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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 23 มกราคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 5/2563 กกต.เชิญชวนสมัคร 
“กกต. ท้องถิ่น”   
3-7 ก.พ. 63 นี้ 
 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 
 
ส ำนักข่ำวไทย 
ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 
 
ศูนย์ติดตำมกำร
เลือกตั้ง 
Thai Quote 
ออนไลน์ 

กกต.ก ำหนดเปิดรับสมัคร กกต.
ประจ ำ อปท. 3-7 ก.พ. นี้ 
กกต .  จ่ อ เ ปิ ด รั บ  กกต . ท้ อ ง ถิ่ น 
คุณสมบัติ ต้องเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
กกต. ชวนสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 
ก.พ.นี้ รองรับเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต.เปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 
ก.พ. เพื่อเตรียมรองรับจัดกำรเลือกตั้ง 
กกต .  จ่ อ เปิ ดรั บ  กกต .  ท้ อ งถิ่ น 
คุณสมบัติ ต้องเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
กกต.เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-
7 ก.พ. 63 นี้ 
กกต.เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-
7 ก.พ. 63 นี้ 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ นำยกสมำคม ขรก.ท้องถิ่น คำด กกต. เคำะเลือกตั้ง ช่วง พ.ค. 14 
2 คมชัดลึกออนไลน์ อนค. แจ้ง กกต.แล้วขับ 4 งูเห่ำถูกต้อง 15 
3 ไทยรัฐออนไลน์ 90 ส.ส.รัฐบำลยื่นประธำนสภำ ส่งศำลวินิจฉัยร่ำงงบ 63  16 
4 ไทยรัฐออนไลน์ วิษณุ' ชี้เสียบบัตรแทนกัน ไม่เสยีหำย รับท ำงบล่ำช้ำ 17 
5 มติชนออนไลน์ ‘เทพไท’ แนะทำงออก รบ.ใช้อ ำนำจออก พรก.งบป ี63 18 
6 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’ รับมีเสยีบบัตรแทนกันจริง แนะรีบสง่วินิจฉัย 19 
7 ไทยรัฐออนไลน์ “นิพิฏฐ์” แนะภูมิใจไทยให้ “นำที-ฉลอง” สำรภำพ 20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 แนวหน้ำออนไลน์ คลิปว่อน ! วิจำรณ์สนั่นพฤติกรรม ส.ส.พรรครัฐบำลเสียบบัตรแทนกันโผล่อีก 21 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ อนำคตใหม่แขวนบนเส้นด้ำย 'จตุพร' เตือนอย่ำเพ่ิงดีใจรอดยบุพรรค 22 
10 News 1 ออนไลน์ “ช่อ” ยก “ศำล รธน.” สร้ำงมำตรฐำนกฎหมำย 23 
11 กรุงเทพธุรกิจ 75 ส.ส.เข้ำชื่อด่วน! ส่ง พ.ร.บ. งบประมำณ 63 ให้ศำลรัฐธรรมนูญ 26 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ วิปรัฐบำลยืน่'ชวน'ส่งศำลรธน.วนิิจฉัยร่ำง กม. รำยจำ่ยปี 63 28 
13 คมชัดลึกออนไลน์ 90 ส.ส.ยื่น 3 ประเด็นศำล รธน. ตีควำมร่ำง กม.งบฯ 63 29 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' บอกชัดเสียบบัตรแทนกันแน่ไม่ใช่ลืม 30 
15 MGR ออนไลน์ “ชวน”เผยผลสอบ ส.ส.เสียบบตัรแทนกันจริง 31 
16 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วน! วิปรัฐบำลยื่น'ชวน'ส่งศำลรธน.วินิจฉัยร่ำงพรบ.งบฯ ปี 63 32 
17 แนวหน้ำออนไลน์ ส่อเค้ำยุ่งแน่! 'ชวน'ชี้ ปมเสียบบัตร อำจต้องชะลอทูลเกล้ฯ 33 
18 ฐำนเศรษฐกิจ "อุตตม"หวั่นงบ 63 ช้ำกระทบลงทุนแสนล้ำน 34 
19 แนวหน้ำออนไลน์ เลือกเอำ! ‘หมอวรงค’์ฝำกถึง‘ทอน’เปลี่ยนวิธีคิด 35 
20 ช่อง 7 ออนไลน์ พ.ร.บ.งบประมำณ ปี 2563 ส่อเค้ำวุ่น นิพิฏฐ์ 36 
21 มติชนออนไลน์ โป๊ะแตกอีก 2 ส.ส.พลังประชำรัฐ ส่อเสียบบัตรแทนกัน ผ่ำนงบ’63 37 
22 ช่อง 7 ออนไลน์ ศำล รธน. ไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่ 38 
23 MGR ออนไลน์ อนค.เลิกยื้อ กลับล ำแจ้ง กกต. มติขับ 4 ส.ส.ถูกต้อง 40 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เจี๊ยบ' บี้ 'บิ๊กตู'่ ลำออก-ยุบสภำฯ หำกพรบ.งบ 63 โมฆะ 41 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ด่ำน 2 อนค. จอดหรือไปต่อ 42 
2 คมชัดลึกออนไลน์ พรรคอนำคตใหม่ กับ clash of generations 43 
3 ฐำนเศรษฐกิจ ปชป.แพแตก ภำระหนัก‘ทีมบริหำร’ หยุดเลือดไหล 45 
4 ฐำนเศรษฐกิจ ถอดรหัสค ำพิพำกษำ ส.ส.เสียบบัตรแทน สะเทือนงบ 63 46 
5 ไทยรัฐออนไลน์ วิเครำะห์กำรเมือง : สนิมเนื้อในเรือเหล็ก 50 
6 ไทยรัฐออนไลน์ กล้ำได้กล้ำเสีย : อนำคตใหม่พ้นพงหนำม 52 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 23 มกรำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยพร้อมสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจให้กับคณะท ำงำนและทีมนักกีฬำฟุตบอลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยเน้นย้ ำให้นักกีฬำรู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดประโยชน์จำกกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กร
อิสระตำมรัฐธรรมนูญประจ ำปี 2563 น ำโดย นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำรประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง ณ ห้องปฏิบัติงำนประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ชั้น 9 

