาจากการไม่สามารถสื่อสารนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชนได้ จนมี

กระแสข่าวจะเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาล ซึ่งหากปลดโฆษกรัฐบาลจริง ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาไม่มีผลงานของรัฐบาลได้ 

แนวทางแก้ไขที่ควรเร่งด าเนินการ คือ การเร่งผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้มาด าเนินการให้เป็นรูปธรรม จึงจะเป็นแนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ความกลัวท าให้เสื่อม สัญญาณความเสื่อมถอยของรัฐบาลและพรรคร่วม เริ่มออกอาการ

เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ อาการเลือดไหลไม่หยุด สมาชิกพรรคทยอยลาออกแทบทุกวัน เพ่ือไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ รองรับ

การเลือกตั้ง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ปัญหาเกาเหลาระหว่างรัฐมนตรีต่างพรรค ต่างจองกฐินรอเวลาเอาคืนซึ่งกัน

และกัน 

การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะมีชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา 

เพราะถ้า พล.อ.ประยุทธ์ เป้าใหญ่ อยู่ไม่ได้ เครือข่ายระบอบประยุทธ์ ก็ต้องพ้นไปท้ังหมด นาทีนี้ พล.อ.ประวิตร ไม่

น่าจะมีบารมีพอในการไปล็อบบี้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม เพราะแม้แต่ในพรรคร่วมรัฐบาลเอง ยังไม่รู้ว่า สามารถคุย

กับใครแล้วมีเครดิตน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่ ถ้าพล.อ.ประวิตร สามารถเคลียร์ปัญหาได้จริง ปัญหาความขัดแย้งอย่างหนักใน

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พล.อ.ประวิตร ต้องท าได้มากกว่าพูดแค่ว่า ไม่ยุ่ง ไม่เก่ียว“พล.อ.ประยุทธ์ จะยุบสภาหนีการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา แค่คิดว่าจะอยู่ได้อย่างไรถ้าประชาชนเห็นแผลทุจริตของรัฐบาลเต็มไปหมด ก็

เป็นเรื่องยาก จนสมองอาจเหลือน้อยกว่าเดิม" นายอนุสรณ์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748965 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1748965
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“บิ๊กตู่” ลั่น ไม่ยุบสภาหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไล่ไปถามคนปูดข่าว 

“บิ๊กตู”่ สยบข่าวลือ ลั่น ไม่ยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามท่ีฝ่ายค้านอ้าง ไล่ไปถามคนพูด 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ม.ค. 2563 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 1/2563 โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบค าถามผู้สื่อข่าวที่ถามถึงกรณี นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษก

พรรคเพ่ือไทย อ้างกระแสข่าวจากพรรคร่วมรัฐบาลว่ารัฐบาลเตรียมจะยุบสภาเพ่ือหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ขณะที่ต่อมาในเวลา 15.10 น. ภายหลังการประชุม ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีอีกครั้งถึง

กระแสข่าวยุบสภาตามท่ีฝ่ายค้านระบุ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ไม่มียุบเยิบอะไรทั้งนั้น ใครไปพูดล่ะ” 

 

อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1748996 
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16 ม.ค. 2563 16:24 น. 

 

 

สภา แจ้งที่ประชมุ ส.ส."กรณ์ -ไวพจน์" สิ้นสดุสมาชิกภาพ ตามกฎหมาย 

“กรณ์ จาติกวณิช - ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์” สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.หลังลาออก-และถูกศาลอ่านค า

พิพากษา ลงโทษจ าคุก ไม่รอลงอาญา ท าสภาเหลือส.ส.497 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 249 คน  

วันที่ 16 ม.ค.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ท าหน้าที่

ประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ส.ส.ลาออก จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ด้วยนายกรณ์ 

จาติกวณิช ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ

ของนายกรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญ และแจ้งรับทราบเรื่องสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ

พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สิ้นสุดลง ด้วยศาลจังหวัดพัทยา ได้อ่านค าพิพากษา ศาลฎีกาให้ลงโทษ พ.ต.ท.ไวพจน์ จ าคุก 

4 ปี ปรับ 200 บาท โดยไม่รอลงอาญา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ พ.ต.ท.ไวพจน์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (13) ของ

รัฐธรรมนูญ ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ขณะนี้มีจ านวน 497 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 

249 คน 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748983 
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เผยแพร่: 16 ม.ค. 2563 17:55 

กกต.ยกค าร้อง "ชนมส์วัสดิ์" ใช้อิทธิพลช่วยผู้สมัคร  
"รัชนี" รอด หัวคะแนนโดนแทน 
   

วันนี้ (16ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานกกต.ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต. ยกค าร้องกรณีน.ส.ภริม พูลเจริญ 
ส.ส.เขต 3 สมุทรปราการ พรรคพลังประขารัฐ  นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ และพรรคพลังประชารัฐ ถูกกล่าวหา หลอกลวง ใช้อิทธิพลคุกคามเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้กับตน และกระท าการควบคุม ครอบง า ชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมือง  หรือ
สมาชิกขาดอิสระในการด าเนินกิจการพรรค โดยกกต. เห็นว่ารายงานการไต่สวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าที่
มีการอ้างว่า น.ส.ภริม ใช้รถยนต์โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยปรากฏเสียงค าพูดของนายชนม์สวัสดิ์ และมีการอ้างผล
ของอบจ.สมุทรปราการเป็นผลงานของพรรคพลังประชารัฐนั้น  ผู้ร้องและพยานของผู้ร้องเป็นเพียงพยานบอกเล่า ไม่
ทราบแน่ชัดว่าวันเวลา สถานที่รวมถึงข้อความที่เป็นการหลอกลวง และข้อความในแผ่นพับหาเสียงของน.ส.ภริมที่จัดท า
โดยพรรคพลังประชารัฐ ก็เป็นข้อความที่จะผลักดันการท างานตามแนวทางที่อบจ.สมุทรปราการด าเนินการไปแล้ว
เท่านั้น ส่วนที่ร้องนายชนม์สวัสดิ์ ซึ่งไม่เป็นสมาชิกพรรค ใส่เสื้อสัญลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐขึ้นเวทีปราศรัยหา
เสียงของพรรคเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 62 ที่สนามกีฬาจ.สุมทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สุมทรปราการ ก็เป็นไปตาม
ค าเชิญของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ จ.สมุทรปราการในฐานะที่นายชนม์สวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งประธานหอการค้าจ.
สมุทรปราการ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่า นายชนม์สวัสดิ์กระท าการควบคุม ครอบง าหรือชี้น ากิจกรรมของพรรคใน
ลักษณะที่ท าให้พรรคหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ และไม่ปรากฏหลักฐานว่า พรรคพลังประชารัฐยินยอมให้บุคคลอ่ืน
ที่ไม่ใช่สมาชิกกระท าการควบคุม ครอบง าชี้น าการท ากิจกรรมของพรรคจึงยังฟังไม่ได้ว่าน.ส.ภริม นายชนม์สวัสดิ์  และ
พรรคพลังประชารัฐ กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 73 วรรคหนึ่ง(5)พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง และมาตรา 28 มาตรา 29 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
  นอกจากนี้ยังมีค าวินิจฉัยยกค าร้องกรณีนางรัชนี พลซื่อ ผู้สมัครส.ส.เขต 2 ร้อยเอ็ดพรรคพลังประชารัฐ กรณี
ถูกกล่าวหาว่าให้นางสมบูรณ์ สุทธิสนธิ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี และนายบุญไร ถินนาวัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี ซึ่งเป็นหัวคะแนนให้ทรัพย์สินจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ให้ส่งศาลฎีกาสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  และด าเนินคดีอาญากับนางสมบูรณ์ และนายบุญไร  เนื่องจากมี
พยานหลักฐานยืนยันว่า บุคคล 2 มีการให้เงินเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ200 บาทไปฟังการปราศรัยหาเสียงของน.ส.
รัชนี ที่ห้องประชุมสาเกตฮออล์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 จริง แต่ไม่ปรากฎพยานหลักฐาน
ว่านางรัชนี รู้เห็นสนับสนุนการกระท าของบุคคลทั้งสองเพราะนางรัชนีก็อ้างว่าไม่รู้ทั้งสองคนและไม่ได้เป็นหัวคะแนน
ของตนเอง จึงให้ยุติเรื่องในส่วนของนางรัชนี 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000005087 

https://news1live.com/detail/9630000005087
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‘ศาลอาญาคดีทุจริตฯ’ สั่ง กกต.ส่งเอกสาร ขั้นตอนไต่สวนคดี-แจ้งข้อหา  
ปมยื่นยุบ อนค.เงินกู้พรรค 
วนัท่ี 16 มกราคม 2563 - 17:26 น.  

 
 
“ศาลอาญาคดีทุจริตฯ” สั่ง กกต.ส่งเอกสาร แสดงขั้นตอนการไต่สวนคดี -แจ้งข้อหาปมยื่นยุบ อนค.เงินกู้พรรค 
ก่อนนัดค าสั่งชั้นตรวจฟ้อง ธนาธร-อนค. ฟ้อง 14 กกต.-กก.วินิจฉัยคดี สิบโมงเช้า 20 ก.พ.นี้ 

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนนครไชยศรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี
ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ “พรรคอนาคตใหม”่ ร่วมกันเป็นโจทก์ท่ี 1-2 ยื่นฟ้อง 
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค., นายนิยต ด ารงประภักดิ์, นายสุ
ชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต., นางสุกัญญา รัตน
นาคินทร์, พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา, พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธาน กกต. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี, นาย
ปกรณ์ มหรรณพ, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็น
จ าเลยที่ 1-14 คดีหมายเลขด า อท.185/2562 
ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83, 86 กรณีมีการท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี โดย
ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่ผ่านมานั้น 

ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีค าสั่งชั้นตรวจค าฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยศาลตรวจฟ้องแล้ว เห็นว่ามี
ความจ าเป็นเพ่ือให้ได้ความชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงอาศัยข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/23323-1.jpg
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พ.ศ.2560 ข้อ 3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 23 เห็นสมควร ให้มี
หนังสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน , การไต่สวน, การรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานและการด าเนินคดีกรณีกล่าวหาว่า นายธนาธร ให้พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินอันเป็นการฝ่าฝื น 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่ามีข้ันตอน-วิธีการสืบสวน, ไต่สวน, การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ตามกฎหมาย, กฎ, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด อย่างไร 
โดยให้ส านักงาน กกต.จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ศาล ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป โดยศาลก าหนดนัดพร้อม หรือฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษา ในวันที่ 20 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีดังกล่าว ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ กกต.
จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและ
แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรค และพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ท่ี 1 ให้พรรค อนค.โจทก์ท่ี 2 กู้ยืม
เงินจ านวน 191,200,000 บาท โดยประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบแล้วแต่
ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส านวนการสืบสวน
และไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่สวนตาม
กฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย อันเป็นการเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่ง
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 
ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่ าว โดยมีมติ
เสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกลิดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา, ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา, เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ นายธนาธร หัวหน้าพรรค อนค. ก็ได้ยื่นฟ้อง กกต.ทั้งคณะ 7 คนไปเมื่อวันที่ 18 
พ.ย.62 อีกส านวนในคดีหมายเลขด า อท.168/2562 ความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 
มาตรา 69 และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เช่นกัน จากกรณี
วันที่ 25 มี.ค. – 16 พ.ค.62 ด าเนินกระบวนการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงกล่าวหาโจทก์ถือหุ้นใน
บริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ากัด โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความและเร่งรัดการลงมติและยื่นค าร้องต่อศาล
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รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลมีค าสั่งให้เลขาธิการ กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารส่งศาล และนัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษา
ชั้นตรวจฟ้องไปเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 ซึ่งสุดท้ายศาลตรวจดูข้อกล่าวหาในค าฟ้องในชั้นตรวจฟ้องแล้ว ได้มีค าพิพากษาให้
ยกฟ้องไม่รับคดีไว้เพ่ือไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ เนื่องจากเห็นว่า ขั้นตอนการสืบสวน , การไต่สวน, การวินิจฉัยชี้ขาดในการ
ยื่นค าร้องของ กกต.ให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่นั้นกระท าไปโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ว่า กกต.มีหน้าที่และอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีที่เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง 
โดย กกต.ได้ยื่นค าร้องต่อส านวนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นที่เด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 211 
การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง 
  

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1895295 
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ส่ัง กกต. ส่งเอกสารยุบอนค. ช่องานเยอะปัดแกล้งงูเห่า 
17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสั่ง กกต.ส่งเอกสารแสดงขั้นตอนการไต่สวนคดียุบพรรคอนาคต
ใหม่ ภายใน 15 วัน "กูรูสมชัย" อ้างมีขั้นตอนที่ผิดปกติ ใช้เวลาเร่งรัด มีการตั้งข้อกล่าวเพ่ิมในมาตรา 62 และ 72 ไม่มี
การให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา "ช่อ" เปล่าแกล้ง 4 งูเห่า สัปดาห์หน้าค่อยส่งมติขับให้ กกต. เพราะช่วงนี้งานเยอะ 
   เมื่อวันที่ 16 มกราคม มีรายงานข่าวจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ว่าจาก
กรณีท่ีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ท่ี 1-2 ยื่นฟ้อง
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค., นายนิยต ด ารงประภักดิ์, นายสุ
ชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตน
นาคินทร์, พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา, พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสามเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธาน กกต., นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี,  นาย
ปกรณ์ มหรรณพ, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็น
จ าเลยที่ 1-14 คดีหมายเลขด า อท.185/2562 
  ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 กรณีมีการท าส านวนคดียุบพรรค อนค. ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มี
ลักษณะเร่งรัดคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2562 นั้น 

ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีค าสั่งชั้นตรวจค าฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยศาลตรวจฟ้องแล้ว เห็นว่ามี
ความจ าเป็นเพ่ือให้ได้ความชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงอาศัยข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560 ข้อ 3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 23 เห็นสมควรให้มี
หนังสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน, การไต่สวน, การรวบรวมข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานและการด าเนินคดีกรณีกล่าวหาว่านายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.
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ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่ามีขั้นตอน-วิธีการสืบสวน, ไต่สวน, การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ตาม
กฎหมาย, กฎ, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด อย่างไร 

โดยให้ส านักงาน กกต.จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ศาลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล 
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป โดยศาลก าหนดนัดพร้อม หรือฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษา ในวันที่ 20 ก.พ.นี้ เวลา 
10.00 น 
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีดังกล่าว ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.2562 คณะกรรมการ 
กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน
และแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค. โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค อนค.โจทก์ที่ 
2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท โดยประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบ
แล้ว แต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวน พร้อมทั้งสรุปส านวนการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณา ทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่
สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
    ขณะที่เลขาธิการ กกต. จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย อันเป็นการเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไป และส่ง
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้อง ก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 
    ส่วนคณะกรรมการ กกต. จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกลิดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา, เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
    นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. แสดงความเห็นว่า เอกสารส านวนคดีพรรคอนาคตใหม่ที่มีการเผยแพร่ทั่วไป มี
จ านวน 49 หน้า แยกเป็น 6 รายการ จากประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง และเห็นส านวนการ
สืบสวนและเอกสารภายในของ กกต.มาแล้ว เชื่อได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของจริงมีขั้นตอนหนึ่งที่ผิดปกติ คือ การที่
นายทะเบียนพรรคการเมือง (นายจรุงวิทย์ ภุมมา) มีค าสั่งที่  7/2562 ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และน าเสนอความเห็นต่อ กกต. เมื่อวั นที่ 11 ธันวาคม 2562 
(รวมระยะเวลาท างาน 8 วันท าการ) โดยมีสิ่งที่ผิดปกติ คือ 1) ใช้เวลาเร่งรัด 2) มีการตั้งข้อกล่าวเพ่ิมในมาตรา 62 และ 
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72 และ 3) ไม่มีการให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหาและมีโอกาสได้ชี้แจงทั้งๆ ที่เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงในระดับยุบ
พรรคการเมือง 
    ส่วนประเด็น กกต.มีสิทธิในการวินิจฉัยที่แตกต่างจากความเห็นคณะท างาน หรืออนุกรรมการวินิจฉัยหรือไม่ นายสม
ชัยชี้แจงว่า เป็นอ านาจของ กกต.ที่จะมีมติแตกต่างจากความเห็นทุกระดับที่เสนอขึ้นมาได้ โดยเป็นเอกสิทธิ์ในการลงมติ
ของแต่ละท่าน 
    วันเดียวกันนี้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับองค์
ประชุมที่ใช้ขับ ส.ส.ออกจากพรรคจ านวน 4 คนว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนและด าเนินการส่งเอกสารให้กับ
สภาผู้แทนราษฎรและ กกต. ความล่าช้าที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่อย่างใด แต่เป็น
เพราะพรรคอนาคตใหม่มีคดีที่ต้องด าเนินการเตรียมข้อต่อสู้จ านวนมากถึง 30 คดี ประกอบกับทีมกฎหมายของพรรคมี
ขนาดเล็ก ท าให้ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ 
    โฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวไม่สามารถยืนยันได้ว่าองค์ประชุมที่ใช้ขับ  ส.ส.ทั้ง 4 คนออก
จากพรรคครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของพรรคที่จะด าเนินการตรวจสอบ จึงไม่
สามารถให้รายละเอียดหรือความคิดเห็นได้ และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ทั้ง 4 คนจะต้องรู้ว่าตนเองมีสถานะ
ทางการเมืองและกฎหมายอย่างไร ไม่ใช่หน้าที่ของพรรรค 
    "ไม่มีเหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่จะยื้อ ส.ส.ทั้ง 4 คนเอาไว้ เพราะเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า ส.ส.ทั้ง 4 คนนี้ก็ไม่ได้ลงมติ
ไปในทางเดียวกับพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้ว" น.ส.พรรณิการ์กล่าว  
    ด้าน ดร.ปิยพจน์ ตุลาชม อดีตผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการขับ 4 ส.ส.ออกจากพรรคว่า     กกต.บอกมาว่ามีหน้าที่รับทราบข้อมูลของพรรคเท่านั้น และเม่ือพรรคมีมติ
ขับ ส.ส.ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้ว ก็จะถือว่ามีผลในวันที่ลงมติ ไม่จ าเป็นต้องแจ้งต่อนายทะเบียนพรรค
การเมือง 
    "ด้วยความเห็นส่วนตัวแล้ว ส.ส.ทั้ง 4 คน ไม่น่าที่จะต้องกังวลเรื่องเป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน เพราะยังไงต้องรีบหาที่
อยู่ ต้องรับผิดชอบอนาคตของตัวเอง และจ าเป็นต้องท าด้วย ไม่งั้นความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลงแน่ๆ เมื่อครบ 30 วัน" 
    เขาระบุว่าอีกอย่าง กกต.เองก็บอกว่า การขับสมาชิกพรรค เป็นเรื่องของพรรคการเมือง กกต.ไม่เกี่ยว แต่เกิดอะไร
ขึ้น นายปิยบุตรบอกว่า การขับออกจากพรรคจะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องเรื่ององค์ประชุมในวันที่ 16 ธ.ค.62 ก่อน 
    "อ้าว!!!! แล้วมีมติขับเขาออกมาได้อย่างไร ถึงวันนี้ยังจะมาดูเรื่ององค์ประชุม บ้าไปแล้วดูภาพสิครับ ทั้งสี่คนขาดความ
เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้ว ไม่ซ้ าซ้อนอย่างแน่นอน ก็เลยสงสัยว่า ปิยบุตร แกล้ง หรือไม่รู้ 
หรือเจตนา แต่ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ ความรู้กฎหมายระดับนี้ แต่ว่าก็พลาดมาเยอะแล้วล่ะ" ดร.ปิยพจน์ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54760 
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ศาลส่ัง กกต. ส่งเอกสารแสดงข้ันตอนการไต่สวนคดยุีบ อนค. 
16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:00 น.      

