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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 16 มกราคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 3/2563 การตรวจสอบรายได้ของ
พรรคการเมือง 
 

ส านักข่าวอิสรา 
ออนไลน ์
ไทยโพสต์ออนไลน ์
 
ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 
ไทยรัฐออนไลน ์
 
คมชัดลึกออนไลน ์

กกต. ออกโรงแจงปมงบการเงินพรรค
การเมืองแจ้งมีหนี้สินเงินกู้ยืม 
กกต. แพร่เอกสารแจงยิบปม 
พรรคการเมืองกู้เงิน 
กกต. แจงอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
งบการเงินของพรรคการเมือง 
กกต. แจง ปม 18 พรรคกู้เงิน ชี้ ก าลัง
ตรวจสอบ หากผิดก.ม. เรียกมาแจงแน่ 
กกต. แจงมาตรฐานด าเนินคดีเงินกู้ 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไลน์ทูเดยอ์อนไลน์ เคาะแล้ว กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 23 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ศรีสุวรรณ มาตามนัด ร้องสอบ 32 พรรคกู้เงิน 25 
3 แนวหน้าออนไลน์ ‘อนุทิน’นั่งรอ‘อนค.’ส่งหนังสือแจ้ง‘กกต.’ชัดไล่‘ศรีนวล’พ้นพรรค 27 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลพัทยาออกหมายจับ 'ไวพจน์' พ้นสมาชิกภาพส.ส.-กกต.จัด

เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
28 

5 มติชนออนไลน์ “กวินนาถ–จารึก” เข้าหารือ กกต. เหตุไม่เชื่อองค์ประชุมพรรค อนค. 29 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'กวินนาถ' ซัด 'อนค.' จงใจเล่นเกม หลังอ้างเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ 30 
7 MGR ออนไลน์ “ฐนโรจน์” ลาออก ปชป.อีกคน มาตั้งพรรคเอง 31 
8 News 1 ออนไลน์ “วิษณุ” ชี้ 18 พรรคมีเงินกู้รายละเอียดต่างกัน แนะ กกต. สอบให้

หมดจะได้จบเรื่อง 
32 

9 News 1 ออนไลน์ จบแบบนี้ดีที่สุดแล้ว “กรณ”์ เปิดใจทิ้งประชาธิปัตย์ 33 
10 News 1 ออนไลน์ “ปิยบุตร” แจงก าลังตรวจสอบมติไล่ 4 ส.ส.ถูกต้องหรือไม่  34 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 MGR ออนไลน์ ปูดแผนส ารอง ดัน "โจ๊ก" ขึ้นเลขาฯ ปปง. 36 
12 News 1 ออนไลน์ “ชวน” โยน กกต.ชี้ขาดสถานะ 4 ส.ส.งูเห่า อนค. คาดอีก 1-2 วันชัดเจน 39 
13 ช่อง 7 ออนไลน์ เพ่ือไทย ลงโทษ 3 สส.โหวตสวน ไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า 41 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชวน' รับ 'กรณ'์ ลาออก ท าพรรคสูญเสียคนเก่ง 42 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กรณ'์ ลาออกประชาธิปัตย์! ลั่นลุยการเมืองต่อ 43 
16 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “กรณ”์ ลุยการเมืองต่อ ชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนประเทศ 45 
17 แนวหน้าออนไลน์ 'ชูวิทย์' ชี้ซักฟอกแค่เกมต่อรองฝ่ายค้าน-รบ. บอกใบ้มี 'พญางูเห่า' 47 
18 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เพ่ือไทยลงโทษ 3 งูเห่า ไม่ส่งลงสมัครเลือกตั้ง 49 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ชัชชาติ’เมินผนึกดรีมทีม‘กรณ’์ 52 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ กลัวคุก! ไม่แตะป้อม เหลิมปัดซูเอ๋ียนาฬิกาหรูจบแล้ว 58 
21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ชัชชาติ" ปฏิเสธข่าวลือร่วมกับ "กรณ์" ตั้งพรรค 59 
22 แนวหน้าออนไลน์ ‘อนุทิน’นั่งรอ‘อนค.’ส่งหนังสือแจ้ง‘กกต.’ชัดไล่‘ศรีนวล’ 60 
23 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ ชี้ 18 พรรคการเมืองกู้เงิน ไม่เหมือนกัน ผิดหรือไม่ 64 
24 มติชนออนไลน์ ย่างก้าว การเมือง กรณ์ จาติกวณิช สร้างพรรค ก าหนด ทิศทาง “ใหม”่ 65 
25 ไทยพีบีเอสออนไลน์ ออกหมายจับ "พ.ต.ท.ไวพจน์" คดีล้มประชุมอาเซียนฯ ปี 52 66 
26 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "จุรินทร์" ไม่หวั่นไหวหลังมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทยอยลาออก 67 
27 แนวหน้าออนไลน์ ศาลออกหมายจับ'ไวพจน์'ส.ส.พปชร. คดีล้มประชุมอาเซียนพัทยา 68 
28 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เกษียร' ชี้ยุบพรรคง่ายท าให้ประชาชนขาดเครื่องมือยึดอ านาจรัฐ 69 

 
บทความ / การ์ตูน 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ “กรณ”์ เปลี่ยนทัพ ลุ้นมุ่งหนา้ท าเนียบฯ-ลงผูว้่า กทม. 71 
2 กรุงเทพธุรกิจ บท (ไม่) เรียน ปชป.? 72 
3 กรุงเทพธุรกิจ อ่านแล้ว! ฎีกาสั่งจ าคุก 'ไวพจน์ ส.ส.พปชร.' 4 ปีไม่รอฯ 73 
4 คมชัดลึกออนไลน์ จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 75 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ศาลฎีกาออกหมายจับ ไวพจน์ รับโทษ 4 ปี ล้มประชุมอาเซียน 76 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 
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บทความ / การ์ตูน 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 มติชนออนไลน์ มติเอกฉันท์ 368 : 0 สภาฯ ไม่ส่งตัว ‘ปิยบุตร-พิธา-ช่อ’ ให้ ตร. ปม

จัดแฟลชม็อบปทุมวัน 
77 

7 มติชนออนไลน์ ‘สาทิตย์’ ลั่นระดับ ‘กรณ’์ ลาออก ไม่ใช่เรื่องปกติ 79 
8 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’โพสต์ส านวน คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 81 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตบหน้าสมชัย! ภูมิใจไทยแจงเงินทดรองจ่าย คนละกรณีกับ 

อนาคตใหม่กู้เงิน 
84 

10 ประชาชาติธุรกิจ คดียุบพรรค ค้างสต๊อก กกต. “ทักษิณ-บิ๊กป้อม” ครอบง า พท.-พปชร. ? 85 
11 มติชนออนไลน์ กวินนาถ มั่นใจพ้น ‘อนาคตใหม่’ แล้ว 100% อ้าง กกต. ใส่สังกัด 87 
12 คมชัดลึกออนไลน์ จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 89 
13 ไทยรัฐออนไลน์ "สุภรณ์" โต้เดือด เพ่ือไทย กุข่าว ยัน นายกฯ ไม่ยุบสภา หนีอภิปรายแน่ 91 
14 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : ปัญหาวิกฤติบิดเบือน 92 
15 ไทยรัฐออนไลน์ ก้างต าคอ 94 
16 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : สูตรรัฐบาลเสียงท่วม 95 
17 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : วัฒนธรรมการวิ่ง ปชต. 97 
18 คมชัดลึกออนไลน์ เพ่ือไทย ขาลง 98 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ เมื่อประชาธิปัตย์ด าดิ่ง 101 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไม่โกรธ 103 
21 ไทยรัฐออนไลน์ มาวิ่งไล่ความยุติธรรมกันเถอะ 104 
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วันที่ 16 มกราคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือมอบนโยบายการท างานและพบปะหารือเกี่ยวกับปัญหา

อุปสรรคการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี 

ดร.ป้องปราการ สุดนุช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี และพนักงาน                  

ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัปราจนีบรุี 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก เพ่ือมอบนโยบายการท างานและพบปะหารือเกี่ยวกับปัญหา

อุปสรรคการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี 

พ.ต.ท. กนก สงวนพรรค ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก และพนักงาน           

ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดันครนายก  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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นัดพิเศษ : นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหารแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ 
กระชับความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือด้ านการจัดการเลือกตั้ง ที่สนามฟุตบอล Polo Football Park              
ศาลาแดง สวนลุมพินี  

 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
แขง่ขนัฟตุบอลนัดพเิศษ กระชบัความสมัพนัธ์ 

และประสานความรว่มมอืดา้นการจัดการเลอืกตัง้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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วันที่ 15 มกราคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยนายสยุมพร ลิ่มไทย                       

ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายนันทิวัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภูเก็ต เพ่ือมอบนโยบายการท างานและพบปะหารือ

เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น โดยมีว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร ผู้อ านวยการส านักงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า               

จังหวัดภูเก็ต และพนักงานให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภเูก็ต 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายการแข่งขันเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับคณะท างานและทีมนักกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ประจ าปี 2563 ก่อนท าการแข่งขันนัดแรก ระหว่างทีมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  น าโดย นายวีระ ยี่แพร 
ผู้ตรวจการประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเป็น
พลเมือง กับทีมส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 

 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ให้ก าลงัใจ... “ทมีฟตุบอล กกต.” แขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รอสิระฯ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 มกราคม  2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์                  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน            

เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เขา้ร่วมพธิเีปดิการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล  

กฬีาเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รอสิระฯ  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล             

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ สนามฟุตบอลเทศบาลนครนนทบุรี 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เขา้ร่วมพธิเีปดิการแขง่ขันกฬีาฟตุบอล 

 กฬีาเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รอสิระฯ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธาน

ประชุมกองบรรณาธิการจัดท าวารสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วม

ประชุมฯ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
      

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุกองบรรณาธกิารจดัท าวารสาร 

ของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
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ข่าวอ้างอิง 
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อนค. เอฟเฟกต์! กกต.แจงสอบอยู่ปมพรรคการเมืองอ่ืนกู้เงิน-พบฝ่าฝืน กม. ด าเนินการแน่  

เขียนวันท่ี วนัพุธ ท่ี 15 มกราคม 2563 เวลา 11:25 น. 

กกต. ออกโรงแจงปมงบการเงนิพรรคการเมอืงแจง้มหีนีส้นิเงนิกูย้มื ระบอุยู่
ระหวา่งตรวจสอบ ถา้พบฝ่าฝืนกฎหมายด าเนนิการแน ่สว่นกรณีอนาคตใหมไ่ต่
สวน 2 สว่น คดอีาญารอทีป่ระชุม กกต.ชีข้าด คดยีบุพรรคสง่ศาล รธน. ไปแลว้ 

 

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว
ชี้แจงกรณีการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง กรณีมีการให้ข้อมูลว่า มีพรรคการเมืองที่มีรายการกู้เงินในเอกสารงบ
การเงินประจ าปีของพรรคการเมือง ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

ส านักงาน กกต. ขอชี้แจงและให้ข้อมูลการด าเนินการตรวจสอบดังกล่าวว่า กรณีมีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีที่มีผู้
ยื่นค าร้องกล่าวหาว่าพรรคเมืองใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
เช่น กรณีมีผู้ยื่นค าร้องเมื่อเดือน พ.ค.2562 กล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ท าสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยกรณีดังกล่าวเมื่อมีการยื่นค าร้อง กกต.ได้ด าเนินการ คือ1.คดีอาญา ได้ด าเนินการสืบสวน 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต.และ 2.คดียุบพรรคการเมือง ซึ่ง กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรค
การเมืองพิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ จึงเป็นเหตุ
ให้ กกต.ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.ฯ.พรรค
การเมืองฯ 

  ส่วนกรณีท่ีไม่มีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้จากงบการเงินของพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรค
การเมืองฯ ซึ่งก าหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองต้องจัดท างบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองส่งให้แก่นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือภายในเดือน พ.ค.ของปีถัดไป และเม่ือได้รับงบการเงิน
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ดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่ว ไป ซึ่งการตรวจสอบรายได้ของ
พรรคการเมืองจากงบการเงินประจ าปี นายทะเบียนพรรคการเมืองจะด าเนินการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อพรรคการเมือง
จัดส่งงบการเงินประจ าปีในแต่ละปีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ทั้งนี้เมื่อ พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมทาง
การเมือง ลงวันที่ 11 ธ.ค.2561 ใช้บังคับ ท าให้พรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ และพรรคการเมืองตาม 
พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือรับรองงบการเงินของ
พรรคการเมือง 

โดยมีพรรคการเมืองที่ต้องจัดท างบการเงินประจ าปี 2557-2561 และส่งงบการเงินของพรรคการเมืองดังกล่าว
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเดือน พ.ค. 2562 แบ่งเป็นงบการเงินประจ าปี 2557 จ านวน 73 พรรค งบการเงิน
ประจ าปี 2558 มีจ านวน 72 พรรค งบการเงินประจ าปี 2559 จ านวน 70 พรรค งบการเงินประจ าปี 2560 จ านวน 69 
พรรค งบการเงินประจ าปี 2561 จ านวน 100 พรรค ทั้งนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายได้
ของพรรคการเมือง ซึ่งปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 2557-2561 หากตรวจสอบแล้วพบว่าพรรคการเมืองใดกระท า
การเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ นายทะเบียนพรรคการเมืองจะได้แจ้งให้พรรค
การเมืองดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.พรรค
การเมืองฯ ต่อไป 

ส านักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลรายงานงบการเงินพรรคการเมืองประจ าปี 2561 พบว่า 
มีอย่างน้อย 15 พรรค ที่แจ้งมีหนี้สินในส่วนของเงินกู้ยืม หรือเงินทดรองจ่าย จากกรรมการบริหารพรรค หรือบุคคล
อ่ืน (อ่านประกอบ : ไม่ใช่แค่ อนค.! เปิดอีก 7 พรรคกู้ยืมเงิน กก.บริหารฯหลักสิบล.-ใช้เป็นเงินทดรองจ่าย?, คุ้ยเจอ
อีก 7 พรรคเล็ก! แจ้งหนี้สินมีเงินกู้ยืม-ทดรองจ่าย? ยอดรวม 15 พรรค) 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews/84509-isranesw-84509.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/isranews/84444-isranews-84444.html
https://www.isranews.org/isranews/84471-isranews-84471.html
https://www.isranews.org/isranews/84471-isranews-84471.html
https://www.isranews.org/isranews/84509-isranesw-84509.html
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15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:58 น.      

กกต. แพร่เอกสารแจงยิบปม 

พรรคการเมืองกู้เงิน 

15 ม.ค.63 - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีการตรวจสอบรายได้
ของพรรคการเมือง ตามที่มีการให้ข้อมูลว่ามีพรรคการเมืองที่มีรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินประจ าปีของพรรค
การเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปนั้น ส านักงาน กกต. ชี้แจงและให้ข้อมูล
การด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองว่า กรณีมีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องกล่าวหา
ว่าพรรคเมืองใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เช่น กรณีมีผู้ยื่นค า
ร้องเมื่อเดือน พ.ค.62 กล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ท าสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ 

โดยกรณีดังกล่าวเมื่อมีการยื่นค าร้อง กกต.ได้ด าเนินการ คือ1.คดีอาญา ได้ด าเนินการสืบสวน ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต.และ 2.คดียุบพรรคการเมือง ซึ่ง กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
พิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงเป็นเหตุ
ให้ กกต.ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.ป.พรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 

ส่วนกรณีท่ีไม่มีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้จากงบการเงินของพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรค
การเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองต้องจัดท างบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองส่ง
ให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือภายในเดือน พ.ค.ของปีถัดไป และเมื่อได้รับ
งบการเงินดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ซึ่งการตรวจสอบ
รายได้ของพรรคการเมืองจากงบการเงินประจ าปี นายทะเบียนพรรคการเมืองจะด าเนินการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อพรรค
การเมืองจัดส่งงบการเงินประจ าปีในแต่ละปีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว 
โดยกรณีดังกล่าวเมื่อมีการยื่นค าร้อง กกต.ได้ด าเนินการ คือ1.คดีอาญา ได้ด าเนินการสืบสวน ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต.และ 2.คดียุบพรรคการเมือง ซึ่ง กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
พิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงเป็นเหตุ
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ให้ กกต.ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.ป.พรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 

ส่วนกรณีท่ีไม่มีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้จากงบการเงินของพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรค
การเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองต้องจัดท างบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองส่ง
ให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือภายในเดือน พ.ค.ของปีถัดไป และเมื่อได้รับ
งบการเงินดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ซึ่งการตรวจสอบ
รายได้ของพรรคการเมืองจากงบการเงินประจ าปี นายทะเบียนพรรคการเมืองจะด าเนินการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อพรรค
การเมืองจัดส่งงบการเงินประจ าปีในแต่ละปีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว 
ทั้งนี้เมื่อ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 เรื่อง การให้
ประชาชนและพรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ 11 ธ.ค.2561 ใช้บังคับ ท าให้พรรคการเมืองตาม 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2550 และพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 สามารถด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองได้ และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือรับรองงบการเงินของพรรคการเมือง 
ทั้งนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง  ซึ่งปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 
2557-2561 หากตรวจสอบแล้วพบว่าพรรคการเมืองใดกระท าการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ป.พรรค
การเมือง พ.ศ.2560 นายทะเบียนพรรคการเมืองจะได้แจ้งให้พรรคการเมืองดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดง
พยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54626 
ส านักข่าว :  
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%8
8%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0
%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9
%E0%B9%89-9WVXv3 
https://www.dailynews.co.th/politics/751948 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54626
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89-9WVXv3
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89-9WVXv3
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89-9WVXv3
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89-9WVXv3
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89-9WVXv3
https://www.dailynews.co.th/politics/751948
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กกต. แจงอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารงบการเงินของพรรคการเมือง 

 
กกต.แจงนายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเมืองของพรรคการเมืองท่ีมีมากเกือบ 

400 เล่มรายงาน หากพบความผิดปกติที่เป็นการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมือง จะเรียกพรรคการเมืองมา
ชี้แจงแสดงหลักฐาน  

วันนี้ ( 15 ม.ค.2563) ส านักงาน กกต.ออกเอกสารข่าวแจงการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง หลังมีอดีต 
กกต.เปิดเผยรายงานงบประมาณของพรรคการเมือง 18 พรรคการเมืองที่ระบุมีการยืมเงินนั้นว่า พรรคการเมืองที่มี
รายการกู้ยืมเงินในเอกสารที่ยื่นแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยชี้แจงว่า กรณีที่มีเรื่องร้องเรียกมายัง กกต.ตาม
กฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง เช่น ค าร้องเงินกู้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมจากหัวหน้าพรรคนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ที่มีผู้ยื่นเมื่อ 16 พ.ค.2562 กกต.ได้ด าเนินการทั้งทางอาญา ที่ยังอยู่ระหว่างการวินิจฉัยเพ่ือรอชี้ขาด 
ส่วนคดียุบพรรคการเมือง กกต.มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งปรากฎว่า พรรค
อนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จึงเป็นเหตุให้ยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ 
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แต่กรณีที่ไม่มีการร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปี 
2560 ซึ่งก าหนดให้ทุกพรรคการเมืองต้องจัดท างบประมาณประจ าปีของพรรคส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด คือ ภายในเดือนพ.ค.ของปีถัดไป เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบ 
และการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง จากงบการเงินประจ าปี นายทะเบียนพรรคการเมืองจะด าเนินการ
ตรวจสอบได้เม่ือพรรคการเมืองจัดส่งงบการเงินในแต่ละปีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว โดยเป็นงบการเงินตั้งแต่ปี 
2557 - 2561 รวมแล้ว 384 เล่มรายงานประกาศให้ประชาชนทราบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่นายทะเบียนตรวจสอบ 
และหากตรวจสอบแล้วพบว่าพรรคการเมืองกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก าหมายพรรคการเมือง จะแจ้งให้พรรค
การเมืองทราบเพ่ือมาชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานในเวลาที่ก าหนด 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/288011  
ส านักข่าว : https://www.kaohoon.com/content/335987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/288011
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15 ม.ค. 2563 12:51 น. 

กกต. แจง ปม 18 พรรคกู้เงิน ชี้ ก าลังตรวจสอบ หากผิดก.ม. เรียกมาแจงแน่ 
 

 
 
 
 
กกต.ร่อน เอกสาร แจง ปม 18 พรรคการเมืองกู้เงิน ยัน นอกจาก "อนาคตใหม่" ส่วนพรรคอ่ืนอยู่ระหว่างการ 
ตรวจสอบ หากพบผิดก.ม. จะเรียกให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง 

วันที่ 15 ม.ค. ส านักงาน กกต. ออกเอกสารข่าวแจงการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง หลังมี อดีต กกต.
เปิดเผยรายงานงบประมาณของพรรคการเมือง 18 พรรคการเมือง ที่ระบุมีการยืมเงินนั้นว่า พรรคการเมือง ที่มีรายการ
กู้ยืมเงินในเอกสารที่ยื่นแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยชี้แจงว่า กรณีท่ีมีเรื่องร้องเรียนมายัง กกต.ตามกฎหมาย
เลือกตั้งและพรรคการเมือง เช่น ค าร้องเงินกู้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมจากหัวหน้าพรรคนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีผู้ยื่น
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 กกต.ได้ด าเนินการทั้งทางอาญา ที่ยังอยู่ระหว่างการ 
วินิจฉัยเพื่อรอชี้ขาด 

ส่วนคดียุบพรรคการเมือง กกต.มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งปรากฏพรรค
อนาคตใหม่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จึงเป็นเหตุให้ยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ 
แต่กรณีที่ไม่มีการร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปี 2560 ซึ่ง
ก าหนดให้ทุกพรรคการเมือง ต้องจัดท างบประมาณประจ าปีของพรรค ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง ในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด คือ ภายในเดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป เพ่ือประกาศให้ประชาชนรับทราบ และการตรวจสอบรายได้
ของพรรคการเมือง จากงบการเงินประจ าปี นายทะเบียนพรรคการเมือง จะ 

ด าเนินการตรวจสอบได้เมื่อพรรคการเมือง จัดส่งงบการเงินในแต่ละปี ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว โดย
เป็นงบการเงิน ตั้งแต่ปี 2557-2561 รวมแล้ว 384 เล่ม รายงานประกาศให้ประชาชนทราบ 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่นายทะเบียนตรวจสอบ และหากตรวจสอบแล้วพบว่า พรรคการเมืองกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมือง จะแจ้งให้พรรคการเมืองทราบเพ่ือมาชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานใน
เวลาที่ก าหนด 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1747888 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1747888
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15 มกราคม 2563 - 12:00 น.  

กกต. แจงมาตรฐานด าเนินคดีเงินกู้ 
กกต.แจงตรวจสอบงบการเงินพรรคการเมืองตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ยกกรณีเงินกู้อนค.มีผู้ร้องเรียน 

5 ม.ค.2563-กกต.แจงตรวจสอบงบการเงินพรรคการเมืองตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ยกกรณีเงินกู้อนค.มีผู้
ร้องเรียน ส่วนพรรคอ่ืนไม่เป็นเรื่องร้องเรียน ต้องตรงจสอบจากงบดุลปี 57-61 พบเข้าข่ายความผิดต้องด าเนินการตสม
กฎหมาย  

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตถึงพรรค
การเมืองที่มีรายการกู้เงิน ในเอกสารงบการเงินประจ าปี ว่า กกต.ได้ด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพรรค
อนาคตใหม่หรือไม ่ซึ่งในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ ที่ผ่านมา กกต.ได้ด าเนินการ  
             ดังนี้ 1. กรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องกล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ท าสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในส่วนของคดีอาญา กกต.ได้ด าเนินการสืบสวน ตามระเบียบกกต.ว่าด้วย การสืบสวน การไต่
สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการ กกต.  ใน
ส่วนคดียุบพรรคการเมือง คณะกรรมการ กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียน  พรรคการเมืองพิจารณาและด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่กระท าการฝ่า
ฝืนมาตรา 72 จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการ กกต.ยื่นค าร้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม
มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
              2. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้จากงบการเงินของพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ต้องจัดท างบการเงินประจ าปีของพรรค
การเมืองส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลา ที่กฎหมายก าหนด หรือภายในเดือนพฤษภาคมของปี
ถัดไป และเม่ือได้รับงบการเงินดังกล่าวแล้ว นายทะเบียพรรคการเมืองต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซ่ึง
การตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองจากงบการเงินประจ าปี นายทะเบียนพรรคการเมือง จะด าเนินการตรวจสอบได้
ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองจัดส่งงบการเงินประจ าปีในแต่ละปีให้นายทะเบียน พรรคการเมืองแล้ว          
              เมื่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และค าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 
เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมือง ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561ใช้บังคับ ท าให้พรรค
การเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ เพ่ือรับรองงบการเงินของพรรคการเมือง โดยมี
พรรคการเมืองที่ต้องจัดท างบการเงินประจ าปี2557ถึงงบการเงินประจ าปี 2561 และส่งงบการเงินของพรรคการเมือง
ดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้  
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              1.งบการเงินประจ าปี 2557 มีจ านวน 73 พรรคการเมือง 
              2.งบการเงินประจ าปี 2558 มีจ านวน 72 พรรคการเมือง 
              3. งบการเงินประจ าปี 2559 มีจ านวน 70 พรรคการเมือง 
              4.งบการเงินประจ าปี 2560 มีจานวน 69 พรรคการเมือง 
              5. งบการเงินประจ าปี 2561 มีจ านวน 100 พรรคการเมือง  
              ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ประกาศงบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ นายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายได้ของพรรค
การเมือง ซึ่งปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 2557 ถึงงบการเงินประจาปี 2561 ดังกล่าว หากตรวจสอบแล้ว พบว่า
พรรคการเมืองใดกระท าการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองจะได้แจ้งให้พรรคการเมืองดังกล่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410585 
ส านักข่าว : https://www.naewna.com/politic/466385 
https://www.isranews.org/isranews-news/84509-isranesw-84509.html 
https://www.komchadluek.net/news/politic/410585 
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000004484 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862177 
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https://www.komchadluek.net/news/politic/410585
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000004484
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862177
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อ้างอิง : 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%

E0%B9%89%E0%B8%A7+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8

%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%

B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E

0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A

0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8

%99-2nZZYj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-2nZZYj
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-2nZZYj
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15 มกราคม 2563 - 14:39 น.  

ศรีสุวรรณ มาตามนดั ร้องสอบ 32 พรรคกู้เงนิ 
 

 

"ศรีสุวรรณ"ยื่นร้อง กกต.สอบงบการเงิน 32 พรรคหลังปรากฏรายการเงินกู้-เงินยืม-เงินทดรองจ่าย ในงบการเงิน
พรรค ชี้หากเข้าข่ายผิด ม.72 ต้องส่งเรื่องให้ศาลรธน.ยุบพรรค 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) -15 ม.ค.2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องให้ กกต. ตรวจสอบกรณี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการ  กกต.ออกมา
เปิดเผยข้อมูลว่ามีพรรคการเมืองจ านวน 34 พรรค ที่ปรากฏรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี 2561 
แต่เนื่องจาก พรรคไทยรักษาชาติถูกศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคไปแล้ว และพรรคอนาคตใหม่ กกต.ได้ส่งค า
ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว วันนี้ตนจึงยื่นเรื่องให้ กกต.ตรวจสอบพรรคการเมือง 32 พรรคที่เหลือ ได้แก่ พรรค
พลังศรัทธา, พรรคพลังชาติไทย, พรรคไทยธรรม, พรรครวมพลังประชาชาติไทย, พรรครวมใจไทย, พรรคประชาธิปไตย
ใหม่, พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย , พรรคพลังไทยรักชาติ, พรรคเมืองไทยของเรา , พรรคเพ่ือชีวิตใหม่, พรรคเงินเดือน
ประชาชน , พรรคไทรักธรรม , พรรคพลังประชาธิปไตย , พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน , พรรคพลังท้องถิ่นไท , 
พรรคชาติพัฒนา, พรรคพลังไทยรักษาชาติ,  พรรคเพ่ือสันติ, พรรคพลังประชาธิปไตย , พรรคพลังชล, พรรคพลัง
สหกรณ,์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย, พรรคพลังคนกีฬา, พรรคเพื่อธรรม, พรรคเพื่อไทย, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรค
อนาคตไทย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชากรไทย, พรรคมหาชน และพรรคความหวังใหม่ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ขอให้ กกต.ตรวจสอบว่าทั้ง 32 พรรคการเมืองดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 62 
ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ หากเข้าข่ายก็จะต้องมีการเอาผิดตามมาตรา 72 ของ พ.ร.ป.พรรค
การเมือง ซึ่ง กกต.เคยวินิจฉัยกรณีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว และส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคตามมาตรา 
92(3)พ.ร.ป.พรรคการเมืองต่อไป แต่กรณีนี้อาจจะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ เพราะถ้อยค าที่พรรคการเมืองใช้มีถ้อยค าที่
แตกต่างกัน ทั้ง "เงินกู้" "เงินยืม" "เงินทดรองจ่าย" ซึ่ง กกต.จะต้องวินิจฉัยค าเหล่านี้เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ว่า
เงินยืม และเงินทดรองจ่าย ถือเป็นเงินตามมาตรา 62 ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือไม่ หรือเป็นเงินที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรา 62 ในลักษณะเดียวกันกับเงินกู้ ซึ่งหาก กกต.วินิจฉัยว่าเงินยืม และเงินทดรองจ่ายไม่ใช่เงินกู้ ก็ต้องว่ากันไปอีก
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เรื่อง อย่างไรก็ตาม กกต.จะต้องตรวจสอบและท าเรื่องนี้ให้ปรากฏเพราะเอกสารและข้อมูลเรื่องงบการเงินของพรรค
การเมืองก็อยู่ในมือ กกต.อยู่แล้ว                 

          เมื่อถามว่าพรรคการเมืองจะสามารถอ้างได้หรือไม่ว่าเป็นเงินกู้ก่อนที่ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะมีผล
บังคับใช้ นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า คงไม่สามารถอ้างอย่างนั้นได้ เพราะข้อมูลการกู้เงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารงบ
การเงินปี 2561 
อ้าอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410652 
https://www.mcot.net/view/5e1ebd3be3f8e40af84103f7 
https://youtu.be/E8b2vAbcQXU 
https://mgronline.com/politics/detail/9630000004514 
https://www.facebook.com/153951094974177/posts/1170597813309495?d=n&sfns=mo 
https://www.nationtv.tv/main/content/378758079/ 
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วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.45 น. 

‘อนุทิน’นั่งรอ‘อนค.’ส่งหนังสือแจ้ง‘กกต.’ชัดไล่‘ศรีนวล’พ้นพรรค อุ้มเข้าบ้าน‘ภท.’ 

 
 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข และในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 

กล่าวแสดงความเห็นกรณีปัญหาการย้ายพรรคของส.ส.อนาคตใหม่ ที่ถูกขับไล่ออกจากพรรคว่า ทุกอย่างอยู่ที่ขั้นตอน
ตามกฎหมาย น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ แสดงความประสงค์ท่ีจะมาเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย เมื่อขั้นตอน
ทางกฎหมาย ของการเป็น ส.ส.ของเขาจากพรรคเดิมหมดไป วันนี้ก็จะอยู่ที่ขั้นตอนทางกฎหมายว่า คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) จะรับการแจ้งอย่างไร ทางสภาผู้แทนราษฎรจะรับการแจ้งอย่างไร แต่อย่างไรก็ต้องแจ้งเพราะถ้าไม่แจ้งก็
จะมีความผิด เมื่อถึงเวลาแล้วก็จะอยู่ที่ลงวันที่และส่งให้กับ กกต. ทราบถึงสมาชิกภาพของคุณศรีนวล  

“คุณศรีนวลเป็น ส.ส.อยู่แล้ว ดังนั้นขั้นตอนของการย้ายพรรคมันมีขั้นตอนของมันอยู่ว่าถ้าถูกขับออกจากพรรค
เดิม ในบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่อสมาชิกพรรคการเมืองคนหนึ่งถูกขับออกมา จะต้องหาพรรค
ใหม่สังกัดใน 30 วัน ก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย โดยนับจากวันที่ขับหรือวันที่แจ้ง ก็ไปดูกัน ส่วนที่ขับออกก็ต้อง
แจ้งไปยังหน่วยงานควบคุมก็คือ กกต. เพ่ือยืนยันให้มา สมัครได้ ซึ่งเป็นหลักความเข้าใจพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งคุณศรีนวลได้
แสดงความจ านงชัดเจนว่า จะมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย เมื่อขั้นตอนตามกฎหมายได้ด าเนินเรียบร้อยแล้ว 
ทุกวันนี้คุณศรีนวลก็ได้มาช่วยเหลือให้ความเห็นในส่วนของพรรคภูมิใจไทย เวลาเรามีอะไรก็ปรึกษาท่าน เปรียบเสมือน
เป็นคนในบ้านเดียวกัน” นายอนุทิน กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466393 
ส านักข่าว : https://www.dailynews.co.th/politics/752003 
https://www.dailynews.co.th/politics/752043 
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15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:20 น.    