 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ใหก้ าลงัใจ... “ทมีฟตุบอล กกต.” แขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธอ์งคก์รอสิระฯ 

23 ม.ค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 22 มกรำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยเมธำ ศิลำพันธ์             
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำรประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง            
และ ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง ร่วมรับชมและเป็นก ำลังใจเชียร์ทีมนักกีฬำ
ฟุตบอลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พบกับทีมกีฬำฟุตบอลของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ในกำร
แข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญประจ ำปี 2563 โดยผลกำรแข่งขันเสมอกันที่ 3 - 3 
ประตู ณ โรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 จังหวัดนนทบุรี 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มเชียร.์.. “ทมีฟตุบอล กกต.” สูศ้กึ “ทมีฟตุบอล สผผ.”  

22 ม.ค. 2563 
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วันที่ 23 มกรำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยพร้อมสร้ำงขวัญก ำลังใจ
ให้กับคณะท ำงำนและทีมนักกีฬำฟุตบอลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยเน้นย้ ำให้นักกีฬำรู้แพ้ รู้ชนะ    
รู้อภัย พร้อมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดประโยชน์จำกกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรอิสระ
ตำมรัฐธรรมนูญประจ ำปี 2563 น ำโดย นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำรประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง     
ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง ณ ห้องปฏิบัติงำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ใหก้ าลงัใจ... “ทมีฟตุบอล กกต.” แขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธอ์งคก์รอสิระฯ 

23 ม.ค. 2563 
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  พุธที่ 22 มกรำคม 2563 เวลำ 16.25 น.    
                   