16 ม.ค.63 - ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และพรรคอนาคตใหม่   ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง นาย
เกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. , นายนิยต ด ารงประภักดิ์ , นายสุ
ชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัต
นนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธาน กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , 
นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เป็นจ าเลยที่ 1-14 คดีหมายเลขด า อท.185/2562 
ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 , 86 กรณีมีการท าส านวนคดียุบพรรค อนค. ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี 
โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 นั้น 
  ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีค าสั่งชั้นตรวจค าฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยศาลตรวจฟ้องแล้ว เห็นว่ามี
ความจ าเป็นเพ่ือให้ได้ความชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงอาศัยข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560 ข้อ 3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 23 เห็นสมควรให้มี
หนังสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน , การไต่สวน , การรวบรวม
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานและการด าเนินคดีกรณีกล่าวหาว่า นายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอันเป็นการฝ่า
ฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่ามีขั้นตอน-วิธีการสืบสวน , ไต่สวน , การรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน ตามกฎหมาย , กฎ , ประกาศ , ระเบียบ , ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด อย่างไร 

โดยให้ส านักงาน กกต.จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ศาลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล 
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป โดยศาลก าหนดนัดพร้อม หรือฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษา ในวันที่ 20 ก.พ.นี้ เวลา 
10.00 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีดังกล่าว ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค. 2562 
คณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่า
กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค 
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อนค.โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท โดยประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 
ทราบระเบียบแล้ว แต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวน พร้อมทั้ง
สรุปส านวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณา ทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้
ว่ายังไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่ง
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 
ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมีมติ
เสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ นายธนาธร  หัวหน้าพรรค อนค. ก็ได้ยื่นฟ้อง กกต.ทั้งคณะ 7 คนไปเมื่อ
วันที่ 18 พ.ย. 2562 อีกส านวนในคดีหมายเลขด า อท.168/2562 ความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.2560 มาตรา 69 และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เช่นกัน 
จากกรณีวันที่ 25 มี.ค. - 16 พ.ค. 2562 ด าเนินกระบวนการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงกล่าวหาโจทก์
ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความและเร่งรัดการลงมติและยื่นค าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลมีค าสั่งให้เลขาธิการ กกต. ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารส่งศาล และนัดฟังค าสั่งหรือค า
พิพากษาชั้นตรวจฟ้องไปเมื่อวันที่  24 ธ.ค. 2562 ซึ่งสุดท้ายศาลตรวจดูข้อกล่าวหาในค าฟ้องในชั้นตรวจฟ้องแล้ว ได้มี
ค าพิพากษาให้ยกฟ้องไม่รับคดีไว้เพ่ือไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ เนื่องจากเห็นว่า ขั้นตอนการสืบสวน , การไต่สวน , การ
วินิจฉัยชี้ขาดในการยื่นค าร้องของ กกต.ให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่นั้นกระท าไปโดยชอบด้วย
กฎหมายซึ่งมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ว่า กกต. มีหน้าที่และอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีที่เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรค
หนึ่ง โดย กกต.ได้ยื่นค าร้องต่อส านวนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นที่เด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
211 การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54730 
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16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:00 น. 

ศาลสั่ง กกต. ส่งเอกสารแสดงขั้นตอนการไตส่วนคดียุบ อนค. 
16 ม.ค.63 - ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และพรรคอนาคตใหม่  ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ 
ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. , นายนิยต ด ารงประภักดิ์ , นายสุชาติ เพชร
อาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ , 
พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , นายปกรณ์ 
มหรรณพ , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ ์นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 
1-14 คดีหมายเลขด า อท.185/2562 
ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 , 86 กรณีมีการท าส านวนคดียุบพรรค อนค. ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี 
โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 นั้น 
ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีค าสั่งชั้นตรวจค าฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยศาลตรวจฟ้องแล้ว เห็นว่ามีความ
จ าเป็นเพื่อให้ได้ความชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงอาศัยข้อบังคับของประธานศาล
ฎีกาว่าด้วยวิธีการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560 ข้อ 3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 23 เห็นสมควรให้มี
หนังสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการด าเนินการสืบสวน , การไต่สวน , การรวบรวม
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานและการด าเนินคดีกรณีกล่าวหาว่า นายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอันเป็นการฝ่า
ฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่ามีข้ันตอน-วิธีการสืบสวน , ไต่สวน , การรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน ตามกฎหมาย , กฎ , ประกาศ , ระเบียบ , ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด อย่างไร 
โดยให้ส านักงาน กกต.จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ศาลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป โดยศาลก าหนดนัดพร้อม หรือฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษา ในวันที่ 20 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีดังกล่าว ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค. 2562 คณะกรรมการ กกต.
จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและ
แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ท่ี 1 ให้พรรค อนค.โจทก์ท่ี 2 กู้ยืม
เงินจ านวน 191,200,000 บาท โดยประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบแล้ว 
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แต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวน พร้อมทั้งสรุปส านวนการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณา ทัง้ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่
สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่ง
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 
ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ท้ังสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมีมติ
เสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ นายธนาธร  หัวหน้าพรรค อนค. ก็ได้ยื่นฟ้อง กกต.ทั้งคณะ 7 คนไปเมื่อวันที่ 18 
พ.ย. 2562 อีกส านวนในคดีหมายเลขด า อท.168/2562 ความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.
2560 มาตรา 69 และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เช่นกัน จาก
กรณีวันที่ 25 มี.ค. - 16 พ.ค. 2562 ด าเนินกระบวนการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงกล่าวหาโจทก์ถือหุ้น
ในบริษัท ว-ีลัค มีเดีย จ ากัด โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความและเร่งรัดการลงมติและยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลมีค าสั่งให้เลขาธิการ กกต. ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารส่งศาล และนัดฟังค าสั่งหรือค า
พิพากษาชั้นตรวจฟ้องไปเมื่อวันที่  24 ธ.ค. 2562 ซึ่งสุดท้ายศาลตรวจดูข้อกล่าวหาในค าฟ้องในชั้นตรวจฟ้องแล้ว ได้มี
ค าพิพากษาให้ยกฟ้องไม่รับคดีไว้เพ่ือไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ เนื่องจากเห็นว่า ขั้นตอนการสืบสวน , การไต่สวน , การ
วินิจฉัยชี้ขาดในการยื่นค าร้องของ กกต.ให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่นั้นกระท าไปโดยชอบด้วย
กฎหมายซึ่งมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ว่า กกต. มีหน้าที่และอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีที่เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรค
หนึ่ง โดย กกต.ได้ยื่นค าร้องต่อส านวนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นที่เด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
211 การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54730 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.19 น. 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง กกต.ส่งเอกสารแสดงขั้นตอนการไตส่วนคดียุบ อนค. 
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
จากกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 
ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ 
,นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา 
รัตนนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิ
พร บุญประคอง ประธาน กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี 
, นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 1-14 คดีหมายเลขด า อท.185/2562 

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีมีการท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน มี
ลักษณะเร่งรัดคดี โดยนายธนาธรยื่นฟ้องคดีเม่ือวันที่ 18 ธ.ค.62 

ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีค าสั่งชั้นตรวจค าฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา  เห็นว่า มีความจ าเป็นเพ่ือให้ได้
ความชัดเจนในข้อเท็จจริงแห่งคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  จึงอาศัยข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
วิธีการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อ 
3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 23 
จึงเห็นสมควร ให้มีหนังสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน , การไต่สวน , การ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานและการด าเนินคดีกรณีกล่าวหาว่า นายธนาธร  ให้พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินอัน
เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่ามีขั้นตอน-วิธีการสืบสวน , ไต่สวน , การรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน ตามกฎหมาย , กฎ, ประกาศ , ระเบียบ , ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด อย่า 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกต.จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ศาล ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล  
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป โดยศาลก าหนดนัดพร้อม หรือฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษา ในวันที่ 20 ก.พ.นี้เวลา 10.00 
น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีดังกล่าว นายธนาธร ยื่นฟ้องระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 
คณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือ
รวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่า
กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่  โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรค
อนค.โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ านวน 191,200,000 บาท โดยประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 
ทราบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุป
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ส านวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายัง
ไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่ง
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ 
ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว  โดยมีมติ
เสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ทั้งสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา ,ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
  ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายธนาธร ได้ยื่นฟ้อง กกต.ทั้งคณะ 7 คนไปเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 อีกส านวนในคดีหมายเลขด า 
อท.168/2562 ความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 และเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เช่นกัน จากกรณีวันที่ 25 มี.ค. - 16 พ.ค.62 ด าเนิน
กระบวนการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงกล่าวหาโจทก์ถือหุ้นในบริษัทวี-ลัคมีเดีย จ ากัด โดยการแสวงหา
ข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความและเร่งรัดการลงมติและยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งศาลมีค าสั่งให้ "เลขาธิการ 
กกต." ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารส่งศาล และนัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาชั้นตรวจฟ้องไปเมื่อวันที่  24 ธ.ค.62 
ซึ่งสุดท้ายศาลตรวจดูข้อกล่าวหาในค าฟ้องในชั้นตรวจฟ้องแล้ว ได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องไม่รับคดีไว้เพ่ือไต่สวนมูลฟ้อง
โจทก์ เนื่องจากเห็นว่า ขั้นตอนการสืบสวน , การไต่สวน , การวินิจฉัยชี้ขาดในการยื่นค าร้องของ กกต.ให้ศาลวินิจฉัย
สมาชิกภาพ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่นั้นกระท าไปโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่ 
14/2562 ว่า กกต. มีหน้าที่และอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีที่เห็นว่า
สมาชิกภาพของ ส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง โดย กกต.ได้ยื่นค าร้องต่อส านวนถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นที่เด็ดขาดมีผลผูกพัน
รัฐสภาครมสารองค์กรอิสระและหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตาม
ฟ้อง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466769 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1895295 

 

https://www.naewna.com/politic/466769
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1895295
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ศาลนัดฟังค าส่ัง "ธนาธร" ฟ้อง กกต.ร้องยุบพรรค อนค. มิชอบ 20 ก.พ. 
สยามรัฐออนไลน์ 16 มกราคม 2563 18:40  

 

วันที่ 16 ม.ค.63 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ 
"นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ "พรรคอนาคตใหม่" ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง 
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุ
ชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัต
นนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธาน กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , 
นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เป็นจ าเลยที่ 1-14 คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 
มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีมีการท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่ผ่านมานั้น 

ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีค าสั่งชั้นตรวจค าฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยศาลตรวจฟ้องแล้ว เห็นว่ามี
ความจ าเป็นเพ่ือให้ได้ความชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงอาศัยข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560 ข้อ 3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 23 เห็นสมควร ให้มี
หนังสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน , การไต่สวน , การรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และการด าเนินคดีกรณีกล่าวหาว่า นายธนาธร ให้พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินอันเป็นการ
ฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่ามีขั้นตอน-วิธีการสืบสวน , ไต่สวน , การรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน ตามกฎหมาย , กฎ, ประกาศ , ระเบียบ , ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด อย่างไร โดยให้ ส านักงาน กกต.จัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ศาล ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

โดยศาลก าหนดนัดพร้อม หรือฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษา ในวันที่ 20 ก.พ.นี้เวลา 10.00 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
ส าหรับคดีดังกล่าว ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้ง
จ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน และแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมี
ผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรคอนค.โจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจ านวน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200116/74ccb45dd30839d1d043b02ead2f4deae28af58af24252b5878175ce375d54f3.jpg?itok=R4DBhL1h
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191,200,000 บาท โดยประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้
กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้ันตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวน พร้อมทั้งสรุปส านวนการสืบสวนและไต่
สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่สวนตาม
กฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้ง
ข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้
กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็น
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย อันเป็นการเร่งรัดคดีกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้
ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.
พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็
มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 
ด าเนินการ 

ส่วนคณะกรรมการ กกต.จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมี
มติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ท่ีสอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมา
จากการร่วมกันกระท าโดยจงใจละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ท้ังสองที่ถูกริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตาม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ "นายธนาธร" หัวหน้าพรรค อนค. ก็ได้ยื่นฟ้อง กกต.ทั้งคณะ 7 คนไปเมื่อ
วันที่ 18 พ.ย.62 อีกส านวนในคดีหมายเลขด า อท.168/2562 ความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.2560 มาตรา 69 และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เช่นกัน 
จากกรณีวันที่ 25 มี.ค. - 16 พ.ค.62ด าเนินกระบวนการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงกล่าวหาโจทก์ถือหุ้น
ในบริษัทวี-ลัคมีเดีย จ ากัด โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความและเร่งรัดการลงมติและยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลมีค าสั่งให้ 

"เลขาธิการ กกต." ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารส่งศาล และนัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาชั้นตรวจฟ้องไป
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 ซึ่งสุดท้ายศาลตรวจดูข้อกล่าวหาในค าฟ้องในชั้นตรวจฟ้องแล้ว ได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องไม่รับคดี
ไว้เพ่ือไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ เนื่องจากเห็นว่า ขั้นตอนการสืบสวน , การไต่สวน , การวินิจฉัยชี้ขาดในการยื่นค าร้องของ 
กกต.ให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่นั้นกระท าไปโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ว่า กกต. มีหน้าที่และอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรคสี่ 
กรณีที่เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง โดย กกต.ได้ยื่นค าร้องต่อ
ส านวนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นที่
เด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาครมสารองค์กรอิสระและหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 211 การกระท าของจ าเลยจึงไม่
เป็นความผิดตามฟ้อง 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/126996 

https://siamrath.co.th/n/126996
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นดัฟังค าสัง่ 'ธนาธร' ฟ้อง กกต.ร้องยบุพรรคมิชอบ 20 ก.พ.น้ี 
 

16 มกราคม 2563 

“ศาลอาญาคดทีุจริตฯ” ส่ัง กกต.ส่งเอกสารแสดงขัน้ตอนการไต่สวนคดียบุ อนค. ก่อนนัดค าส่ังช้ันตรวจฟ้อง สิบโมงเช้า 20 ก.พ.นี ้

 
        ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่  “นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ “พรรคอนาคตใหม”่ ร่วมกันเป็นโจทก์ท่ี 1-2 ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ 
ม่วงอ่อนประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุชาติ เพชรอาวุธ 
ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ , พล.ท.
สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , นายปกรณ์ 
มหรรณพ , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจ าเลยที่ 
1-14 คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับ
ความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 
69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีมีการท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้ันตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่ผ่านมานั้น 
ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีค าสั่งชั้นตรวจค าฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยศาลตรวจฟ้องแล้ว เห็นว่ามีความ
จ าเป็นเพื่อให้ได้ความชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงอาศัยข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยวิธีการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560 ข้อ 3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 23 เห็นสมควร ให้มีหนังสือถึง
ส านักงาน กกต. เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน , การไต่สวน , การรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานและการด าเนินคดีกรณีกล่าวหาว่า นายธนาธร ให้พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่ามีขั้นตอน-วิธีการสืบสวน , ไต่สวน , การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ตาม
กฎหมาย , กฎ, ประกาศ , ระเบียบ , ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด อย่างไร โดยให้ ส านักงาน กกต.จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมา
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ให้ศาล ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป โดยศาลก าหนดนัดพร้อม 
หรือฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษา ในวันที่ 20 ก.พ.นี้เวลา 10.00 น. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีดังกล่าว ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.-11 ธ.ค.62 คณะกรรมการ กกต.
จ าเลยที่ 8-14 ได้แต่งตั้งจ าเลยที่ 1-3 ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เพ่ือรวบรวมหลักฐานและ
แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายธนาธร หัวหน้าพรรคและพรรค อนค.โจทก์ที่ 1-2 ว่ากระท าฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือไม่ โดยอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ให้พรรคอนค.โจทก์ที่ 2 กู้ยืม
เงินจ านวน 191,200,000 บาท โดยประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จ าเลยที่ 1-3 ทราบระเบียบแล้วแต่
ไม่ได้กระท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน กลับร่วมกันท ารายงานการไต่สวนพร้อมทั้งสรุปส านวนการสืบสวน
และไต่สวนเสนอจ าเลยที่ 4 เพ่ือพิจารณาทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่สวนตาม
กฎหมายและเป็นการละเว้นการกระท าอันมิชอบ 
ขณะที่เลขาธิการ กกต.จ าเลยที่ 4 ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการหรือสั่งการให้
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวแก่โจทก์เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยจ าเลยที่ 4 ส่งส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 5-7 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อันเป็นการเร่งรัดคดี
กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองต่อไป ส่วนจ าเลยที่ 5-7 ก็มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลที่มีเขตอ านาจด าเนินการต่อไปและส่ง
ส านวนการสืบสวนและไต่สวนให้จ าเลยที่ 8-14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กกต.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
เสียก่อน โดยหากจ าเลยที่ 5-7 เห็นว่าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ถูกต้องก็มีอ านาจส่งเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ 
กกต.จ าเลยที่ 4 ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบหมายให้จ าเลยที่ 1-3 ด าเนินการ ส่วนคณะกรรมการ กกต.
จ าเลยที่ 8-14 ก็ทราบอยู่แล้วว่าส านวนการสืบสวนและไต่สวนยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับ
ร่วมกันลงมติให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามส านวนการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว โดยมีมติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค อนค.โจทก์ที่สอง มติของจ านวนที่ 8-14 จึงเป็นผลมาจากการร่วมกันกระท าโดย
จงใจละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองที่ถูก
ริดรอนสิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา , ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา , เสนอพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีตามสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862349 