ศาลพัทยาออกหมายจับ 'ไวพจน'์ พ้นสมาชิกภาพส.ส.-กกต.จดัเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 

15 ม.ค.63 - ที่ศาลจังหวัดพัทยา ศาลนัดฟังค าพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขด า  อ.3537/2552 คดีที่ 13 
นปช. ร่วมกันชุมนุม บุกรุกไปยังโรงแรม รอยัลคลิฟ บีช พัทยา ก่อความวุ่นวายขัดขวางการประชุมอาเซียน ซัมมิท ปี 
2552 ที่พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง กับพวกรวม 18 
คนเป็นจ าเลย โดยระหว่างพิจารณามีจ าเลย หลบหนี 3 คน ขณะที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 2 คน นายธรชัย ศักดิ์
มังกร จ าเลยที่ 8, พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ จ าเลยที่ 14 ชั้นฎีกายกฟ้อง 1 คน คือนายสมญศฆ์ พรมภา จ าเลยที่ 4 

โดยในวันนี้ ศาลนัดอ่านค าพิพากษาในส่วนของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
จ าเลยที่ 3 หลังจากที่เมื่อวันที่ 3 ธ.ค  2562 ศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับเพ่ือให้ติดตามตัวมาฟังค าพิพากษาฎีกา
ในวันนี้ แต่ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลานัดวันนี้มีเพียงทนายความมาศาล ส่วน พ.ต.ท.ไวพจน์ ที่ศาลออกหมายจับครบ 1 เดือน
แล้วยังไม่ได้ตัวมาศาล 
ศาลจึงได้อ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลย โดยศาลฎีกาพิพากษายืน จ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ 4 ปี และปรับ 200 บาท โดยไม่
รอลงอาญา 

ภายหลังอ่านค าพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ศาลจังหวัดพัทยาได้มีค าสั่งให้ออกหมายจับ พ.ต.ท.ไวพจน์ จ าเลยที่ 3 
เพ่ือมารับโทษตามค าพิพากษาต่อไป โดยหมายจับมีอายุความ 10 ปี ในการติดตามตัวนับจากวันนี้ 
ส าหรับคดีนี้ในส่วนของจ าเลยที่ 1, 2, 5, 12, 16 นั้น ศาลได้อ่านค าพิพากษาศาลฏีกาลับหลังจ าเลยและออกหมายจับ
จ าเลยไว้แล้วเช่นกัน 

ส่วนจ าเลยที่ 6, 10, 11, 13, 15, 17 ที่ศาลฎีกามีค าพิพากษายืนจ าคุกด้วยนั้น ได้ฟังค าพิพากษาก่อนหน้านี้แล้ว 
และศาลได้ออกหมายจ าคุกถึงที่สุด ซึ่งทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า 
ส าหรับคดีนี้มีจ าเลยที่ศาลยกฟ้องเพียง 3 คน คือจ าเลยที่ 4, 8 และ 14 โดยมีจ าเลยที่หลบหนีระหว่างพิจารณา 3 คน 
คือ 7, 9 และ 18 ซึ่งศาลให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ตัวมาด าเนินคดี 
ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีศาลพัทยาอ่านค าพิพากษาคดีล้มการประชุมอาเซียนเมื่อปี 2552 
ของ พ.ต.ท.ไวพจน์ ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ยังอยู่ จนกว่าศาลจะอ่านค าพิพากษา  ซึ่งในค าพิพากษาจะบอกเลยว่ามีผลแล้ว 
ไม่มีปัญหา และเมื่ออ่านค าพิพากษาแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็สามารถก าหนดวันเลือกตั้งซ่อมที่ เขต 2 
จ.ก าแพงเพชร ได้เลย. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54612 

https://www.thaipost.net/main/detail/54612
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วันที่ 15 มกราคม 2563 - 21:02 น.  

 “กวินนาถ – จารึก” เข้าหารือกกต.         
เหตุไมเ่ชื่อองค์ประชมุพรรค อนค.  
ขับ 4 ส.ส. ไม่ครบ หวัน่ถูกกลั่นแกล้ง 
 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1892965 
ส านักข่าว : https://www.dailynews.co.th/politics/752078 
https://www.thaipost.net/main/detail/54646 
https://www.komchadluek.net/news/politic/410674 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000004703 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1892965
https://www.dailynews.co.th/politics/752078
https://www.thaipost.net/main/detail/54646
https://www.komchadluek.net/news/politic/410674
https://mgronline.com/politics/detail/9630000004703
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วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.51 น. 

'กวินนาถ' ซัด 'อนค.' จงใจเล่นเกม หลังอ้างเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ 

 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่รัฐสภา น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไทย กล่าวถึงกรณีการ

ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่า ตนเองได้สมัครสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทมาแล้ว ส่วนข้อกังวล หากวันมี
มติขับออกจากพรรคมีองค์ประชุมไม่ครบนั้น ส่วนตัวมองว่า วันดังกล่าวมีการประชุมและให้สื่อมวลชนท าข่าว ดังนั้น จึง
เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ข้ึน จึงตั้งค าถามว่าพรรคจงใจเล่นแง่อะไรหรือไม่ 

"ส่วนจะมองว่าเป็นเจตนาเพ่ือขัดขวางหรือกลั่นแกล้งให้สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือไม่ ประเด็นนี้ไม่ทราบเจตนา แต่
ยืนยันว่ามติสมบูรณ์ ซึ่งตัวเองขณะนี้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่ได้แล้ว แต่ในเว็บไซต์ระบุข้อมูล
ชัดว่าถูกขับออกจากพรรค แม้จะไม่มีเอกสารที่พรรคออกมา แต่ก็น าข้อมูลนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทย 
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.รับรองการเป็นสมาชิกพรรคท้องถิ่นไทย  และได้แจ้งต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว คิดว่าไม่น่ามีปัญหา" น.ส.กวินนาถ กล่าว  

น.ส.กวินนาถกล่าวด้วยว่า ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 27 ระบุว่า การสิ้น
สมาชิกภาพ ส.ส. มีการแบ่งหลายแบบ โดยการขับออกจากพรรคให้ถือจากเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมกรรมการบริหาร
และ ส.ส. ไม่ได้ระบุว่าต้องมีหนังสือรับรอง  เพียงต้องหาสังกัดพรรคใหม่ภายใน 90 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ตนขอแนะน า
ให้ นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ให้เดินหน้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเพ่ือรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466396 
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เผยแพร่: 15 ม.ค. 2563 16:53     

 “ฐนโรจน”์ ลาออก ปชป.อีกคน มาตั้งพรรคเอง 
 ชี้เลือก หน.ปชต. เกิน ท าแตกเละเทะ 

วันนี้ (15 ม.ค.) นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งข้อความเข้าไลน์กลุ่ม ส.ส.
ประชาธิปัตย์ ระบุว่า “ผมได้ท าหน้าที่จัดหาสมาชิกจัดตั้งตัวแทนเขตเพ่ือส่งมอบหน้าที่ให้กับพรรคประชาธิปัตย์  ซ่ึง
เปรียบเสมือนพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิดผมทางการเมืองเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา วันนี้ผมขอ
กราบลาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านในพรรคฯ และเพ่ือนๆ พี่ๆ น้องๆ ผู้ร่วมอุดมการณ์กันมาในพรรคประชาธิปัตย์ทุก
คนตั้งแต่ปี 2544 เพ่ือออกไปสร้างครอบครัวใหม่ตามแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองของผมต่อไปครับ  รักและนับถือ
บุคลากรพรรคประชาธิปัตย์เสมอ (ดร.โรจน์) รศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ อนุญาตให้ลบผมออกจากไลน์ได้เลยครับ” 

นายฐนโรจน์  ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า  ตนได้ไปยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 14 ม.ค. ตนได้จดตั้งพรรครัฎฐาธิปัตย์
เรียบร้อยแล้ว เพราะต้องการให้ประชาชนมารวมตัวกันเพ่ือเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศ จากนี้ก็ต้องหาสมาชิกให้ได้
ไม่ต่ ากว่า 500 คน เพ่ือจัดประชุมใหญ่ เพราะส่งให้รายงานให้ กกต.อนุมัติการจัดตั้งพรรค ยืนยันว่าการตั้งพรรคครั้งนี้
ไม่ได้เป็นสาขาของใคร และไม่ได้มีการชวนใครในพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่ด้วย แม้แต่นายกรณ์ จาติกวณิช ที่ลาออกจาก
พรรคเช่นกัน ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกัน โดยตนท าพรรคเพ่ือให้ประชาชนมีอ านาจ ไม่ใช่มีอ านาจแค่วันเดียวคือวันเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าตนจะลงสมัครรับเลือกตั้งโดยอยู่ในบัญชีรายชื่อล าดับที่ 1 
เมื่อถามว่า การลาออกเป็นเพราะไม่พอใจพรรคหรือไม่ นายฐนโรจน์กล่าวว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคหรือหัวหน้า
พรรค และไม่ได้โกรธใคร เพราะพรรคเป็นเหมือนพ่อ แม่ สมาชิกคนอ่ืนก็เป็นเพ่ือน พ่ีน้องกัน ซึ่งตนก็ตัดสินใจออกมา
ด าเนินตามแนวทฤษฎีของตัวเอง ในแนวทางของตนเพราะเขาก็ไม่ได้ห้ามเราออกมาสร้างครอบครัวใหม่ ตนเลยออกมา
ตั้งพรรคใหม่ การลาออกครั้งนี้ก็ไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่ในพรรค เพราะถ้าเขารั้งไว้ก็กลัวใจอ่อน แต่ได้บอกไปทางไลน์กลุ่มพรรค
แล้ว อย่างไรก็ตามประชาธิปัตย์ มันใหญ่เหมือนกงสี ซึ่งไม่มีอะไรผิด ประชาธิปัตย์ก็มอบงานให้กับลูกๆซึ่งก็มีล าดับอยู่ 
เราเป็นลูกคนเล็ก ไม่มีสิทธิในการบริหาร พ่ีๆ ก็มีสไตล์ขอเขาซึ่งก็ไม่ผิดอะไร แต่เราคิดว่าไม่ทันสมัย ก็ เหมือนนายกรณ์
ที่มีแนวคิดของท่าน 

เมื่อถามว่า มองว่าเป็นเพราะอะไรที่มีคนลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ตลอด นายฐนโรจน์กล่าวว่า เราต้องอยู่
กับความเป็นจริง ประชาธิปัตย์มีปัญหาทุกครั้งในการเลือกหัวหน้าพรรค ที่เป็นประชาธิปไตยเกิน  เลยท าให้แตกกัน
เละเทะ แสดงว่าวิธีนี้ไม่ใช่ ดังนั้นคงพูดคุยกันดีกว่า เป็นประชาธิปไตยแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และการบริหารของพรรคก็
มีข้อบกพร่องบางอย่างอยู่ เหมือนรถที่มีปัญหาเรื่องเบรก เขาก็แก้ไม่ได้ เป็นเส้นผมบังภูเขา พรรคก็เหมือนกันมีปัญหา
แต่แก้ไม่ได้ เหมือนเส้นผมบังภูเขา 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000004568 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000004568
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เผยแพร่: 15 ม.ค. 2563 11:23   ปรับปรุง: 15 ม.ค. 2563 15:51 

“วิษณ”ุ ชี้ 18 พรรคมเีงินกู้รายละเอียดต่างกนั 
แนะ กกต. สอบให้หมดจะได้จบเรื่อง 

รองนายกรัฐมนตรี ชี้ 18 พรรคการเมืองกู้เงินมีรายละเอียด
แตกต่างกัน ระบุตรวจสอบให้หมดจบเรื่อง 
วันนี้ (15 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.45 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายสมชัย 
ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาเปิดเผยว่ามีพรรคการเมืองกู้เงินถึง 18 พรรค ว่าไม่ทราบและไม่
มีความเห็น เพราะเป็นกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนจะกู้เงินได้หรือไม่ได้นั้นตนไม่แน่ใจ คงต้องถาม กกต.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ที่นายสมชัยออกมาเปิดเผยว่ามีถึง 18 พรรค ไม่แปลก เพราะไม่ใช่เรื่องลับอะไร เนื่องจากบัญชี
ของพรรคการเมืองเป็นเรื่องท่ีต้องเปิดเผยและรับรู้กันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าได้หรือไม่ได้ ถูกหรือผิดแค่นั้น 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับเก่ากับฉบับปัจจุบัน  เรื่องรายได้พรรคการเมืองมีเนื้อหา
เหมือนกันหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ลักษณะคล้ายๆ กัน แต่จ ารายละเอียดฉบับเก่าไม่ได้ จ าได้แต่ฉบับปัจจุบัน และไม่
แน่ใจว่าเคยเกิดกรณีนี้ขึ้นหรือไม่ ตนได้ทราบจากข่าวว่ามีพรรคการเมืองไหนบ้าง พฤติกรรมการกู้อาจจะเหมือนกันบ้าง 
ต่างกันบ้าง เช่น กู้แล้ว ใช้คืนแล้ว จบแล้ว หรืออาจมีบางพรรคที่ยังไม่ได้ใช้คืน อาจจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มี อาจมีเอกสาร
สัญญาหรือไม่มี หรืออาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะการยืมเงินทดรองจ่าย ตนไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าถูกหรือผิดอย่างไร 
เมื่อถามว่า ตามกฎหมายสามารถกู้เงินได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ ก็เหมือนกับพรรคอนาคตใหม่เองที่ยังเป็น
ปัญหาอยู่เลยว่าได้หรือไม่ได้ เรื่องก าลังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ ต้องให้ศาลวินิจฉัยก่อนจึงค่อยเอาไปเทียบกับกรณีของ
พรรคอ่ืน ศาลอาจจะบอกกรณีนี้ของพรรคอนาคตใหม่กู้ได้ แต่กรณีของพรรคอ่ืนอาจจะกลายเป็นไม่ได้ก็ได้ เพราะ
พฤติกรรมมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันอยู่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแต่ละคดี มีทั้งที่กู้ตามกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ จึงไม่
เหมือนกันทุกคด ีบังเอิญเรื่องอ่ืนยังไม่เป็นคดี ก็ตรวจสอบให้หมดจะได้หมดเรื่อง 

เมื่อถามว่า เส้นทางการด าเนินการเรื่องนี้จะต้องไปกระบวนการศาลเหมือนกับพรรคอนาคตใหม่ที่กู้เงิน  191 
ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคหรือไม่  นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบไปด าเนินการแล้วกัน 
ต่อข้อถามว่า แสดงว่าคดีของพรรคอนาคตใหม่ จะเป็นบรรทัดฐานให้พรรคการเมืองอ่ืนใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ก็มี
โอกาส ต้องฟังที่ศาลวินิจฉัยก่อน ขณะนี้เป็นเพียงค าวินิจฉัยของ กกต.จะถูกหรือผิดยังไม่รู้ และวันที่ 21 ม.ค.ที่ศาล
รัฐธรรมนูญนัดอ่านวินิจฉัย ยังไม่ใช่คดีกู้เงิน 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000004451 
ส านักข่าว :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/117734 
https://news1live.com/detail/9630000004451 

https://news1live.com/detail/9630000004451
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/117734
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/117734
https://news1live.com/detail/9630000004451
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จบแบบน้ีดีที่สุดแล้ว “กรณ”์ เปิดใจทิ้งประชาธิปัตย์ 
เดินหน้าสร้างทางเลือกการเมืองใหม่ 

 
วันนี้ (15 ม.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์

ข้อความบนเฟซบุ๊ก “Korn Chatikavanij” ว่า “ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ ผมท างานภาคเอกชนสายการเงินอยู่เกือบ 
20 ปี ต าแหน่งสุดท้ายคือประธานธนาคาร JP Morgan (ประเทศไทย) ผมลาออกตอนอายุ 39 เพ่ือมาสมัครเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่ลาออกตอนนั้นก็เพราะอ่ิมตัวกับการท างานหาเงินสร้างเนื้อสร้าง
ตัว และอยากจะหันมาท างานรับใช้บ้านเมืองพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสผมตลอดมา โดยที่โอกาสส าคัญที่สุดคือ การ
เป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง และด้วยเหตุนี้ความผูกพันที่ผมมีกับพรรค และเพ่ือนร่วม
พรรคจึงเป็นสิ่งที่จะอยู่กับผมตลอดไป เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ร่วมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจนเสร็จเรียบร้อย 
ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลสามารถเดินหน้าได้เต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคที่ผมได้ช่วยร่างไว้ในฐานะ(อดีต)
ประธานนโยบาย ผมจึงคิดว่าผมได้ท าภารกิจที่พรรคได้มอบหมายไว้จนครบถ้วนหมดแล้ว ผมจึงได้ยื่นใบลาออกตามที่
ตั้งใจไว้” 

นายกรณ์ระบุว่า ในการลาออกจากพรรคนั้น ขอขอบคุณมิตรภาพที่เพ่ือน ส.ส. และอดีต ส.ส.ได้มอบให้ ตนจาก
ไปจากพรรคแต่จะยังคิดถึงเพ่ือนๆ ทุกคน แต่ที่ส าคัญที่สุดขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกคนที่ได้ให้โอกาสท างานเพ่ือ
บ้านเมือง จะไม่มีวันลืมทุกคะแนนที่ให้ผมตั้งแต่ปี 2548 ในฐานะผู้สมัครประชาธิปัตย์ รวมถึงก าลังใจของทุกๆ คนที่
กรุณามอบให้เสมอมา ตนมีความฝันที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิดกล้าท า มีความ
รอบคอบแต่ไร้ความกลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพ มาร่วมกัน
ออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ตลอดเวลาที่ท างานการเมืองได้มีส่วนร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่ม
ท าให้ได้มองเห็นประเทศไทยและสังคมการเมืองไทยในภาพที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น  ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้ตัดสินใจ
เดินหน้าสร้างทางเลือกทางการเมืองที่คนไทยแสวงหา เป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าแม้แต่จะพลั้งพลาด และ
เป็นการเมืองที่มั่นใจในศักยภาพของคนไทย เป็นการเมืองที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงประเทศในหลากหลายมิติ ด้วย
ความเชื่อว่าหากเราไม่กล้าเปลี่ยน ไม่กล้าท้าทายตัวเอง คนไทยจะล าบาก เพราะเราจะแข่งขันไม่ได ้
“การจะตัดสินใจสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่เป็นก้าวที่ส าคัญของชีวิตจะต้องฟังเสียงข้างในของตัวเอง แต่ส าหรับนักการเมืองไม่ว่า
จะก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ต้องมาจากการรับฟังเสียงของประชาชนอีกด้วย ดังนั้น ทุกๆ ก้าวต่อไป ผมตั้งใจจะเดินไปพร้อม
กับพ่ีน้องประชาชนทุกคน” 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000004441 

 

https://news1live.com/detail/9630000004441
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 “ปิยบุตร” แจงก าลังตรวจสอบมติไล่ 4 ส.ส.ถูกต้องหรือไม่ โบ้ย “งเูห่า” ควรรับผิดชอบเอง 
 
 

 
 
 
 
 
วันนี้ (15 ม.ค.) ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึง

กรณีที่พรรคอนาคตใหม่ขับ 4 ส.ส.ออกจากพรรค แต่ยังไม่ได้แจ้งมติอย่างเป็นทางการว่า เรื่องนี้ก าลังด าเนินการ
ตรวจสอบตามชั้นตอน ตกใจอยู่ที่เห็นข่าวนี้ แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เดิมที่ประชุมวิสามัญเสนอให้ขับ 4 ส.ส.อนาคต
ใหม่ออกจากพรรค แต่ตามรัฐธรรมนูญจะต้องใช้มติที่ประชุม ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งพรรคได้จัดประชุม
พรรคทันทีในวันรุ่งขึ้น และมีมติขับออก อย่างไรก็ตาม มติที่เกิดขึ้นจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และจัดท า
รายงานการประชุมให้ กกต.ต่อไป  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ กกต.ยังไม่ได้รับรายงานการประชุมเรื่องการขับอดีต 4 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากมี
ปัญหาการประชุม ส.ส.อนาคตใหม่ในวันดังกล่าว มีองค์ประชุมไม่ครบ ขาดตัวแทนภาคร่วมประชุม นายปิยบุตร ตอบว่า 
ก าลังตรวจสอบ แต่ขั้นตอนในวันดังกล่าวค่อนข้างรีบเร่ง จึงต้องไปตรวจสอบรายละเอียดและลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุม
ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ มิเช่นนั้นจะกลายเป็นมติไม่ชอบ ส.ส.เหล่านั้นจะไม่ถูกขับออกจากพรรคจริงๆ 
เมื่อถามว่า ถ้าองค์ประชุมวันดังกล่าวไม่ครบจริงๆ จะด าเนินการอย่างไร นายปิยบุตรตอบว่า ยังไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่อง
ใด เรื่องนี้ต้องท าให้รอบคอบ เพ่ือให้เกิดผลสมบูรณ์ เมื่อถามย้ าว่ามติที่ประชุมไม่สมบูรณ์ใช่หรือไม่ นายปิยบุตร ตอบว่า 
เราท าหน้าที่พรรคอนาคตใหม่ทางเอกสารว่า ผู้เข้าร่วมประชุมครบหรือไม่ และท าตามข้อบังคับใหม่หรือไม่เพราะเรื่องนี้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ก าลังตรวจสอบอยู่ 
ส่วนหากพรรคอนาคตใหม่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการประชุมพรรคในวันดังกล่าวมีความถูกต้องหรือไม่ อาจจะส่งผลให้ 
4 ส.ส.ต้องสิ้นสภาพ ส.ส.ในวันที่ 16 ม.ค.ที่จะต้องหาสังกัดใหม่ภายใน 30 วันนั้น เป็นเรื่องของ กกต.จะระบุว่าใครจะอยู่
ในสังกัดพรรคใด แต่ถ้ามีชื่อซ้ าซ้อนกันทั้งสองพรรค ถือว่าหลุดจาก ส.ส.ทั้งสองพรรค เป็นแนวที่ กกต.ด าเนินการมา 
“ตอนนี้ผมก าลังตามเรื่องอยู่ทุกวัน พรรคเรามีหลายเรื่องมาก ถ้าลดจ านวนคดีให้เราน้อยๆ หน่อย  จะได้มีเวลาไปท า
เรื่องพวกนี้ ขณะนี้เราต้องแก้คดีทุกวันเต็มไปหมด ทั้ง 4 คน คงไม่ต้องกังวลใจอะไร เพราะประกาศตัวชัดเจนแล้ว ถ้าไป
ปรากฏชื่อซ้อนกัน 2 พรรค ก็เป็นหน้าที่ของ กกต.” นายปิยบุตรกล่าว 
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ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคไม่ยืนยันใช่หรือไม่ว่าทั้ง 4 คน ยังไม่พ้นจากสมาชิกพรรคตามกฎหมาย นายปิยบุตร ตอบว่า ต้อง
ไปเช็กว่าวันนั้นมีการเซ็นชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ พอมีมติเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าจะมีความสมบูรณ์ทันที ต้องรอ
การส่งเอกสารหนังสือรับรองให้ กกต.เพ่ือยืนยันอย่างเป็นทางการ 
เมื่อถามว่า ตั้งใจหรือไม่ที่ต้องให้ 4 ส.ส.มีชื่อซ้ าซ้อนกัน 2 พรรค นายปิยบุตรตอบว่า จะท าไปท าไม ภารกิจของเราคือ
การจัดท าเอกสารให้ครบถ้วน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพรรคอนาคตใหม่ แต่เป็นเรื่องของทั้ง 4 คนที่ต้องรับผิดชอบเองต่อสิ่ง
ที่กระท าไป แต่กลายเป็นว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องไปตามรับผิดชอบให้ ทั้ง 4 คนคงต้องดูแลตัวเองด้วย ขอให้ใจเย็นๆ ดู
แล้วออกอาการไปนิด 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000004478 
ส านักข่าว : https://prachatai.com/journal/2020/01/85932 
https://www.nationtv.tv/main/content/378758090/ 
https://siamrath.co.th/n/126647 
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เผยแพร่: 16 ม.ค. 2563 05:00   ปรับปรุง: 16 ม.ค. 2563 07:24     

ปูดแผนส ารอง ดนั "โจ๊ก" ขึ้นเลขาฯ ปปง. ** ปิยบุตร ท า "นิติสงคราม" กับ 
"4 งูเห่า" ที่ถูกขับพ้นพรรค 

 
 

**ปูดแผนส ารอง ดัน"โจ๊ก"ขึ้นเลขาฯปปง. 
เกมแห่งศักดิ์ศรีเพ่ือชิงอ านาจที่เปิดศึกห่ าหั่นกันผ่าน"พร็อกซ่ี" ของบรรดา"บิ๊กๆ" ผู้มากบารมีในรัฐบาลยังมี 
เบื้องหลังกันให้ตามต่อว่ากันว่า เดิมทีปฏิบัติการทวงคืนอ านาจในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ถูกวางไว้เป็นแผนที่จะ
ผลักดันให้ "โจ๊ก หวานเจี๊ยบ" พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษส านักนายกรัฐมนตรี ที่รับรู้กันเป็นคนสนิทของ
ผู้ใหญ่ "บิ๊กบราเธอร์" ได้หวนคืนถิ่นสมประสงค์ แต่การกดดัน "บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา หวังกระชากลงจาก
เก้าอ้ี ผบ.ตร. ก่อนเกษียณอายุ ที่เป็น "ก าแพง" ขวางกั้นดูแล้วน่าจะทลายลงยาก ...  อีกอย่างที่ส าคัญ "ลุงตู่" พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธาน กตร. ดูเหมือนรู้ทันไม่เล่นด้วย แถมยังพูดเป็นนัยไปวันก่อน ถึง
กระแสในเรื่องนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า "ผมก็ต้องฟังผู้บังคับบัญชาที่เขารับผิดชอบโดยตรงชี้แจงมา และผมก็ให้ความเป็นธรรม
กับผู้ที่ร้องเรียนมาต่างๆ เขามีคณะกรรมการวินัย คณะกรรมการก าลังพลทั้งหมด ถ้าใครไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็
อุทธรณ์ได้ เขาก็มีคณะกรรมการอุทธรณ์ สามารถโอนย้ายได้หมด ผมไม่อยากให้มีการพูดผ่านสื่อ มันเสียหาย ใช่หรือ
ไม่ใช่ บางทีประชาชนก็เข้ามาตัดสินไปด้วย มันก็เสียทั้งหมด เพราะฉะนั้นต้องดูพฤติกรรมของแต่ละคนที่ออกมา
ร้องเรียนด้วย ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไร เท่าท่ีทราบก็มีปัญหาอยู่พอสมควร" 

ในฐานะประธาน ก.ตร เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่า ในก.ตร. มีคณะกรรมการตรวจสอบวินัย เขาก็จะชี้แจง 
เองว่าคนนี้เป็นอย่างไร พฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีความผิดอะไรอยู่บ้างหรือไม่เปล่า และการออกมาร้องเรียนผิด
วินัยหรือเปล่า แม้แต่การเอาเทปมาออก มันผิดหรือเปล่า มันบันทึกเสียงกันได้ใหม... ใครเป็นคนเอาไปออก เขาสอบ
ห ม ด นั่ น แ ห ล ะ  เ ข า ก า ลั ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ อ ยู่  ไ ม่ เ ช่ น นั้ น ก็ วุ่ น ไ ป ห ม ด ทุ ก อ ย่ า ง " 
"เขา" ที่ลุงตู่ว่า "มีปัญหาอยู่พอสมควร" ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร แต่ก็รู้กันในทีว่า หมายถึงใคร และ แน่นอน "คนที่ปล่อย" 
คลิปเสียงสนทนาระหว่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และ พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ก็จะถูกหมายหัว
โดนสอบด้วย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

แว่วว่า คนที่ปล่อยคลิปเสียง วันนี้เพ่ือนพ้องน้องพ่ีในวงการสีกากีหมดศรัทธาไม่ไว้ใจกันไปแล้ว  เพราะนอกจากผิด
มารยาทแล้ว ในแง่ "วินัยทหาร-ต ารวจ" ก็ไม่มีใครยอมรับได ้
นี่ดูทรงแล้ว เกมล้มกระดานเปลี่ยนตัว ผบ.ตร. น่าจะเป็นไปได้ยาก โอกาสที่จะยกขบวนการขึ้นมายึดโครงสร้างอ านาจให้
เอ้ือกับพวกพ้องใน สตช. ของ "บิ๊กบราเธอร์" ดูจะริบหรี่เต็มทน 
แม้ความหวังรีเทิร์นคุมอ านาจต ารวจจะริบหรี่ แต่ข่าวลึกล้วงลับแจ้งมาล่าสุดว่า "บิ๊กบราเธอร์" ไม่ยอมรามือ ...ไหนๆ จะ
ผลักดัน "คนสนิท" ก็ต้องดันให้ถึงท่ีสุด!! 

“พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ “ ตอนนี้ยังไม่ได้กลับต ารวจก็ไม่เป็นไร ไปใหญ่ในที่อ่ืนก่อนก็ไม่เสียหาย โดย  "บิ๊กบราเธอร์" 
เล็งไปที่เก้าอ้ี "เลขาธิการ ปปง." 
ปปง. หรือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถือเป็นองค์กรที่ส าคัญมากต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ... อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี 
บทบาทหน้าที่ของเบอร์หนึ่ง "เลขาฯปปง." จึงส าคัญมาก... ฟังว่า  "บิ๊กบราเธอร์" จะเดินหน้าขอต าแหน่งใหญ่นี้ ให้ 
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์เป็นแผนส ารอง ปลอบใจกันไป อีกทางหนึ่งก็จะเป็นการสยายปีกคุมส่วนราชการที่มีอ านาจไว้ในมืออีก
แห่งเหมือนๆ ที่วางคนไว้ที่ ป.ป.ช. 
ป.ป.ช. บวก ปปง. แค่นี้อ านาจก็เหลือล้น! 
สุดท้ายลุงตู่จะบ้าจี้ไปด้วยรึเปล่า ??? 
** ปิยบุตร ท า "นิติสงคราม" กับ "4 งูเห่า" ที่ถูกขับพ้นพรรค วางกับดักหวังให้เป็น "งูเห่าเน่า" ตามที่ธนาธรเคยว่าไว้ 
กรณี "4ส.ส." พรรคอนาคตใหม่ "กวินนาถ ตาคีย์" ส.ส.ชลบุรี "ศรีนวล บุญลือ" ส.ส.เชียงใหม่ "จารึก ศรีอ่อน"  ส.ส.
จันทบุรี และ "พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา" ส.ส.จันทบุรี ที่ถูกขับพ้นพรรค โทษฐานที่โหวตสวนมติพรรคไปสนับสนุน ร่าง 
พ.ร.ก.โอนอัตราก าลังพลฯ และยังไปนั่งเป็นองค์ประชุม ในระหว่างการโหวตตั้ง กมธ.พิจารณาผลกระทบจากการใช้ 
มาตรา 44 จนสุดท้ายท าให้การตั้ง "กมธ.เช็กบิล ม.44" ที่พรรคอนาคตใหม่เสนอ ต้องตกไป 
การขับ 4 ส.ส.ออกจากพรรค เริ่มจาก "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สั่งประชุมวิสามัญสมาชิกพรรค 
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 เพ่ือพิจารณาเรื่องนี้ และที่ประชุมก็มีมติให้ขับ 4 ส.ส.พ้นพรรค... แต่ตามรัฐธรรมนูญ ระบุว่า การ
จะขับส.ส.พ้นพรรค ต้องใช้มติที่ประชุมส.ส. และกรรมการบริหารพรรค ซึ่ง "ธนาธร" ก็ได้เรียกประชุมใหญ่ ในวันรุ่งขึ้น 
(17ธ.ค.62) ทันที ซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้ขับ 4 ส.ส.พ้นพรรค และมีการแถลงข่าว ออกสื่อเป็นที่รับรู้กันทั่วไป 
"ธนาธร" ยังออกมาให้ข่าวส าทับว่า ให้ดูกันต่อไปว่า 4 ส.ส.นี้ จะกลายเป็น "งูเห่าเน่า" เพราะไม่มีใครกล้ารับเข้าพรรค... 
ตามกฎหมายพรรคการเมือง ส.ส.ที่ถูกขับพ้นพรรค จะต้องเข้าสังกัดพรรคใหม่ภายใน 30 วัน จึงจะไม่สิ้นสภาพส.ส. ซึ่ง 
"เดดไลน์" ที่ ส.ส. 4 คน จะต้องหาพรรคสังกัดให้ได้คือภายในวันที่ 16 ม.ค.63ในระหว่างกรอบเวลา30 วันนี้ ก็เป็นที่รับรู้
กันแล้วว่า "กวินนาถ และ จารึก" ไปเข้าสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท ของ "ชัช เตาปูน" มีการแถลงข่าวเปิดตัว พร้อมแจ้ง
ต่อกกต.ไปเรียบร้อยแล้ว... ส่วน"ศรีนวล" ก็จะเข้าพรรคภูมิใจไทย ของ "เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล ขณะที่ "พ.ต.ท.ฐน
ภัทร" จะเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เพียงแต่สองคนหลังนี้ คือ "ศรีนวล-พ.ต.ท.ฐนภัทร" ทางพรรคต้นสังกัดใหม่ยังไม่
มีการประกาศรับเข้าพรรคอย่างเป็นทางการ...เนื่องจากยังไม่มีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปแสดงว่า ถูกขับออกจาก
พรรคอนาคตใหม่แล้ว 
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ซึ่งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองมีมติให้ขับส.ส.ออกจากพรรค จะต้องท าหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษร แจ้งต่อ ส.ส.ที่ถูกขับออก และต้องท าหนังสือแจ้งไปยัง กกต. เพ่ือยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวขาดจากการเป็นสมาชิก
พรรคแล้ว ... แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ท าท้ังสองอย่าง 
ปัญหาข้อกฎหมายจึงเกิดขึ้นกับ "4ส.ส." ทันที เพราะขณะนี้ตามเอกสารทะเบียนของ กกต. ทั้ง 4 คน ยังเป็นสมาชิก
พรรคอนาคตใหม่...กรณีของ "กวินนาถ-จารึก" จึงกลายเป็นว่า มีชื่อเป็นสมาชิก 2 พรรคการเมือง อาจถูกนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกท้ัง 2 พรรค ก็จะส่งผลให้ต้องสิ้นสภาพการเป็น 
ส.ส.ทันที 

ส่วน "ศรีนวล-พ.ต.ท.ฐนภัทร" ยังไม่ได้เข้าพรรคใหม่ และมีเดดไลน์แค่วันนี้ (16ม.ค.) ถ้าไม่มีพรรคสังกัด ก็สิ้น
สภาพ ส.ส. แต่ถ้าไปสังกัดพรรคใหม่  ก็จะมีชื่อเป็นสมาชิก 2 พรรคการเมือง ก็สิ้นสภาพส.ส.อีกเหมือนกัน... 
เรื่องนี้ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงถึงเหตุที่ไม่ได้ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ถูกขับออกจากพรรค 
และ แจ้งต่อกกต.ว่า เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า องค์ประชุมในวันนั้น (17ธ.ค.62) ถูกต้องหรือไม่ เพราะต้องมี
ทั้ง ส.ส. กรรมการบริหารพรรค และตัวแทนภาค ซึ่งการเรียกประชุมเป็นไปอย่างฉุกละหุก จึงอาจจะขาดตัวแทนภาคมา
เข้าร่วม ต้องขอตรวจสอบก่อน 
  "ตอนนี้ผมก าลังตามเรื่องอยู่ทุกวัน พรรคเรามีหลายเรื่องมาก ถ้าลดจ านวนคดีให้เราน้อยๆหน่อย จะได้มีเวลาไป
ท าเรื่องพวกนี้ ขณะนี้เราต้องแก้คดีทุกวัน เต็มไปหมด แต่ทั้ง 4 คนคงไม่ต้องกังวลใจอะไร เพราะได้ประกาศตัวชัดเจน
แล้ว ถ้าไปปรากฏชื่อซ้อนกัน 2 พรรค ก็เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะพิจารณา" แถม "ปิยบุตร" ยังบอกอย่างไม่ยี่หระว่า 
ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของพรรค แต่เป็นปัญหาของทั้ง 4 คนที่ก่อขึ้นเอง ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองท าลงไป 
คราวนี้ไปดูที่ กกต.กันบ้าง...ถ้าว่าด้วยเรื่องจ านวนและรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว กกต.จะต้องท ารายงานการเพ่ิม 
ลด จ านวนสมาชิกพรรค ไตรมาสสุดท้ายปี 62 คือ ตั้งแต่ 1 ต.ค. -31 ธ.ค. 62 ที่ทุกพรรคการเมืองต้องส่งมายังกกต. 
ภายในวันที่ 15 ม.ค.63 ล่าสุด ณ เวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 ม.ค. ส านักงานกกต. ก็ยังไม่ได้รับเอกสารรายงานจาก
พรรคอนาคตใหม ่ระบบฐานข้อมูลจึงปรากฏชื่อ ส.ส.ทั้ง 4 คนนี้ ยังเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่อยู่ ... แต่ กกต.ก็ยังมอง
ในแง่ดีว่า พรรคอาจจะส่งมาทางไปรษณีย์ตามกรอบเวลา แต่ 
ยังมาไม่ถึงส านักงานกกต. ก็อาจเป็นได้ 

กลายเป็นว่า "4 ส.ส." ต้องมาเจอกับ "กับดัก" ของพรรคอนาคตใหม่ หรือเจอ "นิติสงคราม" ตามวาทกรรมของ 
"ปิยบุตร" ...เพ่ือให้กลายเป็น "งูเห่าเน่า" ตามท่ีธนาธร เคยบอกไว้ 
สถานการณ์ของ "4ส.ส." ตอนนี้คือ 2 คนแรก มีชื่อสังกัดใน 2 พรรคการเมืองไปแล้ว... ส่วน 2 คน หลังยังเข้าสังกัดพรรค
การเมืองใหม่ไม่ได้ เพราะไม่มีหนังสือแสดงตนว่าถูกขับออกจากพรรค... และหากพ้นเดดไลน์ คือวันนี้  (16 ม.ค.)ไปแล้ว 
ก็จะสิ้นสภาพ ส.ส. 

ขณะนี้ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ทั้ง 4 คน หลุดจากการเป็นส.ส.แล้ว ใช่หรือไม่ ซึ่งสุดท้ายก็คงต้องมีการยื่น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000004789 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000004789
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 “ชวน” โยน กกต.ชี้ขาดสถานะ 4 ส.ส.งเูห่า อนค. คาดอีก 1-2 วันชัดเจน 

 

“ชวน" โยน กกต.ชี้ขาดสถานะ 4 ส.ส.ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับออก คาดเร็วๆ นี้จะมีความชัดเจน ยอมรับ “กรณ์” 
ลาจาก ปชป.ท าพรรคสูญเสียคนเก่ง 

วันนี้ (15 ม.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้ง 4 คนที่
ถูกขับออกจากพรรคและมีปัญหาในการหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ยังไม่แจ้งมติขับออกจาก
พรรคเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ตอนนี้รอให้สภารายงานเรื่องนี้เข้ามา โดยติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ซึ่งที่จริง
แล้วความเป็น ส.ส.ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างไรก็ตาม ถ้าเรื่องมาถึงสภาก็จะดูแล
เรื่องนี้ให้ 
“เข้าใจว่า 1 ถึง 2 วันนี้ทางสภาจะรายงานเรื่องสถานภาพของ ส.ส.ทั้ง 4 คน” นายชวนกล่าว 
  เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังท้องถิ่นไทยังไม่รับ  ส.ส.พรรคอนาคตใหม่
ดังกล่าว เพราะพรรคอนาคตใหม่ยังมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับองค์ประชุมไม่ครบในการมีมติให้ขับ
ออกจากพรรค นายชวนกล่าวว่า เข้าใจว่าพรรคที่จะรับ ส.ส.ทั้ง 4 คนก าลังรอหนังสือการพ้นสมาชิกพรรคจากอีกพรรค
การเมืองหนึ่งอยู ่ซึ่งเรื่องนี้ต้องถามพรรคการเมืองที่จะรับ ส.ส.ทั้ง 4 คนว่าสาเหตุคืออะไร อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยัง
ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ดังนั้น ต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับ ส.ส.ที่ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นายชวนกล่าวถึงกรณีนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมลาออกจากพรรคว่าต้องรอให้
นายกรณ์แถลงความชัดเจนก่อน เมื่อถามย้ าว่าพรรคประชาธิปัตย์ก าลังประสบปัญหา ภายหลังมีสมาชิกพรรคหลายคน
ลาออก นายชวนกล่าวว่า ถ้าคนที่ลาออกไปเป็นคนเก่งมีความสามารถ พรรคก็มีความสูญเสีย 
 
อ้าอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000004438 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000004438
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เพื่อไทย ลงโทษ 3 สส.โหวตสวน ไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า แต่ไม่ไล่ หวั่นเข้าทางรัฐบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพรรคเพ่ือไทย  กรณี สส.ของพรรคไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคและ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ได้รับมอบหมายในการสอบสวน สรุปดังนี้ 

1.กรณี สส.พรพิมล ธรรมสาร สส.ปทุมธานี พบว่า แสดงพฤติกรรมและท่าทีชัดเจนว่ามีเจตนาและแสดงออก
อย่างเปิดเผยในการฝ่าฝืนมติพรรค แม้ในครั้งแรกจะยังมิได้มีมติไปสนับสนุนรัฐบาล  แต่ก็ไปแสดงตัวเป็นองค์ประชุม
อย่างเปิดเผย ขัดต่อมติของพรรค  และช่วงการอภิปรายงบประมาณ 2563 วาระ 2-3 ยังแสดงตนโหวตสวนมติพรรค
อย่างเปิดเผย โดยมิได้สนใจและน าพาต่อมติของพรรคแต่อย่างใด ประกอบกับหลักฐานแวดล้อมหลายกรณีตามบันทึก
การสอบสวนเห็นว่า  สส.พรพิมลได้จงใจฝ่าฝืนมติพรรค 

โดยเชื่อได้ว่า เป็นการได้รับการร้องขอและมีประโยชน์ตอบแทนส่วนตน   ถือว่าเป็นการกระท าความผิดวินัย
พรรคอย่างร้ายแรง ซ้ าซาก ควรลงโทษสถานหนัก อย่างไรก็ตามการลงโทษถึงขั้นขับออกจากสมาชิกพรรค ตาม
รัฐธรรมนูญ ผู้นั้นสามารถไปหาพรรคใหม่สังกัดได้ภายใน 30 วัน จึงเห็นว่ายิ่งจะเป็นการสมประโยชน์ของฝ่ายรัฐบาล
มากขึ้นไปอีก จึงเสนอให้กรรมการวินัยและจรรยาบรรณลงโทษทางวินัยในระดับภาคทัณฑ์และใช้มาตรการทางปกครอง
ที่เด็ดขาดคือ ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของพรรค และไม่ส่งสมัครในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  โดยไม่มีเงื่อนไขผ่อนปรนใดๆ 
ทั้งสิ้น 

2.กรณี สส.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สส.กรุงเทพฯ   จากการตรวจสอบและสอบสวนชี้ชัดว่า สส.พลภูมิ  มี
พฤติกรรมและการกระท าที่ฝ่าฝืนมติพรรคแม้จะอ้างเหตุผลด้วยความจ าเป็น และเหตุผลส่วนตัว  ก็ไม่สามารถน ามาเป็น
ข้ออ้าง หักร้างแนวทางของพรรค และจริยธรรมทางการเมือง ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการกระท าที่ขัดต่อมติของพรรคได้ 
แม้ว่าจะยังไม่ได้มีพฤติกรรมการกระท าผิดอย่างถึงที่สุด  แต่ก็ยังคงฝ่าฝืนมติพรรค 

โดยการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณที่ผ่านมา ได้ลงมติไม่ประสงค์ลงคะแนน  สวนทางกับมติของพรรคที่ให้งด
ออกเสียง   แม้จะไม่ถึงขั้นลงมติเห็นชอบแบบราย สส.พรพิมล อย่างไรก็ตาม การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักก็ยังมี
เหตุผลเช่นเดียวกันว่า ในที่สุดก็จะเข้าทางความต้องการของฝ่ายรัฐบาล จึงเห็นควรใช้มาตรการทางปกครองให้พิจารณา
ความผิดโดยให้ภาคทัณฑ์ และไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของพรรคเป็นเวลาหนึ่ง และพิจารณาไม่ส่งเป็นผู้สมัครของพรรคใน
การเลือกตั้งครั้งต่อไป เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ให้พรรคมั่นใจ หรือมีการกระท าที่น่าเชื่อถือว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยของพรรค 
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3.กรณี ส.ส.ขจิตร ชัยนิคม สส.อุดรธานี  ถือว่าได้กระท าผิดวินัยร้ายแรงเช่นกัน  ข้ออ้างและเหตุผลที่ชี้แจงถือ
ว่าฟังไม่ขึ้น แต่พฤติกรรมคือเพียงแสดงตนให้เป็นองค์ประชุม แต่ในความประพฤติต่อมา   ยังไม่เห็นแจ้งชัดว่ายังจงใจที่
จะกระท าผิดเช่นเดิม จึงเสนอให้ด าเนินการภาคทัณฑ์ ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมพรรคในระยะเวลาหนึ่ง และพิจารณาไม่ส่ง
ลงเลือกตั้งในครั้งต่อไป  จนกว่าจะมีข้อเสนอหรือพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
ทั้งนี้ผลสรุปทั้ง 3 กรณีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ จะส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการจริยธรรมของ
พรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาโดยล าดับในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.ที่พรรคเพื่อไทย 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/388234 
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'ชวน' รับ 'กรณ'์ ลาออก ท าพรรคสูญเสียคนเก่ง 

 
"ปธ.สภฯ" รอ เลขาฯ รายงานปมปัญหา 2 อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ รับ "กรณ์" ลาออก ปชป. ท าพรรคสูญเสียคนเก่ง 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ ยังไม่
แจ้งมติขับออก ส.ส.พรรค ต่อ กกต. และท าให้ 2 ส.ส. ที่ไปสมัครพรรคการเมืองใหม่ เกิดปัญหาเป็นสมาชิก 2 พรรค
การเมือง ว่า อยู่ระหว่างติดตามเรื่อง และรอให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานเข้ามา แต่ในความเป็น
จริง ความเป็น ส.ส. จะขึ้นอยู่กับการตัดสินของ กกต. เป็นหลัก และเชื่อว่า 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจน ส่วน ส.ส. อีก 2 
คน ที่ยังไม่มีสถานะเป็นสมาชิก พรรคการเมือง เชื่อว่าทั้ง 2 คน ยังรอหนังสือรับรอง ซึ่งทั้งหมดเป็นการด าเนินการของ
แต่ละพรรคการเมือง สภาไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้ 

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมขอเวลา 3 วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชวน ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีญัตติขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นเข้ามา จึงไม่สามารถตอบเรื่องกรอบเวลาล่วงหน้าได้ จนกว่าจะได้รับญัตติ 
นายชวน ยังปฏิเสธแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของ นายกรณ์  จาติกวณิช ส.ส.บัญชี
รายชื่อ ที่อ้างเหตุผลว่าไม่มีบทบาทภายในพรรค โดยระบุเพียงว่า อยากให้ นายกรณ์ แถลงชี้แจงเหตุผลเอง แต่ยอมรับ
ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ ถือเป็นความสูญเสียคนเก่งมีความสามารถ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862122 
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'กรณ'์ ลาออกประชาธปิัตย์! ลั่นลุยการเมืองตอ่ 
นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และสส.พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย ประกาศค าแถลง
ลาออกผ่านเฟซบุ๊ก เพจ Korn Chatikavanij โดยเปิดใจ ถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ ผม
ท างานภาคเอกชนสายการเงินอยู่เกือบ 20 ปี ต าแหน่งสุดท้ายคือประธานธนาคาร JP Morgan (ประเทศไทย) ผม
ลาออกตอนอายุ 39 เพ่ือมาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่ลาออกตอนนั้นก็เพราะ
อ่ิมตัวกับการท างานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัว และอยากจะหันมาท างานรับใช้บ้านเมือง 

พรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสผมตลอดมา โดยที่โอกาสส าคัญที่สุดคือการเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่
รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง และด้วยเหตุนี้ความผูกพันที่ผมมีกับพรรคและเพ่ือนร่วมพรรคจึงเป็นสิ่งที่จะอยู่กับผมตลอดไป 
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ร่วมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจนเสร็จเรียบร้อย  ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลสามารถ
เดินหน้าได้เต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคที่ผมได้ช่วยร่างไว้ในฐานะ (อดีต) ประธานนโยบาย ผมจึงคิดว่าผมได้
ท าภารกิจที่พรรคได้มอบหมายไว้จนครบถ้วนหมดแล้ว ผมจึงได้ยื่นใบลาออกตามที่ตั้งใจไว้ในการลาออกจากพรรคนั้น 
ผมขอขอบคุณมิตรภาพที่เพ่ือน สส. และอดีตสส.ได้มอบให้ผม ผมจากไปจากพรรคแต่จะยังคิดถึงเพ่ือนๆทุกคน  แต่ที่
ส าคัญที่สุดผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกคนที่ได้ให้โอกาสผมท างานเพ่ือบ้านเมือง ผมไม่มีวันลืมทุกคะแนนที่ให้ผม
ตั้งแต่ปี 2548 ในฐานะผู้สมัครประชาธิปัตย์ รวมถึงก าลังใจของทุกๆคนที่กรุณามอบให้ผมเสมอมา 

ผมมีความฝันที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบแต่ไร้
ความกลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพ มาร่วมกันออกแบบและ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ตลอดเวลาที่ท างานการเมืองมาผมได้มีส่วนร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่ม ท าให้
ผมได้มองเห็นประเทศไทยและสังคมการเมืองไทยในภาพที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น ประสบการณ์เหล่านั้นท าให้ผมตัดสินใจ
เดินหน้าสร้างทางเลือกทางการเมืองที่คนไทยแสวงหา เป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าแม้แต่จะพลั้งพลาด และ
เป็นการเมืองที่มั่นใจในศักยภาพของคนไทย เป็นการเมืองที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงประเทศในหลากหลายมิติ ด้วย
ความเชื่อว่าหากเราไม่กล้าเปลี่ยน ไม่กล้าท้าทายตัวเอง คนไทยจะล าบาก  เพราะเราจะแข่งขันไม่ได้ การจะตัดสินใจสิ่ง
ใดๆก็ตามที่เป็นก้าวที่ส าคัญของชีวิตจะต้องฟังเสียงข้างในของตัวเอง  แต่ส าหรับนักการเมืองไม่ว่าจะก้าวเล็กหรือก้าว
ใหญ่ต้องมาจากการรับฟัง 'เสียงของประชาชน ' อีกด้วย ดังนั้นทุกๆ ก้าวต่อไป ผมตั้งใจจะเดินไปพร้อมกับพ่ีน้อง
ประชาชนทุกคน 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862116 
ส านักข่าว : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649230 
https://www.thansettakij.com/content/politics/418903 
https://mgronline.com/politics/detail/9630000004622 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862116
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649230
https://www.thansettakij.com/content/politics/418903
https://mgronline.com/politics/detail/9630000004622
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“กรณ”์ลุยการเมืองต่อ ชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนประเทศ 

 

 

 

 

 
 “กรณ์”ขอบคุณประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาส ประกาศลุยการเมืองต่อ ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง กล้าคิด 

กล้าท า มีความรอบคอบแต่ไร้ความกลัว เด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม ชวนคนไทยร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปด้วยกัน นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย ประกาศ
ค าแถลงลาออกผ่านเฟซบุ๊ก เพจ Korn Chatikavanij โดยเปิดใจถึงการตัดสินจในครั้งนี้ว่า “ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ 
ผมท างานภาคเอกชนสายการเงินอยู่เกือบ 20 ปี ต าแหน่งสุดท้ายคือประธานธนาคาร JP Morgan (ประเทศไทย) ผม
ลาออกตอนอายุ 39 เพ่ือมาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์   “กรณ์”ขอบคุณ
ประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาส ประกาศลุยการเมืองต่อ ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบแต่
ไร้ความกลัว เด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม ชวนคนไทยร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน  
 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย ประกาศค าแถลง
ลาออกผ่านเฟซบุ๊ก เพจ Korn Chatikavanij โดยเปิดใจถึงการตัดสินจในครั้งนี้ว่า  

“ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ ผมท างานภาคเอกชนสายการเงินอยู่เกือบ 20 ปี ต าแหน่งสุดท้ายคือประธาน
ธนาคาร JP Morgan (ประเทศไทย) ผมลาออกตอนอายุ 39 เพ่ือมาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในสังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ลาออกตอนนั้น ก็เพราะอ่ิมตัวกับการท างานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัว และอยากจะหันมาท า งานรับใช้
บ้านเมืองพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสผมตลอดมา โดยที่โอกาสส าคัญที่สุดคือการเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง และด้วยเหตุนี้ความผูกพันที่ผมมีกับพรรคและเพ่ือนร่วมพรรคจึงเป็นสิ่งที่จะอยู่กับผม
ตลอดไป เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ร่วมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจนเสร็จเรียบร้อย ซึ่งหมายความว่ารัฐบาล 
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สามารถเดินหน้าได้เต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคท่ีผมได้ช่วยร่างไว้ในฐานะ (อดีต) ประธานนโยบาย 
ผมจึงคิดว่าผมได้ท าภารกิจที่พรรคได้มอบหมายไว้จนครบถ้วนหมดแล้ว  ผมจึงได้ยื่นใบลาออกตามที่ตั้งใจไว้ ในการ
ลาออกจากพรรคนั้น ผมขอขอบคุณมิตรภาพที่เพ่ือน ส.ส. และอดีตส.ส.ได้มอบให้ผม ผมจากไปจากพรรคแต่จะยังคิดถึง
เพ่ือนๆ ทุกคน แต่ที่ส าคัญท่ีสุดผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกคนที่ได้ให้โอกาสผมท างานเพ่ือบ้านเมือง ผมไม่มีวันลืม
ทุกคะแนนที่ให้ผมตั้งแต่ปี 2548 ในฐานะผู้สมัครประชาธิปัตย์ รวมถึงก าลังใจของทุกๆ คนที่กรุณามอบให้ผมเสมอมา 
ผมมีความฝันที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบแต่ไร้ความ
กลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพ มาร่วมกันออกแบบและ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ตลอดเวลาที่ท างานการเมืองมาผมได้มีส่วนร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่ม ท าให้
ผมได้มองเห็นประเทศไทยและสังคมการเมืองไทยในภาพที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น  ประสบการณ์เหล่านั้นท าให้ผมตัดสินใจ
เดินหน้าสร้างทางเลือกทางการเมืองที่คนไทยแสวงหา เป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าแม้แต่จะพลั้งพลาด และ
เป็นการเมืองที่มั่นใจในศักยภาพของคนไทย เป็นการเมืองที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงประเทศในหลากหลายมิติ ด้วย
ความเชื่อว่าหากเราไม่กล้าเปลี่ยน ไม่กล้าท้าทายตัวเอง คนไทยจะล าบาก เพราะเราจะแข่งขันไม่ได้ 
การจะตัดสินใจสิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นก้าวที่ส าคัญของชีวิตจะต้องฟังเสียงข้างในของตัวเอง แต่ส าหรับนักการเมืองไม่ว่าจะ
ก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ต้องมาจากการรับฟัง “เสียงของประชาชน” อีกด้วย ดังนั้นทุกๆ ก้าวต่อไป ผมตั้งใจจะเดินไป
พร้อมกับพ่ีน้องประชาชนทุกคน 
อ้าอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/418898 
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วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 12.41 น. 

'ชูวิทย์' ชี้ซักฟอกแค่เกมต่อรองฝ่ายค้าน-รบ. บอกใบ้มี 'พญางูเห่า' ประสานนอกสภา 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง เขียนบทความ "งูเห่าตัวใหญ่ ที่ไม่
เคยปรากฏตัว" เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ในขณะที่ฝ่ายค้านก าลังตามหางูเห่า หรือคนท่ีหันไปยกมือสนับสนุน
ฝ่ายรัฐบาล จะพบว่าสิ่งที่มองเห็นมีเพียงงูเห่าตัวเล็กๆ รุ่นใหม่เท่านั้น ส่วนงูตัวใหญ่นั้นยังแอบซ่อนอยู่ เห็นได้จากการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ดูแล้วไม่ได้จริงจังเท่าท่ีควร เป็นเพียงการต่อรองผลประโยชน์มากกว่า ดังนี้ 

ผมเคยพูดเรื่องงูเห่ามานานหลายครั้งแล้ว ตอนนี้ได้เห็นตัวเป็นๆ นับได้ 12 ตัว แม้ว่าตอนแรกจะมองไม่เห็นว่า
ใครเป็นใคร แต่ท้ายสุดก็หนีไม่พ้นที่จะต้องแสดงตัว งูเห่ามีข้ออ้างสารพัด ไม่ว่า  หนี้บุญคุณ, คดีของวงศาคณาญาติ, 
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการ, อยู่แล้วอึดอัด, กรรมการบริหารไม่เห็นหัว, อุดมการณ์ไม่ตรงกัน (เพ่ิงนึกขึ้นได้) แต่เชื่อเถอะ 
ร้อยทั้งร้อยไม่พ้นเรื่องที่ชาวบ้านร้านกาแฟแถวเยาวราชบ้านผมคุยกันไว้หรอก เขาท าท่าตบกระเป๋ากันป้าบๆ ตุงกันเป็น
แถว บรรดางูเห่าพวกนี้ถือเป็นเพียง “งูเห่ารุ่นเยาว์” ก าลังอยากเติบโต ทนกลิ่นยั่วเย้าไม่ไหว แต่ที่ผมจะพูดถึงนี้ คน
ทั่วไป หรือแม้แต่พวกนักวิเคราะห์การเมืองก็ไม่รู้ การที่พรรคอนาคตใหม่เป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคเพ่ือไทย  แล้วไม่
ประสบความส าเร็จ แม้ว่าจะมีการอภิปราย “ไม่ไว้วางใจ” สักกี่รอบ ก็ล้มรัฐบาลไม่ได้ เหตุเพราะนี่เป็น “กลยุทธ์
การเมืองระดับปรมาจารย์“ หากให้ผมเรียกภาษาชาวบ้าน คือ “งูเห่าระดับพญานาค” ที่ส่งเสียงค ารามน้ ากระเพ่ือม แต่
มองไม่เห็นตัวตน (เพราะไม่ได้อยู่ในสภา) 

การขู่ฟอดๆ ของระดับพญานาค ว่าจะเอารายชื่อนั้น รายชื่อนี้  ของบรรดาคณะรัฐมนตรีไปขึ้นเขียงในวัน
อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยทะยอยปล่อยทีละชื่อ ต้นสายปลายเหตุที่มัวแต่ท าเป็นคัดชื่อยังไม่นิ่ง  ก็เพราะเขย่ากันไม่เสร็จ 
ต่อรองกันอยู่กับรัฐบาล ไอ้แบบนี้เรียกว่า “งูเห่า” หรือ “พญางูเห่า” กันแน?่ คนที่น่าอภิปรายที่สุด กลับไม่มีชื่อ หากคิด
ล้ม คงรู้ว่าใครมีอ านาจบารมีในรัฐบาลนี้ และเป็นจุดเปราะบางที่ฝ่ายค้านจะทะลวงได้ แต่เปล่า ถึงใส่ชื่อก็ขอเอาแค่
น่วมๆ ไม่ถึงขนาดมองหน้ากันไม่ติด แล้วถ้าถึงขนาดไม่อภิปรายคนนี้ มันจะได้ประโยชน์อะไร? มากแค่ไหน? เอาอะไรมา
แลก? รายชื่ออภิปรายได้แค่บรรดาน้องๆ ส่วนพ่ีใหญ่เอาไว้ใช้ขู่เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน อย่างงี้งูเห่าแบบ 12 ตัว
นั้น มันยังไม่มีบารมีท าได้ และยังยอมรับว่าเป็นงูเห่าแบบหน้าชื่นตาบาน  แต่ไอ้ที่อยู่เบื้องหลังนี่สิ น่าจะเรียกว่า “เผด็จ
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การฝ่ายค้าน” ไปเลยก็ได้ ผมเห็นชัดเหมือน 10 ปีก่อน ที่จับปลาไหลคามือมาแล้ว การเมืองไม่ได้เปลี่ยนเลยสักนิด เล่น
การเมืองแบบนี้มันลึกซึ้งนัก ได้ประโยชน์มากกว่า แม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาล 

งูเห่าระดับ ”พญานาค” หรือจะเรียกว่าระดับ “อนาคอนด้า” ไม่โผล่หน้ามาให้เห็นในสภาเหมือนระดับงูเห่า
กระจอกๆ บารมีก็ได้ ชื่อก็ไม่เสีย ไม่ต้องให้คนด่า ไม่ต้องไปวิ่งไล่ใครให้เห็น ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ 
เพราะมีคนไปร้องให้กวนใจ นั่งจิบไวน์สบายแฮที่บ้าน แล้วอย่างนี้พรรคอนาคตใหม่หวังจะประสบความส าเร็จได้ยังไง? 
ในเมื่อฝ่ายค้านไม่มีเอกภาพแบบนี้? เพราะมันเป็นฝ่ายค้านเทียม เตี๊ยมกันมาแต่ต้น จะไป “วิ่งไล่ลุง” มันแค่หนังไทย 
ต่อรองอะไรไม่ได้ ไม่ใช่ระดับอินเตอร์แบบที่เขาเล่น มันเหลือเชื่อ 
ของจริง เขา “นั่งคุยกับลุง” อยู่บนโต๊ะจีนในห้องสูทโรงแรมระดับ 5 ดาว แถวๆ ถนนราชด าริ ของนายทุนใหญ่ มีลิฟท์ 
VIP ไม่ปะปนกับคนทั่วไป “หากจะไม่ให้อภิปรายคนนี้ จะขอคนนั้นขึ้นเป็นรัฐมนตรี ตอนปรับ ครม. หลังการอภิปรายไม่
ไว้วางใจจบ” นักการเมืองรุ่นเก๋าเขาถึงบอก อุดมการณ์ต้องเก็บไว้ในลิ้นชัก การเมืองในสภามันลิเกโรงใหญ่ ผลประโยชน์
ต้องมาก่อนประเทศชาติ เพราะหากกูยังไม่ได้ประโยชน์ แล้วประเทศชาติจะไปได้ประโยชน์ ยังไงวะ? 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466380 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/466380


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 

 

เพื่อไทยลงโทษ 3 งเูหา่ ไม่ส่งลงสมัครเลือกตัง้ 

 

เพ่ือไทยสวมบทโหด ลงโทษ 3 สส. ไม่ปฏิบัติตามมติพรรค ไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า 
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีส.ส.ของพรรคเพ่ือไทย ไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคและพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน เปิดเผย ผลสอบกรณี 3 ส.ส.กระท าการฝ่าฝืนมติพรรค และข้อตกลงร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีส.ส.ของพรรคไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่
ได้รับมอบหมายในการสอบสวน สรุปดังนี้.   
1.กรณีส.ส.พรพิมล ธรรมสาร  จังหวัดปทุมธานี พบว่า ได้แสดงพฤติกรรมและท่าทีชัดเจนว่ามีเจตนาและแสดงออก
อย่างเปิดเผยในการฝ่าฝืนมติพรรค แม้ในครั้งแรกจะยังมิได้มีมติไปสนับสนุนรัฐบาล  แต่ก็ไปแสดงตัวเป็นองค์ประชุม
อย่างเปิดเผย ซึ่งขัดต่อมติของพรรค  และเม่ือช่วงการอภิปรายงบประมาณ 2563 วาระสอง-สาม ยังแสดงตนโหวตสวน
มติพรรคอย่างเปิดเผยโดยมิได้สนใจและน าพาต่อมติของพรรคแต่อย่างใด 
ประกอบกับหลักฐานแวดล้อมหลายกรณีตามบันทึกการสอบสวนเห็นว่า  ส.ส.พรพิมลได้จงใจฝ่าฝืนมติพรรคโดยเชื่อได้
ว่า  เป็นการได้รับการร้องขอและมีประโยชน์ตอบแทนส่วนตน  ถือว่าเป็นการกระท าความผิดวินัยพรรคอย่างร้ายแรง 
ซ้ าซาก ควรลงโทษสถานหนัก อย่างไรก็ตามการลงโทษถึงขั้นขับออกจากสมาชิกพรรค ตามรัฐธรรมนูญ ผู้นั้นสามารถไป
หาพรรคใหม่สังกัดได้ภายในสามสิบวัน จึงเห็นว่ายิ่งจะเป็นการสมประโยชน์ของฝ่ายรัฐบาลมากขึ้นไปอีก  จึงเสนอให้
กรรมการวินัยและจรรยาบรรณลงโทษทางวินัยในระดับภาคทัณฑ์และใช้มาตรการทางปกครองที่เด็ดขาดคือ  ไม่ให้เข้า
ร่วมกิจกรรมของพรรคและไม่ส่งสมัครในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยไม่มีเงื่อนไขผ่อนปรนใดๆ ทั้งสิ้น 
2.กรณี ส.ส.พลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ  จากการตรวจสอบและสอบสวนชี้ชัดว่า ส.ส.พลภูมิได้มีพฤติกรรม
และการกระท าที่ฝ่าฝืนมติพรรคแม้จะอ้างเหตุผลด้วยความจ าเป็น และเหตุผลส่วนตัว  ก็ไม่สามารถน ามาเป็นข้ออ้างหัก
ร้างแนวทางของพรรค และจริยธรรมทางการเมือง และไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการกระท าท่ีขัดต่อมติของพรรคได้ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/611742#cxrecs_s 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/611742#cxrecs_s
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16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.   