กกต.ก าหนดเปิดรับสมัคร กกต.ประจ า อปท. 3-7 ก.พ.นี้ 
 เตรียมรองรับเลือกตั้งท้องถิ่น 
                                         

 
                     

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสำรแจ้งว่ำ หลังระเบียบ กกต.ว่ำ
ด้วย กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ ซึ่งข้อ 231 ของระเบียบดังกล่ำว
ก ำหนดให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเป็น กกต.ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)โดย
ทำงส ำนักงำน กกต.ได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 ก.พ. ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 
        

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเป็น กกต.ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีคุณสมบัติ คือ 1. เป็นข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้ำที่ในเขต หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล ำเนำในเขต 2. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 3. มี
อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 4. มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต และหลักฐำนกำร
สมัครประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีภูมิล ำเนำ
ที่ก ำหนด ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและติดยำเสพติดให้โทษ 
ส ำเนำหลักฐำนที่แสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุด เช่น ส ำเนำปริญญำบัตร โดยยื่นสมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประสงค์จะสมัคร.                     
                                             
      
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/753312 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/753312
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กกต. จ่อเปดิรับ กกต.ท้องถิ่น คุณสมบัต ิตอ้งเป็นกลางทางการเมือง 

 

วันที่ 22 มกรำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมสรรหำ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจำกท่ีระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้แล้ว จะต้องให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น

ด ำเนินกำรสรรหำคนมำเป็น กกต.ท้องถิ่น โดยจะท ำกำรเปิดรับสมัครระหว่ำงวันที่ 3-7 กุมภำพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลำ 

08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ ได้มีกำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็น กกต.ท้องถิ่น จะต้องเป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่

อ่ืนของรัฐที่ปฎิบัติงำนในเขต หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล ำเนำในเขต / มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 30 ปี 

บริบูรณ์ในวันสมัคร และมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองและมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ส ำหรับผู้สนใจสำมำรถยื่นใบสมัครได้ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องกำรสมัคร หรือสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับหลักฐำนและกำรสมัครได้ที่ กกต.ประจ ำ

จังหวัดและ กกต.กรุงเทพมหำนคร 

อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_267662 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_267662
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/01/68-6-728x455.jpg
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กกต. ชวนสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 ก.พ.นี้ รองรับเลือกตั้งทอ้งถิ่น  

22 ม.ค. 2020 14:46:36 

 

 

กกต. 22 ม.ค.-ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำหลังระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับ ซึ่งข้อ 231 ของระเบียบฯ ก ำหนดให้
หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งทำงส ำนักงำน กกต.ได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 กุมภำพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. ผู้มี
สิทธิสมัครเป็น กกต.ท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติ 1.เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้ำที่ในเขต หรือเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล ำเนำในเขต  2.มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 3.มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร  4.มีควำมเป็น
กลำงทำงกำรเมืองและมีควำมซื่อสัตย์สุจริต และหลักฐำนกำรสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวม
หมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีภูมิล ำเนำที่ก ำหนด ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและติดยำเสพติดให้โทษ ส ำเนำหลักฐำนที่แสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุด เช่น ส ำเนำปริญญำ
บัตร  โดยยื่นสมัครได้ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประสงค์จะสมัคร.-ส ำนักข่ำวไทย 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e27fddce3f8e40af14115b7 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5e27fddce3f8e40af14115b7
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กกต.เปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 ก.พ. เพ่ือเตรียมรองรับจัดการเลือกตั้ง 
เผยแพร่: 22 ม.ค. 2563 14:41   ปรับปรุง: 22 ม.ค. 2563 14:49   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

 

 

กกต.ก าหนดให้มีการเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 ก.พ. เพื่อเตรียมรองรับจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

วันนี้ (22 ม.ค.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำ หลังระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย กำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ ซึ่งข้อ 231 ของระเบียบดังกล่ำวก ำหนดให้

หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยทำงส ำนักงำน กกต.ได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 ก.พ. ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเป็น กกต.ท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติ 1. เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้ำที่ในเขต 

หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล ำเนำในเขต 2. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 3. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 4. 

มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต และหลักฐำนกำรสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่ำยหน้ำตรง 

ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัว

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีภูมิล ำเนำที่ก ำหนด ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็น

บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและติดยำเสพติดให้โทษ ส ำเนำหลักฐำนที่แสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุด เช่น 

ส ำเนำปริญญำบัตร โดยยื่นสมัครได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประสงค์จะสมัคร 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000007053 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000007053
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วันที่ 22 มกรำคม 2563 - 15:24 น.  