 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/25642 
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   เมื่อเวลา 09.00 น. เมื่อวานนี้ (15 ม.ค.) ศาลจังหวัดพัทยา ได้นัดฟังค าพิพากษาศาลฎีกา คดีที่ พันต ารวจโท 
ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ จ าเลยในคดีร่วมกันชุมนุม บุกรุก และล้มการประชุมอาเซียน 
ซัมมิท ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2552 หลังจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา พันต ารวจโท ไวพจน์ ไม่เดินทางมาฟังค าพิพากษาของศาลฎีกา 
ซึ่งครั้งนั้นได้ส่งทนายความมาขอเลื่อนฟังค าพิพากษา โดยให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการประชุมสภา ศาลเห็นว่าแม้จ าเลย
จะเป็น สส. แต่คดีพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับการขอเลื่อนคดีมีลักษณะเป็นการประวิงเวลา จึงไม่อนุญาตให้
เลื่อนฟังค าพิพากษาศาลฎีกา พร้อมออกหมายจับเพ่ือให้ติดตามตัวมาฟังค าพิพากษา กระทั่งวานนี้ ปรากฏว่าเมื่อถึง
เวลานัดหมาย พันต ารวจโท ไวพจน์ ก็ไม่ได้มาฟังค าพิพากษาแต่อย่างใด 
  ศาลจึงอ่านค าพิพากษาลับหลัง โดยยืนยันค าพิพากษาเดิม คือ จ าคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา พร้อมมีค าสั่งให้
ออกหมายจับ พันต ารวจโทไวพจน์ มารับโทษตามค าพิพากษา โดยหมายจับมีอายุความ 10 ปี และจะท าให้สิ้นสุดสภาพ 
สส. ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 ต้องพ้นจากต าแหน่งทันที ท าให้ต าแหน่ง สส.เขต ว่างลง 
  ตามกฎหมาย เมื่อต าแหน่ง สส.ว่างลง ในกรณีที่เป็น สส.เขต ก็ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกา เพ่ือจัดให้มี
การเลือกตั้ง สส. แทนต าแหน่งที่ว่างลง ภายใน 45 วัน นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง นั่นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้ง
ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ โดย กกต. จะชงเรื่องให้คณะรัฐมนตรี ตราพระราชกฤษฎีกาจัดให้มีการเลือกตั้ง สส. 
เพ่ือให้ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งต่อไป โดยอาจจะเป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ และพ้ืนที่เลือกตั้งเขตที่ 2 จังหวัด
ก าแพง เพชร  ก็ จะ เป็ น อีก เ ขตหนึ่ งที่ จ ะวั ดกระแสความนิ ยมระหว่ า งฝ่ า ยรั ฐบาล  และฝ่ ายค้ านด้ ว ย 
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ไปดูความพร้อมที่จังหวัดก าแพงเพชร ทาง กกต.จังหวัดก าแพงเพชร ออกมาเปิดเผยว่า ทางจังหวัดมีความพร้อมที่จะ
จัดการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยในเขตการเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบไปด้วย อ าเภอพราน
กระต่าย อ าเภอลานกระบือ อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอไทรงาม เฉพาะต าบลมหาชัย ต าบลหนองคล้า ต าบลหนองทอง 
และต าบลพานทอง และอ าเภอเมือง เฉพาะต าบลสระแก้ว รวมจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 296 หน่วย ในจ านวนนี้มีหน่วย
เลือกตั้งที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล คือ บ้านโละโคะ อ าเภอโกสัมพีนคร ทาง กกต.จังหวัด ก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของ
เจ้าหน้าที่ และการขนหีบบัตรให้เรียบร้อย 
  โดยเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ผ่านมา มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 144,498 คน มีผู้มาใช้สิทธิสูง
ถึง 73.36 เปอร์เซ็นต์ หรือ 105,997 คน 
  ทั้งนี้ หากมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีการคาดการณ์ไว้ว่า พันต ารวจโท ไวพจน์ วางตัวทายาททางการ
เมือง ก็คือ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ซึ่งเป็นลูกชาย ลงสู้ศึกสนามเลือกตั้งในครั้งนี้ 
  ขณะที่ พรรคเพ่ือไทย ล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งใครลงสมัคร แต่มีรายงานว่า จะไม่ส่งผู้สมัครรายเดิม 
(นายอดุลรัตน์ แสงประชุม) ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่า พรรคเพื่อไทย จะส่งใครลงสนามสู้ศึกในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/388372 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/388483 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/176972 
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พลงัประชารัฐ จ่อส่ง "จุลพนัธ์" ลงเลือกตั้งซ่อมแทน "ไวพจน์"  
พรรคพลังประชารัฐจ่อส่ง "จุลพันธ์ ทับทิม" ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร หลังศาลฎีกาสั่งจ าคุก "พ.ต.ท.ไวพจน์" 
ส.ส.พปชร. 4 ปี ไม่รอลงอาญา คดีขวางการประชุมอาเซียนซัมมิท ปี 2552จากกรณีที่พลต ารวจโท ไวพจน์อาภรณ์รัตน์ 
ถูกศาลฎีกาจ าคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานก่อความวุ่นวายขัดขวางการประชุม อาเซียนซัมมิท ปี 2552 และเจ้าหน้าที่
ต ารวจได้รอจับกุมตัวบ่อยครั้งแต่ไม่ส าเร็จ สุดท้ายเจ้าตัวเบี้ยวนัดฟังค าพิพากษาวานนี้ (15 ม.ค.63) ตามที่ได้น าเสนอ
ข่าวไปแล้วนั้น 

 
 

พลงัประชารัฐ จ่อส่ง จุลพนัธ์ ลงเลือกตั้งซ่อมแทน ไวพจน ์
สไลดก่์อนหนา้สไลดถ์ดัไป 
ล่าสุด วันนี้(16 ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า จากกรณีพ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 
ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ถูกศาลพิพากษาจ าคุกและออกหมายจับในคดีร่วมกันชุมนุมล้มการประชุม
อาเซียน ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ส่งผลสิ้นสุดสภาพการเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 
มาตรา 101 
ขณะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวพรรคเตรียมส่งบุตรชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ คือ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ลงเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 แทนนั้น แต่ล่าสุด มีกระแสข่าวว่า แกนน าพรรคก าลังพิจารณารายชื่อ นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีต
นายกอบจ.ก าแพงเพชร ,อดีตสมาชิกสภาจังหวัด 2 สมัย และอดีตส.ว.แต่ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจของแกนน าพรรค 
อ้างอิง : https://www.msn.com/th-th/news/national/พลังประชารัฐ-จ่อส่ง-จุลพันธ์-ลงเลือกตั้งซ่อมแทน-ไวพจน์/
ar-BBYZXNX?li=AA59GQ 

 
 
 
 
 

https://www.msn.com/th-th/news/national/พลังประชารัฐ-จ่อส่ง-จุลพันธ์-ลงเลือกตั้งซ่อมแทน-ไวพจน์/ar-BBYZXNX?li=AA59GQ
https://www.msn.com/th-th/news/national/พลังประชารัฐ-จ่อส่ง-จุลพันธ์-ลงเลือกตั้งซ่อมแทน-ไวพจน์/ar-BBYZXNX?li=AA59GQ
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"ประวิตร "ส่งลูก" ไวพจน์" ลงเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.ก าแพงเพชร 

                    “บิ๊กป้อม”เผยส่งลูก“ไวพจน์”ลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร เมินเพื่อไทยปล่อยข่าว“บิ๊ก
ตู่” ชิงยุบสภาฯ บอกไม่มี ถามกลับใครคิด-ยุบสภาฯเรื่องอะไร                     

                     
 พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 12.49 น.                                       
              เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 2 จ.ก าแพงเพชร แทนพ.ต.ท.
ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ว่า  พรรคพปชร.เตรียมบุคคลที่จะลงสมัครแล้ว โดยเป็น
ลูกของพ.ต.ท.ไวพจน์เอง  และคิดว่าจะเก็บเสียงกับมาเป็นของพรรคพปชร.ได้ 
  พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทยอ้างว่ามีกระแสข่าวในรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภาฯ เพ่ือ
หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  ว่า  “ใครคิด ถ้าเขาคิดคนเดียวก็ว่าไปคนเดียว จะไปยุบสภาฯเรื่องอะไร ไม่มีหรอก 
และคนที่พูดเรื่องนี้เขาไม่มีอ านาจในการยุบสภาฯอยู่แล้ว  คนยุบสภาฯคือนายกฯคนเดียว”  เมื่อถามถึงการเตรียมความ
พร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า  ไม่มีอะไร เราท างานด้วยความโปร่งใส  ตามกฎหมาย
ทุกอย่าง ก็ตอบไปตามนั้น เราไม่ได้ท าอะไรให้เสียหาย 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/752158 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/752158
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16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:15 น. 

บิ๊กป้อม' เผยส่งลูก 'ไวพจน'์ ลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ยันไม่ยุบสภา 

 
16 ม.ค.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.)  ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก าแพงเพชร แทนพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.
ก าแพงเพชร พรรคพปชร. ว่า  พรรคพปชร.เตรียมบุคคลที่จะลงสมัครแล้ว โดยเป็นลูกของพ.ต.ท.ไวพจน์เอง  และคิดว่า
จะเก็บเสียงกลับมาเป็นของพรรคพปชร.ได้ 
เมื่อถามถึงกรณีพรรคเพ่ือไทยออกมาระบุว่ามีกระแสข่าวในรัฐบาลว่านายรัฐมนตรีจะยุบสภาฯเพ่ือหนีการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประวิตร  ถึงกับยิ้มและกล่าวว่า  “ใครคิด ถ้าเขาคิดคนเดียวก็ว่าไปคนเดียว จะไปยุบสภาฯเรื่อง
อะไร ไม่มีหรอก และคนที่พูดเรื่องนี้เขาไม่มีอ านาจในการยุบสภาฯอยู่แล้ว  คนยุบสภาฯคือนายกฯคนเดียว” 
เมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า  ไม่มีอะไร เราท างานด้วย
ความโปร่งใส  ตามกฎหมายทุกอย่าง ก็ตอบไปตามนั้น เราไม่ได้ท าอะไรให้เสียหาย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54699 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000004896 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54699
https://news1live.com/detail/9630000004896
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ลูกไวพจน์ เขา้ตา บ๊ิกป้อมเคาะลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
16 มกราคม 2563 - 15:15 น.  

 
เปิดอ่าน 631 คร้ัง 
"บิ๊กป้อม" เคาะ ส่ง "ลูกชายไวพจน์" ลง เลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร สวน "พท." เรื่องอะไรจะยุบสภา โว ไม่ต้อง
เตรียมตัวรับ "ซักฟอก" เหตุ ท างานโปร่งใส ไม่ท าให้เสียหา 
 16 มกราคม 2563  "บิ๊กป้อม" เคาะ ส่ง "ลูกชายไวพจน์" ลง เลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร สวนเพื่อไทย เรื่อง
อะไรจะยุบสภา โว ไม่ต้องเตรียมตัวรับ "ซักฟอก" เหตุ ท างานโปร่งใส ไม่ท าให้เสียหาย  
   ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก าแพงเพชร แทนพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.
ก าแพงเพชร พรรคพปชร. ที่ถูกศาลตัดสินจ าคุกคดีล้มประชุมอาเซียนซัมมิทเมื่อปี 52 ว่า  พรรคพปชร.เตรียมบุคคลที่
จะลงสมัครแล้ว โดยเป็นลูกของพ.ต.ท.ไวพจน์เอง และคิดว่าจะเก็บเสียงกลับมาเป็นของพรรคพปชร.ได้ 
   ต่อข้อถามที่ว่า กรณีพรรคเพ่ือไทยออกมาระบุว่ามีกระแสข่าวในรัฐบาลว่านายรัฐมนตรีจะยุบสภาฯเพ่ือหนีการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประวิตร  ถึงกับยิ้มและกล่าวว่า  “ใครคิด ถ้าเขาคิดคนเดียวก็ว่าไปคนเดียว จะไปยุบ
สภาฯเรื่องอะไร ไม่มีหรอก และคนที่พูดเรื่องนี้เขาไม่มีอ านาจในการยุบสภาฯอยู่แล้ว คนยุบสภาฯคือนายกฯคนเดียว” 
   ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีอะไร เรา
ท างานด้วยความโปร่งใส ตามกฎหมายทุกอย่าง ก็ตอบไปตามนั้น เราไม่ได้ท าอะไรให้เสียหาย 
  

อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/410902 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/410902
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พปชร.ส่ง ลูก "ไวพจน์" ลงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร "ประวติร" เมิน  
พท.กุข่าว“บิ๊กตู่” ชิงยุบสภาฯหนีซักฟอก 

 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 13:14 น. 

  "พล.อ.ประวิตร " เผยส่งลูก "ไวพจน์" ลงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชรแทน  เมนิ “เพ่ือไทย” ปล่อยข่าว “บิ๊ก
ตู่” ชิงยุบสภาฯหนีซักฟอก บอกไม่มี-ยุบท าไม 
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.)  ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก าแพงเพชร แทน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.ก าแพงเพชร 
พรรคพปชร. ว่า  พรรค พปชร.เตรียมบุคคลที่จะลงสมัครแล้ว โดยเป็นลูกของ พ.ต.ท.ไวพจน์ เอง   และคิดว่าจะเก็บ
เสียงกับมาเป็นของพรรค พปชร.ได้         เมื่อถามถึงกรณีพรรคเพ่ือไทยออกมาระบุว่า มีกระแสข่าวในรัฐบาลว่า
นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาฯเพ่ือหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น  พล.อ.ประวิตร  ถึงกับยิ้มและกล่าวว่า  ใครคิด ถ้า
เขาคิดคนเดียวก็ว่าไปคนเดียว จะไปยุบสภาฯเรื่องอะไร ไม่มีหรอก และคนที่พูดเรื่องนี้เขาไม่มีอ านาจในการยุบสภาฯอยู่
แล้ว  คนยุบสภาฯคือนายกฯคนเดียว  เมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น  พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า  ไม่มีอะไร เราท างานด้วยความโปร่งใส  ตามกฎหมายทุกอย่าง ก็ตอบไปตามนั้น เราไม่ได้ท าอะไรให้
เสียหาย 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/611881 
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วันที่ 16 มกราคม 2563 - 13:12 น.  

‘บิ๊กป้อม’ ส่งลูก ‘ไวพจน’์ ลงเลอืกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1894112 
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16 มกราคม 2563 - 15:15 น.  

 ลูกไวพจน์ เข้าตา บิ๊กป้อมเคาะลงเลอืกตั้งซอ่มก าแพงเพชร 

 
"บิ๊กป้อม" เคาะ ส่ง "ลูกชายไวพจน์" ลง เลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร สวน "พท." เรื่องอะไรจะยุบสภา โว ไม่ต้อง
เตรียมตัวรับ "ซักฟอก" เหตุ ท างานโปร่งใส ไม่ท าให้เสียหา 
16 มกราคม 2563  "บิ๊กป้อม" เคาะ ส่ง "ลูกชายไวพจน์" ลง เลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร สวนเพื่อไทย เรื่องอะไรจะ
ยุบสภา โว ไม่ต้องเตรียมตัวรับ "ซักฟอก" เหตุ ท างานโปร่งใส ไม่ท าให้เสียหาย  
ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก าแพงเพชร แทนพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.ก าแพงเพชร 
พรรคพปชร. ที่ถูกศาลตัดสินจ าคุกคดีล้มประชุมอาเซียนซัมมิทเมื่อปี 52 ว่า  พรรคพปชร.เตรียมบุคคลที่จะลงสมัครแล้ว 
โดยเป็นลูกของพ.ต.ท.ไวพจน์เอง และคิดว่าจะเก็บเสียงกลับมาเป็นของพรรคพปชร.ได้ 
ต่อข้อถามที่ว่า กรณีพรรคเพ่ือไทยออกมาระบุว่ามีกระแสข่าวในรัฐบาลว่านายรัฐมนตรีจะยุบสภาฯเพ่ือหนีการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประวิตร  ถึงกับยิ้มและกล่าวว่า  “ใครคิด ถ้าเขาคิดคนเดียวก็ว่าไปคนเดียว จะไปยุบสภาฯเรื่อง
อะไร ไม่มีหรอก และคนที่พูดเรื่องนี้เขาไม่มีอ านาจในการยุบสภาฯอยู่แล้ว คนยุบสภาฯคือนายกฯคนเดียว” 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีอะไร เราท างาน
ด้วยความโปร่งใส ตามกฎหมายทุกอย่าง ก็ตอบไปตามนั้น เราไม่ได้ท าอะไรให้เสียหาย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410902?adz= 
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นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต สส.กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุ ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ และพ่ี
น้ อ ง ป ร ะช าชน  ที่ เ ค ยสนั บ สนุ น ผม ทุ กท่ า น  วั นนี้ ผ ม ไ ด้ ยื่ น หนั ง สื อ ล าออก จ า ก พร ร คป ร ะช า ธิ ปั ต ย์  
และได้ไปกราบลาท่านชวน คนที่ผมเคารพรักเมื่อวานนี้ จะระลึกถึงค าสอนของท่านอยู่เสมอครับ เป็นการตัดสินใจที่ยาก 
ที่ต้องจากพรรคการเมืองที่ดี และมีรากฐานทางความคิดมายาวนาน 
 
การเมืองที่ผมอยากเห็น คือการเมืองที่กระชับ ชัดเจน รองรับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือน าประเทศเข้าสู่
โครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ เป็น Startup ทางการเมืองที่จะฉีกกรอบแนวคิด การบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
สร้างสรรค์ อยากเห็นคนจริง คนท างานในหลากหลายอาชีพ มาช่วยกันขับเคลื่อน พลิ กโฉมประเทศไทย 
 
ผมกับพ่ีกรณ์ตกลงกันว่า ได้เวลาลงมือท า ถึงไหนถึงกัน สร้างการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรม และอยาก
ชวนทุกคนมาร่วมทางเดินลุยไปท าในสิ่งที่เชื่อกัน 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/388486 
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‘อรรถวชิช์’ ทิง้ปชป.ชูกรณ์ น่ังหน.พรรคขับเคล่ือนไทย 
17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