 ‘ชัชชาต’ิเมินผนึกดรมีทีม‘กรณ’์ 

 

  “กรณ์” เปิดใจผ่านเฟซบุ๊ก หวังสร้างการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง ลั่นจะเดินหน้าตามเสียงประชาชน สะพัด! 
อรรถวิชช์เตรียมไขก๊อกตามไปตั้งพรรคใหม่ ส่วนจุรินทร์บอกเฉยไม่รู้เรื่อง พร้อมแจงการเข้า-ออกเป็นเรื่องปกติของ
พรรคที่อยู่มาถึง 73 ปี “สาธิต-เทพไท” ชี้เหตุถูกลดบทบาท เตือนไม่แก้ระส่ าแน่    เมื่อวันพุธที่ 15 ม.ค. ยังคงมีความ
ต่อเนื่องในกรณีนายกรณ์ จาติกวณิช อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  ได้ประกาศลาออกจากพรรค 
ปชป. ในช่วงค่ าวันอังคารระหว่างงานเลี้ยงปีใหม่ของ ส.ส.พรรค โดยเมื่อเวลา 10.00 น. นายกรณ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 
ขอบคุณพรรค ปชป.ที่ให้โอกาสตลอดมา โดยโอกาสส าคัญที่สุดคือการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง และด้วยเหตุนี้ ความผูกพันที่มีกับพรรคและเพ่ือนร่วมพรรคจึงจะอยู่ตลอดไป 
“เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ร่วมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจนเสร็จเรียบร้อย  ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลสามารถ
เดินหน้าได้เต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคที่ผมได้ช่วยร่างไว้ในฐานะอดีตประธานนโยบาย ผมจึงคิดว่าผมได้ท า
ภารกิจที่พรรคได้มอบหมายไว้จนครบถ้วนหมดแล้ว ผมจึงได้ยื่นใบลาออกตามที่ตั้งใจไว้” นายกรณ์ระบุ 
     นายกรณ์โพสต์อีกว่า แม้จากไปจากพรรค แต่ยังคิดถึงเพ่ือนๆ ทุกคน แต่ที่ส าคัญที่สุด ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชน
ทุกคนที่ได้ให้โอกาสท างานเพ่ือบ้านเมือง ไม่มีวันลืมทุกคะแนนที่ให้ตั้งแต่ปี 2548 ในฐานะผู้สมัครประชาธิปัตย์ รวมถึง
ก าลังใจของทุกๆ คนที่กรุณามอบให้ผมเสมอมา ซึ่งมีความฝันที่อยากสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่
กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบ แต่ไร้ความกลัว มีความเด็ดเดี่ยว แต่มีคุณธรรม  เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนใน
สังคมไทยที่มีศักยภาพมาร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน  
    “การจะตัดสินใจสิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นก้าวที่ส าคัญของชีวิตต้องฟังเสียงข้างในของตัวเอง แต่ส าหรับนักการเมืองไม่ว่า
ก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ ต้องมาจากการรับฟังเสียงของประชาชนอีกด้วย ดังนั้นทุกๆ ก้าวต่อไป ผมตั้งใจจะเดินไปพร้อมกับ
พ่ีน้องประชาชนทุกคน”นายกรณ์โพสต์ทิ้งท้าย 
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    มีรายงานข่าวแจ้งว่า กระแสข่าวนายกรณ์ลาออกเพ่ือไปลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกับ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นั้น ไม่มีทางแน่นอน แต่นายกรณ์ตั้งใจท างานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นงานที่ถนัดและ
เชี่ยวชาญ โดยจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเพ่ือท าเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ และสตาร์ทอัพ โดยจะมีนายอรรถ
วิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม. พรรค ปชป. ร่วมด้วย โดยทั้งสองคนได้หารือกันมาสักระยะแล้ว และเมื่อวันที่  15 
ม.ค. นายอรรถวิชช์ได้เข้าไปลานายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และในวันที่ 16 ม.ค. นายอรรถวิชช์จะ
แถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊กอรรถวิชช์  
    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์  ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวในเรื่องนี้ว่า 
นายกรณ์ไม่เคยพูดกับตนเองในเรื่องนี้ และยังไม่ทราบเหตุผลของนายกรณ์ ขอให้เขาออกมาให้เหตุผลว่าเกิดจากอะไร 
ถ้าให้พูดอะไรไปก่อน เกรงว่าจะไม่ตรง  
    เมื่อถามว่า ความสัมพันธ์กับนายกรณ์เป็นอย่างไร เพราะมีข่าวว่าถูกลดบทบาทจากที่เคยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ของพรรค  นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่มีปัญหากับนายกรณ์ ส่วนบทบาทหน้าที่นั้น  นายกรณ์ท าหน้าที่ ส.ส.ในสภา
ผู้แทนราษฎร แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค ขณะที่การท างานในทีมเศรษฐกิจของพรรคไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่ช่วง
หลังเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาจ านวนมากช่วยเสริมทีมดังกล่าว อาทิ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ได้มาท าหน้าที่รองหัวหน้า
พรรค และดูแลทีมเศรษฐกิจทันสมัย เพราะโลก ภาวะทางเศรษฐกิจ และกลไกรูปแบบต่างๆ เปลี่ยนไป จึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมในพรรคมากขึ้น  
    ถามต่อว่าดูเหมือนจะมีสมาชิกพรรคลาออกอีก นายจุรินทร์กล่าวว่า  ยังไม่ทราบเรื่องนี้ แต่พรรคอยู่มา 73 ปี ผ่าน
ร้อนผ่านหนาว ผ่านสถานการณ์ที่มีทั้งคนเข้าและออกในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งการพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความอยากให้มีคน
ลาออก แต่มองว่าการเดินออกไปกับการเดินเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเกิดขึ้นทุกสมัย  โดยในปี 2562 มีคนลาออกจาก
สมาชิกพรรค 700-800 คน และมีผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค 14,000 คน อีกทั้งในเร็วๆ นี้จะมีการเปิดตัวผู้ที่จะเข้ามา
ช่วยงานและผู้ให้การสนับสนุนพรรค 
     เมื่อถามว่าหลังจากนี้ต้องหารือกับแกนน าพรรคคนอ่ืนๆ หรือไม่ เพราะดูเหมือนแกนน าหลายคนได้ลดบทบาทตัวเอง
ลง นายจุรินทร์กล่าวว่า ทุกคนในพรรคยังมีบทบาท ทั้งนายชวน และยังเป็นก าลังส าคัญให้พรรค  เช่นเดียวกับนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน แม้เป็นอดีตหัวหน้าพรรค ยังมีความสัมพันธ์กับพรรคอยู่ ขณะที่การ
ท างานของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็มีความก้าวหน้าและมีทิศทางในการน าพาพรรคไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ 
ซึ่งต้องจับมือกัน 3 ฝ่าย เดิน 3 ขาไปพร้อมกัน คือ คณะรัฐมนตรี สภา และคณะกรรมการบริหารพรรค 
    นายชวนกล่าวเช่นกันว่า ต้องรอให้นายกรณ์แถลงความชัดเจนก่อน ส่วนที่สมาชิกพรรคหลายคนลาออกนั้น ถ้าคนที่
ลาออกไปเป็นคนเก่ง มีความสามารถ พรรคก็มีความสูญเสีย 
    นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. โพสต์รูปภาพและข้อความบนเฟซบุ๊ก ว่าขอบคุณเพ่ือนที่สนับสนุน
การท างานของตนเอง และพรรค ปชป.มาเป็นอย่างดี ไม่ว่าพรรคอยู่ในสถานะใด ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทั้งในยามที่
รุ่งเรืองและมีปัญหา เมื่อเพ่ือนตัดสินใจที่จะเดินไปบนเส้นทางใหม่ ก็ขอให้ประสบความส าเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจที่จะ
ท าให้กับส่วนรวม ความเป็นเพื่อนยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
    นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรค ปชป. โพสต์เฟซบุ๊กเช่นกันว่า เคยคุยกับนายกรณ์หลายครั้งก่อนหน้านี้ รู้
ว่าในใจของนายกรณ์ถูกลดบทบาทและไม่ได้รับโอกาสจากพรรค แต่นายกรณ์เป็นสุภาพบุรุษมากพอ ไม่ยกเรื่องนี้มาเป็น
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ประเด็น ซึ่งการลาออกของนายกรณ์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาต่อการลาออกของคนนอกพรรคกลับแรงกว่าคนในพรรค ในแง่
ที่ว่าตัดสินใจถูกแล้ว ในขณะที่พรรคท่องว่าการเข้า-ออกของคนเป็นเรื่องปกต ิ
         “คนระดับอดีตแกนน าพรรค เคยลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรค เคยท างานให้พรรคด้านสร้างคนรุ่นใหม่ เคยเป็นถึง
อดีต รมว.การคลังของพรรคลาออกมันปรกติตรงไหน ก่อนหน้านี้กรณีคุณพีระพันธุ์ หรือคุณหมอวรงค์ที่ทั้ง 2 คนท างาน
ให้พรรคอย่างมากมาตลอด ลาออก ผมว่ามันก็ไม่ปรกตินะครับ ความจริงมีคนที่ลาออกจากพรรคเงียบๆ แต่ไม่เป็นข่าว
อีกหลายคน ผมว่ามันสะท้อนปัญหาการบริหารภายในพรรคแน่นอน  หากคนมีอ านาจยังคิดกันแค่ว่ามันเป็นเรื่องปกติ 
ต้องรับรู้ด้วยสมาชิกและคนสนับสนุนพรรคหลายคน รู้สึกท้อถอยและสั่นคลอนว่าเราจะเดินต่อกันไปอย่างไร” 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า  เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของนายก
รณ์ดี เพราะตอนนายกรณ์เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคแข่งกับนายจุรินทร์ ซึ่งพ่ายแพ้  แต่โดยปกติที่ผ่านมาประเพณี
ปฏิบัติของการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ปชป. ถ้าผู้สมัครคนใดได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค คนแพ้ก็จะได้รับการสนับสนุน
ให้เป็นรองหัวหน้าพรรค แต่ครั้งล่าสุดผู้พ่ายแพ้ไม่มีใครได้เป็นรองหัวหน้าพรรคแม้แต่คนเดียว 
       “ผมเข้าใจหัวอกของเพ่ือน คนที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดีเด่นระดับโลก เคยเป็นหัวหน้าทีม
เศรษฐกิจ เคยเป็นรองหัวหน้าพรรค เคยเป็นประธานนโยบายของพรรค เมื่อไม่มีบทบาทใดๆ ในพรรคก็ยากจะท าใจ” 
นายเทพไทโพสต์ 
    ส าหรับผู้ที่จะขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทนนายกรณ์นั้น ตามล าดับจะเป็นนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 
ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อล าดับที่ 25 แต่ก่อนหน้านี้นายดวงฤทธิ์ได้ลาออกไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย (รปช.) ท าให้นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อล าดับที่ 26 จะขยับขึ้นมาแทน ซึ่ง
นายจักรพันธ์ หรือ ส.จ.เซ้ม อดีตสมาชิกสภา อบจ.ปราณบุรี เจ้าของโควเซ้มฟาร์ม ฟาร์มไก่ชนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 
และเป็นบุตรชายนายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
มีรายงานจาก ปชป.แจ้งว่า นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งข้อความเข้าไลน์กลุ่ม 
ส.ส.ประชาธิปัตย์ แจ้งการลาออกจากพรรคตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.แล้ว ก่อนให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ได้จดตั้ง
พรรครัฏฐาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นสาขาของใคร และไม่ได้มีการชวนใครในพรรค ปชป.มาอยู่ด้วย  แม้แต่
นายกรณ์ 
       ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวถึงกระแสทาบทาบนายกรณ์มาลงผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรค 
พปชร. ว่ายังไม่ได้พูดคุยและทาบทามนายกรณ์ตามข่าวแต่อย่างใด ส่วนนายกรณ์จะไปตั้งพรรคใหม่หรือไม่นั้น ไม่ทราบ 
ต้องไปถามเจ้าตัวเอง 
    นายสุทธิชัย หยุ่น นักหนังสือพิมพ์ชื่อดัง อดีตผู้บริหารเครือเนชั่น ได้ทวีตข้อความระบุว่า มีคนกระซิบว่าชัชชาติอาจ
ไปรวมพลกับกรณ์ คุณเชื่อไหม 
    ต่อมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ท้าชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊กว่า  "ขอเป็นก าลังใจ
ให้คุณกรณ์ในการเดินก้าวต่อไปทางการเมืองนะครับ คุณกรณ์เป็นคนเก่ง มีความสามารถ และยังมีอนาคตอีกไกลครับ 
แต่ที่มีข่าวว่าผมจะไปรวมพลกับคุณกรณ์นั้นไม่จริงนะครับ". 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54668 
ส านักข่าว : https://mgronline.com/politics/detail/9630000004691 

https://www.thaipost.net/main/detail/54668
https://mgronline.com/politics/detail/9630000004691
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กลัวคุก! ไม่แตะป้อม เหลิมปัดซเูอี๋ยนาฬิกาหรูจบแล้ว /4งูเห่าบี้กกต.แจงสถานะส.ส. 

 

  "ป้อม” โต้ข่าวล็อบบี้ “เหลิม” ไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ลั่นพร้อมชี้แจง "เฉลิม" โบ้ยไม่รู้จัก "ประวิตร" เป็นการส่วนตัว
อ้างไม่ซักฟอก หวั่นทีมงานติดคุก จะเสียชื่อหากเอาเรื่องเก่า ป.ป.ช.ตีตกไปแล้ว เท่ากับไม่ยอมรับองค์กรอิสระ โฆษก 
พท.ปูดนายกฯ เตรียมยุบสภาหนีการซักฟอก ผลสอบ พท.ลงดาบ 3 ส.ส.งูเห่าไม่ส่งสมัคร ส.ส. “ปิยบุตร” พลิ้วเช็กองค์
ประชุม อนค.ขับงูเห่าอ้างเอาเวลาไปสู้คดีให้พรรค "กวินนาถ" ขู่ฟ้อง อนค.หากโดนแกล้ง  กกต.เผยฐานข้อมูล 4 ส.ส.ยัง
เป็นสมาชิก อนค.อยู่ ส่อส่งศาล รธน.วินิจฉัย    ที่ท าเนียบรัฐบาล วันที่ 15 มกราคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีตนเองจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ก็ไม่ได้รู้สึกโล่งใจหรืออะไร เพราะตนท าทุก
อย่างด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้ หากฝ่ายค้านอภิปรายเกี่ยวโยงมาถึงตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม พร้อมที่จะชี้แจง สบาย
อยู่แล้ว ตอบได้ ไม่มีปัญหา เพราะมั่นใจว่าไม่ได้ท าอะไรผิด ตอบได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องของงานด้านความมั่นคง 
อาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีมีการซื้อ ก็ยืนยันว่าด าเนินการถูกต้องตามระเบียบการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 
ผู้สื่อข่าวถามว่า มั่นใจว่าจะไม่ถูกล้มในการอภิปรายใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “จะไปล้มได้อย่างไร มีแต่เดินอยู่” 
    เมื่อถามถึงกระแสข่าว ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย (พท.) ส่งคนมาพูดคุย
ว่าจะไม่อภิปรายตนเอง พล.อ.ประวิตรกล่าวปฏิเสธว่า ไม่ได้พูดคุยกับเขา จะไปรู้อะไร จะมีชื่อหรือไม่มีชื่อตนในการถูก
อภิปรายครั้งนี้ก็ได้ 
    ด้าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง กล่าวปฏิเสธกระแสข่าวว่ามีการพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพ่ือให้ตัดชื่อ พล.อ.
ประวิตร ออกจากญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยพบหรือพูดคุยใดๆ กับ พล.อ.ประวิตร
เลย ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ไม่เคยคุยกันสักครั้งเดียว หากจะพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร สู้พูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯ เลยจะดีกว่า ส่วนที่ไม่เห็นด้วยในการใส่ชื่อ พล.อ.ประวิตรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นั้น เนื่องจาก
เห็นว่าหากเป็นข้อมูลเก่า 
    "อย่างเรื่องบัญชีทรัพย์สิน แหวนและนาฬิกา ประเด็นนี้ถือว่ามันจบไปแล้ว  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการชี้มูลวินิจฉัยแล้วว่าไม่ผิด ดังนั้นหากฝ่ายค้านจะไปอภิปรายในประเด็นนี้ ก็เท่ากับว่า
ไม่ยอมรับการตัดสินของ ป.ป.ช.ที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน าซ้ าคนที่อภิปรายต้องรับผิดชอบตัวเอง อาจจะมี
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ความผิดติดคุกกันได ้ในฐานะที่พรรคเพื่อไทยมอบหมายให้ผมเป็นกุนซือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ อ่านกฎหมายรู้ 
ดูกฎหมายเป็น ถ้าพาทีมงานไปจบแบบนั้นเสียชื่อตาย แต่หากใครมีข้อมูลใหม่ที่จะอภิปราย พล.อ.ประวิตร จะไม่คัดค้าน
เลย" 
    ร.ต.อ.เฉลิมยืนยันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีหมัดเด็ดอย่างแน่นอน  ได้ติว ส.ส.ที่จะอภิปรายในส่วนของพรรคเพ่ือ
ไทยไปแล้ว ก็หวังว่า ส.ส.ที่เป็นตัวแทนในการอภิปรายจะพรีเซนต์ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้งนี้ตนเองไม่ได้มีปัญหา
ขัดแย้งใดๆ กับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย 
    ขณะที่นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนจะท างานรวบรวมข้อมูลในส่วนของ พล.อ.
ประวิตรต่อไป ร.ต.อ.เฉลิมพูดว่าจะไม่อภิปราย พล.อ.ประวิตร ในประเด็นนาฬิกา  แต่ข้อมูลของตนไม่ใช่เรื่องนาฬิกา 
ร.ต.อ.เฉลิมเป็นผู้ใหญ่ทางการเมือง อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอด เป็นคนมีอุดมการณ์สูง ถ้าได้เห็นข้อมูลจะเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ คงพร้อมท าเพ่ือประโยชน์ประเทศชาติด้วยเช่นกัน ส่วนข้อมูลเป็นเรื่องใดนั้น ขอไว้รอฟังในวัน
อภิปรายทีเดียว มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เมื่อท าการบ้านเสร็จแล้วคงได้มีการพูดคุยกัน 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะท าเล่นๆ ไม่ได้ ข้อมูลต้องชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะไม่อภิปราย เพราะท าอะไรต้องมีความ
รับผิดชอบ 
     "ข้อมูลที่มีถ้าเป็นประเทศอ่ืนรัฐบาลคงอยู่ไม่ได้ แต่ส าหรับประเทศไทยต้องยอมรับว่า ที่นี่ประเทศไทย ประเทศกูมี  
ไม่เหมือนอย่างท่ีคิด อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น" นายศรัณย์วุฒิกล่าว 
ปูดนายกฯ ยุบสภาหนีซักฟอก 
    นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยจะอภิปรายรัฐมนตรีแน่นอน 5 คน ส่วน
ความเห็นส.ส.เพ่ือไทยกับ ร.ต.อ.เฉลิมเรื่อง พล.อ.ประวิตร ต้องดูว่าหากจะอภิปรายในเรื่องนาฬิกาตามที่  ป.ป.ช.ใช้
ก าปั้นทุบดินตอบกลับมาจะท าได้เพียงแค่ดิสเครดิตเท่านั้น เป้าหมายหลักของฝ่ายค้านคือ นายกรัฐมนตรีและเรื่อง
เศรษฐกิจ แต่ถ้าเรามีข้อมูลมีหลักฐานใหม่ของ พล.อ.ประวิตร ก็ควรอภิปราย ร.ต.อ.เฉลิมไม่ได้ระบุชัดเจนเสียทีเดียวว่า
จะไม่อภิปราย เพราะยังต้องรอความเห็นจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่ควรถูกอภิปรายเพิ่มเติมเข้ามา 
     นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเองว่า 
พล.อ.ประยุทธ์เตรียมจะยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แทนการปรับ ครม.เพราะสารพัดปัญหาของรัฐบาลมาถึงจุด
ที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย 
      พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย  กล่าวว่า ในส่วนพรรคเสรีรวมไทยยืนยันจะขอ
อภิปราย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, นายวิษณุ เครืองาม  รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่อาจอยู่ในโควตาของพรรคอนาคตใหม่ อย่างไรก็ตาม คงต้องตกลงกับพรรคเพื่อไทยก่อนเพ่ือ
หาข้อสรุปในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านภายในสัปดาห์นี้อีกครั้ง ยืนยันไม่มีการล็อบบี้พรรคเสรีรวมไทย เพราะเราเป็นพรรค
เล็ก เขาคงไม่มองเรา เขาคงคุมเราได้แค่เรื่องการจัดสรรเวลาอภิปราย แต่คุมเราไม่ได้ว่าจะอภิปรายหรือไม่อภิปรายใคร 
    พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวถึงเนื้อหาที่จะอภิปราย พล.อ.ประวิตร ว่า  จะเป็นเรื่องเก่าๆ อาทิ การแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการต ารวจ การละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรวจสอบการย้าย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล จากผู้บัญชาการต ารวจตรวจ
คนเข้าเมือง (สตม.) มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษส านักนายกรัฐมนตรี ปกติจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากระท าผิดอะไร 
แต่ปรากฏว่าไม่มีการตรวจสอบอะไรรวมถึงเรื่องคดีนาฬิกายืมเพ่ือนที่ขณะนี้ กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ก าลังขอหลักฐานจาก ป.ป.ช.อยู่ ยืนยันว่าการตรวจสอบเรื่องเก่าที่ไม่ใช่ในรัฐบาลนี้
ท าได้ เพราะที่ผ่านมาสมัยรัฐบาล คสช.ไม่เคยมีการตรวจสอบ จึงต้องถูกตรวจสอบความผิดเรื่องการทุจริต จะเอาผิด
เมื่อไรก็ได้ 
    ที่พรรคเพ่ือไทย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ส.ของพรรคไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคและพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน ที่มีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน ได้เปิดเผยเอกสารผลสรุปการสอบ 3 ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรค ดังนี้ 
1.กรณีนางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี เชื่อได้ว่าเป็นการได้รับการร้องขอและมีประโยชน์ตอบแทนส่วนตน ถือว่า
เป็นการกระท าความผิดวินัยพรรคอย่างร้ายแรง ซ้ าซาก ควรลงโทษสถานหนัก อย่างไรก็ตามการลงโทษถึงขั้นขับออก
จากสมาชิกพรรคตามรัฐธรรมนูญ ผู้นั้นสามารถไปหาพรรคใหม่สังกัดได้ภายในสามสิบวัน จึงเห็นว่ายิ่งจะเป็นการสม
ประโยชน์ของฝ่ายรัฐบาลมากขึ้นไปอีก จึงเสนอให้กรรมการวินัยและจรรยาบรรณลงโทษทางวินัยในระดับภาคทัณฑ์ 
และใช้มาตรการทางปกครองที่เด็ดขาดคือไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของพรรค  และไม่ส่งสมัครในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดย
ไม่มีเงื่อนไขผ่อนปรนใดๆ ทั้งสิ้น 
พท.ลงดาบ 3 สส.งูเห่า 
    2.กรณีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ ได้มีพฤติกรรมและการกระท าที่ฝ่าฝืนมติพรรคแม้จะอ้างเหตุผล
ด้วยความจ าเป็น และเหตุผลส่วนตัว ก็ไม่สามารถน ามาเป็นข้ออ้างหักร้างแนวทางของพรรคและจริยธรรมทางการเมือง 
การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักก็ยังมีเหตุผลเช่นเดียวกันว่า ในที่สุดก็จะเข้าทางความต้องการของฝ่ายรัฐบาล จึงเห็น
ควรให้ภาคทัณฑ์ และไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของพรรคเป็นเวลาหนึ่ง และพิจารณาไม่ส่งเป็นผู้สมัครของพรรคในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ให้พรรคมั่นใจหรือมีการกระท าที่น่าเชื่อถือว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยของพรรค 
    3.กรณีนายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี ถือว่าได้กระท าผิดวินัยร้ายแรงเช่นกัน ข้ออ้างและเหตุผลที่ชี้แจงถือว่าฟังไม่
ขึ้น แต่พฤติกรรมคือเพียงแสดงตนให้เป็นองค์ประชุม แต่ในความประพฤติต่อมา ยังไม่เห็นแจ้งชัดว่ายังจงใจที่จะกระท า
ผิดเช่นเดิม จึงเสนอให้ด าเนินการภาคทัณฑ์ ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมพรรคในระยะเวลาหนึ่ง และพิจารณาไม่ส่งลงเลือกตั้ง
ในครั้งต่อไป จนกว่าจะมีข้อเสนอหรือพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
    ผลสรุปทั้ง 3 กรณีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ จะส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการจริยธรรมของ
พรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค 
    นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พร้อมนายศุภชัย ใจสมุทร 
นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ยื่นส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ตรวจสอบความชัดเจน
กรณีถูกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) มีมติให้ขับออกจากพรรค แต่ไม่ได้มีการท าหนังสือพ้นสมาชิกภาพเป็นลายลักษณ์
อักษรว่า ทราบว่า น.ส.ศรีนวลยื่น กกต.แล้ว และ กกต.ก าลังจะด าเนินการ ก่อนหน้านี้ตนถึงได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า น.ส.ศรี
นวลรู้ได้อย่างไรว่าปลดแล้ว จะอ้างว่ารู้จากสื่อคงจะชอบกล ซึ่งปกติควรจะต้องทัน กรอบเวลาหาพรรคสังกัดเพราะมีวิธี
นับอยู่ว่าแจ้งเมื่อไร และนับอย่างไร ซึ่ง กกต.ก าลังด าเนินการเรื่องนี้ 
    นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้ง 4 คนซึ่งถูกขับออกจากพรรค
และมีปัญหาในการหาพรรคการเมืองสังกัดว่า ตอนนี้รอให้สภารายงานเรื่องนี้เข้ามา ซึ่งที่จริงแล้วความเป็น ส.ส.ขึ้นอยู่
กับการตัดสินของกกต. อย่างไรก็ตาม ถ้าเรื่องมาถึงสภา ก็จะดูแลเรื่องนี้ให้ 1-2 วัน ทางสภาจะรายงานเรื่องสถานภาพ
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ของ ส.ส.ทั้ง 4 คน ทั้งนี้ เข้าใจว่าพรรคท่ีจะรับ ส.ส.ทั้ง 4 คนก าลังรอหนังสือการพ้นสมาชิกพรรคจากอีกพรรคการเมือง
หนึ่งอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องถามพรรคการเมืองที่จะรับ ส.ส.ทั้ง 4 คนว่าสาเหตุคืออะไร กรณีดังกล่าวยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
ดังนั้นต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับ ส.ส.ที่ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไป
ตามขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่ง น.ส.ศรีนวลแสดงเจตจ านงชัดเจนในการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค ภท.  โดยบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญก าหนดชัดเจนว่า เมื่อ ส.ส.ถูกขับออกจากพรรคเดิมจะต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน 30 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างรอการลงวันที่ในหนังสือที่พรรคอนาคตใหม่จะด าเนินการยื่นให้กับ กกต. และรอ กกต.ด าเนินการ จากนั้นพรรค 
ภท.จะลงวันที่ในหนังสือเพ่ือรับเป็นสมาชิกพรรคต่อไป 
    “เมื่อ น.ส.ศรีนวลถูกขับออกจากพรรคเดิม และได้แสดงความจ านงเข้าร่วมท างานกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งทุกวันนี้  
น.ส.ศรีนวลก็ได้เข้ามาให้ความคิดเห็นช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ของพรรคภูมิใจไทย เพราะถือว่าเป็นคนในบ้านเดียวกัน
แล้ว" นายอนุทินกล่าว 
    ส่วน น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงกรณีมติขับออกจากพรรค อนค.อาจไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากมีรายงานว่าองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ไม่ครบ และจะครบก าหนด 30 วัน เพ่ือสังกัดพรรคใหม่ภายใน 15 
ม.ค.ว่า เป็นเรื่องท่ีฟังไม่ข้ึน เพราะการประชุมใหญ่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า หากองค์ประชุมไม่ครบ ก็ไม่สามารถประชุมได้ 
ซึ่งนี่คือวิถีปฏิบัติ ทั้งนี้ไม่ทราบเจตนากลั่นแกล้งให้สิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.หรือไม่ แต่ยืนยันว่ามติพรรคสมบูรณ์ 
100% เพราะขณะนี้ตนไม่สามารถเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของพรรค อนค.ได้แล้ว อีกทั้งในเว็บไซต์ก็ระบุข้อมูล ส.ส.ชัดว่า
ตนถูกขับออกจากพรรค อนค. แม้จะไม่มีเอกสารจากพรรคออกมา 
งูเห่าอนค.ขู่ฟ้องโดนแกล้ง 
    “ดิฉันได้น าข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท และ กกต.ก็รับรองการเป็นสมาชิกพรรค
พลังท้องถิ่นไท  และได้แจ้งต่อประธานสภาฯ แล้ว จึงคิดว่าไม่น่ามีปัญหา หากเรื่องนี้มีปัญหา ผู้ที่รับผิดชอบควรเป็น
พรรคอนาคตใหม่ แต่ถ้ามีปัญหา ก็คงจะฟ้องร้องต่อไป” น.ส.กวินนาถกล่าว พร้อมแนะน าให้ น.ส.ศรีนวลเดินหน้าสมัคร
เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เพ่ือรักษาสิทธิ์ เพราะวันที่ 15 ม.ค. เป็นวันสุดท้าย  
     ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีความไม่ชัดเจนของพรรคในการขับ 4 ส.ส.
อนาคตใหม่ออกจากพรรคว่า เรื่องนี้ก าลังด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน ตกใจอยู่ที่เห็นข่าวนี้ แต่คิดว่าไม่น่าจะมี
ปัญหา เดิมที่ประชุมวิสามัญเสนอให้ขับ 4 ส.ส.อนาคตใหม่ออกจากพรรค แต่ตามรัฐธรรมนูญจะต้องใช้มติที่ประชุม ส.ส.
และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งพรรคได้จัดประชุมพรรคทันทีในวันรุ่งขึ้น และมีมติขับออก มติที่เกิดขึ้นจะต้องตรวจสอบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และจัดท ารายงานการประชุมให้ กกต.ต่อไป 
    เมื่อถามว่า ขณะนี้ กกต.ยังไม่ได้รับรายงานการประชุมเรื่องการขับอดีต 4 ส.ส.อนาคตใหม่ออกจากพรรค เนื่องจากมี
ปัญหาการประชุม ส.ส.อนาคตใหม่ในวันดังกล่าวมีองค์ประชุมไม่ครบ ขาดตัวแทนภาคร่วมประชุม นายปิยบุตรกล่าวว่า 
ก าลังตรวจสอบ แต่ขั้นตอนในวันดังกล่าวค่อนข้างรีบเร่ง จึงต้องไปตรวจสอบรายละเอียดและลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุม
ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ มิเช่นนั้นจะกลายเป็นมติไม่ชอบ ส.ส.เหล่านั้นจะไม่ถูกขับออกจากพรรคจริงๆ ทั้งนี้ เป็นเรื่อง
ของ กกต.จะระบุว่าใครจะอยู่ในสังกัดพรรคใด แต่ถ้ามีชื่อซ้ าซ้อนกันทั้งสองพรรค ถือว่าหลุดจาก ส.ส.ทั้งสองพรรค เป็น
แนวที่ กกต.ด าเนินการมา 
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    "ตอนนี้ก าลังตามเรื่องอยู่ทุกวัน พรรคเรามีหลายเรื่องมาก ถ้าลดจ านวนคดีให้เราน้อยๆ จะได้มีเวลาไปท าเรื่องพวกนี้ 
ขณะนี้เราต้องแก้คดีทุกวันเต็มไปหมด ทั้ง 4 คนคงไม่ต้องกังวลใจอะไร เพราะประกาศตัวชัดเจนแล้ว ถ้าไปปรากฏชื่อ
ซ้อนกัน 2 พรรคก็เป็นหน้าที่ของ กกต." นายปิยบุตรกล่าว 
    ถามว่าพรรคไม่ยืนยันใช่หรือไม่ว่าทั้ง 4 คนยังไม่พ้นจากสมาชิกพรรคตามกฎหมาย นายปิยบุตรตอบว่า ต้องไปเช็กว่า
วันนั้นมีการเซ็นชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ พอมีมติเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะมีความสมบูรณ์ทันที ต้องรอการส่ง
เอกสารหนังสือรับรองให้ กกต.เพ่ือยืนยันอย่างเป็นทางการ 
    "จะท าไปท าไม ภารกิจของเราคือการจัดท าเอกสารให้ครบถ้วน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพรรคอนาคตใหม่ แต่เป็นเรื่อง
ของทั้ง 4 คนที่ต้องรับผิดชอบเองต่อสิ่งที่กระท าไป แต่กลายเป็นว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องไปตามรับผิดชอบให้ ทั้ง 4 คน
คงต้องดูแลตัวเองด้วย ขอให้เย็นๆ ดูแล้วออกอาการไปนิด" นายปิยบุตรกล่าวเมื่อถามว่า ตั้งใจหรือไม่ที่ต้องให้ 4 ส.ส.มี
ชื่อซ้ าซ้อนกัน 2 พรรค 
    เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ส านักงาน กกต. น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พร้อมด้วยนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี 2 
ใน 4 ส.ส.ที่พรรค อนค.มีมติขับพ้น ส.ส. และได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 และ 26 
ธ.ค. ได้เดินทางเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านกิจการพรรคการเมืองกรณีที่พรรค อนค.ระบุว่ามติขับ 4 ส.ส. พ้นจากการเป็น
สมาชิกพรรคอาจไม่สมบูรณ์เพราะองค์ประชุมไม่ครบ แต่ตนและนายจารึกได้ไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่น
ไทแล้ว การกระท าของพรรค อนค.จะถือเป็นการกลั่นแกล้ง ส.ส.ทั้ง 4 คนหรือไม ่
อ้ึง! 4 ส.ส.ยังเป็นสมาชิกอนค. 
    อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงาน กกต. ขณะนี้รอการรายงานการเพ่ิมลดจ านวนสมาชิกพรรคไตรมาสสุดท้ายปี 62 
คือตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.62 ที่ทุกพรรคการเมืองต้องส่งมายัง กกต.ภายในวันที่ 15 ม.ค. โดยในส่วนของพรรค อนค. ณ 
เวลา 16.30 น. ส านักงาน กกต.ยังไม่ได้รับเอกสารรายงานดังกล่าว แต่อาจจะมีการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่ กกต.เปิด
ให้ด าเนินการได้ แต่ในระบบฐานข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ขณะนี้ยังพบว่ามีชื่อของ 4 ส.ส.เป็นสมาชิก
พรรคอยู่ ขณะเดียวกันทางพรรคพลังท้องถิ่นไทก็ได้มีหนังสือแจ้งมายังส านักงาน  กกต.แล้วว่า น.ส.กวินนาถและนาย
จารึกได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้ว พร้อมหลักฐานประกอบครบถ้วน ดังนั้นในส่วนปัญหาของ น.ส.กวินนาถและนาย
จารึก ขณะนี้เท่ากับว่ามีชื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 2 พรรคการเมือง อาจถูกนายทะเบียนพรรคการเมืองลบชื่อออก
จากการเป็นสมาชิกทั้งสองพรรคการเมืองตามมาตรา 26 วรรคสอง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งก็จะมีผลให้
ต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส.เช่นกัน 
     ขณะที่ในส่วนของนางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และพ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่มีการเปิดตัวจะเข้า
พรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐ แต่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น หากทางพรรคอนาคตใหม่ใช้เวลาในการ
ตรวจสอบองค์ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคในวันที่ 17 ธ.ค. ที่มีมติขับ 4 ส.ส.พรรคล่าช้า
หรือยอมเสียค่าปรับจากการแจ้งรายงานการเพ่ิมลดจ านวนสมาชิกพรรคไตรมาสสุดท้ายของปี  62 เพราะแจ้งช้าแล้ว
ต่อมามีการแจ้งต่อ กกต.ยืนยันว่าองค์ประชุมในวันที่ 17 ธ.ค. ครบถ้วนและมติขับพ้นสมาชิกพรรคถูกต้อง ทั้ง 4 คนไม่ได้
เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็จะเกิดปัญหาว่าทั้ง 4 คนหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดไม่ทันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคมีมติขับพ้นสมาชิก คือต้องหาพรรคการเมืองสังกัดภายในวันที่ 16 
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ม.ค. และกลายเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าทั้ง 4 คนหลุดจากการเป็น ส.ส.เขตแล้วใช่หรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องมีการยื่นให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
    วันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องให ้กกต.ตรวจสอบ
กรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. เปิดเผยข้อมูลว่ามีพรรคการเมืองจ านวน 34 พรรค ที่ปรากฏรายการกู้เงินใน
เอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี 2561 แต่เนื่องจากพรรคไทยรักษาชาติถูกศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรค
ไปแล้ว และพรรคอนาคตใหม่ กกต.ได้ส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว วันนี้ตนจึงยื่นเรื่องให้ กกต.ตรวจสอบ
พรรคการเมือง 32 พรรคที่เหลือ โดยขอให้ตรวจสอบว่าทั้ง 32 พรรคการเมืองดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 62 ของ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ หากเข้าข่ายก็จะต้องมีการเอาผิดตามมาตรา 72 ของ พ.ร.ป.พรรค
การเมือง ซึ่ง กกต.เคยวินิจฉัยกรณีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว และส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคตามมาตรา 
92 (3) พ.ร.ป.พรรคการเมืองต่อไป แต่กรณีนี้อาจจะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ เพราะถ้อยค าที่พรรคการเมืองใช้มีถ้อยค าที่
แตกต่างกัน ทั้ง “เงินกู”้ “เงินยืม” “เงินทดรองจ่าย” ซ่ึง กกต.จะต้องวินิจฉัยค าเหล่านี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  
    ขณะที่ ส านักงาน กกต.ออกชี้แจงและให้ข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองว่า
เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ว่านายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่ง
ปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 2557 ถึงงบการเงินประจ าปี 2561 หากตรวจสอบแล้ว พบว่าพรรคการเมืองใดกระท า
การเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องแจ้งให้
พรรคการเมืองดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมืองต่อไป 
     นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย  กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยในแต่
ละปีช่วงปี 57-61 จึงมีเงินทดรองจ่ายเข้ามา เพ่ือจัดการเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็น
การใช้กฎหมายฉบับเดิมที่ไม่ได้ห้ามยืมเงินหรือห้ามมีเงินทดรองจ่าย  ซึ่งอนุญาตให้ท าได้ แต่หลังจากที่ พ.ร.บ.พรรค
การเมือง พ.ศ.2560 บังคับใช้โดยการปลดล็อกหรืออนุญาตโดย คสช. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 ที่มีการใช้กฎหมายฉบับใหม่ 
พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้มีเงินทดรองจ่ายหรือมีการยืมเงินมาใช้อีกเลย 
         “สิ่งที่พยายามบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเหมือนกับพรรคการเมืองที่ก าลังจะถูกด าเนินคดีอยู่ในขณะนี้นั้น  ยืนยันว่า
แตกต่างกัน เพราะสิ่งที่พรรคการเมืองที่ก าลังถูกด าเนินการอยู่นั้นเป็นการถูกกล่าวหาว่ามีการท านิติกรรมอ าพราง ก็ต้อง
มีการด าเนินการตามขั้นตอน และเข้าใจว่าเป็นการใช้เพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคนละกรณีกับพรรคภูมิใจไทย” นาย
ศุภชัยกล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54665 
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วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 21:05 น. 