     ภายหลังนายกรณ์ จาติกวณิช ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โดยมีผลในวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา 
ต่อมาเมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลาออกจาก
สมาชิกพรรค ปชป.เช่นกัน โดยโพสต์เฟซบุ๊กว่า "ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ และพ่ีน้องประชาชนที่เคยสนับสนุนผมทุก
ท่าน วันนี้ผมได้ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ และได้ไปกราบลาท่านชวน คนที่ผมเคารพรักเมื่อว านนี้ จะ
ระลึกถึงค าสอนของท่านอยู่เสมอครับ เป็นการตัดสินใจที่ยาก ที่ต้องจากพรรคการเมืองที่ดี และมีรากฐานทางความคิด
มายาวนาน การเมืองที่ผมอยากเห็นคือการเมืองที่กระชับ ชัดเจน รองรับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือน าประเทศ
เข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ เป็น Startup ทางการเมืองที่จะฉีกกรอบแนวคิด การบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
สร้างสรรค์ 
     "อยากเห็นคนจริง คนท างานในหลากหลายอาชีพ มาช่วยกันขับเคลื่อน พลิกโฉมประเทศไทย ผมกับพ่ีกรณ์ตกลงกัน
ว่า ได้เวลาลงมือท า ถึงไหนถึงกัน สร้างการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรม และอยากชวนทุกคนมาร่วม
ทางเดินลุยไปท าในสิ่งที่เชื่อกัน" นายอรรถวิชช์ระบุ 
    มีรายงานว่า เบื้องต้นนายกรณ์และนายอรรถวิชช์จะยื่นจดจัดตั้งพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในชื่อว่า 
"พรรคขับเคลื่อนไทย" 
    ต่อมานายอรรถวิชช์ให้สัมภาษณ์ว่า ส าหรับชื่อพรรคขับเคลื่อนไทยที่ปรากฏออกไปนั้น เป็นเพียงหนึ่งในชื่อที่มีการ
พูดคุยกัน เพราะยังไม่ได้เคาะว่าจะใช้ชื่ออะไร คงต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อน ซึ่งขณะนี้ก าลังประชุมผู้ร่วมก่อตั้ง 
เบื้องต้นตั้งให้นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค แต่ต้องรอข้ันตอนทางกฎหมายอีก ดังนั้นขอไปที่ละเรื่องก่อน 
     “มีหลายคนเข้ามาร่วมด้วย รู้สึกดีใจได้รับการตอบรับที่ดี เพราะเราตั้งใจมาก แต่ก็ถ่อมตัวเพราะเราเป็นสตาร์ทอัพ 
เกิดใหม่ โดยพยายามให้มีคนมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ คนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมด้วย ส่วนจะมี
ใครบ้าง จะเปิดตัวอย่างไร คงต้องรอข้ันตอนทางกฎหมายก่อน" นายอรรถวิชช์ กล่าว 
    นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป. โพสต์ข้อความระบุว่า ผมเคารพนับถือคุณกรณ์ตั้งแต่วันแรกที่ท่าน
เดินเข้าพรรคประชาธิปัตย์ ผมอยู่ในพรรคก่อนท่านหลายปี เห็นแนวคิด วิธีท างานของท่านแล้วศรัทธา คุยง่าย ไม่มี
พิธีรีตอง ประการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ผมมั่นใจว่าท่านเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริตต่อชาติบ้านเมือง
คนหนึ่ง ก่อนการเลือกตั้ง ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ภาคใต้) ท านโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตร ผม
คุยกับท่านเป็นเดือนเกี่ยวกับนโยบายนี้ เพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่เพ่ือเกษตรกรเราจ าเป็นต้องมีนโยบายนี้ 
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สุดท้ายท่านก็ผ่านนโยบายนี้ให้ผม เมื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล พรรคก็น านโยบายนี้ไปปฏิบัติ ต้องขอบคุณ
ท่านที่ช่วยผลักดัน 
    "ผมโทร.คุยปัญหาบ้านเมืองกับท่านเป็นระยะๆ เดือนที่แล้วผมฝากท่านให้ช่วยหาทางแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ด้วย 
เพราะทราบว่าท่านเป็นกรรมาธิการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของสภาผู้แทนราษฎร ท่านก็รับปากผมว่าท่านจะลงมาพัทลุงเพ่ือ
ประชุมแก้ปัญหานี้กับผม ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ก็หวังว่าท่านจะรับปัญหานี้ไปแก้ไขต่อไป ผมถือว่าท่านเป็นเพชรเม็ดเอก
เม็ดหนึ่งของการเมืองไทย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ผมก็หวังว่าท่านจะส่งแสงเจิดจรัสให้การเมืองไทย เพชรเม็ดนี้หลุดมือ
จากพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้ว ผมก็ได้แต่เสียดาย ใครได้เพชรเม็ดนี้ไปผมก็ยินดีด้วย และถนอมไว้ให้ดี" นายนิพิฏฐ์ ระบุ 
    ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์
ภายในของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีสมาชิกบางคนลาออก และคาดว่าจะมีคนลาออกเพ่ิมอีกว่า ตนไม่ทราบ ส่วนนี้ต้องถาม
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) 
    เมื่อถามว่า ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรค ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะลงไปช่วยแก้ไขปัญหาความระส่ าระสาย นายชวน
ตอบว่า ความจริงก็มีคณะบริหารอยู่ ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องแจ้งคณะผู้บริหาร ส่วนจะมีความเชื่อมั่นในคณะผู้บริหารอยู่
หรือไม่ นายชวน ตอบว่าก็ต้องไปถามคณะผู้บริหาร 
    เมื่อถามย้ าว่า มีความกังวลหรือไม่ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะท าให้พรรคที่ก่อตั้งมาหลายสิบปีถึงคราวต้องล่มสลาย 
นายชวน ตอบว่า ผมพยายามให้ก าลังใจคนในพรรค ซึ่งต้องมีความอดทน ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งอะไรก็ตาม ส่วนที่หลาย
คนไม่ค่อยมีบทบาทหรือต าแหน่งทางการเมืองจะมีการจัดสรรอย่างไรนั้น ผมตอบแทนหัวหน้าพรรคไม่ได้ แต่ก็เห็นว่าคน
เก่งๆ หลายคนไม่มีโอกาสได้ท างาน เพราะต าแหน่งมีจ ากัด คนเก่งด้านนั้นก็ไม่มีกระทรวงนั้นให้เขาดูแล ส่วนนี้ก็เข้าใจ
กันอยู่  
    "ผมก็ให้ก าลังใจว่าต้องให้อดทนหน่อย ก็เป็นธรรมดาของพรรคการเมือง ที่มีโอกาสได้เสียงมากเสียงน้อย หากได้น้อย
สัดส่วนคณะรัฐมนตรีก็น้อย คนที่มีศักยภาพที่น่าจะเป็นได้ก็ไม่มีโอกาส ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ประสบการณ์แบบนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยผ่านมา บางทีก็วัดกันด้วยความอดทนของคนเหมือนกัน ที่ท าได้คือการให้
ก าลังใจ ไม่เคยคิดจะให้ใครออก ใครที่มาบอกผม ผมก็ห้ามทุกคน แต่เราก็ไม่ห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเขาตัดสินแบบนั้นไปแล้ว" 
นายชวนกล่าว.  

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54762 
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วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.47 น. 

มาแล้ว! 'สมชัย'ถาม-ตอบข้อข้องใจ ปมรอ้น'เงินกู้'พรรคการเมือง 

 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ใน

ประเด็นถาม-ตอบปมเงินกู้พรรคการเมือง โดยมีเนื้อหาระบุว่า 
ถาม : ของพรรคอื่นเขาไม่เกิน 10 ล้าน น่าจะไม่ผิด อนาคตใหม่พ่ีแก 191 ล้าน วงเงินเกิน 10 ล้าน ผิดชัดเจน 
ตอบ : วงเงิน 10 ล้าน เป็นกรณีเงินบริจาคบุคคลตามมาตรา 66 พรป.พรรคการเมือง ไม่เกี่ยวอะไรกับเงินกู้ เงินกู้ไม่มี
วงเงิน 
ถาม : ไอ้นั่นมัน กฎหมายเก่า ไอ้นี่ มันกฎหมายใหม่แล้ว 
ตอบ : งบการเงิน ปี 2561 คือรายการรายรับ รายจ่ายของพรรค ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561 เป็น
กฎหมายใหม่หมดแล้ว 
ถาม : หนี้เงินกู้นั้นสะสมมาตั้งแต่ กฎหมายเก่า เลยยังปรากฏเป็นรายการในงบปี 2561 
ตอบ : งั้นให้ดูพรรคท่ีตั้งใหม่เช่น พรรคลุงก านัน รวมพลังประชาชาติไทย ก็มีรายการเงินกู้ 5 ล้าน อันนี้เถียงว่าเป็นหนี้
เก่าสะสมไม่ได้นะ 
ถาม : เรื่องของ อนาคตใหม่ มีคนร้อง พ่ีสีแกร้อง กกต.เลยต้องด าเนินการ พรรคอ่ืน ยังไม่มีคนร้อง กกต.เลยไม่รู้เรื่อง 
ตอบ : เรื่องผิด กม. ไม่จ าเป็นต้องมีคนร้อง จัดเป็น กรณี"ความปรากฏ"ได้ คือ หากนายทะเบียนตรวจพบ ก็สามารถน า
เรื่องเข้าที่ประชุม กกต. เพื่อวินิจฉัยได้ 
ถาม : นายทะเบียน งานเยอะ เอกสารเยอะ เลยยังไม่เห็น 
ตอบ : งบการเงินแต่ละปี ต้องส่งให้ กกต. ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ดังนั้น งบปี 61 กกต.ต้องได้รับตั้งแต่ 
พฤษภาคม 2562 นี่ก็เกือบ 8 เดือนแล้ว น่าจะเห็นได้ แล้วที่นายทะเบียนเซ็นปะหน้าเอกสาร แปลว่าเซ็นโดยไม่อ่านข้าง
ในเลยนะ 
ถาม : รอให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินคดี เงินกู้ อนาคตใหม่ก่อนดีมั้ย แล้วค่อยขยับพรรคที่มีการกู้ยืมที่เหลือ (อ.นุ บอก) 
ตอบ : ถ้าเห็นว่า นี่เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม ก็สมควรด าเนินการตามนั้น ช่วยออกค าแถลงที่เป็นทางการด้วย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466761 
 

https://www.naewna.com/politic/466761
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วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 20.53 น. 

สะอึกกันมั้ย! 'นิพิฏฐ์ 'ถอดหัวใจโพสต์ถึง'กรณ'์ เสียดาย'เพชรเมด็เอก'หลุดมอืปชป. 

 
เมื่อวันที่  16 มกราคม 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กหลังนายกรณ์ 
จาติกวณิช ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า 
-ผมเคารพนับถือคุณกรณ ์ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเดินเข้าพรรคประชาธิปัตย์ ผมอยู่ในพรรคก่อนท่านหลายปี เห็นแนวคิด วิธี
ท างานของท่านแล้วศรัทธา คุยง่าย ไม่มีพิธีรีตอง ประการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินผมมั่นใจว่าท่านเป็น
นักการเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อชาติบ้านเมืองคนหนึ่ง 
-ก่อนการเลือกตั้ง ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ภาคใต้) ท านโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตร ผมคุยกับ
ท่านเป็นเดือนเก่ียวกับนโยบายนี้ เพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่เพ่ือเกษตรกรเราจ าเป็นต้องมีนโยบายนี้ สุดท้ายท่าน
ก็ผ่านนโยบายนึ้ให้ผม เมื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล พรรคก็น านโยบายนี้ไปปฏิบัติ ต้องขอบคุณท่านที่ช่วย
ผลักดัน 
-ผมโทรคุยปัญหาบ้านเมืองกับท่านเป็นระยะๆ เดือนที่แล้วผมฝากท่านให้ช่วยหาทางแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ด้วย เพราะ
ทราบว่าท่านเป็นกรรมาธิการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของสภาผู้แทนราษฎร ท่านก็รับปากผมว่าท่านจะลงมาพัทลุงเพ่ือประชุม
แก้ปัญหานี้กับผม ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็หวังว่าท่านจะรับปัญหานี้ไปแก้ไขต่อไป 
-ผมถือว่า ท่านเป็นเพชรเม็ดเอกเม็ดหนึ่งของการเมืองไทย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนผมก็หวังว่าท่านจะส่งแสงเจิดจรัสให้
การเมืองไทย เพชรเม็ดนี้ หลุดมือจากพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้ว ผมก็ได้แต่เสียดาย ใครได้เพชรเม็ดนี้ไปผมก็ยินดีด้วย 
และถนอมไว้ให้ดี 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466807 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/466807
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เผยแพร่: 16 ม.ค. 2563 10:46   ปรับปรุง: 16 ม.ค. 2563 11:  

 “อรรถวิชช”์ ลา ปชป.แล้ว แย้มร่วมมอื “กรณ”์ สร้างการเมืองทีม่คีวามเปลี่ยนแปลง 

 
 
“อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี” อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นลาออกจากพรรคแล้ววันนี้ หลังจาก
ไปกราบลา “ชวน” เมื่อวาน เผยตกลงกับ “กรณ์” สร้างการเมืองท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรม 
  วันนี้ (16 ม.ค.) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร  สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์
ข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่าได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
“ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ และพ่ีน้องประชาชนที่เคยสนับสนุนผมทุกท่าน วันนี้ผมได้ยื่นหนังสือลาออกจากพรรค
ประชาธิปัตย์ และได้ไปกราบลาท่านชวน คนที่ผมเคารพรักเมื่อวานนี้ จะระลึกถึงค าสอนของท่านอยู่เสมอครับ เป็นการ
ตัดสินใจที่ยากที่ต้องจากพรรคการเมืองที่ดี และมีรากฐานทางความคิดมายาวนาน 
การเมืองที่ผมอยากเห็น คือการเมืองที่กระชับ ชัดเจนรองรับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือน าประเทศเข้าสู่
โครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่เป็น Startup ทางการเมืองที่จะฉีกกรอบแนวคิดการบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
สร้างสรรค์ 

อยากเห็นคนจริ ง  คนท างานในหลากหลายอาชีพมาช่ วยกันขับ เคลื่ อน  พลิก โฉมประเทศไทย  
ผมกับพ่ีกรณ์ตกลงกันว่า ได้เวลาลงมือท า ถึงไหนถึงกันสร้างการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรมและอยาก
ชวนทุกคนมาร่วมทางเดินลุยไปท าในสิ่งที่เชื่อกัน 
– อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี – 
16 มกราคม 2563” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000004826. 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000004826 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000004826
https://news1live.com/detail/9630000004826
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เผยแพร่: 16 ม.ค. 2563 13:20   ปรับปรุง: 16 ม.ค. 2563 13:47   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
ไม่รอด 21 ม.ค.! “น้าเป๊ปซี่” ฟันเปรี้ยง “ยุบพรรคส้มหวาน” กรรมการบริหารขาดเอกสิทธิ์
คุ้มครองอยู่ด ี

 
“น้าเป๊ปซี่” ออกมาฟันธงอย่างไม่กลัวหน้าแตก 3 ส.ส. “ส้มหวาน” ไม่รอด 21 ม.ค. ขาดเอกสิทธิ์คุ้มครองแน่นอน 
หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (16 ม.ค. 63) เฟซบุ๊ก Sermsuk Kasitipradit ของนายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หรือ
ในวงการเรียก “เป๊ปซี่” นักข่าวอาวุโส โพสต์หัวข้อ “เอกสิทธิ์คุ้มครองแกนน า อนค.จะหมดไปหลังศาล รธน.อ่านค า
วินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครอง วันอังคารที่ 21 ม.ค.” 
โดยระบุว่า “อาการดิ้นพล่านของแกนน า อนค.ตลอดช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันที่ศาลมีค าวินิจฉัย เดินสายตีปี๊บแถลง
ข่าว บิดเบือนค าแถลงปิดคดีของผู้ร้อง ดร.ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษากฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้อง ว่าเพ่ิมข้อ
กล่าวหาและหลักฐานใหม่ในคดีซึ่งเป็นค ากล่าวที่ เป็นเท็จ  และการกล่าวโจมตีกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
วิพากษ์วิจารณ์องค์คณะตุลาการศาล รธน. บอกถึงสถานการณ์ที่หนักหน่วงวิกฤตแสนสาหัส จากข้อกล่าวหามีพฤติกรรม
การกระท าที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ ปชต.อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีบทลงโทษยุบพรรค 
และถอดสิทธิทางการเมือง กก.บห.ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.92 (2) 

การกระท าของแกนน าพรรค ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จ าเลยที่ 2 ปิยบุตร แสงกนกกุล จ าเลยที่ 3 และช่อ พรรณิ
การ์ วานิช จ าเลยที่ 4 ที่มีลักษณะจาบจ้วง โจมตีให้ร้าย หมิ่นสถาบันฯ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อนและหลังตั้ง
พรรค การผลักดันแนวคิด ปว.2475 ให้ประสบความส าเร็จ 
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ซึ่ง อนค.เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ออกมาเรียกร้องสามเวลาหลังอาหาร ให้  ปชช.ผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้
ประสบความส าเร็จ ถูก ดร.ณฐพร ผู้ร้องตั้งข้อสังเกตเป็นการกระท าเข้าข่ายความผิดใน ม.92 (2) ... 
ยังมีข้อกล่าวหาถึงนโยบายพรรค ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ มีเจตนาลดการคุ้มกัน 
ป้องกันพระมหากษัตริย์จากการฟ้องร้องในศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่ง อนค.เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่มี
นโยบายดังกล่าว และยังเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ข้อบังคับพรรค ไม่มีข้อความใดๆ  กล่าวสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบ ปชต.อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ล้วนเป็นการกระท าที่มีลักษณะ “อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง” ที่ผู้ร้องเห็นว่าร้ายแรงกว่าพฤติกรรมของพรรค
ไทยรักษาชาติ ที่เสนอชื่อคนนอกเป็นนายกฯ ซึ่งศาล รธน.ได้ตัดสินต้นเดือน มี.ค. 62 ยุบพรรค ตัดสิทธิการเมืองกก.บห.
10 ปี เดือน ก.ค. 62 ศาลรธน.มีมติ 5-4 รับค าร้อง ของ ดร.ณฐพร นัดอ่านค าวินิจฉัยวันอังคาร 21 ม.ค เวลา 11.00 น. 
รับประกันแจ่มจันทร์นวลผ่อง ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ไม่มีฟ้ืน ย้ ากันอีกครั้ง อย่าลืมเตรียมน้ ามะพร้าวรอหน้าศาล ฝ่าย
ความมั่นคงเตรียมพร้อมรับมือป่วนในบริเวณศาล อย่าคิดว่าใส่หน้ากากแล้วจะกระท าพฤติกรรมเถื่อนถ่อยได้ มาเตือน
ด้วยความหวังดี หลังค าวินิจฉัยจะมี after shcok ระดับสะท้านแผ่นดินตามมาอีกหลายระลอก จะเป็นอย่างที่หมอดู
หลายส านักท านายไว้หรือไม่.... ซ.ต.พ. 

ส าหรับกรณี 3 ส.ส.อนาคตใหม่ ซึ่งถูกส านักงานต ารวจแห่งชาติท าหนังสือขอตัวไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีมี
ส่วนร่วมกับการชุมนุมแฟลชม็อบของพรรคอนาคตใหม่นั้น  
ก่อนหน้านี้ (14 ม.ค. 63) เฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ของนายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ระบุว่า 
“...นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิป
รัฐบาล แถลงถึงกรณีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหนังสือขอตัว 3 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ คือนายปิยบุตร แสงกนกกุล 
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และนางสาวพรรณิการ์ วานิช ไปท าการสอบสวนในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุมว่า 
...ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 125 ระบุไม่ให้ด าเนินคดีต่อ ส.ส.ในระหว่างสมัยประชุมนั้น ในอดีตที่ผ่านมา สภาก็ไม่เคยส่ง
ตัว ส.ส.ไปด าเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมเลย วิปรัฐบาล จึงมีมติไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีแก่ ส.ส.ทั้ง
สามคน 
.....รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน 
.....จึงมีเวลาเหลือนอกสมัยประชุมในระหว่างแต่ละสมัยประมาณหกสิบวันที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะออกหมายเรียกให้  ส.ส.
ที่ถูกกล่าวหาไปสอบสวนได้ ซึ่งที่ผ่านมาบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็จะหาเหตุขอเลื่อนการไปพบเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ไปจนถึงวัน
ในสมัยประชุมก็จะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองอีก วนเวียนไปเช่นนี้ตลอดไป 
.....สรุปแล้ว ส.ส.เหล่านี้ก็จะได้เอกสิทธิ์ของ ส.ส.คุ้มครองที่จะไม่ถูกด าเนินคดีตราบที่ยังเป็น ส.ส. อยู่ และหากมีการ
เลือกตั้งใหม่และได้รับเลือกเป็น ส.ส. อีก ก็จะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองที่จะไม่ถูกด าเนินคดีตลอดไป 
....บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรานี้ บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครอง ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ให้ถูกฝ่ายรัฐบาลกลั่นแกล้งในระหว่างสมัย
ประชุม และในสมัยก่อนการประชุมสภาปีหนึ่งมีเพียงสมัยเดียวเท่านั้น จึงเหลือเวลาที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะด าเนินคดีแก่ผู้
ถูกกล่าวหาได้ 
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.....กรณีของ ส.ส.ทั้งสามคนนี้เป็นการร่วมกันจัดชุมนุมเพ่ือขับไล่รัฐบาล ไม่ใช่รัฐบาลหาเรื่องกลั่นแกล้ง ส.ส. เหล่านี้ 

.....ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ยังจะช่วยกันโอบอุ้มผู้ที่จัดชุมนุมเพ่ือขับไล่รัฐบาลอีกหรือ? 
และที่สุด เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ได้แจ้ง
เรื่องด่วนต่อที่ประชุมสภาฯ กรณีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฏร  ขออนุญาตสภาฯ 
เพ่ือเรียกตัว นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ น.ส.พรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ไปท า
การสอบสวนในคดีอาญาระหว่างสมัยประชุม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 125 จากกรณีชุมนุมแฟลชม็อบที่สกายวอล์ค เมื่อ
วันที่ 14 ธ.ค. 62 
หลังมีการอภิปรายพอสมควร จากนั้นที่ประชุมสภาฯได้ลงมติด้วยเสียง 365 เสียง งดออกเสียง 8 ไม่อนุญาตให้ส่งตัวทั้ง 
3 ส.ส.ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติไปด าเนินคดีตามที่ร้องขอ... 
ประเด็นที่น่าสนใจของ “น้าเป๊ปซี่” ก็คือ ประการแรก มีความเชื่อมั่นอย่างสูงว่า ในวันที่ 21 ม.ค. 63 ซึ่งเป็นวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัย คดีที่พรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือไม่ พรรคอนาคตใหม่จะถูกตัดสิน “ยุบพรรค” ตามค าร้อง  
ประการต่อมา หลังถูกตัดสินยุบพรรค กรรมการบริหารพรรคก็จะถูกตัดสิทธิการเมือง 10 ปี และนั่นหมายถึงผู้ท าผิดที่
เป็นกรรมการบริหารพรรค ก็จะขาดเอกสิทธิ์คุ้มครองตามไปด้วย 
เหลือเวลาอีกไม่กี่วันคงได้ลุ้นกันตัวโก่งแน่ และมาดูกันว่า สิ่งที่ “น้าเป๊ปซี่” ท านายเอาไว้ล่วงหน้าจะแม่นย าหรือไม่ หรือ
จะหน้าแตกในวันนั้น ก็ไม่แน่เหมือนกัน!? 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000004928 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000005078 
https://news1live.com/detail/9630000004928 
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16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:26 น.   

 อดตีผู้สมัครสส.อนาคตใหม่ สุดเอือมระอา  
'ปิยบุตร' กรณี 4 สส.โหวตสวนพรรค 

16 ม.ค.63 - ดร.ปิยพจน์ ตุลาชม อดีตผู้สมัครส.ส. สระแก้ว พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก โดยมี
เนื้อหาดังนี้ 
กรณีกวินนาถ จารึก สารวัตรต๊อก และศรีนวล.... ...ทั้งสี่คน...ถูกพรรคการเมืองเดิมลงมติขับให้พ้นจากพรรค พวกเขามี
เวลา 30 วันในการหาพรรคสังกัดใหม่ (ต้องก่อน 16 ม.ค. 63) 
...กกต. บอกมาว่า...มีหน้าที่รับทราบข้อมูลของพรรคเท่านั้น และเมื่อพรรคมีมติขับ ส.ส. ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
แล้ว ก็จะถือว่า “มีผลในวันที่ลงมติ” ไม่จ าเป็นต้นแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 
...ด้วยความเห็นส่วนตัวแล้ว ส.ส. ทั้งสี่คน ไม่น่าที่จะต้องกังวลเรื่องเป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน เพราะยังไงต้องรีบหาที่อยู่ 
ต้องรับผิดชอบอนาคตของตัวเอง และจ าเป็นต้องท าด้วย ไม่งั้น...ความเป็น ส.ส. สิ้นสุดลง แน่ ๆ เมื่อครบ 30 วัน 
อีกอย่าง กกต. เองก็บอกว่า การขับสมาชิกพรรค เป็นเรื่องของพรรคการเมือง....กกต. ไม่เก่ียว.. 
แต่เกิดอะไรขึ้น...ปิยบุตร...บอกว่า "การขับออกจากพรรคจะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องเรื่ององค์ประชุมในวันที่ 16 
ธ.ค. 62 ก่อน" อ้าว!!!! แล้วมีมติขับเขาออกมาได้อย่างไร ถึงวันนี้ยังจะมาดูเรื่ององค์ประชุม.....บ้าไปแล้ว....ดูภาพสิครับ...
ทั้งสี่คน...ขาดความเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ แล้ว… ไปอยู่ท่ีไหนก็ได้แล้ว ไม่ซ้ าซ้อนอย่างแน่นอน 
ก็เลยสงสัยว่า...ปิยบุตร...“แกล้ง” หรือ “ไม่รู”้ หรือ “เจตนา”....แต่ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ ความรู้กฎหมายระดับนี้ แต่ว่า
ก็พลาดมาเยอะแล้วล่ะ!!! 
...วันนี้ก็เป็นวันครบก าหนด 30 วันแล้วสินะ... 
....ถ้า ทั้งสี่คน รอเอกสารยืนยันจาก อนค. ว่าขับเขาออกจากพรรคด้วยเหตุผลใด และยังสงสัยว่า ท าไม อ.ปิยบุตร  และ
พรรคอนาคตใหม่ มีความพยายามท าให้เอกสารออกล่าช้า ? อนค. จะผิดกฎหมายมั้ย ? 
และถ้า “ผิดกฎหมาย” อ.ปิยบุตร และพรรคอนาคตใหม่ จะโดนข้อหาอะไรอีก... 
ได้ข่าวว่าจะมีการฟ้องร้องจาก ทั้งสี่คน ด้วยนะครับ... 
แต่ผมยังยืนยันนะว่า...เมื่อ ทั้งสี่คน ถูกขับออกจากพรรค ก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะต้องหาพรรคสังกัดใหม่ โดยไม่มี
ความผิดใด ๆ และหากมีการประวิงเวลาในการออกเอกสารขับออกจากสมาชิกพรรค จนกระทั่ง ทั้งสี่คน“สิ้นสภาพการ
เป็น ส.ส.” ขอให้ ทั้งสี่คน ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายให้ถึงท่ีสุด ลองดูสิว่า ใครจะเสียหายมากกว่ากัน 
แน่นอนว่า ทั้งสี่คน จะยังคงเป็น ส.ส. แต่ อ.ปิยบุตร อาจจะต้องกลับไปทบทวนบทบาทในฐานะอาจารย์ทางกฎหมาย
ใหม่... 
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...จะว่าไปแล้ว....อนค. เองก็ไม่น่าท าให้เกิดประเด็น เพราะเมื่อ ส.ส. ใช้เอกสิทธิ์ของเขาแสดงความเห็นในสภา แต่ไม่
ถูกใจพรรค เลยไล่เขาออก... 
ด้วยเหตุว่า...ขัดอุดมการณ์ จึงอยู่ร่วมกันไม่ได้ ไม่รักษากติกาพรรค 
....เมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไป ก็เป็นหนทางที่ถูกต้องไม่ใช่เหรอ... 
....พวกเขาก็ต้องไปตามมติพรรคที่ขับออก และเป็นข่าวคราวครึกโครม...ชาวบ้านรู้กันไปท่ัวแล้ว.... 
....พวกเขาจึงต้องหาที่อยู่ใหม่ เพ่ืออนาคตของพวกเขา... 
ปล่อยเขาไปเถอะ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน...อีกเลย.... 
นี่ถ้าผมมีอ านาจใน อนค. ผมจะดอง ส.ส. ทั้ง 4 คน ไว้ที่พรรคนั่นแหละ...ค่อยพูดจากันด้วยเหตุและผล ด้วยความอดทน
อย่างสูงสุด 
...อย่างน้อยท่ีสุดก็ไม่ต้องผลักเขาให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้าม...ใช่มั้ย!!! 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54705 
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16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:39 น. 

'ประยุทธ์' ดับข่าวลือยบุสภา ลั่นไม่มียุบ เยิบ อะไรทั้งนั้น 

 
 
16 ม.ค. 63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลัง

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่  1/2563 โดยเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึง
กระแสข่าวการยุบสภาฯ ในเดือนก.พ.ตามที่ฝ่ายค้านระบุ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปฏิเสธว่า"ไม่มี ไม่มียุบ เยิบ อะไรทั้งนั้น 
ใครไปพูดหล่ะ" 

ส าหรับกระแสข่าวยุบสภา มาจาก นายอนุสรณ์  เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ที่อ้างเมื่อวานนี้ว่า “ขณะนี้
มีกระแสข่าวออกมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเองว่า พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมจะยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แทนการ
ปรับ ครม. เพราะสารพัดปัญหาของรัฐบาลมาถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย"  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54718 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000004942 
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16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:28 น 

'ช่อ' บอกไม่ใช่หน้าท่ีของพรรคอนาคตใหม ่4 สส. ตอ้งรู้ว่าตนเองมสีถานะทางการเมอืงและ
กฎหมายอย่างไร 

 
16 ม.ค.63 - น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประชุม
ที่ใช้ขับส.ส.ออกจากพรรคจ านวน 4 คนว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนและด าเนินการส่งเอกสารให้กับสภา
ผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความล่าช้าที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าไม่ได้เป็ยการกลั่นแกล้งทาง
การเมืองแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะพรรคอนาคตใหม่มีคดีที่ต้องด าเนินการเตรียมข้อต่อสู้จ านวนมากถึง 30 คดี ประกอบ
กับทีมกฎหมายของพรรคมีขนาดเล็ก ท าให้ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ 
โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า  อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวไม่สามารถยืนยันได้ว่าองค์ประชุมที่ใช้ขับส.ส.ทั้ง 4 คนออกจาก
พรรคครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของพรรคที่จะด าเนินการตรวจสอบ  จึงไม่
สามารถให้รายละเอียดหรือความคิดเห็นได้ และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ทั้ง 4 คนจะต้องรู้ว่าตนเองมีสถานะ
ทางการเมืองและกฎหมายอย่างไร ไม่ใช่หน้าที่ของพรรรค 
"ไม่มีเหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่จะยื้อส.ส.ทั้ง 4 คนเอาไว้ เพราะเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าส.ส.ทั้ง 4 คนนี้ก็ไม่ได้ลงมติไป
ในทางเดียวกับพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้ว"น.ส.พรรณิการ์ กล่าว  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54729 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54729
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เผยแพร่: 16 ม.ค. 2563 12:26   ปรับปรุง: 16 ม.ค. 2563 13:30 

 “สมชัย” โพสต์ส านวนปมคดียุบพรรคอนาคตใหม ่

 
“สมชัย” ชี้ กกต.สอบยุบอนาคตใหม่ มีขั้นตอนทั้งที่ถูกและผิดปกติ โดยเฉพาะขั้นความเห็นนายทะเบียนพรรค
การเมือง พบเร่งรัด-ตั้งข้อหาเพิ่ม-ไม่ให้โอกาสชี้แจง ระบุหาก กกต.เห็นตาม คกก.รวบรวมข้อเท็จจริงและใช้เป็น
ความปรากฏต่อนายทะเบียนฯ เสนอศาล รธน.ยุบพรรคตาม ม.62, ม.72 พ.ร.ป.พรรคการเมืองควรให้แจ้งข้อ
กล่าวหาให้โอกาส อนค.ชี้แจง เหตุบทลงโทษรุนแรง 

วันนี้ (16 ม.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงรายละเอียดส านวน
การสวบสวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ของ กกต.ก่อนที่มีมติและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จากกรณีพรรคกู้เงินนาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191 ล้านบาท ระบุว่า  
“พรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่ (ตอนที่ 4) คดีอนาคตใหม ่
เอกสารส านวนคดีพรรคอนาคตใหม่ ที่มีการเผยแพร่ทั่วไป มีจ านวน 49 หน้า 
แยกเป็น 6 รายการ คือ 
1) รายงานการสืบสวน ของ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 13 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จ านวน 18  
หน้า (สรุปจากส านวนการสืบสวน 221 หน้า) 
2) ส านวนการสืบสวนการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
(ส านวนที่ 18) ซึ่งเป็นการให้ความเห็นของ"ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1" ในขั้นตอนต่อเนื่องจาก รายงานการ
สืบสวน จ านวน 13 หน้า 
3) มติกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่  105/2562 วันอังคารที่  24 กันยายน 2562 จ านวน 2 หน้า 
4) บันทึกข้อความ เพ่ือส่งส านวนการสืบสวนให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2562 จ านวน 1 หน้า 
5) บางส่วนของรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 6 ครั้งที่ 6/2562 วัน
พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 จ านวน 12 หน้า 
6) มติกรรมการการเลือกตั้ ง  ในการประชุมครั้ งที่  129/2562 วันพุธที่  11 ธันวาคม 2562 จ านวน 3 หน้า 
1. เอกสารดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ จากประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง และเห็นส านวนการ
สืบสวนและเอกสารภายในของกกต.มาแล้ว เชื่อได้ว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของจริง 
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2. ขั้นตอนการด าเนินการของ กกต. ในคดี เงินกู้ อนค.  เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีขั้นตอนที่
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง คือ ขั้นการสืบสวน (เอกสารชิ้นที่ 1) ขั้นการให้ความเห็นของส านักสืบสวน (เอกสารชิ้นที่ 2) 
มติ กกต. ส่งให้คณะอนุวินิจฉัย (เอกสาร 3) การส่งส านวนให้คณะอนุวินิจฉัย(เอกสาร 4) ขั้นการให้ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย (เอกสารชิ้นที่ 5) 
โดยล าดับเวลาของการด าเนินการที่ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนคือ นับแต่มีผู้ร้องเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
จนถึงวันที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีการประชุม และมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยกระบวนการทั้งหมดเป็นการ
พิจารณาความผิดตาม พรป.พรรคการ เมือง  มาตรา 66 เ รื่ องการบริ จาคเงิน เกิน  10 ล้ านบาทเท่ านั้น 
ขั้นตอนที่ผิดปกติ 

มีข้ันตอนหนึ่งที่ผิดปกติ คือ การที่นายทะเบียนพรรคการเมือง (นายจรุงวิทย์ ภุมมา) มีค าสั่งที่ 7/2562 ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และน าเสนอความเห็นต่อ  กกต. 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (รวมระยะเวลาท างาน 8 วันท าการ) 
โดยมีสิ่งที่ผิดปกติ คือ 1)ใช้เวลาเร่งรัด 2) มีการตั้งข้อกล่าวเพ่ิมในมาตรา 62 และ 72 และ 3) ไม่มีการให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบข้ อกล่ า วหาและมี โ อกาส ได้ ชี้ แจ งทั้ ง ๆที่ เ ป็ นข้ อกล่ า วหาที่ รุ นแร ง ในระดั บยุ บพรรคการ เ มื อ ง *  
3. กกต.  มีสิทธิ ในการวินิ จฉั ยที่ แตกต่ างจากความเห็นคณะท างาน หรือ  อนุกรรมการวินิ จฉั ยหรือไม่  
เป็นอ านาจของ กกต.ที่จะมีมติแตกต่างจากความเห็นทุกระดับที่เสนอขึ้นมาได้ โดยเป็นเอกสิทธิ์ในการลงมติของแต่ละ
ท่าน 
4. มีสิ่งปกติในกระบวนการท างานเรื่องของ กกต หรือไม่ 
จากการดูเอกสารและการล าดับเรื่องจะเห็นสิ่งผิดปกติดังนี้ 
4.1 ผู้ร้อง : ร้องความผิดตามมาตรา 66 (เงินบริจาค) 
4.2 คณะกรรมการสืบสวนไต่สวน : สืบสวนประเด็นตามมาตรา 66 มีมติ ยกค าร้อง (เงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค) 
4.3 ส านักสืบสวน : มีความเห็นยกค าร้องตาม มาตรา 66 
4.4 คณะอนุวินิจฉัย  เสียงข้างมาก  :  มีมติ เห็นสมควรด า เนินคดี  ตามมาตรา 66 (เงินกู้ เป็น เงินบริจาค ) 
4.5 คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง : มีมติให้ด าเนินคดี ตามมาตรา 62 (มีรายได้อ่ืนเกินกว่า รายการที่กม.ก าหนด) , 
มาตรา 66 (บริจาคเงินเกิน 10 ล้าน) และ มาตรา 72 (รับประโยชน์อื่นที่รู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย) 
4.6 กกต. เสียงข้างมาก : มีมติให้ด าเนินคดี ในมาตรา 62,66 และ 72 ตามคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและ
ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง น า ย ท ะ เ บี ย น พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง  แ ล ะ ใ ห้ ส่ ง เ รื่ อ ง ไ ป ยั ง ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ พ่ื อ ยุ บ พ ร ร ค 
หากในกรณี 4.5 จะมีการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 62 และ 72 โดยถือเป็น "ความปรากฏ" ต่อนายทะเบียนที่
สามารถหยิบเอาข้อกฎหมายดังกล่าวมาเป็นฐานความผิด ควรมีการแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้คู่กรณีมาให้ข้อมูล 
และไปเริ่มกระบวนการในขั้นตอน 4.2 ,4.3 และ 4.4 ใหม่ จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปอย่างรอบคอบ 
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ข้ อ ก ล่ า ว ห า ที่ รุ น แ ร ง ถึ ง ขั้ น ยุ บ พ ร ร ค แ ล ะ ตั ด สิ ท ธิ ก า ร รั บ ส มั ค ร เ ลื อ ก ตั้ ง ต ล อ ด ชี วิ ต  
* หมายเหตุ รายละเอียด ของ กฎหมายและบทลงโทษ 
มาตรา 62 รายได้ของพรรคการเมือง 
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โทษ กรณีไม่มีหลักฐานได้มาซึ่งรายได้ : ปรับไม่เกินห้าหมื่นและอีกวันละพันบาทจนกว่าจะด าเนินการให้ถูกต้อง 
มาตรา 66 บุคคลบริจาคให้พรรคเกิน 10 ล้านไม่ได้ 
โทษผู้บริจาค : จ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินแสนบาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้าปี 
โทษพรรคที่รับ : ปรับไม่เกินหนึ่งล้าน เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคห้าปี เงินที่เกินให้ตก
เป็นของกองทุน 
มาตรา 72 รับประโยชน์ที่รู้หรือควรรู้ว่าเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
โทษ : ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค จ าคุก ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกินหกหมื่น เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตลอดชีวิต) และ
ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรค” 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000004889 
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อัยการเลื่อนสั่งคดี “ธนาธร” วิจารณ์พลังดดู คสช. “ปิยบุตร” หมิ่นศาล รธน. 