"ชัชชาติ" ปฏเิสธข่าวลือร่วมกับ "กรณ์" ตั้งพรรค 

 

 
  "ชัชชาติ" ปฏิเสธข่าวร่วมกับ "กรณ์" ตั้งพรรคการเมือง พร้อมให้ก าลังใจในการเดินหน้าต่อไปทางการเมือง 
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าจะไปร่วมตั้งพรรคการเมืองกับ นายกรณ์ จาติกวณิช ที่ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 
โดยระบุว่า 

"ขอเป็นก าลังใจให้คุณกรณ์ในการเดินก้าวต่อไปทางการเมืองนะครับ คุณกรณ์เป็นคนเก่ง มีความสามารถและ
ยังมีอนาคตอีกไกลครับ" 
"แต่ที่มีข่าวว่าผมจะไปรวมพลกับคุณกรณ์นั้นไม่จริงนะครับ" 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/611834 
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‘อนุทิน’นั่งรอ‘อนค.’ส่งหนังสือแจ้ง‘กกต.’ชัดไล่‘ศรีนวล’พ้นพรรค อุ้มเข้าบ้าน‘ภท.’ 
วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.45 น. 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข และในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าว
แสดงความเห็นกรณีปัญหาการย้ายพรรคของส.ส.อนาคตใหม่ ที่ถูกขับไล่ออกจากพรรคว่า ทุกอย่างอยู่ที่ขั้นตอนตาม
กฎหมาย น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ แสดงความประสงค์ที่จะมาเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย เมื่อขั้นตอนทาง
กฎหมาย ของการเป็น ส.ส.ของเขาจากพรรคเดิมหมดไป วันนี้ก็จะอยู่ที่ขั้นตอนทางกฎหมายว่า คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) จะรับการแจ้งอย่างไร ทางสภาผู้แทนราษฎรจะรับการแจ้งอย่างไร แต่อย่างไรก็ต้องแจ้งเพราะถ้าไม่แจ้งก็
จะมีความผิด เมื่อถึงเวลาแล้วก็จะอยู่ที่ลงวันที่และส่งให้กับ กกต. ทราบถึงสมาชิกภาพของคุณศรีนวล  

“คุณศรีนวลเป็น ส.ส.อยู่แล้ว ดังนั้นขั้นตอนของการย้ายพรรคมันมีขั้นตอนของมันอยู่ว่าถ้าถูกขับออกจากพรรค
เดิม ในบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่อสมาชิกพรรคการเมืองคนหนึ่งถูกขับออกมา จะต้องหาพรรค
ใหม่สังกัดใน 30 วัน ก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย โดยนับจากวันที่ขับหรือวันที่แจ้ง ก็ไปดูกัน ส่วนที่ขับออกก็ต้อง
แจ้งไปยังหน่วยงานควบคุมก็คือ กกต. เพ่ือยืนยันให้มา สมัครได้ ซึ่งเป็นหลักความเข้าใจพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งคุณศรีนวลได้
แสดงความจ านงชัดเจนว่า จะมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย เมื่อขั้นตอนตามกฎหมายได้ด าเนินเรียบร้อยแล้ว 
ทุกวันนี้คุณศรีนวลก็ได้มาช่วยเหลือให้ความเห็นในส่วนของพรรคภูมิใจไทย เวลาเรามีอะไรก็ปรึกษาท่าน เปรียบเสมือน
เป็นคนในบ้านเดียวกัน” นายอนุทิน กล่าว  

เมื่อถามว่า ต้องรอให้พรรคอนาคตใหม่แจ้งเป็นหนังสือก่อนหรือไหม นายอนุทินกล่าวว่า ต้องรอ เพราะต้องมีการ
ส่งการรับก่อน 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466393  
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วันที่ 15 มกราคม 2563 - 11:35 น. 

 ‘วิษณ’ุ ชี้ 18 พรรคการเมืองกู้เงิน ไม่เหมือนกัน ผิดหรือไม ่ขึ้นกับพฤติกรรมแต่ละคดี 
  

 

 

 

เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 15 มกราคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาเปิดเผยว่ามีพรรคการเมืองกู้เงินถึง 18 พรรค ว่า ไม่
ทราบและไม่มีความเห็น เพราะเป็นกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนจะกู้เงินได้หรือไม่ได้นั้น ตนไม่แน่ใจ คงต้องถาม กกต.ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่โดยตรง อย่างไรก็ตาม ที่นายสมชัยออกมาเปิดเผยว่ามีถึง 18 พรรค ไม่แปลก เพราะไม่ใช่เรื่องลับอะไร 
เนื่องจากบัญชีของพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยและรับรู้กันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าได้หรือไม่ได้ ถูกหรือผิดแค่นั้น 
ผู้สื่อข่าวถามว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับเก่า กับฉบับปัจจุบัน เรื่องรายได้พรรคการเมือง มีเนื้อหาเหมือนกัน
หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ลักษณะคล้ายๆ กัน แต่จ ารายละเอียดฉบับเก่าไม่ได้ จ าได้แต่ฉบับปัจจุบัน และไม่แน่ใจว่าเคย
เกิดกรณีนี้ขึ้นหรือไม่ ตนได้ทราบจากข่าวว่ามีพรรคการเมืองไหนบ้าง พฤติกรรมการกู้อาจจะเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง 
เช่น กู้แล้ว ใช้คืนแล้ว จบแล้ว หรืออาจมีบางพรรคที่ยังไม่ได้ใช้คืน อาจจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มี อาจมีเอกสารสัญญา
หรือไม่มี หรืออาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะการยืมเงินทดรองจ่าย ตนไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าถูกหรือผิดอย่างไร เมื่อ
ถามว่า ตามกฎหมายสามารถกู้เงินได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ ก็เหมือนกับพรรคอนาคตใหม่เองที่ยังเป็น
ปัญหาอยู่เลยว่าได้หรือไม่ได้ เรื่องก าลังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ ต้องให้ศาลวินิจฉัยก่อนจึงค่อยเอาไปเทียบกับกรณีของ
พรรคอ่ืน ศาลอาจจะบอกกรณีนี้ของพรรคอนาคตใหม่กู้ได้ แต่กรณีของพรรคอ่ืนอาจจะกลายเป็นไม่ได้ก็ได้ เพราะ
พฤติกรรมมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันอยู่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแต่ละคดี มีทั้งที่กู้ตามกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ จึงไม่
เหมือนกันทุกคดี บังเอิญเรื่องอ่ืนยังไม่เป็นคดี ก็ตรวจสอบให้หมดจะได้หมดเรื่อง เมื่อถามว่า เส้นทางการด าเนินการเรื่อง
นี้ จะต้องไปกระบวนการศาลเหมือนกับพรรคอนาคตใหม่ที่กู้เงิน 191 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปด าเนินการแล้วกัน เมื่อถามว่า แสดงว่าคดี
ของพรรคอนาคตใหม่ จะเป็นบรรทัดฐานให้พรรคการเมืองอ่ืนใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ก็มีโอกาส ต้องฟังที่ศาล
วินิจฉัยก่อน ขณะนี้เป็นเพียงค าวินิจฉัยของ กกต. จะถูกหรือผิดยังไม่รู้ และวันที่ 21 มกราคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่าน
วินิจฉัย ยังไม่ใช่คดีกู้เงิน   

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1890825 
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“สมชัย” เปิดอีก 16 พรรคมีเงินยืม สอ่หนักกว่ากู้เงิน ภูมิใจไทย30ล้าน – เพื่อไทย 13 ล้าน 
วันที่ 15 มกราคม 2563 - 08:50 น.  

 

 เมือ่วันที่ 15 มกราคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊ก เรื่อง 
พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือ (ตอนที่ 3) ต่อด้วยเรื่องเงินยืม ระบุว่า เงินยืม นั้น ก็เช่นเดียวกับเงินกู้ คือไม่ปรากฏ
เป็นรายการในมาตรา 62 หมวดรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งหากตามตรรกะของ กกต.ชุดปัจจุบัน หากไม่มีก็มีไม่ได้ ถือ
เป็นความผิดตามมาตรา 72 ถือเป็น “ประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” 

ย่อมสามารถน าไปสู่ การส่งศาลรัฐธรรมนูญขั้นยุบพรรค ตัดสิทธิการเมืองและด าเนินคดีอาญาต่อ
กรรมการบริหารพรรคได้เช่นเดียวกับ ตรรกะ “เงินกู”้ 
ส ารวจงบการเงินปี 2561 ของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆอีกรอบ ก็พบว่ามีถึง 16 พรรคที่ปรากฏรายการเงินยืม ดังนี้ 
1. พรรคพลังไทยรักษาชาติ เงินยืมกรรมการ 5,765,869.33 บาท 
2. พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ เงินยืมทดรองจ่าย 115,076.15 บาท 
3. พรรคเพ่ือสันติ เงินยืมทดรองจ่ายจากกรรมการพรรค 335,500 บาท 
4. พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท 
5. พรรคพลังชล เงินยืมทดลองจ่าย(สาขา) 2,816,000 บาท 
6. พรรพลังสหกรณ์ เงินยืมทดรองจ่าย 1,642,361 บาท 
7.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เงินยืมทดรองจ่าย 43,740 บาท 
8. พรรคพลังคนกีฬา เงินทดรองจ่าย-หัวหน้าพรรค 4,145,713.12 บาท 
9. พรรคเพ่ือธรรม เงินยืมทดรองจ่าย 890,966.50 บาท 
10. พรรคเพื่อไทย เงินส ารองจ่ายจากกรรมการ 13,000,000 บาท 
11. พรรคชาติไทยพัฒนา เงินยืมทดรอง 5,050,457 บาท 
12. พรรคอนาคตไทย เงินยืมทดรองจ่าย 429,700 บาท 
13. พรรคภูมิใจไทย เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ 30,164,287.17 บาท 
14. พรรคประชากรไทย เงินทดรองจ่าย 12,845,239.29 บาท 
15. พรรคมหาชน เงินทดรองจ่ายกรรมการบริหาร 4,428,739.38 บาท 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/21-7.jpg
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16. พรรคความหวังใหม่ เงินยืมทดรองจ่าย 2,039,399.32 บาท 
ผมแสดงจุดยืนในเรื่องนี้มาตลอดว่า เงินกู้ เงินยืม ไม่ใช่เรื่องผิด และพรรคการเมืองต่างๆก็ท ามาตลอด ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายเก่าหรือกฎหมายใหม่ ซึ่งสามารถไปตรวจสอบในเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองในหลายๆปีที่ผ่านมา 
เงินกู้ เงินยืม คือ หนี้สิน ไม่ใช่เงินบริจาค ไม่ใช่ประโยชน์อื่นใดที่ไม่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่เมื่อ กกต.ดึงดัน จะบอกว่า เงินกู้ คือ ประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ พรรคการเมืองไม่สามารถท าได้ เนื่องจากไม่มีค าว่า 
“รายได้อ่ืน” ในหมวดรายได้ของ พรป.พรรค ฉบับปัจจุบัน 
หากเดินหน้าตามแนวนี้ ก็ต้องส่งเสริมให้ไปให้สุดครับ 
อย่าลืมจัดการเงินยืม 16 พรรคด้วย ความปรากฏตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 แล้ว 
อย่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1890301 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1890301
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ย่างก้าว การเมือง กรณ์ จาติกวณิช สร้างพรรค 
ก าหนด ทิศทาง “ใหม”่ 
วันที่ 16 มกราคม 2563 - 09:02 น.  

 
การแยกตัวออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ นาย

สุเทพ เทือกสุบรรณ เรื่อยมาจนถึง นายกรณ์ จาติกวณิช ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัญ หาการเมืองภายในของพรรค
ประชาธิปัตย์ 
หากยังสะท้อนให้เห็นปัญหาและความเรียกร้องต้องการพรรคการเมืองที่จะสนองเป้าหมายใหม่ในทางการเมืองของ
สังคมไทยด้วย 

ปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์เด่นชัดอย่างยิ่งว่า ไม่ว่าหัวหน้าใน แบบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ว่าหัวหน้าใน
แบบ นายจุรินทร์ ลักษณ วิศิษฎ์ ไม่น่าจะให้ค าตอบได้ 
จึงจ าเป็นที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องไปจัดตั้งพรรครวมพลัง ประชาชาติไทย จึงจ าเป็นที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 
ต้องไปสมาทานกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและพรรคพลังประชารัฐ 
และล่าสุดก็คือกรณีของ นายกรณ์ จาติกวณิช 
มีความแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับว่า ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย มิได้เป็นเป้าหมาย
และความต้องการของ นายกรณ์ จาติกวณิช 
ขอให้พิจารณา “ความฝัน” ที่แสดงออกล่าสุด 

“ผมมีความฝันที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าท า จึงตัดสินใจเดินหน้า
สร้างทางเลือกที่คนไทยแสวงหา โดยจะชวนคนในสังคมที่มีศักยภาพมาร่วมออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทยไป
ด้วยกัน” 

นี่ย่อมมิใช่กลิ่นอันมีอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ นี่ย่อมมิใช่กลิ่นอันมีอยู่ในพรรครวมพลังประชาชาติไทย นี่ย่อมมิใช่
กลิ่นอันมีอยู่ในพรรคพลังประชารัฐ หากแต่เป็นกลิ่นอันได้มาจากผลสะเทือน “อนาคตใหม”่ มากกว่า 
การเคลื่อนไหวของ นายกรณ์ จาติกวณิช หากอ่านจากการเคลื่อนไหว ของ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ก็อาจจะอ่าน
ออกได้ว่า 2 คนนี้น่าจะมี “ความฝัน”ใกล้เคียงกัน 
เพียงแต่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เคยไปร่วมกับ “สถาบัน” บาง สถาบันที่ก าหนดทิศทางไทยค่อนข้างแจ่มชัด 
แจ่มชัดว่ายืนอยู่ตรงกันข้ามกับ “อนาคตใหม”่ 
ความฝันของ นายกรณ์ จาติกวณิช และ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี จึงน่าจะเป็นการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
อันสะท้อน “ทิศทางไทย” ที่ไม่เหมือนกับพรรคอนาคตใหม่เด่นชัด 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1893458 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1893458
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/1579139901524.jpg
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ออกหมายจบั "พ.ต.ท.ไวพจน์" คดล้ีมประชุมอาเซียนฯ ปี 52  

13:31 | 15 มกราคม 2563 | 1,539  

 

 

 

 

 

  วันนี้ (15 ม.ค.2563) ที่ศาลจังหวัดพัทยา ศาลนัดฟังค าพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขด า อ.3537/2552 คดีที่ 
13 นปช.ร่วมกันชุมนุมและบุกรุกไปยังโรงแรม รอยัลคลิฟ บีช พัทยา ขัดขวางการประชุมอาเซียน ซัมมิท ปี 2552 ที่
พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง กับพวกรวม 18 คนเป็น
จ าเลย โดยระหว่างพิจารณามีจ าเลยหลบหนี 3 คน ขณะที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 2 คน นายธรชัย ศักดิ์มังกร 
จ าเลยที่ 8 , พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ จ าเลยที่ 14 ชั้นฎีกายกฟ้อง 1 คน คือนายสมญศฆ์ พรมภา จ าเลยที่ 4 

ล่าสุดวันนี้ ศาลนัดอ่านค าพิพากษาในส่วนของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จ าเลยที่ 3 
หลังจากท่ีเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2562 ศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับเพื่อให้ติดตามตัวมาฟังค าพิพากษาฎีกาในวันนี้ แต่
ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลานัดวันนี้มีเพียงทนายความมาศาล ส่วน พ.ต.ท.ไวพจน์ ที่ศาลออกหมายจับครบ 1 เดือนแล้วยัง
ไม่ได้ตัวมาศาล ศาลจึงได้อ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลย โดยศาลฎีกาพิพากษายืน จ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ 4 ปี และปรับ 
200 บาท โดยไม่รอลงอาญา 

  ภายหลังอ่านค าพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ศาลจังหวัดพัทยาได้มีค าสั่งให้ออกหมายจับ พ.ต.ท.ไวพจน์ จ าเลยที่ 3 
เพ่ือมารับโทษตามค าพิพากษาต่อไป โดยหมายจับมีอายุความ 10 ปี ในการติดตามตัวนับจากวันนี้ ส าหรับคดีนี้ในส่วน
ของจ าเลยที่ 1,2,5,12,16 นั้น ศาลได้อ่านค าพิพากษาศาลฏีกาลับหลังจ าเลยและออกหมายจับจ าเลยไว้แล้วเช่นกัน ส่วน
จ าเลยที่ 6,10,11,13,15,17 ที่ศาลฎีกามีค าพิพากษายืนจ าคุกด้วนั้น ได้ฟังค าพิพากษาก่อนหน้านี้แล้ว และศาลได้ออก
หมายจ าคุกถึงท่ีสุดซึ่งทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า ส าหรับคดีนี้มีจ าเลยที่ศาลยกฟ้องเพียง 3 คน คือจ าเลยที่ 4 ,8 และ 
14 โดยมีจ าเลยที่หลบหนีระหว่างพิจารณา 3 คน คือ 7,9 และ 18 ซึ่งศาลให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความไว้เป็น
การชั่วคราวจนกว่าจะได้ตัวมาด าเนินคดี 

 อ้างอิง : 
https://news.thaipbs.or.th/content/287999?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_conte
nt=content287999 

https://news.thaipbs.or.th/content/287999?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content287999
https://news.thaipbs.or.th/content/287999?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content287999
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"จุรินทร์" ไม่หวัน่ไหวหลงัมสีมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทยอยลาออก 

11:10 | 15 มกราคม 2563 | 3,943  

 

"กรณ์" ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ขณะที่ "จุรินทร์" ยืนยัน ไม่มีความขัดแย้งกับ "กรณ์" และไม่ทราบ
เหตุผลที่ลาออก  

  วันนี้(15ม.ค.2563) มีรายงานว่าบุคคลใกล้ชิดนายกรณ์ จาติกวณิช ได้น าหนังสือแสดงความจ านงลาออกจาก
การเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบเหตุผลและยังไม่ได้พูดคุยกัน ต้องให้นายกรณ์เป็นคนชี้แจงเหตุผล เพราะหากพูดไป
ก่อนจะไม่ตรงกัน และยังไม่ได้คุยกับนายกรณ์และทราบจากข่าวเมื่อคืนนี้พร้อมกับคนอ่ืน 
  ส่วนที่มีการมองว่านายกรณ์เคยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่ถูกลดบทบาทและให้นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ มา
เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนนั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ และในการท า
หน้าที่ ส.ส. นายกรณ์มีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร เพียงแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค และการท างานในทีม
เศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่ช่วงหลังมีคนรุ่นใหม่เข้าช่วยเสริมทีมเศรษฐกิจให้ทันสมัย เพราะโลกและภาวะเศรษฐกิจ
เปลี่ยนไป รวมถึงกลไกรูปแบบต่างๆก็เปลี่ยนไป จึงมีความจ าเป็นที่ต้องได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมในพรรคมากข้ึน 
ส่วนกระแสข่าวว่าจะมีสมาชิกคนอื่นลาออกตามมา หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกว่ายังไม่ทราบกระแสข่าว แต่ยืนยัน
ว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่มากว่า 70 ปี ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านสถานการณ์ที่มีทั้งคนเข้าและออกทุกยุคทุกสมัย และที่
พูดไม่ใช่อยากให้มีคนลาออก แต่มองว่าการลาออกและเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคก็เป็นเรื่องปกติที่มีทุกสมัย พร้อม
ยกตัวอย่างเม่ือปีที่ผ่านมา มีคนลาออกจากสมาชิกพรรค 700 ถึง 800 คน และสมัครเป็นสมาชิกพรรค 14,000 คน 
ส่วนจะมีการหารือกับแกนน าคนอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้สมาชิกคนอ่ืนลาออกหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ทุกคนก็ยังมี
บทบาท ทั้งนายชวน หลีกภัย แม้จะเป็นประธานรัฐสภา แต่ยังเป็นก าลังส าคัญให้พรรค เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรค ก็ยังมีความสัมพันธ์กับพรรคอยู่ ขณะที่การท างานของ
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กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็มีความก้าวหน้า ในการน าพาพรรคไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีการจับกัน
ทั้ง 3 ฝ่าย เป็น 3 ขา คือ คณะรัฐมนตรี สภา และพรรคการเมือง 
จากกรณีนายกรณ์ จาติกวณิช ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ มีผลวันที่ 15 มกราคม 2563 ท าให้สมาชิกภาพ
ความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ โดยส าหรับผู้ที่จะขึ้นมาด ารงต าแหน่งแทนคือนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุลชัย
รุ่งเรือง ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 25 แต่ก่อนหน้านี้นายดวงฤทธิ์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไป
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย และเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว 
ท าให้นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 26 จะขยับขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน
นายกรณ์ 

ส าหรับนายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ หรือ สจ.เซ้ม อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอ าเภอปราณ
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของโกวเซ้มฟาร์ม ฟาร์มไก่ชน ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และเป็นบุตรชายนายวิรัช ปิยพร
ไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

อ้างอิง : 
https://news.thaipbs.or.th/content/287991?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_conte
nt=content287991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.thaipbs.or.th/content/287991?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content287991
https://news.thaipbs.or.th/content/287991?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content287991


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

68 

 

 

 
 

ศาลออกหมายจบั'ไวพจน์'ส.ส.พปชร. คดล้ีมประชุมอาเซียนพทัยา 
วนัพธุ ท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.27 น. 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลจังหวัดพัทยา จ.ชลบุรี ศาลนัดฟังค าพิพากษาศาลฎีกา คดี
หมายเลขด า อ.3537/2552 คดีท่ี “13 นปช.” ร่วมกันชุมนุม บุกรุกไปยังโรงแรม รอยัลคลิฟ บีช พัทยา ก่อความวุ่นวาย
ขัดขวางการประชุมอาเซียน ซัมมิท ปี 2552 ที่พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นาย
อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง กับพวกรวม 18 คนเป็นจ าเลย โดยระหว่างพิจารณาคดีมีจ าเลย หลบหนี 3 คน ขณะที่ศาล
ชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 2 คน คือนายธรชัย ศักดิ์มังกรจ าเลยที่ 8 , พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ จ าเลยที่ 14 ชั้นฎีกายกฟ้อง 
1 คน คือนายสมญศฆ์ พรมภาจ าเลยที่ 4 

อย่างไรก็ตามวันนี้ ศาลนัดอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา เฉพาะในส่วนของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) จ าเลยที่ 3 หลังจากท่ีเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับเพื่อให้ติดตามตัวมา
ฟังค าพิพากษาฎีกาในวันนี้ แต่ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลานัดวันนี้มีเพียงทนายความมาศาล ส่วน พ.ต.ท.ไวพจน์ ที่ศาลออก
หมายจับครบ 1 เดือนแล้วยังไม่ได้ตัวมาศาล 

ศาลจึงได้อ่านค าพิพากศาลฎีกาลับหลังจ าเลย โดยศาลฎีกาพิพากษายืน ให้จ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ 4 ปี ปรับ 200 
บาท โทษจ าคุกไม่รอลงอาญา  และให้ออกหมายจับพ.ต.ท.ไวพจน์ จ าเลยที่ 3 มารับโทษตามค าพิพากษาศาลฎีกาต่อไป 
โดยหมายจับมีอายุความ 10 ปี นับจากออกหมายจับเป็นต้นไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีนี้ในส่วนของจ าเลยที่ 1,2,5,12,16 นั้น ศาลได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาลับหลัง
จ าเลยและออกหมายจับจ าเลยที่หลบหนีไว้แล้วเช่นกัน 

ส่วนจ าเลยที่ 6,10,11,13,15,17 ที่ศาลฎีกามีค าพิพากษายืนจ าคุกด้วยนั้น ได้ฟังค าพิพากษาก่อนหน้านี้แล้ว และ
ศาลได้ออกหมายจ าคุกถึงที่สุดซึ่งทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า 

โดยคดีนี้มีจ าเลยที่ศาลยกฟ้อง 3 คน คือจ าเลยที่ 4 ,8 และ 14 และมีจ าเลยที่หลบหนีระหว่างพิจารณา 3 คน คือ
จ าเลยที่ 7,9 และ 18 ซึ่งศาลให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้ตัวมาด าเนินคดี 

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีศาลพัทยาอ่านค าพิพากษาคดีล้มการประชุมอาเซียนเมื่อปี 
2552 ของ พ.ต.ท.ไวพจน์ ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ยังอยู่ จนกว่าศาลจะอ่านค าพิพากษา ซึ่งในค าพิพากษาจะบอกเลยว่ามีผล
แล้ว ไม่มีปัญหา และเมื่ออ่านค าพิพากษาแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็สามารถก าหนดวันเลือกตั้งซ่อมที่
เขต 2 จ.ก าแพงเพชร ได้เลย 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466391 
 

https://www.naewna.com/politic/466391
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'เกษียร' ช้ียุบพรรคง่ายท าให้ประชาชนขาดเคร่ืองมือยึดอ านาจรัฐ  
16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:02 น.      