 
MGR Online - อัยการเลื่อนสั่งคดี “ธนาธร” กับพวก พรรคอนาคตใหม่ วิจารณ์พลังดูด คสช. ไปเป็นวันที่ 20 
ก.พ.นี้ รอ สตช.ท าความเห็นแย้งหรือไม่ เช่นเดียวกับคดี “ปิยบุตร” หม่ินศาลรัฐธรรมนูญ ที่ยังสอบพยานไม่เสร็จ  
 
วันนี้ (16 ม.ค.) ที่ส านักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก พนักงานอัยการส านักงานคดีอาญานัดฟังค าสั่งคดีที่นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่, นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรค และ น.ส.จารุวรรณ  ศรัณย์เกตุ 
กรรมการบริหารพรรค ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาที่พนักงานสอบสวน ปอท.น าส านวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง ใน
ความผิดฐาน ร่วมกันน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ ตาม  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) มาตรา 14 (2) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 จากกรณีผู้ต้องหาร่วมกันจัดรายการ “คืนวันศุกร์ให้ประชาชน” ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ในเพจอนาคตใหม่-The 
Future We Want และเพจ Thanathorn Juangroongruangkit วิจารณ์กระแสข่าวกรณีพลังดูดของ คสช. 
 
ทั้งนี้ รวมทั้งคดีที่พนักงานอัยการส านักงานคดีอาญานัดฟังค าสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวน  บก.ปอท.น าส านวนพร้อม
ความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ มายื่นให้พนักงาน
อัยการ ส านักงานคดีอาญาพิจารณาสั่งฟ้องในความผิดฐานดูหมิ่นศาล กรณีนายปิยบุตรเคยอ่านแถลงการณ์วิจารณ์ศาล
รัฐธรรมนูญ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ 
โดยในวันนี้ มีนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความของนายธนาธร และนายปิยบุตรเดินทางมารับทราบค าสั่งคดี ก่อน
กล่าวว่า วันนี้ทางอัยการได้เลื่อนการฟังค าสั่งออกไปก่อนทั้ง 2 คดี โดยอัยการให้เหตุผลว่าคดีของนายธนาธร ที่ทาง
พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทาง ผบ.ตร.จะต้องท าความเห็นกลับมาว่าจะเห็นแย้ง
หรือไม ่ขณะนี้ยังไม่มีความเห็นกลับมายังส านักงานอัยการสูงสุด 
ส่วนคดีของนายปิยบุตรนั้น ทางอัยการได้สั่งให้พนักงานสอบสวนท าการสอบพยานเพ่ิมเติม ขณะนี้ยังสอบไม่แล้วเสร็จ 
จึงให้เลื่อนการนัดฟังค าสั่งคดีอีกครั้งในวันที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 น. 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000004881 
 
 

https://news1live.com/detail/9630000004816
https://news1live.com/detail/9630000004816
https://news1live.com/detail/9630000004816
https://news1live.com/detail/9630000004881
https://news1live.com/detail/9630000004816
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The MATTER 

 
BRIEF: ผ่านมา 1 เดือนเต็ม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยังไม่ตอบค าถาม The 
MATTER ว่าข่าวประธาน กกต.เสนอชื่อ ส.ว.ให้ คสช.แต่งตั้ง ..จริงหรือเท็จ? 
ก่อนจะทักเข้าไปเพ่ือแจ้งเบาะแส ใจนึงก็ประหม่า จะเป็นการรบกวนเขาหรือ
เปล่านะ? เขาจะตอบค าถามเราหรือเปล่านะ? 
แต่ไหนๆ ก็เป็นกลไกที่หน่วยงานรัฐตั้งขึ้นมาท าภารกิจบางอย่าง (แปลว่า ใช้ภาษี
เราแน่ๆ) ถือโอกาสนี้ทดลองดูซักหน่อยว่า ถ้าลองได้ใช้บริการดู  ขั้นตอนจะ
ยุ่งยากแค่ไหน และเขาจะแจ้งผลกลับมาภายในไม่ก่ีชั่วโมง แบบที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เคยประกาศไว้หรือไม่ 
15 ธันวาคมของปีก่อน เราเลยเลือกข่าวดัง ณ เวลานั้น อย่างกรณี iLaw น าเอกสารออกมาเปิดเผยว่า ผู้ด ารงต าแหน่ง 
'ประธาน กกต.' เสนอชื่อบุคคลให้ คสช. เลือกเป็น ส.ว.แต่งตั้งด้วย (ทว่าได้เป็นเพียงรายชื่อส ารอง) - ซึ่งต่อมา ส านักงาน 
กกต.ออกเอกสารปฏิเสธสั้นๆ ว่า "การเสนอข่าวข้างต้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด" แต่ความจริงแล้ว เอกสารที่ iLaw 
น ามาเปิดเผย เป็นของกองทัพบกซึ่งเพ่ิงได้มาหลังใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ขอมาครึ่งปี 
ดังนั้น กรณีนี้จึงเป็นปัญหาการให้ข้อมูล 'ไม่ตรงกัน' ระหว่างเอกสารของกองทัพบก กับค าปฏิเสธจาก กกต. ..อันไหนจริง 
อันไหนเท็จ กันแน?่ 

ส าหรับขั้นตอนการแจ้งเบาะแสให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดิจิทัลฯ เข้ามาช่วยตรวจสอบว่าข่าวไหน
ปลอม-ข่าวไหนจริง เราใช้วิธีแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com/ ซึ่งหลังจากแจ้งแล้ว จะมีการส่งอีเมล
ให้เรายืนยันการแจ้งข้อมูลน่าสงสัย พร้อมข้อความว่า "เนื่องจากข้อความที่ได้รับมาแต่ละวันมีจ านวนมาก  เราจึงขอ
อนุญาตตอบกลับเฉพาะข้อความที่สามารถยืนยันตัวตนทางอีเมลได้เท่านั้น" เราก็คลิ๊กยืนยันอีเมลไป ไม่มีอะไรต้องปิดบัง 
แต่ผ่านมาวันแล้ววันเล่า ก็ไม่มีการตอบกลับมาแม้สักนิดเดียว จนชวนสงสัยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาลืมเราไปแล้ว
หรือเปล่านะ ส าหรับการแต่งตั้ง ส.ว. ที่เป็นเรื่องราวต้นเรื่อง มีปัญหาให้ถูกวิจารณ์มากมาย ไม่ใช่แค่เรื่องกรรมการสรร
หามีความ 'เป็นกลางทางการเมือง' ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้หรือไม่ กรรมการสรรหาบางคนยังถูกเลือกให้ไปเป็น ส.ว.
เสียเองอีก ในขณะที่พอมีข่าวว่า ประธานองค์กรอิสระเสนอชื่อคนเข้ารับการคัดเลือกเป็น ส.ว.  เราก็ยิ่งสงสัยว่า แล้ว
ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่ 
ทว่า 1 เดือนเต็มผ่านไป ก็ยังไม่มีค าตอบมาให้แต่อย่างใด 
ถ้าจะอ้างว่า 'ไม่ตรวจสอบเรื่องการเมือง ' ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะเห็นในเว็บไซต์ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการ
ประทับตราว่าข่าวเกี่ยวกับนักการเมืองคนนั้นคนนี้เป็น 'ข่าวปลอม' อยู่ตั้งหลายครั้ง 
กองทัพบก กับ กกต. ข้อมูลของใครเป็นของจริง? 
อ้างอิงจาก 
https://www.facebook.com/…/pb.29952867555…/10162901873245551 
https://ilaw.or.th/…/%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A… 
https://www.facebook.com/…/a.3414575293456…/1467356216755779 
#Brief #TheMATTER 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.antifakenewscenter.com%2F&h=AT3qvxvCkvr5QkbDEWiEtBtkmCEjxX0dHnUHvOSSkG71dqVZGwokXUx9GBRBQrMQy89uxSzhsg--qcR1wjUPdptZlxEhKo_e_NtZ7S5OQrGaMshbsqbD86Zbb_NsbkRYdheagVAeVUakG6IV3IEkFMqPWGWqS6wYd3wrWoQ7mxcMQA-ZHNB52hZY1ukQDVCp9idrK382-n0jw8TYeUVtHcMUcf2TLd4uM2uEmFsgXyc0962aMlDf3o2U6NSaS9XVvuiovxIXc2xFLH1gKX-YyHpJ07muEfPfEUoMbBNMcC2yvwxmjFgiCvcr5o0e23aRByhcXjXgxMmpdheTYVEQ8uHuh_eem99GEiwyEOq7rOEjPYXtspX_36NDVOXYn_H6jejlUMV8Dd8DWj3uFJNczJSEopBVWQinw_49JGXj83ZZZsKWLTE_4unp88xJU3gjM9O-PMuVbTnGqrVPF0V0JZi_vUZzFlWxGKqDSnDlD3IxjNdTL4QS64TrYnYLXz9EnMgF4uG_b5Cf9Du45LSuCBLC9PoITQA79y-IcSAEwz4lSNPJDCLESoBmHfkB7MlufV2uaPGNhT3UmQUmfTMj0V_yf8ikRc8OM8Bmhrj_okg4dbSFk-HpphN9IFQ1CH40irIxL6PuOA7R6q6y5gA2t_o4
https://www.facebook.com/iLawClub/photos/pb.299528675550.-2207520000../10162901873245551?__xts__%5B0%5D=68.ARCVFGZDhvOrJ-uRlYerbu9MiSDThDPFf_-4OonPvK4cxhkvZhVykQv1UuZ0f6A-ibf3F1rm0CpZATAqnez58CMRkRjKYrEiQfy95499iEjWdUMtRgO9Y--129qL1HwhTm8kla5bz55Eo9P19LCwhb58Kbf4bXeXbibHg8wvB_Bw9mNEcnDW4Jbl7ni8N93_mLSVutrS2gV8mnmqs1jA0I0H-Mk1ZT-kBTroh0a4VHrOYKLvbuxUGmc1SciQpuvP4punLOsQp8ig25TVhPYdrkFZr-R-nKhqRcV26m-wVkr5JPNScVloqw47w2SzKKpwgz_wnjY7I1PAyvFEviuozQRYtfT3&__tn__=-UK-R
https://ilaw.or.th/sites/default/files/%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA.%E0%B8%A7.%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%20%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A._0.pdf
https://www.facebook.com/EctThailand/photos/a.341457529345659/1467356216755779?__xts__%5B0%5D=68.ARCVFGZDhvOrJ-uRlYerbu9MiSDThDPFf_-4OonPvK4cxhkvZhVykQv1UuZ0f6A-ibf3F1rm0CpZATAqnez58CMRkRjKYrEiQfy95499iEjWdUMtRgO9Y--129qL1HwhTm8kla5bz55Eo9P19LCwhb58Kbf4bXeXbibHg8wvB_Bw9mNEcnDW4Jbl7ni8N93_mLSVutrS2gV8mnmqs1jA0I0H-Mk1ZT-kBTroh0a4VHrOYKLvbuxUGmc1SciQpuvP4punLOsQp8ig25TVhPYdrkFZr-R-nKhqRcV26m-wVkr5JPNScVloqw47w2SzKKpwgz_wnjY7I1PAyvFEviuozQRYtfT3&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/hashtag/brief?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCVFGZDhvOrJ-uRlYerbu9MiSDThDPFf_-4OonPvK4cxhkvZhVykQv1UuZ0f6A-ibf3F1rm0CpZATAqnez58CMRkRjKYrEiQfy95499iEjWdUMtRgO9Y--129qL1HwhTm8kla5bz55Eo9P19LCwhb58Kbf4bXeXbibHg8wvB_Bw9mNEcnDW4Jbl7ni8N93_mLSVutrS2gV8mnmqs1jA0I0H-Mk1ZT-kBTroh0a4VHrOYKLvbuxUGmc1SciQpuvP4punLOsQp8ig25TVhPYdrkFZr-R-nKhqRcV26m-wVkr5JPNScVloqw47w2SzKKpwgz_wnjY7I1PAyvFEviuozQRYtfT3&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/thematter?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCVFGZDhvOrJ-uRlYerbu9MiSDThDPFf_-4OonPvK4cxhkvZhVykQv1UuZ0f6A-ibf3F1rm0CpZATAqnez58CMRkRjKYrEiQfy95499iEjWdUMtRgO9Y--129qL1HwhTm8kla5bz55Eo9P19LCwhb58Kbf4bXeXbibHg8wvB_Bw9mNEcnDW4Jbl7ni8N93_mLSVutrS2gV8mnmqs1jA0I0H-Mk1ZT-kBTroh0a4VHrOYKLvbuxUGmc1SciQpuvP4punLOsQp8ig25TVhPYdrkFZr-R-nKhqRcV26m-wVkr5JPNScVloqw47w2SzKKpwgz_wnjY7I1PAyvFEviuozQRYtfT3&__tn__=%2ANK-R
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ปิยบุตร "ยงัเป็นคนอยู่หรือ?" 
 