 

16 ม.ค.63- ศาสตราจารย์เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Kasian Tejapira ว่าพรรคการเมืองกับระบบราชการ กล่าวในทางรัฐศาสตร์ ในระบอบ
ประชาธิปไตย พรรคการเมืองคือเครื่องมือหรือพาหนะของประชาชนในการยึดอ านาจรัฐผ่านการเลือกตั้ง 
ระบอบการเมืองที่ยุบพรรคการเมืองได้ง่าย มากและบ่อยเป็นว่าเล่น ย่อมท าให้ประชาชนขาดแคลนเครื่องมือของตนเอง
ในการยึดอ านาจรัฐ และท าให้ความเป็นประชาธิปไตยของระบอบและการเลือกตั้งหมดความหมาย 
ขาดพรรคการเมืองที่เข้มแข็งเสียแล้ว องค์การจัดตั้งระดับชาติที่มีความสามารถในการแผ่อ านาจไปครอบคลุมก ากับทั่ว
ประเทศเพ่ือบริหารปกครองรัฐก็เหลือแต่ระบบราชการและกองทัพเท่านั้น 
เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ? 
  
ศ.ดร.เกษียร-เตชะพีระ  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54680 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/tag/ศ.ดร.เกษียร-เตชะพีระ
https://www.thaipost.net/main/detail/54680
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“กรณ์” เปลีย่นทัพ ลุ้นมุ่งหน้าท าเนียบฯ-
ลงผู้ว่า กทม. 
วนัท่ี 15 มกราคม 2563 - 12:31 น.  

 

 

กรณ์ จาติกวณิช ปิดฉากนักการเมืองภายใต้สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ – ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร ด้วยการยื่นใบ 
“ลาออก” จากสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
รูดม่านอดีตขุนพลเศรษฐกิจประชาธิปัตย์-เพ่ือนคู่คิดข้างกายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคคนที่ 7  บทบาท
สุดท้ายของ “กรณ์” คือ การอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 “อภิปรายงบวันสุดท้าย” เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 

“เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ร่วมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจนเสร็จเรียบร้อย ซึ่งหมายความว่ารัฐบาล
สามารถเดินหน้าได้เต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคที่ผมได้ช่วยร่างไว้ในฐานะ (อดีต) ประธานนโยบาย ผมจึง
คิดว่าผมได้ท าภารกิจที่พรรคได้มอบหมายไว้จนครบถ้วนหมดแล้ว ผมจึงได้ยื่นใบลาออกตามที่ตั้งใจไว้ ”กรณ์โพสต์เฟ
ซบุ๊ก “Korn Chatikavanij” ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ หลังยื่นหนังสือ “ขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์” 
กระแสข่าว “กรณ์” เตรียมเก็บข้าวของ “ย้ายบ้าน” ออกจากชายคาพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือไป “ตั้งพรรคใหม่” มี
ออกมาเป็นระยะ ผสมโรงกับการลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่ากทม.) 
ขณะเดียวกันก็มีข่าวไม่ยืนยันว่า “กรณ์” อาจใช้เส้นทางเดียวกับ “ประชาธิปัตย์รุ่นพี่” ที่ออกจากพรรค มุ่งหน้าสู่
ท าเนียบรัฐบาล จากนั้นก็เข้าสู่เก้าอ้ีส าคัญในฝ่ายบริหาร 
ส่วนต าแหน่งใหญ่ในระดับ “ทีมผู้ว่ากทม.” อาจจะต้องรอฟอร์มทีม และจัดอันดับใหม่ ของฝ่ายพลังประชารัฐ 
แต่ “กรณ์” ออกมาปฏิเสธข่าวปล่อย-ข่าวหลุดทุกครั้ง ทว่าการโพสต์เฟซบุ๊กเม่ือวันที่ 4 มกราคม หลังจากข่าวการ
ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์-ตั้งพรรคใหม่ แรงขึ้น เขาแบ่งรับ-แบ่งสู้   
“ช่วงนี้ข่าวเยอะครับ ขอชี้แจงตามนี้” 
1.ผมยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่เหมือนเดิม อาทิตย์นี้เตรียมโหวตพรบ.งบประมาณ เชิญติดตามการอภิปราย
ครับ 

“2. มีคนมาคุยด้วยเรื่องตั้งกลุ่ม ตั้งพรรคจริง ทุกคนล้วนมีความอยากเห็นประเทศเรามีการพัฒนา แต่ ขอ
กรุณากลับไปดูข้อ 1 อีกครั้ง” 
3.พลังประชารัฐไม่เคยทาบทามผมให้ไปท าอะไร 
4.ผมไม่เคยทาบทามใครจากอนาคตใหม่ 
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5.ปชป. ไม่เคยทาบทามผมให้ลงผู้ว่าฯ กทม. และ อย่างเดียวที่หัวหน้าปชป.เคยทาบทามคือให้เป็น ‘รองประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร’ ซึ่งได้ปฏิเสธไปเมื่อหลายเดือนมาแล้ว 
“ในอนาคตหากผมจะตัดสินใจท าอะไร ผมจะชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาในพ้ืนที่นี้เสมอครับ” 
ตลอด 15 ปีภายใต้เสื้อคลุมพรรคสีฟ้า “กรณ์” อดีตรองหัวหน้าพรรคพรรค เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ 
การเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 เป็นประธานนโยบายของพรรค และยังเคยสมัครลงรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนที่ 8 ชิงกับนายจุ
รินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน โดยได้ 14 คะแนน คิดเป็น 8.48%  เป็นอันดับสาม 
“ผมมีความฝัน ที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบแต่ไร้
ความกลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพ มาร่วมกันออกแบบ
และขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน” 
“ตลอดเวลาที่ท างานการเมือง ผมได้มีส่วนร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่ม ท าให้ผมได้มองเห็นประเทศไทยและสังคม
การเมืองไทยในภาพที่กว้างขึ้น และลึกขึ้น ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้ผมตัดสินใจเดินหน้าสร้างทางเลือกทางการเมืองที่
คนไทยแสวงหา เป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าแม้แต่จะพลั้งพลาด” 
“การจะตัดสินใจสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่เป็นก้าวที่ส าคัญของชีวิตจะต้องฟังเสียงข้างในของตัวเอง แต่ส าหรับนักการเมือง
ไม่ว่าจะก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ต้องมาจากการรับฟัง ‘เสียงของประชาชน’ อีกด้วย” 
เป็น “หมุดหมายต่อไป” ของ “กรณ”์ ที่ทิ้งไว้บนพื้นที่สาธารณะ-บันทึกออนไลน์ ถึงอนาคตทางการเมืองและ “บ้านหลัง
ใหม่” ติดตามด้วยใจระทึก 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-410801 
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16 มกราคม 2563 

บท (ไม่) เรียน ปชป.? 

 

ถือเป็นก าลังหลักส าคัญอีกคน ที่ต้องหันหลังให้ประชาธิปัตย์(ปชป.) "กรณ์ จาติกวณิช" เป็นรายล่าสุด  
หากย้อนกลับไป ทีมแถวหน้าของ ปชป. ทยอยลาจากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ กษิต ภิรมย์ หมอวรงค์ 
เดชกิจวิกรม พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  

ยังไม่นับรุ่นใหม่ New Dem ที่เคยเป็นความหวัง ก็มีอันต้องสลายกลุ่มและยุติบทบาทเมื่อกลางปีที่แล้ว จากการ
ตัดสินใจเลือกข้าง เข้าร่วมรัฐบาล “นายกฯลุงตู่” 
หากย้อนกลับไป เมื่อ 32 ปีที่แล้ว กลุ่ม 10 มกรา ที่พ่ายแพ้การชิงหัวหน้า ก็ท าให้ "เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์" ที่ผิดหวังกับ
การบริหารของหัวหน้าพรรคคนใหม่ “พิชัย รัตตกุล” ก็ออกจาก ปชป.ไปพร้อมกับ วีระ มุสิกพงศ์ ที่พลาดเก้าอ้ีเลขาฯ
พรรค ซึ่งตกเป็นของ เสธ.หนั่น 

ทว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังนี้ ท าให้สถาบันการเมืองเก่าแก่ อย่าง ปชป.ถูกตั้งค าถามถึง
ปัญหา ที่เกิดจาก “การไม่ปรับตัว” และ “ไม่สนใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง”ซึ่งจนถึงบัดนี้ ก็ดูเหมือน ผู้มีอ านาจ ยังไม่
ยอมรับความจริง ทั้งท่ีสมาชิกในพรรคก็สะท้อนปัญหาอย่างตรงไปตรงมา จนดังออกมานอกพรรค 
หากเทียบกับระดับพรรคใหญ่ ขั้วการเมืองด้วยกัน สภาพ ปชป.วันนี้ แตกยับย่ิงกว่า“เพื่อไทย” 
กรณ์ เป็นเพียงกรณีตัวอย่างรายล่าสุด ที่อาสาลงชิงหัวหน้า ปชป.แข่งกับ  จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ด้วยความหวังของ
เพ่ือนสมาชิก ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ปชป.ให้เป็นพรรคแนวใหม่ มีการบริหารทันยุค ทันสมัย 

ขณะเดียวกัน ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้มีอ านาจบางส่วนใน ปชป.ก็อ้างความไม่ไว้วางใจ “กรณ”์ และยังเห็นว่า บารมี
และฝีมือ ยังไม่ถึง จึงต้องแช่แข็งเอาไว้ก่อน 
ว่ากันว่า ตั้งแต่เสร็จศึกชิงหัวหน้า “จุรินทร์”ที่เคยประกาศจะดึงคู่แข่งทั้งหลายมาร่วม “ทีมอเวนเจอร์” แต่จนบัดนี้ ก็ไม่
เคยมีใครได้รับงานสร้างพรรคจากผู้น าคนใหม่  
เช่นเดียวกับ “กรณ์” ที่ไม่เคย แม้แต่จะได้พูดคุยกับหัวหน้า นับแต่วันนั้นมา ท่ามกลางบรรยากาศในพรรค ที่ยิ่งอึมครึม 
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แยกสายใครสายมัน จนเป็นเหตุให้หลายคนตัดสินใจไปตามทางของตัวเอง 
สายข่าวใน ปชป.บอกว่า “กรณ์" คิดหนัก เพราะเขายังรักพรรค แต่ก็อยากท างานการเมืองต่อ แต่การบริหารจัดการ
ใน ปชป.ที่ยังต้องยึดโควตา และเข้าคิวตามอาวุโส ไม่สามารถท าตามความฝันของเขาได้ 
ฉะนั้นทางเดียวที่จะไปต่อได้คือ การท าพรรคการเมืองของตัวเอง ที่ก าลังเร่งรวบรวม และวางโครงสร้างพรรค โดยขอให้
รอเซอร์ไพรส์ เปิดตัวทั้ง “รุ่นใหญ่-รุ่นใหม่” ด้วยความลุ้นระทึก เร็วๆ นี้  
การก้าวย่างเข้าสู่ปีท่ี 74 ของ ปชป.ถึงเวลาช าระและสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ จากบทเรียนแล้วหรือยัง? 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649241 
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อ่านแล้ว! ฎีกาสัง่จ าคุก 'ไวพจน์ 
ส.ส.พปชร.' 4 ปีไม่รอฯ  
ออกหมายจับ-อายุความ 10 ปี 

 

15 มกราคม 2563  

  ที่ศาลจังหวัดพัทยา ศาลนัดฟังค าพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขด า อ.35372552 คดีที่ 13 นปช. ร่วมกัน
ชุมนุม บุกรุกไปยังโรงแรม รอยัลคลิฟ บีช พัทยา ก่อความวุ่นวายขัดขวางการประชุมอาเซียน ซัมมิท ปี 2552 ที่
พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง กับพวกรวม 18 คนเป็น
จ าเลย โดยระหว่างพิจารณามีจ าเลย หลบหนี 3 คน ขณะที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 2 คน นายธรชัย ศักดิ์มังกร
จ าเลยที่ 8 , พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ จ าเลยที่ 14 ชั้นฎีกายกฟ้อง 1 คน คือนายสมญศฆ ์พรมภาจ าเลยที่ 4 
  โดยในวันนี้ ศาลนัดอ่านค าพิพากษาในส่วนของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ           
(พปชร.) จ าเลยที่ 3 หลังจากที่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับเพ่ือให้ติดตามตัวมาฟังค า
พิพากษาฎีกาในวันนี้ แต่ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลานัดวันนี้มีเพียงทนายความมาศาล ส่วน พ.ต.ท.ไวพจน์ ที่ศาลออกหมายจับ
ครบ 1 เดือนแล้วยังไม่ได้ตัวมาศาล ศาลจึงได้อ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลย 
โดยศาลฎีกาพิพากษายืน จ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ 4 ปี และปรับ 200 บาท โดยไม่รอลงอาญาภายหลังอ่านค าพิพากษาศาล
ฎีกาแล้ว ศาลจังหวัดพัทยาได้มีค าสั่งให้ออกหมายจับ พ.ต.ท.ไวพจน์ จ าเลยที่ 3 เพ่ือมารับโทษตามค าพิพากษาต่อไป 
โดยหมายจับมีอายุความ 10 ปี ในการติดตามตัวนับจากวันนี้ 
  ส าหรับคดีนี้ในส่วนของจ าเลยที่ 1,2,5,12,16 นั้น ศาลได้อ่านค าพิพากษาศาลฏีกาลับหลังจ าเลยและออก
หมายจับจ าเลยไว้แล้วเช่นกันส่วนจ าเลยที่ 6,10,11,13,15,17 ที่ศาลฎีกามีค าพิพากษายืนจ าคุกด้วนั้น ได้ฟังค าพิพากษา
ก่อนหน้านี้แล้ว และศาลได้ออกหมายจ าคุกถึงที่สุดซึ่งทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ าส าหรับคดีนี้มีจ าเลยที่ศาลยกฟ้อง
เพียง 3 คน คือจ าเลยที่ 4 ,8 และ 14 โดยมีจ าเลยที่หลบหนีระหว่างพิจารณา 3 คน คือ 7,9 และ 18 ซึ่งศาลให้จ าหน่าย
คดีออกจากสารบบความไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ตัวมาด าเนินคดี 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862159 
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จบัตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2  

15 มกราคม 2563 - 22:05 น.  

 

จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งว่าง หลังศาลพัทยาพิพากษาจ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์

รัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 

                อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายส าหรับคดีที่ศาลจังหวัดพัทยา ยืนค าพิพากษาจ าคุกแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) คดีล้มประชุมอาเซียนซัมมิทเมื่อปี 2552 
                ภายหลังคดีนี้ศาลได้อ่านค าพิพากษาไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยพิพากษาให้จ าคุก 4 ปี หนึ่ง
ในจ าเลยปรากฏชื่อ “พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์” ส.ส.เขต 2 ก าเเพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ 
                เมื่อศาลฎีกาออกหมายจับ เพื่อมาฟังค าพิพากษาในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ซึ่ง พ.ต.ท.
ไวพจน์ให้สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ยืนยันพร้อมจะเดินทางไปฟังค าพิพากษา แต่ปรากฏว่า พ.ต.ท.ไวพจน์ 
ไม่มา ศาลจึงออกหมายจับให้มารับโทษคุก 4 ปี 
                นี่หมายความว่า พ.ต.ท.ไวพจน์ หนีไปแล้ว ฉะนั้นจึงท าให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของ พ.ต.ท.ไวพจน์ สิ้นสุดลง 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (13) 
                ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่เขต 2 ก าแพงเพชร กกต.ต้องจัดเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างลง ต่อจากเขต 5 
นครปฐม และเขต 7 ขอนแก่น ซึ่งพรรครัฐบาลเอาชนะฝ่ายค้านได้ทั้ง 2 เขต เพ่ิมเก้าอ้ี ส.ส.ในสภาเริ่มลอยเหนือน้ ามา
อยู่ที่ 259 เสียง ห่างตัวเลขฝ่ายค้านลดมาเหลือ 240 เสียง 
                แต่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ อยู่บนปัจจัยทางการเมืองที่แตกต่างจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
                กลายเป็นห้วงเวลาเดียวกับต้นทุนรัฐบาลก าลังถูกตรวจสอบจาก 5 รัฐมนตรีที่ถูก “ล็อกเป้า” ตั้งแต่พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ 
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               ดังนั้นไม่ว่าการเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเวทีซักฟอกรัฐบาล คะแนนนิยม
ทางการเมืองย่อมสวิงไปถึงการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงนั้นแน่นอน เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเขต 5 นครปฐม หรือเขต 
7 ขอนแก่น ฝ่ายค้านอยู่ในฐานะ “เจ้าของพ้ืนที่” 
                โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลมาลงแข่งขัน เพ่ือหวังก าไรจากผลการเลือกตั้งซึ่งท าส าเร็จมาแล้วทั้ง 2 เขต แต่เขต 
2 ก าแพงเพชร จะเป็นครั้งแรกท่ีพลังประชารัฐต้องมาป้องกันแชมป์ เพื่อรักษาฐานเสียง “เมืองกล้วยไข่” เอาไว้ให้ได้ 
                แน่นอนว่าภายใต้ความมั่นใจยังคงแฝงไปด้วยความกดดันเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ และพรรคเพ่ือไทย
เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ถึงแม้พ้ืนที่ จ.ก าแพงเพชร ทั้ง 4 เขต จะเป็นของพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด แต่หาก
ผลการเลือกตั้งซ่อมต้องเสียเก้าอ้ี ส.ส.เขต 2 ไป จะปลุกกระแสทางการเมืองกลับมาที่ฝ่ายค้าน เช่นเดียวกับท่ี
พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคพลังประชารัฐ เคยท าให้ฝ่ายรัฐบาลในสนามเลือกตั้งซ่อมมาแล้ว 
                เมื่อย้อนไปถึงผลเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 เขต 2 ก าแพงเพชร ประกอบด้วย อ.พรานกระต่าย อ.
ลานกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงาม (เฉพาะ ต.มหาชัย ต.พานทอง ต.หนองคล้า และ ต.หนองทอง) อ.เมือง
ก าแพงเพชร (เฉพาะ ต.สระแก้ว) 
               คะแนนอันดับที่ 1 เป็นของ พ.ต.ท.ไวพจน์ จากพลังประชารัฐ ได้ 34,271 คะแนน อันดับ 2 นายอดุลรัตน์ 
แสงประชุม จากเพ่ือไทย ได้ 18,626 คะแนน อันดับ 3 นายสุขวิชชาญ มุสิกุล ลูกชาย นพ.ปรีชา มุสิกุล เจ้าของพ้ืนที่
สมัยที่แล้ว จากประชาธิปัตย์ ได้ 13,261 คะแนน 
                จนถึงนาทีนี้ชื่อตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมยังอยู่ที่ “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” ลูกชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ ซึ่งลง
พ้ืนที่ติดตามบิดามาโดยตลอด ยังเป็นตัวเต็งที่พลังประชารัฐจะส่งสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือรักษาพ้ืนที่ตระกูล “อาภรณ์รัตน์” 
ท่ามกลางเสียงปลอบโยน พ.ต.ท.ไวพจน์ จากเพ่ือน ส.ส.พลังประชารัฐ ต่อชะตากรรมที่ถูกชี้ขาดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 
  

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/410764?adz= 
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ศาลฎีกาออกหมายจบั ไวพจน์ รับโทษ 4 ปี ลม้ประชุมอาเซียน 

15 มกราคม 2563 - 13:18 น.  

 
Share to  

               15 ม.ค.2563 - ที่ศาลจังหวัดพัทยา ศาลนัดฟังค าพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขด า อ.3537/2552 คดีที่ 
"13 นปช." ร่วมกันชุมนุม บุกรุกไปยังโรงแรม รอยัลคลิฟ บีช พัทยา ก่อความวุ่นวายขัดขวางการประชุมอาเซียน ซัมมิท 
ปี 2552 ที่พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง กับพวกรวม 
18 คนเป็นจ าเลย โดยระหว่างพิจารณามีจ าเลย หลบหนี 3 คน ขณะที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 2 คน นายธรชัย ศักดิ์
มังกรจ าเลยที่ 8 , พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ จ าเลยที่ 14 ชั้นฎีกายกฟ้อง 1 คน คือนายสมญศฆ์ พรมภาจ าเลยที่ 4 

                 โดยในวันนี้ ศาลนัดอ่านค าพิพากษาในส่วนของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ             
(พปชร.) จ าเลยที่ 3 หลังจากที่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับเพ่ือให้ติดตามตัวมาฟังค า
พิพากษาฎีกาในวันนี้ แต่ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลานัดวันนี้มีเพียงทนายความมาศาล ส่วน พ.ต.ท.ไวพจน์ ที่ศาลออกหมายจับ
ครบ 1 เดือนแล้วยังไม่ได้ตัวมาศาล ศาลจึงได้อ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลย โดยศาลฎีกาพิพากษายืน จ าคุก พ.ต.ท.
ไวพจน์ 4 ปี และปรับ 200 บาท โดยไม่รอลงอาญา  

              ภายหลังอ่านค าพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ศาลจังหวัดพัทยาได้มีค าสั่งให้ออกหมายจับ พ.ต.ท.ไวพจน์ จ าเลยที่ 
3 เ พ่ือมารับโทษตามค า พิพากษาต่อ ไป โดยหมายจับมีอายุความ 10 ปี  ในการติดตามตัวนับจากวันนี้ 
               ส าหรับคดีนี้ในส่วนของจ าเลยที่ 1,2,5,12,16 นั้น ศาลได้อ่านค าพิพากษาศาลฏีกาลับหลังจ าเลยและออก
หมายจับจ าเลยไว้แล้วเช่นกัน ส่วนจ าเลยที่ 6,10,11,13,15,17 ที่ศาลฎีกามีค าพิพากษายืนจ าคุกด้วนั้น ได้ฟังค า
พิพากษาก่อนหน้านี้แล้ว และศาลได้ออกหมายจ าคุกถึงที่สุดซึ่งทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า  
              ส าหรับคดีนี้มีจ าเลยที่ศาลยกฟ้องเพียง 3 คน คือจ าเลยที่ 4 ,8 และ 14 โดยมีจ าเลยที่หลบหนีระหว่าง
พิจารณา 3 คน คือ 7,9 และ 18 ซึ่งศาลให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ตัวมา
ด าเนินคดี 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410627?adz= 
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มติเอกฉันท์ 368 : 0 สภาฯ ไม่ส่งตัว ‘ปิยบุตร-พิธา-ช่อ’ ให ้ตร. ปมจัดแฟลชม็อบปทมุวัน  
วันที่ 15 มกราคม 2563 - 21:16 น.  

 

 

สภาฯ-เมื่อเวลา 19.45 น.วันที่ 15 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ 
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ท าหน้าประธานการประชุม ได้มีมติเอกฉันท์ 368 ต่อ 0 งดออกเสียง 
8 ไม่อนุญาต ส่งตัว 3 ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ประกอบด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ น.ส.พรรณิการ์ วา
นิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ตาม
มาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพ่ือท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีส านักต ารวจแห่งชาติ (สตช.) โดย พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ตช 0011.24/4 ลงวันที่ 3 มกราคมถึงนาย
ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเรียก 3ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ จากกรณีที่
จัดการชุมนุมบริเวณสกายวอล์ค หน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการ
จัดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย อันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2548 

ทั้งนี้ ช่วงหนึ่งของการอภิปรายก่อนลงมติ ส.ส.ซีกรัฐบาล และ ส.ส.ซีกฝ่ายค้าน ต่างสนับสนุนให้สภายึด
หลักการในการไม่ส่งตัว ส.ส.ไปด าเนินคดีอาญาอย่างที่ได้ยึดถือมา ขณะที่ ส.ส.ซีกฝ่ายค้าน อาทิ นายคารม พลพรกลาง 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงค าสั่งเรียกจากผบ.ตร.ว่า ถือเป็นเรื่องน่าสงสัย เพราะถือเป็นเป็น
คดีเล็กๆที่ไม่ต้องเป็นต้องเรียกตัวส.ส.ก็สามารถสืบพยานรวบรวมหลักฐานได้ และอีกไม่นานก็จะปิดสมัยประชุมแล้ว
ในช่วงปลายเดือนนี้ ท าไมต้องรีบ ตนไม่ทราบว่า ผบ.ตร.คิดอย่างไร แต่ผบ.ตร.เป็นส.ว.โดยต าแหน่งแล้วย่อมต้องรู้ถึงเอก
สิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่กลับมีการเสนอเรื่องเข้ามาเพ่ือขอให้ส่งตัวไปด าเนินคดี 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/ไม่ส่งตัวให้ตร..png
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ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่า สตช.ควรไปท าเรื่องที่ส าคัญ
มากกว่า โดยในทางกลับกันพบว่า อีกฝ่ายที่ชุมนุมเหมือนกันกับไม่ถูกด าเนินการ ที่ผ่านมามีการปล่อยให้ส.ส.ที่มี
หมายจับเข้ามานั่งในสภาด้วย ดังนั้น คดีนี้มันจะอะไรกันนักกันหนา สภาฯ ไม่ควรบรรจุวาระนี้เข้ามาเพราะมันเสียเวลา
ของสภา 

ด้าน นายปิยบุตร กล่าวว่า การชุมนุมเป็นเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่การชุมนุมที่สกายวอล์คถูก
กล่าวโทษว่า เป็นการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งๆที่กฎหมายการชุมนุมต้องใช้ในลักษณะที่เป็นคุณและเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติ ต้องไม่ใช้เป็นเครื่องมือในกีดกันการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งความคุ้มกันส.ส.ตามประเพณีปฏิบัติของ
สภาที่ผ่านมาก็ไม่เคยอนุญาตให้ส.ส.ถูกด าเนินคดีระหว่างสมัยประชุม การคุ้มกันติดตัวส.ส.ไปตลอดจนกว่าคุณจะลาออก 
และขอขอบคุณส.ส.อาวุโสหลายคนและประธานวิปรัฐบาลที่ยืนยันหลักการตรงนี้ แต่ตนและส.ส.อีก 2 คน ขอยืนยันว่า 
พร้อมไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนต่อไป เพราะเชื่อมั่นการชุมนุมที่ชอบด้วย
กฎหมาย และจะขออยู่เคียงข้างกับประชาชนที่ปราศจากการคุ้มกัน  

อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1893074 
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.  

‘สาทิตย์’ ลัน่ระดบั ‘กรณ์’ ลาออก ไม่ใช่เร่ืองปกต ิช้ีเหตุการเมืองในพรรค-ถูกลดบทบาท 

วนัท่ี 15 มกราคม 2563 - 16:05 น.  

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดง
ความเห็นกรณี นายกรณ์ จาติกวณิช ลาออกจากประชาธิปัตย์ ระบุว่า เมื่อกรณ์ลาออกจากพรรคฯ…ไปอีกคน ข่าวตั้งแต่
เมื่อคืน เรื่องคุณกรณ์ลาออกจากพรรคฯ ในงานเลี้ยงปีใหม่ของเพ่ือน ส.ส. ในพรรคฯ กับคุณอภิสิทธิ์ ซึ่งผมพลาดไม่ได้ไป
เนื่องจากมีอาการไข้ จริงๆ ผมเคยคุยกับกรณ์หลายครั้งก่อนหน้านี้ เรื่องการเมืองในพรรคฯ รู้ว่าในใจของกรณ์ รู้ว่าเขา
ถูกลดบทบาทและไม่ได้รับโอกาสจากพรรคฯ แต่กรณ์เป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะไม่ยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็น แต่ในการ
คุยกัน กรณ์เป็นคนที่มองไปขา้งหน้า เขามองว่า การเมืองเปลี่ยน พรรคการเมืองต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและการท างาน เขา
พยายามเสนอแนวคิดหลายอย่างในที่ประชุมพรรค แต่ไม่ได้รับความใส่ใจจากผู้รับผิดชอบ ซ้ ายังมีเสียงเหน็บแนมจาก
บางส่วนที่อยู้ใกล้ชิดผู้มีอ านาจ แต่ดูเหมือนกรณ์ จะข าๆ มากกว่า ในสภาฯ กรณ์มักจะชี้ให้ดูว่า สภาเปลี่ยน จากการ
อภิปรายแบบเดิม มาเป็นแบบที่ท างานเชิงลึกเป็นทีมเวิร์ค น าเสนอเป็นระบบ อย่างพรรคอนาคตใหม่ท า เขากังวลว่า 
พรรคการเมืองที่คิดว่าอยู่ในจุดที่ดีแล้วและไม่ปรับเปลี่ยนอะไร จะล้าหลังและถูกดิสรัพท์ไปในที่สุด กรณ์มีข้อกังวลและ
แนวคิดที่ก้าวหน้าหลายเรื่อง ที่อยากท า แต่ไม่มีโอกาสและอาจคิดว่า ถึงเวลาที่ต้องลงมือสร้างเอง ผมพยายามบอกเขา
ว่า ท าไมไม่ร่วมมือกัน เปลี่ยนจากภายใน ล่ะ เขา หัวเราะและไม่ตอบ แต่ผมเห็นแววตาที่มุ่งมั่นของกรณ์ ข่าวเรื่องกรณ์
จะลาออกจากพรรค รับรู้กันหลายคนในปชป. แต่ความเป็นเพื่อนท าให้หลายคนพยายามบอกเขาว่า รอเวลาสักหน่อย  
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เผื่ออะไรๆ จะดีขึ้น คนที่พยายามทัดทานการลาออก จริงๆ ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าเขาหรอก แต่อยากให้รวมกลุ่ม
เป็นเพื่อนกัน (เพราะมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกัน) เมื่อคืน วันที่พยายามยืดกันโดยคนที่เชื่อว่ากรณ์เป็นความหวังให้พรรค
ได้ ก็ถึงวันที่เขาตัดสินใจลาออกเพ่ือเดินในหนทางที่เชื่อว่าดีกว่า ไม่น่าเชื่อว่า ปฏิกิริยาต่อการลาออกของคนนอกพรรค 
กลับแรงกว่าคนในพรรค ในแง่ที่ว่า ตัดสินใจถูกแล้ว ในขณะที่พรรคท่องว่า การเข้า -ออก ของคนเป็นเรื่องปกติ เพราะ
คนระดับอดีต แกนน าพรรค เคยลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรค เคยท างานให้พรรคด้านสร้างคนรุ่นใหม่ เคยเป็นถึงอดีต 
รมว.คลังของพรรค ลาออกจากพรรค ขณะเป็น ส.ส. มันปรกติตรงไหน ก่อนหน้านี้ กรณีของคุณพีระพันธ์ หรือ คุณหมอ
วรงค์ ที่ทั้ง 2 คน เคยท างานให้พรรคอย่างมากมาตลอด ลาออก ผมว่า มันก็ไม่ปรกตินะครับ ความจริงมีคนที่ลาออก
จากพรรคเงียบๆ แต่ไม่เป็นข่าวอีกหลายคน ผมว่า มันสะท้อนปัญหาการบริหารภายในพรรคแน่นอน แต่หากคนมี
อ านาจยังคิดกันแค่ว่ามันเป็นเรื่องปกติ ต้องรับรู้ด้วยครับว่า สมาชิกและคนที่สนับสนุนพรรคหลายคน รู้สึกท้อถอย และ
สั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อการลาออกของคนระดับแกนน าพรรค เราจะเยียวยาความรู้สึกกันอย่างไร เราจะเดินต่อกันไป
อย่างไร แต่เอาเถอะ นั่นคือเรื่องในพรรค ที่ต้องว่ากันต่อไป ผมว่า ประเทศของเราต้องการ นักการเมือง ที่มีท้ังแนวคิดที่
ดีและความตั้งใจ เพ่ือบ้านเมือง และผมเชื่อว่า ประชาชน พร้อมจะให้โอกาส กรณ์ จาติกวณิช กับแนวคิดดีดีของเขาใน
อนาคต เมื่อตัดสินใจเดินหน้า อย่าติดกับดักความอาลัยในที่เดิม ท าให้ดีที่สุด เดินให้สุด เพื่อนกรณ์ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1892127 
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‘สมชยั’โพสตส์ านวน คดียบุพรรคอนาคตใหม่ 
วนัท่ี 16 มกราคม 2563 - 11:51 น.  

 

 

วันที่ 16 มกราคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวพรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่ (ตอนที่ 4) คดีอนาคตใหม่ เอกสารส านวนคดีพรรคอนาคตใหม่ ที่มีการเผยแพร่
ทั่วไป มีจ านวน 49 หน้า แยกเป็น 6 รายการคือ 

1) รายงานการสืบสวน ของ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 13 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จ านวน 
18 หน้า (สรุปจากส านวนการสืบสวน 221 หน้า) 

2) ส านวนการสืบสวนการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรค
การเมือง (ส านวนที่ 18) ซึ่งเป็นการให้ความเห็นของ”ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1″ ในขั้นตอนต่อเนื่องจาก 
รายงานการสืบสวน จ านวน 13 หน้า 

3) มติกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 105/2562 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 จ านวน 2 หน้า 
4) บันทึกข้อความ เพื่อส่ง ส านวนการสืบสวน ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ลงวันที่ 

3 ตุลาคม 2562 จ านวน 1 หน้า 
5) บางส่วนของรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 6 ครั้งที่ 

6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 จ านวน 12 หน้า 
6) มติกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 129/2562 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 จ านวน 3 หน้า 

1. เอกสารดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ 
จากประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง และเห็นส านวนการสืบสวนและเอกสารภายในของกกต.
มาแล้ว เชื่อได้ว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของจริง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/สมชัย-3.jpg
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2. ขั้นตอนการด าเนินการของ กกต. ในคดี เงินกู้ อนค.เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ 
ขั้นตอนที่ถูกต้อง 
มีข้ันตอนที่ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง คือ ขั้นการสืบสวน (เอกสารชิ้นที่ 1) ขั้นการให้ความเห็นของส านักสืบสวน 
(เอกสารชิ้นที่ 2) มติ กกต. ส่งให้คณะอนุวินิจฉัย (เอกสาร 3) การส่งส านวนให้คณะอนุวินิจฉัย(เอกสาร 4) ขั้นการให้
ความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย (เอกสารชิ้นที่ 5) 
โดยล าดับเวลาของการด าเนินการที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้ันตอนคือ นับแต่มีผู้ร้องเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
จนถึงวันที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีการประชุม และมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยกระบวนการทั้งหมดเป็นการ
พิจารณาความผิดตาม พรป.พรรคการเมือง มาตรา 66 เรื่องการบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาทเท่านั้น 
ขั้นตอนที่ผิดปกติ 
มีข้ันตอนหนึ่งที่ผิดปกติ คือ การที่นายทะเบียนพรรคการเมือง (นายจรุงวิทย์ ภุมมา) มีค าสั่งที่ 7/2562 ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และน าเสนอความเห็นต่อ กกต. เมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 (รวมระยะเวลาท างาน 8 วันท าการ) 
โดยมีสิ่งที่ผิดปกติ คือ 1)ใช้เวลาเร่งรัด 2) มีการตั้งข้อกล่าวเพ่ิมในมาตรา 62 และ 72 และ 3) ไม่มีการให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบข้อกล่าวหาและมีโอกาสได้ชี้แจงทั้งๆที่เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงในระดับยุบพรรคการเมือง* 
3. กกต. มีสิทธิในการวินิจฉัยที่แตกต่างจากความเห็นคณะท างาน หรือ อนุกรรมการวินิจฉัยหรือไม่ 
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 : มีมติเห็นสมควรด าเนินคดี ตามมาตรา 66 (เงินกู้เป็นเงินบริจาค) 
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
ความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรค 
หากในกรณี 4.5 จะมีการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกับมาตรา 62 และ 72 โดยถือเป็น “ความปรากฏ” ต่อนายทะเบียนที่
สามารถหยิบเอาข้อกฎหมายดังกล่าวมาเป็นฐานความผิด ควรมีการแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้คู่กรณีมาให้ข้อมูล 
และไปเริ่มกระบวนการในขั้นตอน 4.2 ,4.3 และ 4.4 ใหม่ จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปอย่างรอบคอบ 
เนื่องจากเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต 
* หมายเหตุ รายละเอียด ของ กฎหมายและบทลงโทษ 
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มาตรา 62 รายได้ของพรรคการเมือง 
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://www.matichon.co.th/politics/news_1893960 
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ตบหน้าสมชัย! ภูมใิจไทยแจงเงินทดรองจ่าย คนละกรณีกบัอนาคตใหม่กู้เงิน 
 

15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:33 น.      

 

15 ม.ค.63 - ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย  (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาเปิดเผยรายชื่อ 18 พรรคการเมือง ที่มีการกู้เงิน
เหมือนพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยว่า  ปี 57-61 เป็นช่วงที่มีการยึดอ านาจ โดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค าสั่งห้ามไม่ให้พรรคการเมืองท ากิจกรรมทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ท าให้ในช่วง
นั้นพรรคการเมืองไม่สามารถรับเงินบริจาคหรือระดมทุนได้ แต่พรรคการเมืองมีค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการกิจการภายใน
ของพรรค เช่น ค่าส านักงาน ค่าพนักงานต่างๆ ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยในแต่ละปีช่วงปี 57-61 จึงมีเงินทดรองจ่าย
เข้ามา เพ่ือจัดการเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นการใช้กฎหมายฉบับเดิมที่ไม่ได้ห้ามยืม
เงินหรือห้ามมีเงินทดรองจ่าย ซึ่งอนุญาตให้ท าได้ แต่หลังจากที่พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บังคับใช้โดยการปลด
ล็อคหรืออนุญาตโดยคสช. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 ที่มีการใช้กฎหมายฉบับใหม่ พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้มีเงินทดรองจ่าย
หรือมีการยืมเงินมาใช้อีกเลย 
 “หลังจากท่ีกฎหมายไม่อนุญาต พรรคภูมิใจไทยก็ไม่เคยยืมเงิน หรือมีการกระท าใดที่ผิดกฎหมาย หรือท าสิ่งที่กฎหมาย
ห้ามอีกเลย สิ่งที่พยายามบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเหมือนกับพรรคการเมืองที่ก าลังจะถูกด าเนินคดีอยู่ในขณะนี้นั้น ยืนยัน
ว่าแตกต่างกัน เพราะสิ่งที่พรรคการเมืองที่ก าลังถูกด าเนินการอยู่นั้นเป็นการถูกกล่าวหาว่ามีการท านิติกรรมอ าพราง  ก็
ต้องมีการด าเนินการตามขั้นตอน และเข้าใจว่าเป็นการใช้เพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคนละกรณีกับพรรคภูมิใจไทย” 
นายศุภชัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54619 
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คดยุีบพรรค ค้างสต๊อก กกต. “ทักษณิ-บิ๊กป้อม” ครอบง า พท.-พปชร. ? 
วนัท่ี 16 มกราคม 2563 - 08:31 น.  

 
อีกไม่นาน “พรรคอนาคตใหม่” จะรู้ “อนาคต” ว่าจะถูกยุบพรรคหรือไม่ จาก 2 คดีส าคัญ 
หนึ่ง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่-ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาพรรค” และกรรมการบริหารพรรค 
กระท าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (อิลลูมินาติ) 
สอง คดีเงินกู้ 191 ล้าน ที่ “ธนาธร”ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน เข้าข่าย “นิติกรรมอ าพราง” ขัดมาตรา 72 ของ พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม ่
โดยคดีอิลลูมินาติ ศาลจะมีค าวินิจฉัย 21 ม.ค.นี้ ส่วนคดีเงินกู้ยังรอศาลรัฐธรรมนูญรอนัดวินิจฉัยคดี 
แต่แกนน าในพรรค ผู้มีบารมีนอกพรรคของพรรคอ่ืน ๆ ที่ถูกร้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ่วงการยุบ
พรรค ยังมีอีกหลายคดี ถูกยกค าร้อง และบางคดี กกต.ยัง “ดอง” ไว้ 
คดีของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ถูกร้องยุบพรรคและยกค าร้องแล้ว เช่น กกต.ยกค าร้องเอาผิด พปชร.ใน 5 
ประเด็น ของ “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติ 2 ใน 5 คือ กรณีที่ขอให้ยุบ
พรรค คาบเก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
เป็นกรณีที่ขอให้ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 90 และข้อ 91 และการจัดโต๊ะจีนระดม
ทุนหรู เข้าข่ายยุบพรรคหรือไม่ 
ปรากฏว่านายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่า การลงมติเพ่ือเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีของ พปชร. ด าเนินการ
โดยชอบแล้ว เพราะมีหนังสือยินยอมของพล.อ.ประยุทธ์ ให้เสนอชื่อได้ ดังนั้น การเสนอชื่อดังกล่าวจึงเป็นไปตาม
ข้อบังคับพรรค ข้อ 90 และข้อ 91 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 แล้ว 
ส่วนกรณี พปชร.จัดกิจกรรมระดมทุนด้วยการขายโต๊ะจีนราคา 3 ล้านบาท เข้าข่ายการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน
หรือไม่ กกต.ยกค าร้อง โดยระบุว่า แม้จะก าหนดราคาโต๊ะจีนสูง แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดมทุน โดยกฎหมายได้จ ากัดวงเงินผู้สนับสนุนเอาไว้แล้ว กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการขายสินค้าในลักษณะแสวงหา
ก าไรมาแบ่งปันกัน ยังไม่เป็นเหตุให้ “ยุบพรรคการเมือง” 
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ในหน้าตัก “เรืองไกร” เรื่องการยุบพรรค พปชร. จึงเหลือเพียงคดีเดียวที่ยังไม่มีค าตอบจาก กกต. คือ กรณีที่พปชร.จัด
ปราศรัยใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 62 ในพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ โดยมีการเปิดตัว นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธาน
หอการค้าสมุทรปราการ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ร่วมพูดบนเวทีปราศรัย ทั้งนี้ นายชนม์สวัสดิ์ถูกศาลฎีกาตัดสินว่ามี
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ถูกลงโทษจ าคุก 1 ปี 6 เดือน และพ้นโทษมายังไม่เกิน 10 ปี จึงเข้าข่ายต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 
ดังนั้น หากนายชนม์สวัสดิ์ไม่ใช่สมาชิกพรรค กรณีการปราศรัยดังกล่าว จึงเข้าข่ายตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 28 
ที่ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกครอบง าพรรค ประกอบกับมาตรา 92 
“เรืองไกร” บอกความคืบหน้า-ซึ่งไม่คืบหน้า ว่า จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กกต.ได้ลงไปสอบสวนข้อมูลในพ้ืนที่แล้วและ
ได้ยืนยันว่า ได้ส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กกต. แต่เรื่องหายไปเฉย ๆ เลย สอบถาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. 
ขณะมาชี้แจงเรื่องงบประมาณของ กกต.ปี”63 ที่สภา แต่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์บอกเพียงว่า อยู่ในขั้นตอนที่คณะอนุกรรมการ
จะน าเข้าที่ประชุม กกต.หรือไม่ 
ขณะที่ค าร้องยุบพรรค พปชร. ของ “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย อย่างน้อยมี 
2 ค าร้องที่ให้ยุบ พปชร. ผูกเก่ียวกับพฤติกรรมของ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี 1.กรณีท่ี พปชร.
เชิญให้ พล.อ.ประวิตร ซึ่งยังไม่มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ตามกฎหมายให้ไปเปิดการสัมมนาเมื่อวันที่ 22 
ก.ค. 2562 ที่ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ต ในพ้ืนที่ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 
จากเหตุที่ “พล.อ.ประวิตร” ได้กล่าวเปิดใจกลางวงสัมมนา ว่า “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน วันนี้มาในฐานะผู้สนับสนุน 
แต่หลังจากแถลงนโยบายแล้ว จะพิจารณาเรื่องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกลมเกลียวกันอย่าได้
แตกเป็นกลุ่ม เป็นก๊วนอีก” เข้าข่ายควบคุม ครอบง า หรือชี้น า 
อีกคดีหนึ่ง กรณีที่ พปชร.จัดงานสัมมนาพรรค เสริมศักยภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ต เมื่อ
วันที่ 21-22 ก.ค. 2562 ที่ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา โดยใช้รีสอร์ตที่มีปัญหาถูกจับว่าบุกรุกป่า ม.6 ต.ไทยสามัคคี 
ซึ่งต้องห้ามตาม ม.45 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมืองกระท าการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
อันมีความผิดตามมาตรา 92 (3) เป็นเหตุให้ยุบ พปชร.ได้ 
“ศรีสุวรรณ” บอกเช่นเดียวกับ “เรืองไกร” ว่า หลังยื่นค าร้องไปแล้ว ยังไม่มีการเรียกให้ตนไปชี้แจงแต่อย่างใด 
“หายเงียบไปเลย” 
ฟาก “เพื่อไทย” มีหนึ่งคดียุบพรรคค้างสต๊อกที่ กกต. คือ กรณีที่ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี วิดีโอคอลมา
ยังแกนน าพรรคเพ่ือไทย ประกาศว่าพรรคเพ่ือไทยจะชนะเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เข้าข่าย คนนอกการควบคุม ครอบง า ชี้น ากิจกรรมของพรรค 
แต่จนบัดนี้ยังไร้ว่ีแววเช่นกัน 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-411016 
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กวนินาถ มั่นใจพ้น ‘อนาคตใหม่’ แล้ว 100% อ้าง กกต. ใส่สังกดั ‘พลงัท้องถิน่ไทย’ 
เรียบร้อย 
วนัท่ี 15 มกราคม 2563 - 13:30 น.  

 

 
 
“กวินนาถ” ม่ันใจพ้นพรรค “อนาคตใหม่” 100% แล้ว เผย กกต.ระบุสังกัด “พลังท้องถิ่นไทย” เรียบร้อย แถม
แนะ “ศรีนวล” รักษาสิทธิสมัครพรรคใหม่เลย 

เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 15 ม.ค. ที่รัฐสภา น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไทย ให้สัมภาษณ์
กรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ระบุว่า มติขับ 4 ส.ส.ออกจาก
พรรคอาจจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งต้องรอความชัดเจนเรื่ององค์ประชุมว่า ตนไม่ทราบเจตนาว่าเพราะอะไรจึงหยิบยกประเด็นนี้
ขึ้นมา แต่มติพรรคที่ออกมาถือว่าสมบูรณ์ 100% ตนเคยเป็นสมาชิกพรรคอนค. เคยเข้าระบบเว็บไซต์ของพรรคได้ แต่
หลังจากถูกขับออกจากพรรคก็เข้าระบบไม่ได้ เมื่อตรวจสอบรายชื่อ ส.ส.ระบบแบ่งเขต ก็พบว่าชื่อของตนถูกระบุว่า 
“ถูกขับออกโดยมติพรรค” หมายความว่าเป็นความชัดเจนที่ท าให้เราไปพูดคุยกับพรรคอ่ืน เพ่ือที่จะหาสังกัดใหม่ภายใน 
30 วัน ส่วนเรื่องของรายงานการประชุมว่ามีสมาชิกเข้าหรือออกเท่าไหร่ นั่นเป็นหน้าที่ของพรรค อนค. ที่จะต้องไปยื่น
กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตนคิดว่าถ้าวันนี้จะบอกว่ามติที่ประชุมไม่ชอบ องค์ประชุมไม่ครบ แบบนี้ยังฟังไม่
ขึ้น ซึ่งล่าสุดทราบว่าทาง กกต.ได้ขึ้นชื่อของตนว่าสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้ว ถ้าสมมุติว่าสมัครไม่ได้ทาง กกต.ค
งแจ้งว่ายังไม่รับสมัคร และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้ท าหนังสือแจ้งต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ว่าได้
ย้ายมาสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไทย 

เมื่อถามว่า พรรค อนค.ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ น.ส.กวินนาถกล่าวว่า ก็ควรเป็นพรรค อนค.ที่
ต้องแสดงความชัดเจน แต่ส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพรรคใหม่ ซึ่งไม่มี
เอกสารรับรองจากพรรคอนาคตใหม่นั้น จาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ได้ระบุว่าจะต้องมี
หลักฐานเป็นหนังสือ แต่ระบุว่าให้เราหาสังกัดพรรคใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีมติ ความส าคัญอยู่ที่ว่าเราทราบ
เรื่องได้อย่างไร ซึ่งตนเข้าไปดูเว็บไซต์ของพรรค อนค. ว่าเรายังเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่ ประกอบกับโฆษกพรรคหรือ
หลายๆ คนในพรรคก็ออกมาบอกว่าหลังจากขับเรา 4 คนพ้นพรรครู้สึกว่าพรรคสะอาดขึ้น ตรงนี้คือความชัดเจน และ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/87.jpg
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เป็นการยืนยัน ไม่ใช่อยู่เฉยๆ แล้วเราจะท าอะไรตามอ าเภอใจ ไม่ใช่ว่าขับวันนี้แล้วพรุ่งนี้สมัครใหม่ แต่เรารอเป็นสัปดาห์
เหมือนกัน 

“ส่วนตัวเชื่อว่าเจตนารมณ์ของบทบัญญัติเรื่องนี้ไม่ต้องการให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งกลั่นแกล้ง
กัน จึงไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีหนังสือหรือไม่ แต่อยู่ที่แจ้งให้ทราบหรือไม่ และสมาชิกทราบหรือไม่ว่าถูกขับออก แต่หากใน
อนาคตมีปัญหาจริงๆ ก็อาจจะต้องไปฟ้องร้องกัน แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาขนาดนั้น” น.ส.กวินนาถกล่าว 
เมื่อถามว่า ได้แนะน าอะไร น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ หรือไม่ น.ส.กวินนาถกล่าวว่า ตนได้แนะน าว่าให้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกพรรคใหม่ รักษาสิทธิของตัวเองดีท่ีสุด ส่วนพรรค อนค.จะบอกว่ามติไม่ชอบ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องว่ากันไป
ในอนาคต แต่ตนเชื่อว่าคงไม่มีเรื่องแบบนี้ เพราะเขาก็เป็นพรรคการเมืองใหญ่ น่าเชื่อถือ คงไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้
แน่นอน 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1891478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1891478
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15 มกราคม 2563 - 22:05 น. 
 

จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 
จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งว่าง หลังศาลพัทยาพิพากษาจ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ 
อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  
               อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายส าหรับคดีที่ศาลจังหวัดพัทยา ยืนค าพิพากษาจ าคุกแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) คดีล้มประชุมอาเซียนซัมมิทเมื่อปี 2552 ภายหลังคดีนี้ศาลได้อ่านค าพิพากษาไปแล้ว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยพิพากษาให้จ าคุก 4 ปี หนึ่งในจ าเลยปรากฏชื่อ “พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์” ส.ส.
เขต 2 ก าเเพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ  
               เมื่อศาลฎีกาออกหมายจับ เพ่ือมาฟังค าพิพากษาในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ซึ่ง พ.ต.ท.
ไวพจน์ให้สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ยืนยันพร้อมจะเดินทางไปฟังค าพิพากษา แต่ปรากฏว่า พ.ต.ท.ไวพจน์ 
ไม่มา ศาลจึงออกหมายจับให้มารับโทษคุก 4 ปี นี่หมายความว่า พ.ต.ท.ไวพจน์ หนีไปแล้ว ฉะนั้นจึงท าให้สมาชิกภาพ 
ส.ส.ของ พ.ต.ท.ไวพจน์ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (13)  
               ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่เขต 2 ก าแพงเพชร กกต.ต้องจัดเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างลง ต่อจากเขต 5 นครปฐม 
และเขต 7 ขอนแก่น ซึ่งพรรครัฐบาลเอาชนะฝ่ายค้านได้ทั้ง 2 เขต เพ่ิมเก้าอ้ี ส.ส.ในสภาเริ่มลอยเหนือน้ ามาอยู่ที่ 259 
เสียง ห่างตัวเลขฝ่ายค้านลดมาเหลือ 240 เสียง แต่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ อยู่บนปัจจัยทางการเมืองที่แตกต่างจากญัตติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
               กลายเป็นห้วงเวลาเดียวกับต้นทุนรัฐบาลก าลังถูกตรวจสอบจาก 5 รัฐมนตรีที่ถูก “ล็อกเป้า” ตั้งแต่พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ 
  
               ดังนั้นไม่ว่าการเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเวทีซักฟอกรัฐบาล คะแนนนิยม
ทางการเมืองย่อมสวิงไปถึงการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงนั้นแน่นอน เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเขต 5 นครปฐม หรือเขต 
7 ขอนแก่น ฝ่ายค้านอยู่ในฐานะ “เจ้าของพ้ืนที่”  
               โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลมาลงแข่งขัน เพื่อหวังก าไรจากผลการเลือกตั้งซึ่งท าส าเร็จมาแล้วทั้ง 2 เขต แต่เขต 2 
ก าแพงเพชร จะเป็นครั้งแรกที่พลังประชารัฐต้องมาป้องกันแชมป์ เพื่อรักษาฐานเสียง “เมืองกล้วยไข่” เอาไว้ให้ได้  
               แน่นอนว่าภายใต้ความมั่นใจยังคงแฝงไปด้วยความกดดันเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ และพรรคเพ่ือไทย
เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ถึงแม้พ้ืนที่ จ.ก าแพงเพชร ทั้ง 4 เขต จะเป็นของพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด แต่หาก
ผลการเลือกตั้งซ่อมต้องเสียเก้าอ้ี ส.ส.เขต 2 ไป จะปลุกกระแสทางการเมืองกลับมาที่ฝ่ายค้าน เช่นเดียวกับท่ี
พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคพลังประชารัฐ เคยท าให้ฝ่ายรัฐบาลในสนามเลือกตั้งซ่อมมาแล้ว  
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               เมื่อย้อนไปถึงผลเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 เขต 2 ก าแพงเพชร ประกอบด้วย อ.พรานกระต่าย อ.ลาน
กระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงาม (เฉพาะ ต.มหาชัย ต.พานทอง ต.หนองคล้า และ ต.หนองทอง) อ.เมืองก าแพงเพชร 
(เฉพาะ ต.สระแก้ว)  
              คะแนนอันดับที่ 1 เป็นของ พ.ต.ท.ไวพจน์ จากพลังประชารัฐ ได้ 34,271 คะแนน อันดับ 2 นายอดุลรัตน์ 
แสงประชุม จากเพ่ือไทย ได้ 18,626 คะแนน อันดับ 3 นายสุขวิชชาญ มุสิกุล ลูกชาย นพ.ปรีชา มุสิกุล เจ้าของพ้ืนที่
สมัยที่แล้ว จากประชาธิปัตย์ ได้ 13,261 คะแนน  
               จนถึงนาทีนี้ชื่อตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมยังอยู่ที่ “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” ลูกชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ ซึ่งลง
พ้ืนที่ติดตามบิดามาโดยตลอด ยังเป็นตัวเต็งที่พลังประชารัฐจะส่งสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือรักษาพ้ืนที่ตระกูล “อาภรณ์รัตน์” 
ท่ามกลางเสียงปลอบโยน พ.ต.ท.ไวพจน์ จากเพ่ือน ส.ส.พลังประชารัฐ ต่อชะตากรรมที่ถูกชี้ขาดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 
  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/410764?adz= 
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16 ม.ค. 2563 10:40 น. 
 

"สุภรณ"์ โต้เดอืด เพื่อไทย กุข่าว ยัน นายกฯ ไม่ยุบสภา หนีอภิปรายแน่ 
"แรมโบ้" สุภรณ์ อัตถาวงศ์ โต้ เพื่อไทย อย่ากุข่าว ยัน นายกฯ ไม่ยุบสภาฯหนีการอภิปรายแน่ จวก "เอาสมองส่วน
ไหนคิด" เหตุ ไม่มีประวัติทุจริต ไม่เหมือนอดีตผู้น าบางคน   

วันที่ 16 ม.ค. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่
ท าเนียบรัฐบาลว่า กรณีมีการปล่อยกระแสข่าวจากพรรคฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ 
เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคฯ ได้ให้สัมภาษณ์ มีแหล่งข่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะชิง "ยุบสภา" เพ่ือหนีการอภิปรายญัตติไม่ไว้วางใจ เพราะ เหตุกลัวญัตติดังกล่าว 
และกล่าวหานายกรัฐมนตรีว่า จะชี้แจงฝ่ายค้านไม่ได้นั้น ผมขอยืนยันว่า ข่าวนี้ไม่เป็นความจริง นายกรัฐมนตรีไม่มี
ความคิดเช่นนั้น และไม่เคยกลัวหรือคิดหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านแต่อย่างใด เพราะตลอดระยะเวลา
ของการเป็นผู้น าบริหารงานบ้านเมืองที่ผ่านมา ท่านนายกฯ ไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือท าให้
เกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน มีแต่นโยบายที่ดีๆ สู่พ่ีน้องประชาชนและปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน จึงมีภาพพจน์ ประวัติ มือขาวสะอาด ไม่ด่างพร้อยเลอะเทอะเปรอะเปื้อน เหมือนผู้น าบางคนบางพรรคใน
อดีต ที่คนไทยเรียกว่า "กินมูมมามจนล้นปากหกเลอะเทอะเปรอะเปื้อน" จนต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย พ่ีน้องคน
ไทยทั้งประเทศทราบกันดี 

ดังนั้น การที่พรรคฝ่ายค้านจะสร้างวาทกรรมอ้างว่า จะมีการยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นสิ่งที่พูดไม่
รู้จักคิดว่า จะเกิดความเสียหายตามมาต่อภาพพจน์การลงทุน และท าลายความเชื่อมั่นต่อภาวะการลงทุน ท าให้นัก
ลงทุนไม่กล้าตัดสินใจลงทุนได้ ยิ่งซ้ าเติมท าความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน พฤติกรรมที่ให้ข่าวโดยไม่รักบ้านรัก
เมือง มีสมองไม่รู้จักคิดเช่นนี้ สุภาษิต บอกว่า "มีสมองเอาไว้เพียงแค่ให้ผมงอก" ไม่ได้มีสมองเพ่ือไว้ใช้ประโยชน์อะไร คิด
เป็นอย่างเดียวว่าจะท าลายล้าง เตะตัดหน้าแข้งฝ่ายตรงข้ามอย่างไร บ้านเมือง เศรษฐกิจ ประเทศชาติ ประชาชนจะ
เดือดร้อน จะเสียหายพังพินาศย่อยยับอย่างไร ช่างหัวมันอย่างนั้นใช่ใหม เพราะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีการชุมนุมมีพรรค
การเมืองที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเหล่านี้ ก็เคยท าให้ประเทศชาติเศรษฐกิจพังย่อยยับมาแล้ว คิดได้อย่างเดียว ประเทศ
ไม่ใช่ของฝ่ายตนคนเดียว จะพังพินาศฉิบหายช่างมันอย่างนั้นใช่ไหม" 

ดังนั้น ขอเตือนสติคนที่ไปกุข่าวปล่อยข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรี จะชิงยุบสภาหนีการอภิปรายนั้น "เอาสมอง
ส่วนไหนมาคิด และท่านนายกฯ ไม่มีความคิดเช่นนั้นแน่นอนครับ" เพราะเชื่อมั่นว่าท่านนายกฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ได้ทุ่มเทท างานรับใช้บ้านเมืองประเทศชาติประชาชน ด้วยความมุ่งม่ันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความจริงใจและ
บริสุทธิ์ใจต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงครับ" นายสุภรณ์ กล่าว... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748700 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1748700
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คาบลูกคาบดอก : ปัญหาวิกฤติบิดเบือน 
การที่ ศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามค าร้องของ กกต. ข้อหาการกู้ยืมเงินของพรรค

อนาคตใหม่จ านวน 191 ล้านบาท เป็นปัญหาของ มาตรฐานของ กกต.เอง ที่อดีต กกต.อย่าง สมชัย ศรีสุทธิยากร 
ออกมาอธิบายความจริงว่า ในอดีต ก็มีพรรคการเมืองกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก เช่นกัน และเชื่อว่าในปัจจุบันก็มี 
พรรคการเมืองที่ไปกู้ยืมเงินมาเพ่ือบริหารจัดการพรรค อยู่ที่ว่าจะเปิดเผยหรือปิดบังเท่านั้น 
 แล้วอะไรคือมาตรฐานของกฎหมาย สิ่งที่จะตามมาก็คือความขัดแย้ง กระทบกับความศรัทธาที่มีต่อระบบ
ยุติธรรม ตามระบอบประชาธิปไตย การบิดเบือนกติกาก็เท่ากับเป็นการท าลายกติกาท่ีจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
สงบสุขในสังคมบ้านเมืองไม่มีขื่อแป 

มื่อต้นเป็นพิษปลายก็เป็นพิษ อย่างที่รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ตั้งข้อสังเกตกรณีหาก ศาลรัฐธรรมนูญ นัด
อ่านค าวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ในวันที่ 21 ม.ค. เรื่องนี้ กกต. จะต้องเป็นผู้สร้างความชัดเจน เพราะพรรคการเมือง
จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตาม หากพรรคการเมืองมีข้อสงสัย กกต.ก็ต้องเตรียมหาค าตอบไว้  เช่น สูตรการค านวณปาร์ตี้ลิสต์
ใหม่ 

งูเห่าที่จะไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด การจัดการเลือกตั้งใหม่ ในกรณีหากพ้นจาก 1 ปีหลังวันเลือกตั้งวันที่ 
24 มี.ค.62 ไปแล้ว การเรียงล าดับปาร์ตี้ลิสต์ การคิดคะแนนเฉลี่ย ส.ส. รวมทั้งกรณีท่ีอนาคตใหม่จะไปตั้งพรรคใหม่  

สารพันปัญหา..มีการตั้งค าถามไปที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ว่า ท าไมไม่ลาออกเพ่ือ
เลื่อนล าดับปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาแทน กรรมการบริหารที่จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง จะได้ไม่เสียที่นั่ง ส.ส.ของพรรคอนาคต
ใหม่ 

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ให้ค าตอบว่า เคยคิดอยู่เหมือนกัน แต่เมื่อมาทบทวนดูแล้ว ไม่ว่าจะลาออกหรือไม่
ลาออก ก็หนีไม่พ้นการตั้งธงของ กกต.อยู่ดี ตามที่ปรากฏหลักฐานเอกสารหลุดออกมา  อย่างไรเสียก็โดนฟันแน่นอนจะ
ใช้ข้ออ้างอะไรก็ได้อยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ ปิยบุตร พูดเอาไว้ได้คมคาย หลังจากที่ถูกสื่อบางสื่อโจมตีอย่างหนัก โดยฝาก
ข้อความไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการมองปัญหาบ้านเมือง อย่าเห็นคนคิดต่างเป็นศัตรู อย่าผลักให้คนที่เห็น
ต่างไปเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเสมอไป        
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อย่ากดดันให้คนเห็นต่างต้องดิ้นรนเอาตัวรอดทุกวิถีทาง ควรน าความคิดที่แตกต่างมาเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมือง มากกว่า เพราะการขัดแย้งกันในสภาในระบบดีกว่าไปขัดแย้งกันข้างนอก 
ความเสียหายผลกระทบก็จะไม่รุนแรง เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบอบการเมืองการปกครองประเทศเช่นใน
อดีตพากันหายนะท้ังประเทศ. 
 