17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

 
            ผมว่านะ............ 
                คนอย่างนาย "ปิยบุตร แสงกนกกุล" นี่ 
                นอกจากสงสัยกันว่า จบดอกเตอร์ทางกฎหมาย เป็นถึงระดับรองศาสตราจารย์มาได้อย่างไรแล้ว 
                เขายังสงสัยกันอีกว่า......... 
                ด้วยนิสัย-สันดานอย่างนี้ รอด "สหบาท" จนโตมาได้อย่างไรด้วย? 
                เพราะอะไรน่ะหรือ....ไม่น่าถาม! 
                เฉพาะเรื่องขับ ๔ ส.ส.พ้นพรรค แล้วเฉไฉ-ไขสือ ไม่ยอมแจ้งแทงเอกสารให้เขา ตามเวลาอันวิญญูชนพึงท า  
                นั่นก็เหนือเหตุ-เหนือผลแล้ว! 
                ปากน่ะ บอกไม่กลั่นแกล้ง........ 
                แต่พฤติกรรมมันชัด การที่ขับเขาพ้นพรรค แล้วท าแช่เฉย ไม่ขยับแจ้งแทงเอกสารเป็นหลักฐานให้เจ้าตัว
เขาทราบ 
                อย่างนั้น ๔ ส.ส.ที่ถูกขับ เขาก็จะไปหาพรรคสังกัดใหม่ ภายใน ๓๐ วันได้อย่างไร เพราะชื่อยังคาขั้นตอน
พรรคเดิมอยู่ 
                ครั้นเขาไปหาพรรคสังกัดใหม่...... 
                ทางพรรคต้นสังกัด ก็จะใช้เหลี่ยมทางกฎหมายไล่บี้ทีหลังได้ว่า  
                มีชื่อซ้ าซ้อน ๒ พรรค... 
                ก็จะซวยทั้งข้ึน-ทั้งล่อง สถานะ ส.ส.โมฆะไปเลย!  
                นี่ มันเป็นอย่างนี้..... 
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                วันนี้ ๑๗ มกรา.๖๓ ก็คาบ "เส้นตาย" ๓๐ วัน ที่พรรคอนาคตใหม่ ขับ ๔ ส.ส. 
                และท้ัง ๔ ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่ให้ได้ ไม่งั้นจะกลายเป็น "ส.ส.บัวลอย" 
                แล้วเขาจะท ายังไง พรรคสังกัดใหม่น่ะมีเยอะแยะ ติดอยู่ที่พรรคต้นสังกัด คืออนาคตใหม่นั่นแหละเล่นแง่
เขา 
                แง่แบบไหนน่ะหรือ? 
                เอ้า...ดูลีลายั่วยวนกวนสระอีนของคนเป็นเลขาฯ พรรคอนาคตใหม่เขาก็แล้วกัน 
                นักข่าวถาม 
                "ขณะนี้ กกต.ยังไม่ได้รับรายงานการประชุมเรื่องขับ ๔ ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากมีปัญหาการประชุม 
ส.ส.อนาคตใหม่ในวันดังกล่าว มีองค์ประชุมไม่ครบ"? 
                ปิยบุตรตอบ 
                "ก าลังตรวจสอบ แต่ขั้นตอนในวันดังกล่าว ค่อนข้างรีบเร่ง จึงต้องไปตรวจสอบรายละเอียดและลายเซ็น
ผู้เข้าร่วมประชุมว่า ครบองค์ประชุมหรือไม่  
                มิเช่นนั้น จะกลายเป็นมติไม่ชอบ ส.ส.เหล่านั้น จะไม่ถูกขับออกจากพรรคจริงๆ" 
                นักข่าวถาม 
                "มติที่ประชุมไม่สมบูรณ์ใช่หรือไม่?"  
                ปิยบุตรตอบ 
                "เราท าหน้าที่พรรคอนาคตใหม่ทางเอกสารว่า ผู้เข้าร่วมประชุมครบหรือไม่ และท าตามข้อบังคับใหม่
หรือไม่ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ก าลังตรวจสอบอยู่" 
                นักข่าวถาม 
                "พรรคไม่ยืนยันใช่หรือไม่ว่าทั้ง ๔ คน ยังไม่พ้นจากสมาชิกพรรคตามกฎหมาย?" 
                ปิยบุตรตอบ 
                "ต้องไปเช็กว่าวันนั้นมีการเซ็นชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ พอมีมติเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าจะมีความ
สมบูรณ์ทันที ต้องรอการส่งเอกสารหนังสือรับรองให้ กกต.เพ่ือยืนยันอย่างเป็นทางการ" 
                นักข่าวถาม 
                "ตั้งใจหรือไม่ ที่จะให้ ๔ ส.ส.มีชื่อซ้ าซ้อนกัน ๒ พรรค?" ปิยบุตรตอบ  
                "จะท าไปท าไม ภารกิจของเราคือการจัดท าเอกสารให้ครบถ้วน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพรรคอนาคตใหม่  
                แต่เป็นเรื่องของทั้ง ๔ คน ที่ต้องรับผิดชอบเองต่อสิ่งที่กระท าไป แต่กลายเป็นว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องไป
ตามรับผิดชอบให้ทั้ง ๔ คน  
                คงต้องดูแลตัวเองด้วย ขอให้ใจเย็นๆ ดูแล้วออกอาการไปนิด" 
                เป็นไงครับ ฟังค าตอบของสุภาพบุรุษนักกฎหมายแล้วรู้สึกยังไง? 
                ส าหรับผม....... 
                คนยุคโบราณ ถ้าเจอแบบนี้ เขาจะสวนกลับ "มึงพูดอะไรหมาๆ พรรค์นี้วะ" 
                แต่ยุคปยิบุตร รุ่นใหม่ใฝ่ต่ าคงชื่นชมกันว่า ตวัดได้พลิ้วสมเป็นลิ้นดอกเตอร์ทางกฎหมาย ไฟลัม Fuckista 
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                ก็เอาล่ะ......... 
                สรุปได้ประเด็น นายปิยบุตรเขาสงสัยว่า ในวันลงมติขับ ๔ ส.ส.นั้น มีลายเซ็นครบองค์ประชุมครบหรือไม่
ครบ ท าตามข้อบังคับครบถ้วนหรือไม่?  
                เขาเป็นนักกฎหมาย ท าอะไรต้องรอบคอบ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ฉะนั้น ต้องใช้เวลาตรวจสอบ ไม่ได้ดึง 
ไม่ได้แกล้ง ท านองนั้น 
                พูดกันอีกที ตอนนี้ปิยบุตรถูกโรค "ผมจ าไม่ได้" ของธนาธร ระบาดใส่ 
                ถ้าง้ัน เอางี้ ผมจะหน้าที่ "บันทึกช่วยจ า" ให้ปิยบุตรเอง 
                ๑๖ ธ.ค.๖๒ ............ 
                พรรคอนาคตใหม่ประชุมวิสามัญสมาชิกพรรค พิจารณา ๔ ส.ส.พรรค ที่โหวตสวนมติพรรคในการประชุม
สภาฯ 
                นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรค แถลงมติที่ประชุมข้างมาก ๒๕๐ เสียง  
                ให้ขับ ๔ ส.ส.ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่  
                นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต ๘, นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี เขต ๒, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติ
วงศา ส.ส.จันทบุรี เขต ๑ และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต ๗ 
                ๕ เสียง มีมติไม่ขับ มีบัตรเสีย ๖ ใบ 
                ๑๗ ธ.ค.๖๒........ 
                ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ มีการพิจารณาวาระ  
                กรณีที่ประชุมวิสามัญสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ จ านวน ๒๕๐ เสียง ลงมติให้ขับ ๔ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 
ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค  
                นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค  
                ท าหน้าที่ "ประธาน" ในที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.ของพรรค  
                เอาล่ะ......... 
                ต่อจากนี้ เป็น "ค าต่อค า" จากเทปบันทึกการประชุมร่วมของ กก.บห.และ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ วันที่ 
๑๗ ธ.ค.๖๒ 
                และไม่ใช่นายแมว นายหมา ที่ไหน เป็นผู้ด าเนินการประชุมนัดส าคัญนี้ 
                นายปิยบุตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแห่งส านักนิติเรดนั่นแหละ ท าหน้าที่ประธาน และเป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมในทุกขั้นตอน 
                จากนี้ นายปิยบุตรพูดเอง ท าเอง ทั้งสิ้น ผมจะแกะจากเทปบันทึกมาให้อ่าน ดังนี้... 
                ปรากฏว่าในวาระการประชุมพิจารณานั้น ควรให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากสมาชิกพรรคอนาคต
ใหม่ จ านวนทั้งสิ้น ๔ ท่าน  
                ได้แก่ คุณกวินนาถ ตาคีย์, คุณฐนภัทร กิตติวงศา, คุณจารึก ศรีอ่อน และคุณศรีนวล บุญลือ 
                ทีนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๙) ก าหนดไว้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะพ้นจากสมาชิกพรรคได้ 
ต้องใช้ที่ประชุมร่วมกัน ของกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีมติ ๓ ใน ๔  
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                ดังนั้น วันนี้ เราจึงต้องเรียกประชุมเป็นการพิเศษขึ้นมา พรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบัน เรามีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ๘๐ ท่าน และมีกรรมการบริหารพรรคอีก ๑๕ ท่าน  
                ดังนั้น ก็...เรามาร่วมประชุมกันวันนี้ คู่กรณี คือทั้ง ๔ ท่าน ส.ส. อ้า....ถูกเสนอให้ขับออกจากพรรค ก็จะ
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
                เพราะว่า เป็นเรื่องที่เขามีส่วนได้เสียโดยตรง ฉะนั้น เราก็มีองค์ประชุมเท่าที่ปรากฏทั้ง ส.ส.และ
กรรมการบริหาร  
                ขออนุญาตเช็กองค์ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ครับ....ขออนุญาตเช็กนะ
ครับ..กรรมการบริหารพรรคครับ....ครบนะครับ 
                เพราะฉะนั้น ตอนนี้มีองค์ประชุมทั้งสิ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบเขตทั้งหมด ๒๑ ท่าน กรรมการ
บริการพรรค ๑๒ ท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ๔๕ ท่าน     
                รวมเป็นองค์ประชุมในวันนี้ ทั้งสิ้น ๗๘ ท่าน ครับ...องค์ประชุมเราครบถ้วนนะครับ 
                เดี๋ยวจะเข้าสู่การลงมตินะครับ ขออนุญาตถามมตินะครับ ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้แทนราษฎรทั้ง ๔ ท่าน อัน
ได้แก่ คุณกวินนาถ ตาคีย์ คุณฐนภัทร กิตติวงศา คุณจารึก ศรีอ่อน และคุณศรีนวล บุญลือ พ้นจากสมาชิกพรรคหรือไม่ 
                ขออนุญาตถามทีละท่านนะครับ ไล่ไปทีละกรณีกันนะครับ  
                ขอเริ่มต้นจากคุณกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ครับ  
                ท่านใดมีมติให้งดออกเสียงครับ (ไม่มี) 
                ท่านใดมีมติไม่เห็นด้วยให้พ้นจากสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ครับ (ไม่มี) 
                ท่านใดมีมติเห็นด้วยกับการให้คุณกวินนาถพ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ครับ (ยกมือพรึ่บ ปิย
บุตรด้วย) 
                เป็นเอกฉันท์นะครับ 
                (ปิยบุตร) งดออกเสียงครับ 
                ท่านใดไม่เห็นด้วยกับการให้คุณฐนภัทร กิตติวงศา พ้นจากสมาชิกภาพพรรคอนาคตใหม่ครับ (ไม่มี) 
                ท่านใดเห็นด้วยกับการให้คุณฐนภัทร กิตติวงศา พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ (ยกมือพรึ่บ) 
                ล าดับถัดไป ของคุณจารึก ศรีอ่อน.... 
                (มีเสียงถาม และปิยบุตรตอบ) มติเป็นเอกฉันท์นะครับ ให้คุณฐนภัทรพ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคต
ใหม่ 
                ล าดับถัดไป ของคุณจารึก ศรีอ่อน ท่านใดเห็นควรให้งดออกเสียงครับ (ไม่มี) 
                ท่านใดเห็นควร....(พูดย้ าใหม่) ไม่เห็นด้วย กับการให้คุณจารึก พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ 
(ไม่มี) 
                ท่านใดเห็นด้วยกับการให้คุณจารึก ศรีอ่อน พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ครับ (ยกมือพรึ่บ) 
                ที่ประชุมร่วมของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่  
                มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คุณจารึก ศรีอ่อน พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ 
                กรณีเห็นด้วยกับคุณศรีนวล บุญลือ พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ 
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                ท่านใดเห็นด้วยให้คุณศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากจังหวัดเชียงใหม่ พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรคอนาคตใหม่ครับ (ยกมือพรึ่บ) 
                ขอบคุณครับ...เป็นมติเอกฉันท์นะครับ 
                เพราะฉะนั้น สรุปมตินะครับ........ 
                ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๙) ที่ก าหนดว่า ต้องใช้ที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริการพรรค
และ ส.ส.ในกรณีที่ต้องการ อ้า... มีมติให้ ส.ส.ท่านนั้น พ้นจากสมาชิกภาพของพรรค  
                ต้องใช้ที่ประชุมนี้ร่วมกัน และต้องมีมติมากกว่า ๓ ใน ๔ นะครับ 
                ในการประชุมวันนี้ของพรรคอนาคตใหม่ ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่  
                มีมติเป็นเอกฉันท ์
                ให้คุณกวินนาถ ตาคีย์ คุณฐนภัทร กิตติวงศา คุณจารึก ศรีอ่อน และคุณศรีนวล บุญลือ  
                พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณครับ 
                ปิดประชุมครับ 
                ---------------------- 
                นี่ไง ปิยบุตร ร าเอง-ร้องเอง นั่งเก้าอ้ีท่านประธานว่าเป็นฉากๆ เอง  
                "องค์ประชุมครบถ้วนครับ...มติเป็นเอกฉันท์ครับ...ให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ครับ" 
                แล้ววันนี้ กลับพูดหน้าตาเฉย......  
                "ผู้เข้าร่วมประชุมครบหรือไม่ ท าตามข้อบังคับใหม่หรือไม่ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ก าลัง
ตรวจสอบอยู่"!? 
                นี่ถ้าเป็นตัวละครนิยายลูกทุ่งนะ 
                ........คาตีนชาวคณะไปแล้ว! 
                สรุป...... 
                ๔ ส.ส.ไม่ต้องไปสนใบเสร็จจากไอ้พรรค Fuckista มันหรอก มีจิตศรัทธาพรรคไหน ก็ไปเข้าสังกัดพรรคนั้น
ได้เลย 
                และควรให้บทเรียนมัน เมื่อรู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมายแกล้งคน 
                ก็ควรฟ้องมัน........ 
                ให้กฎหมายคืนสนอง เป็นตัวอย่างซะบ้าง. 
                 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54765 
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16 Jan 2020 

วิบากกรรมรัฐบาล‘ลุงตู่’ 
          แม้ว่าคสช.จะได้ท าตามโรดแมปประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และจัดให้มีการเลือกตั้ง
โดยทั่วไปเมื่อ 24 มีนาคม 2562 จนสามารถท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ “ลุงตู่” ของหลานๆ ผันตัวเองจาก
หัวหน้า คสช. ก้าวสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการสนับสนุนของพรรคการเมืองต่างๆ  ที่มาจากการเลือกตั้งได้อีก
วาระหนึ่ง ต่อเนื่องจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วจากการยึดอ านาจถึง 5 ปี ผลย่อมท าให้ประชาชนทั้งหลาย จะต้องอยู่
กับรัฐบาล “ลุงตู่” ต่อไปอีกอย่างน้อย 4 ปี ถ้าหากไม่มีอันเป็นไปเสียก่อนครบวาระ 
          การก้าวสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ “ลุงตู่” อีกครั้ง แม้จะได้ชื่อว่ามาจากการเลือกตั้ง มาตามรัฐธรรมนูญก็
ตาม แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนหนึ่ง พรรค การเมืองฝ่ายค้าน  และประชาชนที่เบื่อและไม่ชอบ “ลุงตู่” 
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ต่างเร่งก่อกระแสต้าน และปลุกพลังคัดค้านต่อต้านรัฐบาลมาโดยต่อเนื่อง ด้วยข้อกล่าวหาว่า “เผด็จ
การ สืบทอดอ านาจ” หรือ “ออกแบบก าหนดรัฐธรรมนูญเพ่ือปูทางให้ตนเองมีอ านาจ”เป็นรัฐบาล 3 ป. เพ่ือตนเองและ
พ่ีน้องตามมาด้วยสารพัด ข้อกล่าวหาในการบริหารบ้านเมือง 
          ความดีทั้งหลายที่เข้ามาเพ่ือคืนความสงบสุขแก่บ้านเมืองจนคลี่คลาย ถูกท าให้ค่อยๆ เลือนลางไปจากความรู้สึก
ของประชาชน ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลา 5 ปี ของคสช. จะได้กอบกู้วิกฤติทางการเมือง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้  
หยุดความวุ่นวายจากความขัดแย้งในสังคม หยุดความไร้ขื่อแปรของบ้านเมือง  และสภาพไร้การปกครอง จนแทบจะสิ้น
ชาติลงได้ก็ตาม ขบวนการต่อต้าน “ลุงตู่” ก็ไม่สนใจ ต่างเร่งท างานโหมไฟทางการเมือง ปลุกคนที่ต่อต้านให้ออกมา
แสดงพลังร่วมกันในทุกๆ วัน เพ่ือล้มรัฐบาลลุงตู่ให้ได้ 
          ส่วนการเมืองในสภาฯ ฝ่ายค้านก็เปิดประเด็นโจมตีอย่างรุนแรง ตั้งแต่วันแรกที่มีการประชุมเพ่ือลงมติให้ความ
เห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรฐัธรรมนูญ ท านองอภิปรายไม่ไว้วางใจกลายๆ จนท าให้ลุงต้องตัดพ่ีตัด
น้อง กับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ถึงขนาดท้ายิงกันในสภาครั้นเมื่อน า ครม.  ใหม่แถลงนโยบายก็โดนเล่นงานลองของ
กล่าวหาว่า “กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ” จนเป็นเรื่องราวถึงศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัย จึง
รอดพ้นมาได้ 
          เท่านั้นยังไม่พอ แม้จะสามารถผ่านพ้นการเสนอ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 โดยสภาฯ ให้ความเห็นชอบมาได้ 
ฝ่ายค้านก็จองกฐินเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รอกระทุ้งเพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล และโจมตีรัฐบาล
ในการบริหารบ้านเมืองในหลายประเด็น ส่วนจะฟังได้หรือไม่อย่างไรไม่ส าคัญ แต่รัฐบาลก็มีแค่เจ๊งกับเจ๊า ฝ่ายค้านไม่มี
อะไรสูญเสีย เพราะถ้าอภิปรายดีก็ได้แต้ม ไม่ดีก็เท่าทุนเท่านั้นเอง 
          คู่ขนานไปกับเกมการเมืองในสภาฯ ขบวนการเคลื่อนไหวนอกสภาฯ ก็ก าลังก่อกระแส บ่มกระแสไปเรื่อยๆ โดย
มีพรรคอนาคตใหม่เป็นหัวหอก พรรคฝ่ายค้านอ่ืนหนุนหลัง ร่วมกับกลุ่มแนวร่วมทางการเมือง และกลุ่มคนเสื้อแดงที่
หลงเหลือ ผสมกลุ่มการเมือง “อดีตฝ่ายซ้าย” และผู้นิยมประชาธิปไตย กับปัญญาชนนักวิชาการ ที่ไม่ชอบรัฐบาลทหาร 
จุดประเด็นก่อกระแสไปเรื่อยๆ เพ่ือไปให้ถึงกระแสสูงสุดคือ “ไล่รัฐบาลลุงตู่” อันเป็นเป้าหมายทางการเมืองสูงสุด 
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          กิจกรรม “ว่ิงไล่ลุง” จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีกหลายร้อยกิจกรรมที่จะตามมา แนวรบทางการเมืองที่จะถา
โถมเข้าใส่ “รัฐบาลลุงตู่” ยังจะมีตาม มาอีกหลายระลอกคลื่นจากนี้ไป เพราะกลุ่มคนที่ไม่พอใจลุง ไม่เอาลุงจะอย่างไร
คงเปลี่ยนความคิดคนเหล่านี้ยาก เพราะได้ถูกฝังชิปทางความคิดไปแล้ว 
          ปัญหาทั้งหมดคือ “วิบากกรรมของรัฐบาลลุงตู่” ครับ ปัญหาคือรัฐบาลจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร จะอยู่ใน
ฐานะตั้งรับหรือจะชิงเป็นฝ่ายรุก เพราะต้องไม่ลืมว่า การเมืองเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างหากรัฐบาลตกอยู่ในฐานะ
พ่ายแพ้ทางการเมือง คนส่วนใหญ่เห็นว่าหมดความชอบธรรมย่อมท าให้รัฐบาลอยู่ด้วยความยากล าบาก  พ่ายแพ้ทาง
การเมืองได้ หากเตรียมทีมรับมือไม่ดี 
          การที่พรรคฝ่ายค้านกลุ่มต้านรัฐบาล พวกเบื่อลุง ไม่เอาลุงอยากไล่ลุง เป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดคน
เหล่านั้นยากครับแต่สิ่งที่รัฐบาลลุงตู่ ท าได้ก็คือ จะท าอย่างไรให้คนที่รักลุง เชียร์ลุง ไม่เบื่อลุงไปด้วย ท าอย่างไรที่จะให้ 
“แนวร่วม กองหนุน” ยังยืนอยู่เคียงข้างลุง ดังที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษที่ถึงแก่อสัญกรรม ได้เคยเตือนลุง 
เพราะถ้าเมื่อใดคนส่วนใหญ่ที่เคยสนับสนุนลุง เชียร์ลุง ไม่เอาลุง  สัญญาณอันตรายของรัฐบาล จะมาเยือนถึงบันได
ท าเนียบแน่นอน 
          สิ่งส าคัญท่ีสุดที่รัฐบาลจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตนเองได้ คือการท างานสร้างผลงานให้ประชาชนยอมรับ
และศรัทธา ต้องกล้าหาญที่จะตัดสินใจท าเรื่องที่เป็นความเรียกร้องต้องการของประชาชน  เป็นประโยชน์กับ
ประเทศชาติและประชาชนส่วนใหญ่ เช่น การปฏิรูปต ารวจ , การปฏิรูปทางการเมือง, การขจัดปัญหาการทุจริตอย่าง
จริงจัง หรือ การกล้าออกค าสั่งหรือเสนอกฎหมายเพ่ือการนิรโทษคดีอันเกิดจากการชุมนุมทางการ เมืองแก่ทุกๆ กลุ่ม 
เพ่ือมิให้คนเหล่านั้นเบื่อและเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล หันหน้าไปหนุนฝ่ายต้านรัฐบาล เพ่ือชิงเอาแนวร่วมทางการเมือง
กลับมา เพราะผลงานรัฐบาลและการกล้าตัดสินใจของรัฐบาลลุงตู่ จะเป็นเกราะและภูมิคุ้มกันรัฐบาลที่ดีที่สุด 