หมัดเหล็ก 
mudlek@thairath.co.th 

 
อ้างอิง : ttps://www.thairath.co.th/news/politic/1747835? 
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ก้างต าคอ 
คดียุบพรรคอนาคตใหม่ก าลังคาเขียงอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ 2 คดี คดีแรก กรณีมีพฤติกรรมล้มล้าง การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย เข้าข่ายความผิดฐานขัดรัฐธรรมนูญ คดีหลัง กรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ท าสัญญาให้พรรค
กู้ยืม เงิน 191 ล้านบาท เข้าข่ายขัด พ.ร.บ.พรรคการเมือง ถ้าศาลรัฐธรรมนูญลงมติเชือดพรรคอนาคตใหม่ฉลองตรุษจีน
จะมีแต๊ะเอีย แถมมาอีก 4 ประการ  

1, ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 80 คนจะแตกกระเจิง ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน 60 วัน  2, คณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งชุดจะถูกลงโทษตัดสิทธิเลือกตั้งห้ามเล่นการเมือง 10 ปี  3 , ส.ส.บัญชีรายชื่อ 10 คน ที่ เป็น 
กรรมการบริหารพรรคจะต้องพ้นสภาพการเป็น ส.ส.ทันที 4, เงินกู้ 191 ล้านบาทที่นายธนาธร ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืม
จะถูกยึดเข้ากองทุนพรรคการเมืองของ กกต. กระสุนหัวระเบิดจาก กกต.นัดเดียว ท าให้พรรคอนาคตใหม่ พรรคใหญ่
อันดับ 3 ในสภาฯ สูญหายไปจากเวทีการเมือง 

“แม่ลูกจันทร”์ กราบเรียนว่า การจะยุบพรรคอนาคตใหม่ข้อหาความผิดฐานกู้ยืมเงิน 191 ล้านบาท...ก าลังเกิด
อาการก้างติดคอเฉียบพลัน เมื่อ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.คนดัง ออกมาแฉว่านอกจากพรรคอนาคตใหม่ ยังมี
อีก 17 พรรคการเมืองที่กู้เงินหรือยืมเงินจากบุคคลอ่ืน หรือจากกรรมการบริหารพรรคในลักษณะเดียวกัน 

สอดคล้องกับข้อมูล “ส านักข่าวอิศรา” ที่ไปเจาะหลักฐานงบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่รายงานต่อนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง พบว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต่ ากว่า 9 พรรคที่แจ้งว่าได้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมของพรรค
ในเอกสารงบการเงินประจ าปีที่ยื่นเสนอต่อ กกต. 

เช่น...พรรครักษ์ผืนป่า พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคภูมิใจไทยพรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคประชาธิปไตย
ใหม่ พรรคไทยรักธรรม พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา และพรรคพลังชล ถ้า นายสมชัย อดีต กกต. ไม่สวม
วิญญาณนกกะปูดเอาข้อมูลลับมาปูดกลางบ้านกลางเมือง 

“แม่ลูกจันทร์” คงต้องหลงเชื่อว่ามีพรรคอนาคตใหม่พรรคเดียวที่กู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในพรรคแก้ขัดหนักขัดเบา  
อดีต กกต.คนดัง ยังแสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า ถ้าการกู้ยืมเงินเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคการเมืองเหตุไฉน 
กกต.จึงยื่นค าร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เพียงพรรคเดียว?? ข้อส าคัญ งบการเงินที่พรรค การเมืองทั้ง 
18 พรรคได้ยื่นเป็นหลักฐานต่อ กกต. มีการเซ็นชื่อรับรองความถูกต้อง โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ใน
ฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ประเด็นสุดท้าย นายสมชัย “จระเข้ฟาดหาง” กระแทกลิ้นปี่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ลูกน้อง
เก่าเต็มเปา ซี่โครงไม่หักก็บุญแล้วโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1747786 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1747786
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วิเคราะห์การเมอืง : สตูรรัฐบาลเสียงท่วม 

เลือดไหลเป็นทางเลยทีเดียว พรรคประชาธิปัตย์กระเพ่ือมอีกครั้ง นายกรณ์ จาติกวนิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ไล่หลังนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต ส.ส.บัญชรีายชื่อ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ไม่
นาน นายพีระพันธุ์ออกไปไม่ทันไรก็ได้ดิบได้ดีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี แถมได้เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกมนี้รู้กันในทีว่ามีดีลล่วงหน้า 

ขณะที่นายกรณ์แว่วว่าจะไปตั้งพรรคใหม่ให้เหตุผลทิ้งทวนว่าจะไปเดินตามความฝัน สร้างการเมืองแห่งความ
เปลี่ยนแปลง “ต้องกล้าคิด กล้าเปลี่ยน กล้าท้าทายตัวเอง และต้องกล้าพลาด” แต่ดีไม่ดี “กรณ”์ อาจเดินตามรอย “พี
ระพันธุ์” เข้าท าเนียบฯไปอยู่กับรัฐบาลอีกคนในฐานะรัฐมนตรี ในการปรับ ครม.งวดหน้า ชั่วโมงนี้ภายในพรรค
ประชาธิปัตย์ยังอลเวง เสียศูนย์ มองไม่เห็นวี่แววกลับมายิ่งใหญ่ “กรณ”์ อยู่ไปก็ไม่โต ซ้ ายังถูกลดบทบาท หัวหน้าทีม
เศรษฐกิจพรรคแทนที่จะเป็นตัวเองดันเป็นปริญญ์ พานิชภักดิ์ รุ่นน้องหน้าใหม่ 

ดังนั้น ชิ่งออกมาเข้าต าราเป็นหัวสุนัขดีกว่าหางราชสีห์ โชวส์เต็ปเปิดฟลอร์ก่อนใคร แล้วรอจังหวะแนวร่วม 
ด้วยสไตล์ “กรณ”์ ก็ถือว่าดูดีมีของ แหวกๆฉีกๆ ขายได้ในตลาดคนรุ่นใหม่ เดาเล่นๆหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค
อาจมี ส.ส.ไม่น้อยมาอยู่ด้วย สัญญาณพรรคประชาธิปัตย์อันตราย สาละวันเตี้ยลง  

ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวจะแยกค่ายแบ่งครึ่ง เอาทีม กปปส.อยู่ร่วมรัฐบาล เขี่ย “หัวหน้าอู๊ดด้า-เลขาฯต่อ” จุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์-เฉลิมชัย ศรีอ่อน ทิ้งไป ถ้าท าได้ก็คงท าไปแล้ว แต่ที่ยังท าไม่ได้เพราะเสียง ส.ส.จะหายไปเยอะ ถ้าจังหวะ
เหมาะๆจับพลัดจับผลูไปช้อน ส.ส.อนาคตใหม่ท่ีแตกฉานซ่านเซ็นมาได้เป็นกอบเป็นก า เกมนี้อาจเกิดขึ้นได้ 

ที่ส าคัญการท างานของพรรคประชาธิปัตย์สร้างความหงุดหงิดร าคาญให้กับพรรคพลัง-ประชารัฐไม่น้อยเหมือน
ที่สื่อท าเนียบฯตั้งฉายาให้อู๊ดด้า “รัฐอิสระ” ไม่เน้นประสานงาน แต่เน้น“ประสานงา”แต่ข่าวล่ามาใหม่สูตรรัฐบาล 
“พลังประชารัฐ-เพ่ือไทย”มาอีกรอบ หลังได้ยินแว่วๆก่อนหน้านี้ มีพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือไทย ชาติไทยพัฒนา รวม
พลังประชาชาติไทย ประชาชาติ และกลุ่มพรรคเล็กท่ีรวมกันเป็นกลุ่มกิจสังคมใหม่ รวมเสียงคร่าวๆก็ 280 กว่า ท่วมท้น 
บริหารงานสบายบรื๋อ 

พรรคเพ่ือไทยยามนี้นายใหญ่ทักษิณ ชินวัตร ก็แกล้งตาย ปล่อยให้ลูกพรรคละเลงกันจนเละเทะ แกนน า
แตกแยกไร้เอกภาพ สภาวะมั่วๆแบบนี้ไปร่วมรัฐบาลก็ดีเหมือนกัน อย่างน้อย “ทักษิณ” ต้องได้อานิสงส์อะไรบ้างแน่ๆ 
สูตรนี้จะว่าไปก็ไม่ง่ายเพราะมีมวลชนค้ ายันค้ าคอ งานนี้ต้องแหงนหน้ามองดาวบนฟ้าจะเอายังไง เคยไปถามสูตรนี้กับ
แกนน าพรรคเพ่ือไทยก็ได้รับค าตอบว่าถ้าใช่จริงๆก็มีเหตุผลที่อธิบายชาวบ้านได้ เหลือบไปมองสถานการณ์รัฐบาลชั่วโมง
นี้ต้องบอกว่า “เก๊กซิม” เสียงยังปริ่มน้ า โหวตทีต้องแจกกล้วยที พรรคใหญ่กลายเป็นเบี้ยล่างพรรคเล็กหน้าตาเฉย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

96 

 

ส่วนพรรคขนาดกลางอย่างประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ก็เล่นแต่บทวันแมนโชว์ ไม่มีทีมเวิร์กรัฐบาลให้ประทับใจคน
ดู หน าซ้ ายังขบเหลี่ยมปีนเกลียว เห็นชัดๆคือเศรษฐกิจ 3 ขา พรรคใครก็พรรคมันฉันไม่แคร์ วันดีคืนดีก็มีตัวจี๊ดออกมา
ด่ารัฐบาลแก้เซ็ง อย่าง “เดอะคึก” เทพไท เสนพงศ์ ของประชาธิปัตย์ ที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นเสียดแทงกันเอง
จนบิ๊กรัฐบาลฉุนไปตามๆกัน 

งานนี้ถ้าสูตรพลังประชารัฐ-เพ่ือไทยเป็นจริง แน่นอนว่า ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย กระเด็นเป็นฝ่ายค้านชัวร์ 
บิ๊กๆพลังประชารัฐรู้ซึ้งแล้วกับลีลานักการเมืองเขี้ยวลากดินที่สุมอยู่ใน 2 พรรคการเมืองนี้ เล่นเกมต่อรองกันทั้งวันทั้งคืน
เหมือนเล่นไฮโล งานการไม่ต้องท า บ้านเมืองไม่ต้องบริหารบ้านเมืองเงียบสงบ ชุมชนเงียบสงัด รัฐบาลจะพังเพราะพิษ
เศรษฐกิจ ก็ยังไม่ลดราวาศอกต่อกัน เอ็งไม่ยอมข้าก็ไม่ยอม จะพังพินาศคามือก็เอา 

สูตรการเมืองปรองดอง พลังประชารัฐ-เพ่ือไทย หลายคนก็อยากเห็น เบื่อแล้วความขัดแย้งแตกแยก ลาก
การเมืองไปเล่นข้างถนนแต่ถ้าสมการนี้เกิดขึ้นจริง เท่ากับพลิกโฉมการเมืองแบบ 180 องศา อนาคตใหม่นอกจากด่า“ลุง
ตู่”แล้วยังต้องแบ่งเวลามาด่าเพ่ือไทยด้วย มีหวังน้ าลายหมดเป็นปี๊บ แต่ไม่ว่าจะพลิกคว่ าพลิกหงายยังไง ดูแล้วก็ยัง
เกิดข้ึนยาก นอกจากมีปาฏิหาริย์. 
 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1748378 
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บทบรรณาธิการ : วัฒนธรรมการวิ่ง ปชต. 
กิจกรรมการเมืองที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ คือ “วิ่งไล่ลุง” กับ “เดินเชียร์ลุง” เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ต้องถือว่าเป็นไป
ด้วยความสงบและปราศจากอาวุธ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน กทม.มีจ านวนใกล้เคียงกัน แต่
การวิ่งไล่ลุงมีในหลายจังหวัด บางจังหวัดถูกเจ้าหน้าที่รัฐสกัดกั้น 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัวละครส าคัญที่ท าให้มีการวิ่งไล่ และเดินเชียร์ อาจรู้สึกหงุดหงิด
เป็นธรรมดาท าไมต้องวิ่งไล่หรือเดินเชียร์ เอาเวลาไปสร้างความสามัคคีดีกว่า แต่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นคู่ขัดแย้งใหม่ ขัดแย้งกับสังคมของคนรุ่นใหม่ 

ขณะทีน่ายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เห็นว่า
ทุกฝ่ายท าได้ภายใต้กฎหมาย แต่ไม่อยากให้น าการเมืองลงสู่ถนน วันนี้ประเทศก้าวสู่ประชาธิปไตยแล้ว สอดคล้องกับค า
กล่าวของแกนน ากลุ่มเชียร์ลุงคนหนึ่งที่ว่า การที่บางฝ่ายบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นเผด็จการ เป็นการบิดเบือน 

แกนน ากลุ่มเชียร์ลุงชี้ว่ารัฐบาลผ่านการเลือกตั้ง มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศ ต่างชาติก็ยอมรับว่า
ไทยเป็นประชาธิปไตย และขอเตือนนักการเมืองที่คิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จะต้องเจอกับประชาชน ผู้ออกเสียง
ประชามติเมื่อปี 2560 ขอให้นักการเมืองบางกลุ่ม หยุดล้างสมองเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แล้ว 

ความเห็นต่างเป็นธรรมชาติของคน เป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ได้ แต่ไม่ต้องทะเลาะกัน คนไทยเคยผ่านร้อน ผ่านหนาวมามาก ในบางยุคบางสมัยทะเลาะกัน เพราะตีความหมาย 
“ประชาธิปไตย” ต่างกัน บางพรรคบางกลุ่มยืนยันว่า “การเลือกตั้ง” คือประชาธิปไตย 

ถึงวันนี้ บางฝ่ายก็ยืนยันว่า “การเลือกตั้ง” คือประชาธิปไตย แม้จะเป็นการเลือกตั้งที่ คสช.เพียงสิบกว่าคน มี
สิทธิเลือก ส.ว.ได้ 250 คน ส่วนผู้มีสิทธิทั่วประเทศเลือก ส.ส.ได้ 500 คน ทั้ง ส.ว. และ ส.ส.ต่างมีสิทธิเลือก
นายกรัฐมนตรี ส.ว.ที่ คสช.แต่งตั้งมีสิทธิเลือกหัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรี แบบนี้ประชาธิปไตยหรือ? 

การวิ่งไล่ลุงและเดินเชียร์ลุง จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี และเป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง ถ้าทุกฝ่ายยอมรับและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการเมือง ถือว่าการชุมนุมโดยสงบ และการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพที่ต้องยอมรับ ชื่อของ
กิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” อาจแสลงหู ควรใช้ค ากลางๆโดยไม่ต้องด่าใคร ผู้ก่อความเกลียดชังจะถูกชังตอบ. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1747803 
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เพื่อไทย ขาลง 
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ก่อนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 พรรคเพ่ือไทยมีคะแนนนิยมจากการ

ส ารวจของนิด้าโพล ประมาณ 32%  ในขณะที่ผลการส ารวจความนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่หนึ่งเมื่อปลาย
เดือนธันวาคมที่ผ่านมา คะแนนนิยมพรรคเพ่ือไทยมีเพียง 19% ซึ่งน้อยกว่าพรรคอนาคตใหม่ประมาณ 11 % 
          ส าหรับผลการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 พรรคเพ่ือไทยได้จ านวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากท่ีสุด โดยมี
คะแนนป๊อปปูลาร์โหวต จากทั้งประเทศเป็นอันดับสองประมาณ 7.9 ล้านเสียง ซึ่งน้อยลงกว่าการเลือกตั้งในปี 2554 ที่
เคยได้ 15.7 ล้านเสียง  อย่างไรก็ตามหลังจากท่ีพรรคเพ่ือไทยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลในปี 
2562 ได้ จึงกลายเป็นพรรคแกนน าฝ่ายค้าน โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ
คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรค 
          ในการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ขอนแก่น เมื่อปลายปี 2562 พรรคเพ่ือไทยพ่ายแพ้ให้พรรคพลังประชารัฐ ทั้งๆ ที่ พื้นที่
นี้เป็นฐานคะแนนเสียงของพรรคเพ่ือไทยมาเป็นเวลานาน และส่งผลให้คุณหญิงสุดารัตน์ ลาออกจากการเป็นประธาน
ยุทธศาสตร์ของพรรค เปิดช่องให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง แสดงบทบาทน าในพรรคแทน (ท าไมไม่ใช่หัวหน้าพรรคสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์?) ในขณะเดียวกันการโหวตลงคะแนนเสียงในสภาหลายครั้งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีงูเห่าที่เปิดเผยตัวอย่าง
ชัดเจนและที่ยังไม่เปิดเผยตัวอาศัยอยู่ในพรรคเพ่ือไทยจ านวนหนึ่ง (บางกระแสคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 10–20 คน) 
งูเห่าเหล่านี้มีทั้งท่ีโหวตสวนมติพรรค (แสดงตนชัดเจน) และกลุ่มตัดสินใจไม่โหวตใดๆ (น่าจะมีความละอายใจอยู่เล็กๆ) 
          คะแนนที่หายไปเกือบ 8 ล้านเสียง ผลโพลล์ที่แสดงให้เห็นถึงคะแนนนิยมที่ลดลง ความขัดแย้งภายในพรรค ที่
ออกมาตามหน้าสื่อรวมถึงพฤติกรรมงูเห่าของสมาชิกพรรคบางคนท าให้เกิดค าถามว่าพรรคเพ่ือไทยอยู่ในช่วงขาลงจริง
หรือ? อะไรคือปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้พรรคดูอ่อนแอลง 
          ประเด็นแรก พรรคเพ่ือไทยวางยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพลาดจุดเดียวท าให้แพ้ทั้งกระดาน การแบ่งออกเป็น
หลายพรรคแต่เป็นพันธมิตรกัน ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือชาติ พรรคไทยรักษาชาติ  เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหากจะ
เอาชนะภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน  แต่ข้อผิดพลาดคือกลยุทธ์การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่มิบังควรของพรรคไทยรักษา
ชาติจนน าไปสู่การถูกยุบพรรคและการถูกตัดสิทธิทางการเมืองของแกนน าพรรคจ านวนหนึ่ง ข้อผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ที่
ตามมาคือการเทคะแนนของพรรคไทยรักษาชาติให้พรรคอนาคตใหม่และการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ชิง
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ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในสภา ซึ่งในที่สุดกระแสพรรคอนาคตใหม่ก็แรงขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายมาเป็นคู่แข่งท่ีส าคัญ
ที่สุดของพรรคเพ่ือไทยในขณะนี้และอาจรวมถึงในอนาคตด้วย 
          ประเด็นที่สอง พรรคเพ่ือไทยถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพรรคพลังประชารัฐ แย่งฐานคะแนนเสียง
ดั้งเดิมของพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าที่เป็นฐานคะแนนเสียงที่ส าคัญตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่าน
มา ส่วนหนึ่งเกิดจากอดีตแกนน าพรรคเพ่ือไทยกลุ่มหนึ่งย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ พร้อมทั้งน าเสียงสนับสนุนตาม
ไปด้วย และอีกส่วนหนึ่งคือนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามุ่งเอาใจคนรากหญ้า เช่น 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น ท าให้คะแนนจากกลุ่มคนรากหญ้าจ านวนหนึ่งหันไปสนับสนุนนายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ์ 
          ประเด็นที่สามคือกระแสข่าวมากมาย (ไม่รู้จริงหรือเปล่า) ว่าคนแดนไกลถอดใจแล้ว เพราะมองออกว่าใน
ระยะเวลา 5 ปีจากนี้ (2562) เป็นเรื่องยากท่ีพรรคเพ่ือไทยจะเอาชนะ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มุ่งชิงคะแนนเสียงคนรากหญ้ามาจากพรรคเพ่ือไทย จึงท าให้คน
แดนไกลลดบทบาททางการเมืองของตัวเองลงและไปมุ่งเน้นท าธุรกิจในต่างแดนมากข้ึน (ไม่ม่ันใจว่าลดการสนับสนุน
พรรคในด้านอ่ืนๆ ด้วยหรือเปล่า) ในประเด็นที่เกี่ยวกับคนแดนไกลนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่รอคอยการพิสูจน์ คือพรรคเพ่ือไทย
จะสามารถมีความเป็นสถาบันได้หรือไม่หากขาดคนแดนไกล หรือจะเป็นเพียงแค่พรรคเฉพาะกิจที่มีระยะยาวหน่อยแต่
ไม่สามารถสร้างความเป็นสถาบันอย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้ 
          ประเด็นที่สี่ คือ พรรคเพ่ือไทยขาดผู้น าที่มีบารมีที่แท้จริง ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการลดบทบาททาง
การเมืองของคนแดนไกลและไม่ได้ชี้ชัดว่าจะให้ใครจะน าพรรคแทน เมื่อมองเข้าไปในพรรคเพ่ือไทยจะพบว่าแม้ว่านาย
สมพงษ์จะเป็นหัวหน้าพรรคแต่กลับไม่เคยมีบทบาทน าพรรคเลยและไม่รู้ว่าสามารถท างานร่วมกับเลขาธิการพรรค น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ได้หรือเปล่า ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ ที่พยายามแสดงบทบาทน าในพรรคในขณะที่เป็นประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคก็ถูกเตะตัดขาจากสมาชิกพรรคบางส่วน จนทนไม่ได้และมีกระแสข่าวทิ้งพรรคตลอดเวลาในช่วงหลัง
การแพ้เลือกตั้งที่ขอนแก่น ในที่สุดคนที่ก าลังแสดงบทบาทน าของพรรคในปัจจุบันกลับกลายเป็น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง 
จอมเก๋าทางการเมืองที่รู้ว่าเมื่อไรควรแสดงบทบาททางการเมืองและเมื่อไรควรสงบปากสงบค า หายไปจากหน้าสื่อสัก
พักหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังไม่มั่นใจว่า ร.ต.อ.เฉลิม จะรอดจากการถูกสมาชิกพรรคต่อต้านหรือไม่ คงต้องรอดูกันอีกระยะ
หนึ่ง 
          ประเด็นที่ห้า สมาชิกพรรคจ านวนหนึ่งทนไม่ได้กับการเป็นฝ่ายค้าน (ไม่รู้ว่าเพราะนึกถึงอมตะวาจาของอดีต
นักการเมืองคนหนึ่งที่บอกว่า “เป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้ง” หรือเปล่า) จึงเกิดงูเห่าขึ้นในพรรค ไม่ว่าจะเป็น
ประเภทเปิดเผยหรือซ่อนเร้น เพราะการเป็นฝ่ายค้านนั้นยากต่อการท างานเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เขตเลือกตั้งของตนเอง แต่ถ้า
เป็นฝ่ายรัฐบาลก็จะสามารถเจรจานอกรอบ (หรือลับๆ) เพ่ือหางบประมาณมาลงในพ้ืนที่รวมถึงผลักดันนโยบายต่างๆ ได้
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน (สรุปคือทุกคนแย่งกันเป็นรัฐบาล) 
          ประเด็นสุดท้าย บทบาทการเป็นแกนน าฝ่ายค้านของพรรคเพ่ือไทยยังไม่เฉียบคม รวมถึงยังไม่โดนใจประชาชน 
เพราะดูเหมือนว่าจะเล่นบทเดิมๆ ยังไม่สามารถหาประเด็นส าคัญๆ ที่สามารถมัดรัฐบาลจนดิ้นไม่หลุด แต่กลับพูดถึง
เรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท างานของรัฐบาลชุดปัจจุบันเลย หรือเปิดประเด็นที่ท าให้คนฟังหัวเราะว่า เก่าไปมั้ง! 
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          อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าประเด็นหนึ่งที่แกนน าพรรคเพ่ือไทยส่วนใหญ่ (ไม่ใช่ทั้งหมด) ท าถูกต้องในเชิงกล
ยุทธ์ในขณะนี้คือการไม่ประกาศสนับสนุนการเมืองนอกสภาของพรรคอนาคตใหม่ แม้ว่าจะมีสมาชิกพรรค หรือแกนน า
พรรคบางคนทะเร่อทะร่า กระโดดเข้ารวมวงในบางกิจกรรม เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมนอกสภานั้นออกจะสุ่มเสี่ยงต่อ
การกระท าผิดกฎหมายในบางเรื่องหากพลาดขึ้นมา ฉะนั้นแนวทางท่ีดีที่สุดคืออยู่เฉยๆ รอเก็บตกผลประโยชน์จากความ
ผิดพลาดของทั้งฝ่ายพรรคอนาคตใหม่และรัฐบาลดีกว่า อย่างน้อยหากมีพรรคการเมืองถูกยุบก็อาจจะมีส้มหล่นมาบ้าง... 
          ชว่งนี้ว่างๆ นอกจากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้ว (ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าผลจะเป็นอย่างไร) ก็คุยกันให้รู้เรื่องว่า
ใครควรจะน าพรรคที่แท้จริง หากช้าเดี๋ยว ร.ต.อ. เฉลิม จะยึดพรรคเอา… 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/410777? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/410777?
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เม่ือประชาธิปัตย์ด าดิง่ 
16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

              เขาบอกวา่เลือดไหล 
                และไหลไม่หยดุ 
                แต่ดูใหดี้ๆ..... 
                ประชาธิปัตยว์นัน้ีมีสภาพ ไม่ต่างจากฝงูวิลเดอบีสตใ์นทุ่งสะวนันาสักเท่าไหร่ 
                วลิเดอบีสตล์า้นตวัเจอสิงโตตวัเดียวไล่งบัคอ....แตกกระเจิง 
                ต่างคนต่างไป 

                เพราะฝงู    วลิเดอบีสต ์คิดไม่เป็นวา่ หากตั้งค่ายกลสู้ ต่อใหสิ้งโตมาเป็นฝงู ก็ไม่คณนาตีน 

                ผดิกบัฝงูควายป่า ท่ีตั้งหลกัสู้ ไล่ขวดิ สิงโตคืน  

                วนัน้ีพรรคประชาธิปัตย ์ยงัไม่ถึงจุดตกต ่าสุดขีดเหมือนท่ีเคยเป็น เม่ือคร้ังการแยกตวัของกลุ่ม 
๑๐  มกรา เม่ือปี ๒๕๓๐ 
                เฉลิมพนัธ์ ศรีวกิรม,์ วรีะ มุสิกพงศ ์พา ๔๐ ส.ส.ออกจากพรรค  
                วนันั้นไม่ใช่เลือดไหล  
                แต่เลือดกระฉูดจากทุกทวาร 
                กระนั้นก็ตาม กลุ่มท่ีลาออก ส่วนใหญ่แตกฉานซ่านเซ็น ไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนันกั  
                ท่ีเห็นชดัๆ มีเพียงกลุ่มวาดะห์ และ วรีะ มุสิกพงศ ์ท่ีช่ือ วรีะกานต ์ในวนัน้ี ไดไ้ปต่อกบัพรรค
ความหวงัใหม่ของพ่อใหญ่จ๋ิว 
                แต่สุดทา้ยก็เร่รอนไปเร่ือย  
                คร้ังนั้นมีสาเหตุมาจากการเลือกหวัหนา้พรรค  
                ๓๐ กวา่ปีผา่นไป สถานการณ์เดิมหวนกลบัมาอีก  
                ดว้ยเหตุผลเดิมคือ เลือกหวัหนา้พรรค  
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                ประชาธิปัตยพ์ยายามบอกวา่ตวัเองเป็นสถาบนั  

                แต่ดูเหมือนวา่สถาบนัการเมืองน้ีมีจุดอ่อน ขาดการส่ือสารกนัเองภายใน น าไปสู่การขาดความเป็น
เอกภาพ จนตอ้งประสบปัญหาซ ้ ารอยเดิม ดว้ยสาเหตุเดิม  
                เป็นสถาบนัการเมืองท่ีขาดการหล่อหลอมท่ีดี  
                ประชาธิปัตยย์คุน้ีมีมุง้เยอะเกินไป ระบบพรรคพวกดูจะส าคญักวา่ ระบบพรรคท่ีสร้างไวต้ั้งแต่สมยั
นายควง อภยัวงศ ์ 
                จากการเลือกหวัหนา้พรรคล่าสุด คนแพถู้กลดบทบาท พรรคพวกคนชนะยดึแทบทุกต าแหน่งใน
พรรค  
                แทนท่ีจะหลอมรวมใหม่ ใหทุ้กคนมีบทบาทอยา่งเหมาะสม 
                คุยกนัเองใหรู้้เร่ือง  
                กลบักลายเป็นความขดัแยง้ ท่ีตอ้งแยกกนัเดิน 

                แมน่ี้จะเป็นวถีิของพรรคการเมือง มีข้ึนมีลง แต่การเจอปัญหาเดิม ดว้ยสาเหตุเดิม และแกไ้ข
ไม่ได ้ น าไปสู่ค าถามถึงศกัยภาพในการบริหารประเทศของพรรคประชาธิปัตยอ์ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
                เม่ือเทียบกบัสมยั "ชวน หลีกภยั" ประชาธิปัตยมี์ความเป็นเอกภาพสูงมาก 
                จึงไม่แปลกท่ี ประชาธิปัตยย์คุนั้นแขง็แกร่งกระทัง่ส่งให ้"ชวน หลีกภยั" เป็นนายกรัฐมนตรีถึง 
๒  สมยั          
                วนัน้ีต่างออกไป ประชาธิปัตยย์งัไม่สามารถข้ึนสู่จุดสูงสุดได ้
                แต่กลบัด าด่ิงเพราะแพภ้ยัตวัเองอีกคร้ัง.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54654 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54654
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ไม่โกรธ 

 

 
ในยุคเป็นฝ่ายค้าน พรรคเพ่ือไทยมี เฮียพงษ์-สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และผู้น าฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎร คอยท าหน้าที่ดูแลทั้งเรื่องราวในพรรค เรื่องนอกพรรค เรื่องการท าหน้าที่งานในสภา ด้วยความที่เป็น
พ่ีใหญ่ อยู่ในสนามการเมืองมานานหลายสิบปี มีพรรคพวกเพ่ือนฝูงทั้งท่ีเป็นนักการเมือง ไม่ใช่นักการเมืองมากโข 
                บรรดานักการเมืองที่แตกรัง แยกก๊วน แยกค่าย หากอยู่ในเส้นทางการเมืองเกิน 10 ปี ต้องบอกว่าน้อยคน
นักที่จะไม่รู้จักสมพงษ์คนนี้ 
                ไม่ใช่เฉพาะคนในพรรคเพ่ือไทยเท่านั้นที่ให้ความเคารพนับถือ นักการเมืองต่างพรรค โดยเฉพาะกลุ่ม 16 
เก่า อย่าง สรอรรถ กลิ่นประทุม, สุชาติ ตันเจริญ, วราเทพ รัตนากร, เนวิน ชิดชอบ ก็ล้วนแต่พรรคพวก คนคุ้นเคยกัน
ทั้งนั้น งานการเมืองผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายพรรค ว่ากันด้วยเรื่องประสบการณ์คงไม่ต้องพูดถึง บรรยายสรรพคุณ
การเมืองกันให้มาก กับสื่อมวลชน ปะหน้ากันยามใดก็เฮฮาเป็นกันเอง แม้ช่วงปลายปีจะโดนสื่อสายสภามอบฉายา 
‘ขนมจีนไร้น้ ายา’ พอปะหน้าเจ้าตัว ได้ร่วมเสวนาพูดคุย ถามถึงฉายาที่ได้รับ รู้สึกโกรธ น้อยใจหรือไม่ 
                เฮียพงษ์หัวเราะร่วนตอบกลับมาทันที ‘"ม่โกรธ ไม่เป็นไร ถึงไม่มีน้ ายา แต่ก็มีน้ าพริก มีน้ าเงี้ยวนะ ตอนนั้น
ก็แปลกใจอยู่ ท าไมหลังตั้งฉายา ไม่มีสื่อโทร.มาขอสัมภาษณ์เลย จะได้อธิบายหน่อย" 
                ผู้น าฝ่ายค้าน ยังขยายความอีกว่า "ที่ต้องมีน้ าพริกก็เพราะมาคู่กับน้ ายา ถึงไม่มีน้ ายาแต่ก็มีน้ าพริก ส่วน
น้ าเงี้ยวก็มาจากภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ ฉายาออกมาเพียงปีละครั้ง ก็ว่ากันไป" สมพงษ์ มองเป็นเรื่องปกติ ไม่คิดอะไรมาก
ระหว่างนักการเมืองกับสื่อ. 
  

ม้าไม้ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54662 
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