ส่วนการปฏิรูปในแต่ละด้าน รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจ ท าให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ประชาชนจับต้องได้  
ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่คนชั้นล่าง ผู้ประกอบอาชีพระดับรากหญ้า และคนชั้นกลางโดยทั่วไป มีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลลุงตู่ ก็จะก้าวพ้นวิบากกรรมนี้ไปได้ จากประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย หรือทั่วโลกเป็นไปใน
ท านองเดียวกัน การอยู่ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนานๆ เมื่อก้าวสู่วาระที่ 2 ของผู้น าทุกคนล้วนแต่ต้องเผชิญกับวิบาก
กรรม วิกฤติศรัทธา ความนิยมลดลงเช่นนี้เสมอ อาการที่มีคนเบื่อ พวกไม่อยากให้อยู่ต่อ ประชาชนอยากเปลี่ยน แปลง 
เ ป็ น อ าก า ร โ ร คธ ร รม ด า ขอ ง ก า ร เ มื อ ง  ห าก เ ข้ า ใ จ สั จ ธ ร รมข้ อนี้  ก็ จ ะ รอด พ้น ใน วิ บ าก กร ร ม ไป ไ ด้ 
          ดังที่รัฐบุรุษผู้สละตนเองเพ่ือผลประโยชน์ชาติ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เคยกล่าวเมื่อค ่าวันที่ 27 กรกฎาคม 
2531 ต่อหน้าบรรดาหัวหน้าพรรค และเลขาธิการ 5 พรรค คือ พรรคชาติไทย กิจสังคม ประชาธิปัตย์ ราษฎร และ
สหประชาธิปไตย ที่มาเชิญท่านให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป ที่บ้านสี่เสา หลังจากอยู่มาแล้ว 8 ปี 5 เดือน 
โดยท่านได้กล่าวขอบคุณ และตอบว่าได้ตัดสินใจแล้วว่า “ผมขอพอ” ไม่ขอรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยกัน
ประคับประคองประชาธิปไตยกันต่อไปด้วย 

          การตัดสินใจของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ วันนั้น เราจึงมีรัฐบุรุษคู่แผ่นดินในวันนี้ บทเรียนใน
อดีตสอนว่า “การขึ้นสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นยาก แต่การลงจากต าแหน่งยากยิ่งกว่า”  
 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/418882 
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วิเคราะห์การเมอืง : เกมแกว่งต้องรีบก้าว 

เผ่นจากช่องฟรีซ หนีออกจากจุด “แช่แข็ง” 
ไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากนัก กรณี “เดอะดอน” กรณ์ จาติกวณิช ยื่นใบลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ที่

อยู่มา 15 ปี ถึงขั้นยอมแลกกับสถานะ ส.ส. สาเหตุคงสั่งสมหลายปัจจัยที่ “กรณ”์ ประเมินแล้ว “อยู่ไม่ได้” เหมือนชื่อ
หนังสือ “ผู้ชาย ผู้ไม่แพ้” ร่ายประวัติตัวเอง เมื่อพลังทะเยอทะยาน “บินสูง” ย่อมไม่ยอมถูก “กดต่ า” 

ถอดรหัสแปลความจากท่ี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มองเป็นแค่เรื่องธรรมดาของ
คนเข้า-คนออก ส่วนทีมเศรษฐกิจที่ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา เพ่ือให้ทันต่อ ความเปลี่ยนแปลงบทบาท “กรณ”์ ดีกรี “ขุน
คลัง” มาแล้ว ถูกบอนไซไร้ที่ยืน ต้อง “โกเว้นต์ กรณ์” ขออ าลา 

แล้วอันที่จริงก็ไม่ใช่แค่รายการนี้คิวเดียว เพราะเรื่องมันสั่งสม หลังจากท่ีกรณ์ผ่านจุดพีกในพรรค ขึ้นนั่งแท่น 
รมว.คลัง แม่ทัพเศรษฐกิจรัฐบาล “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตนายกฯ จากนั้นกราฟก็ค่อยๆดิ่งลง แม้จะพยายามพุ่ง
ทะยานหลายหนก็รีบาวด์ไม่ส าเร็จ เช่นคราวมีชื่อติดโผตัวเต็งลงชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. แต่สุดท้ายโผพลิก “คนเดิม” 
คัมแบ็กพร้อม “ของหนัก” ท า “กรณ”์ อกหัก ดูซีรีส์ “เพ่ือนรักหักเหลี่ยมโหด” ไม่สนุก 

ขณะที่สัมพันธภาพกับผู้มากบารมี รุ่นอาวุโสในค่ายที่เจ้าตัวอ่านทางก็รู้ ไม่หนุนส่วน “อภิสิทธิ์” ที่ถึงแม้เป็น 
“เพ่ือน” แต่อีกทางก็เป็น “คู่แข่งขัน” กันในทีเพราะหากไล่เรียงตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งชาติตระกูล การศึกษา วัดดีกรีกันตั้งแต่
ในไทยยันอังกฤษ ไปจนกิจกรรม-กีฬา ฝ่ายหนึ่งนักฟุตบอล-อีกฝ่ายนักกีฬาเรือพาย เชือดเฉือนกันตลอด จนกระทั่ง
เติบโตแยกไปสร้างดาวคนละดวง ฝ่ายหนึ่งนักการเมืองอาชีพ อีกฝ่ายวาณิชธนกิจระดับ “พ่อมด” แวดวงตลาดเงินตลาด
ทุน 

จนมาบรรจบพบกันอีกครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ กลับมาท่ีสถานการณ์ของกรณ์ ช่วงหลังลงจากเก้าอ้ีขุนคลัง ดู
เหมือนจะห่างจากต้นสังกัด ถอยไปสร้างที่ทางตัวเองมาพักใหญ่ ทั้งบทผู้น าสมานฉันท์ ดีลแกนน าสีเสื้อช่วงวิกฤติ
การเมือง หนุนเกษตรพรีเมียม ผุดโมเดลท าไร่ท าสวนที่สระบุรี กระทั่งจัดติวภาษา ฯลฯ “กรณ”์ หาเวทีเล่น ปั้นฝันของ
ตัวเองอีกครั้ง หลังการเลือกตั้งล่าสุด มีกระแสข่าว “หล่อโย่ง” เริ่มขยับ ทั้งการแยกไปตั้งพรรคกับ “อรรถวิชช์ สุวรรณ
ภักด”ี มีชื่อผู้บริหารสายการบินโลว์คอสต์ นักธุรกิจร่วมวง ตั้งกลุ่ม “ไทยมูฟ” 

วันนี้กับค าถามเส้นทางเดินของกรณ์จะไปที่จุดใด จะเล่นเกมยาวเปิดค่ายตั้งพรรค รอกวาดต้อนรายการยุบ
พรรคสีส้ม จะลงสมัครเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. หรือยิงตรงเข้าไปร่วมทีมขั้วอ านาจรัฐบาลพลังประชารัฐ แต่ทั้งหมดเรียกว่า 
กรณ์ “แต่งตัวพร้อม” ทั้งด้วยฐานสนับสนุนแน่นปึ้ก ทั้งเครือญาติตระกูลใหญ่ สยายปีกคุมหลากธุรกิจของเมืองไทย ไป
จนกระท่ัง 15 ปีที่สั่งสมสายสัมพันธ์ คอนเนกชัน นอกจากใน ปชป. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

77 

 

“กรณ”์ คลิกต่อติดได้ทุกขั้ว ไม่ว่าจะเพ่ือไทย-ภูมิใจไทย ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ บิ๊กดีลหลากสี “ฟ้า-แดง-
เหลือง-น้ าเงิน” ในมหกรรมบิ๊กโปรเจกต์ด้านสื่อสารเทคโนโลยี หรือกับขั้วอ านาจปัจจุบัน นอกจาก “ดร.สมคิด จาตุศรี
พิทักษ”์ รองนายกฯ ที่เชื่อมต่อไว้ ยังมี “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรฯ อดีต “เสือกองสลากฯ” ที่เคยถูกโยง
สัมพันธ์ลึกธุรกิจกับกรณ์ 

กระทั่งบิ๊กท็อปบูต “ผู้จัดการรัฐบาลวีไอพี” ที่มีบทบาททางลับ ทั้งฟอร์มรัฐบาล ล่าสุดบิ๊กดีล “พีระพันธุ์ สาลี
รัฐวิภาค” กระทั่งการขยับของ “ลุงก านัน” ในเกมสลายสีฟ้า ล่าสุดถูกจับตา “เงา” เบื้องหลัง “อีเวนต์เชียร์ลุง”สายบิ๊
กลายพราง ช่องเชื่อมต่อของ “กรณ”์ ก็ใช่จะไม่มี นาทีนี้ทุกฝ่ายประเมินแล้ว กรณ์ “ไปต่อ” แน่ เพียงแต่จะไปหยุดที่
สถานีไหน ต าแหน่งใด ก่อนทะยานบินสูงอีกครั้ง บนเป้าหมายที่ไม่ต่างจากเพ่ือนรักเพ่ือนขันแข่ง 

ในสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่ง เริ่มมีสารพัดสูตรการเมืองถูกโยนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรัฐบาล 2 ขั้ว
ใหญ่ ให้ “แต้มท่วม” มีเสถียรภาพ ที่ส าคัญเขี่ยทิ้ง ประเภทค่าย “รัฐอิสระ-จอมรื้อจอมทุบ”กระทั่งสูตรเปลี่ยนหัวที่บิ๊ก 
ทบ.ต้องออกมาปฏิเสธ “ไม่สน” เมื่อปลายปี และล่าสุดที่เริ่มพูดกันถึงแนวทาง “ต่ออายุข้าราชการ” เข้าทาง แผน “ขึง
ยาว” และอีกทางช่วยประกันความเหนียวเก้าอ้ีผู้น าของ “บิ๊กตู”่ เรียกว่าโยงห้วงเวลาที่ “กรณ”์ เลือกขยับ ดิ้นหนีจาก
ช่อง “แช่แข็ง” คัมแบ็กกลับมาเป็นอีกผู้เล่นโดดเด่น บนสถานการณ์ท่ีกระดานเกมอ านาจบ้านเมืองยังแกว่ง. 

ทีมข่าวการเมือง 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1749306  
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มีทางลง 

นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นตัวท็อปของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังเป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์
พรรค เป็นคีย์แมนก าหนดนโยบายพรรค และเป็นเพื่อนซี้ย ่าปึ้กของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี การที่ 
นายกรณ์ ตัดสินใจทิ้งเก้าอ้ี ส.ส. และลาออกจากสมาชิกพรรคที่อยู่มานานถึง 14 ปี ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์สูญเสีย
ขุนพลใหญ่ไปอีกหนึ่งคน!! 

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าการตัดสินใจไขก๊อกของ “นายกรณ”์ อ้างว่าจะออกไปเดินตามหาความฝันของตัวเองได้
ให้บทสรุปทางการเมือง 4 ประการคือ...1, พรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่ทีไรต้องแตกคอกันเองทุกที 2, 
การไม่พยายามสร้างความปรองดองในพรรค ส่งผลให้คน ปชป.ทิ้งพรรคกันตรึม 3, นายกรณ์ ต้องลาจากพรรค
ประชาธิปัตย์ เพราะถูกลดบทบาทในพรรคจนไม่มีที่นั่งที่ยืน จากแม่ทัพใหญ่ กลายเป็น ส.ส.ธรรมดา 4, ก่อนไขก๊อก
ลาออก นายกรณ์ ต้องวางแผนอนาคตล่วงหน้าแล้วว่าจะไปต่อที่ไหน? ไปต่อเมื่อไหร่? ไปต่ออย่างไร? และไปต่อกับใคร? 

“แม่ลูกจันทร์” วิเคราะห์ตาม เนื้อผ้า นายกรณ์มีโรดแม็ปการเมืองให้เลือกเดิน 3 เส้นทาง 1, เตรียมตั้งพรรค
การเมืองใหม่เพ่ือลงสนามเลือกตั้งครั้งต่อไป 2, เตรียมรอรับประเคนต าแหน่ง “รัฐมนตรี” รัฐบาลนายกฯลุงตู่ หลังปรับ 
ครม.ใหญ่ช่วงกลางปี 3, เตรียมเปิดตัวลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการจะเป็นโต้โผรวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งพรรค การเมืองใหม่ ไม่ง่ายอย่างท่ีคิดนะ 
“กรณ”์ระยะทางอีกยาวไกล โอกาสจะได้ ส.ส.มากขนาดไหน ก็ยากจะคาดคะเน ขนาดลุงก านัน ยังอุ้ม ส.ส.เข้าสภาแค่ 
5 คน 

ข้อส าคัญ นายกรณ์ ไม่ใช่คนประเภทกล้าได้กล้าเสีย กล้าทุ่มเงินส่วนตัวไปเล่นการเมือง“แม่ลูกจันทร์” ประเมิน 
“ทางเลือกท่ี 2” นายกรณ์ถูกผู้มีอ านาจแอบทาบทามให้เตรียมรับต าแหน่งรัฐมนตรีมีโอกาสเป็นไปได้ แต่...ก็ไม่ง่าย
เช่นกัน เพราะ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไม่มีวันยอมให้ ดร.อุตตม สาวนายน เด็กในคาถาโดนเททิ้งกลางทาง และ “ลุง
ตู่” คงไม่กล้าหัก ดร.สมคิด ดัน นายกรณ์ เข้าไปเสียบเก้าอ้ีรัฐมนตรีคลัง 
 

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดคือ นายกรณ์เตรียมเปิดตัวลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. เพราะพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อม ก าลังเฟ้นหาตัวเด็ดๆ ส่งลงเลือกตั้งชิงเก้าอ้ีเสาชิงช้าทองค านายกรณ์ เป็น 
ส.ส.กรุงเทพฯ หลายสมัย มีฐานคะแนนเสียงคนเมืองหลวงอยู่ในสต๊อกมากพอสมควร ถ้าจับนายกรณ์ใส่ตะกร้าล้างน้ าลง
สมัครสังกัดพรรคพลังประชารัฐ จะสมประโยชน์ซึ่งกันและกัน ได้ทั้งกระแสได้ทั้งกระสุน...ก็น่าลุ้นนะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748713 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1748713
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กล้าได้กล้าเสีย : สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช ่

หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ... น่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากพรรคอนาคตใหม่จัดการ “4 งูเห่า” ออกจากพรรคไปแล้วกลับ
กลายเป็นว่าขว้างขวานใส่ตัวเองไปเสียฉิบ เพราะ 4 เสียงนั้น แม้จะเข้าพรรคใหญ่อย่างพลังประชารัฐ เพียงแค่ 1 คน แต่
ที่เหลือก็ไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาล เท่ากับเสีย 4 เสียง แต่ไปเพ่ิมอีก 4 เสียงให้รัฐบาล 

“เพ่ือไทย” ก าลังเดินตามรอยนั้นเมื่อ “3 งูเห่า” ที่พรรคก าลังตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไร ซึ่งมีอยู่ 3 ทางเลือก 
คือขับออกจากพรรคให้อยู่ต่อแต่ไม่ส่งลงสมัคร ยกเว้นการลงโทษด้วยเหตุผลเฉพาะตัวเนื่องจากมีความจ าเป็นส่วนตัว สิ่ง
ที่ต้องคิดก็คือหากขับออกท้ังหมดก็เข้าอีหรอบเดียวกับอนาคตใหม่ที่ไปเพ่ิมเสียงให้กับรัฐบาลไม่ท าอะไรเลยก็ไม่ได้ 

แต่ที่ไปแล้วไปลับก็คือประชาธิปัตย์ที่มีการยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคไปแล้ว นับแต่ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 
ลาออกไปแล้ว หลังจากนั้นนายกรณ์ จาติกวณิช ก็ประกาศลาออกตามไปอีกคน แม้จะไม่ระบุเหตุผลก็พอจะรู้กันว่าเป็น
เพราะเหตุใด? 

ล่าสุด อีกคนที่จะลาออกจากพรรคคือ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม. แห่งประชาธิปัตย์หลายสมัย 
ไม่รู้ว่าจะไปอยู่พรรคการเมืองใหม่กับนายกรณ์หรือไม่?เลือดไหลออกหลายหยดติดๆกันของประชาธิปัตย์นั้นน่าจะมา
จากหลายสาเหตุที่ขัดแย้งกัน ยิ่งผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันที่แยกส่วนหลังจากมีปัญหาการชิงเก้าอ้ีหัวหน้าพรรค คือไม่น า
บุคคลอีกฝ่ายที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วม ท างานก็ยิ่งไปกันใหญ่และน่าเสียดายยิ่ง พรรคเก่าแก่อย่าง
ประชาธิปัตย์ ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปอย่างไร ยิ่งการเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างท้าทายแบบนี้ 

ถ้ายังตั้งหลักไม่ได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เห็นท่าจะล าบากยากยิ่ง เหนืออ่ืนใดเท่าที่สังเกตการเมืองในขณะนี้รู้สึกว่ามี
อะไรแปร่งๆชอบกลอยู่ อย่างเรื่องจ านวน ส.ส.ที่พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งเคยฟาดฟันกันมาตลอดกับรัฐบาล ไม่ค่อยจะ
อินังขังขอบมากนัก บริบทที่เห็นโดยเฉพาะเพ่ือไทยนั้นแปลกไปมาก คล้ายกับว่าก าลังมีความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่าง 
ที่ส่อว่าโอกาสที่จะ “ฮ้ัว” กับรัฐบาลอยู่หลายเรื่อง ถึงกับว่ามีข่าวว่าหลังเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล อาจจะมีการ
พลิกขั้วทางการเมือง มีความเป็นไปได้ การเปิดซักฟอกครั้งนี้จึงเจาะจงมุ่งไปที่รัฐมนตรีกลุ่ม “บิ๊กตู”่ เท่านั้น 

แม้รายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นไม่ไว้วางใจยังไม่นิ่ง แต่ 5 รัฐมนตรีที่ประกาศรายชื่อไปแล้วนั้นคงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดมี ส.ส.เพ่ือไทยอย่างน้อย 2 คน ที่ออกมาประกาศว่าจะเสนอให้เพ่ิมรัฐมนตรีอีก 2-3 คน เพ่ือ
อภิปรายไม่ไว้วางใจเพ่ิมเติม เน้นไปที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ่ีใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์ เท่ากับว่าขอเล่นงานทีม 
“3ป.” ให้ครบเครื่องไปเลย แต่ดูเหมือนว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง หัวหน้าทีมซักฟอกไม่เห็นด้วย อ้างว่าไม่มีข้อมูลและไม่
ต้องการหักกันแรงๆ พอจะมองเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นๆ มั้ยครับ... 

“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748831 
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