กกต. จ่อเปิดรับ กกต. ท้องถิ่น คุณสมบัติ ต้องเป็นกลางทางการเมือง 

 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1910017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1910017
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1910017
https://www.matichon.co.th/politics/news_1910017
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108 ค ำถำม เลือกตั้งท้องถิ่น กับ กกต. 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต. #คนไทยไม่ขำยเสียง 
 
 

ข่าวส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งที่ 5/2563 
กกต.เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-7 ก.พ. 63 นี ้

 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.facebook.com/pg/ECT.Investigation/posts/ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/เลือกตั้งท้องถิ่น?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbKAGjS8_XRct2P5zhWKAeBIlfZeOCLERH1FeopR6rzFA78zCE1TUH2HEIyUjbx6QYnqXjOLSsYyoymZNLXeul5oRbVDRP8b8UZkt2b5FH-m19RYfqLv_DX8b6aPI4aPydTqJfaBd_YfX4ZSnPwtVvPBiO4b20tTY2x5XbYK0-XQuFt2dggq5lEjMd2BMx6VTbtk4w9lbDCA9wrjgGEjmWziwdPeIkfSRfwh9f78Jtq0DkBTzxqbYSr_8I3zCGfSLdDuo--HeBffYctqlMgb0n18wkw2LW4Le8NKdFSqw3JIy8XpdKlk5DCcXY-oA14RGsEU1mN78QqUt6tsInvzuqc98O&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/กกต?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbKAGjS8_XRct2P5zhWKAeBIlfZeOCLERH1FeopR6rzFA78zCE1TUH2HEIyUjbx6QYnqXjOLSsYyoymZNLXeul5oRbVDRP8b8UZkt2b5FH-m19RYfqLv_DX8b6aPI4aPydTqJfaBd_YfX4ZSnPwtVvPBiO4b20tTY2x5XbYK0-XQuFt2dggq5lEjMd2BMx6VTbtk4w9lbDCA9wrjgGEjmWziwdPeIkfSRfwh9f78Jtq0DkBTzxqbYSr_8I3zCGfSLdDuo--HeBffYctqlMgb0n18wkw2LW4Le8NKdFSqw3JIy8XpdKlk5DCcXY-oA14RGsEU1mN78QqUt6tsInvzuqc98O&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/คนไทยไม่ขายเสียง?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbKAGjS8_XRct2P5zhWKAeBIlfZeOCLERH1FeopR6rzFA78zCE1TUH2HEIyUjbx6QYnqXjOLSsYyoymZNLXeul5oRbVDRP8b8UZkt2b5FH-m19RYfqLv_DX8b6aPI4aPydTqJfaBd_YfX4ZSnPwtVvPBiO4b20tTY2x5XbYK0-XQuFt2dggq5lEjMd2BMx6VTbtk4w9lbDCA9wrjgGEjmWziwdPeIkfSRfwh9f78Jtq0DkBTzxqbYSr_8I3zCGfSLdDuo--HeBffYctqlMgb0n18wkw2LW4Le8NKdFSqw3JIy8XpdKlk5DCcXY-oA14RGsEU1mN78QqUt6tsInvzuqc98O&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/ECT.Investigation/posts/
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by ThaiQuote, 22 มกรำคม 2563 

กกต.เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-7 ก.พ. 63 นี ้
 

 
 
กกต. แจ้งรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ในวันที่ 3-7 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตรวจคุณสมบัติและหลักฐาน เพื่อ
สมัครได้ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
  วันนี้ เพจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ลงประกำศแจ้งรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น เพ่ือท ำหน้ำที่ เป็น
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
หลังระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2563 มีผลใช้
บังคับ ซึ่งข้อ 231 ของระเบียบดังกล่ำวก ำหนดให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเป็น
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำงส ำนักงำน กกต.ได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดรับสมัคร
ในวันที่ 3-7 ก.พ. ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเป็น กกต.ท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติ 
1. เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้ำที่ในเขต หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล ำเนำในเขต 
2. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
3. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร  
4. มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
หลักฐำนกำรสมัครประกอบด้วย 
1. ใบสมัคร รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป  
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีภูมิล ำเนำที่ก ำหนด  
4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยำเสพติดให้โทษ 
5. ส ำเนำหลักฐำนที่แสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุด เช่น ส ำเนำปริญญำบัตร 
อ้ำงอิง : https://www.thaiquote.org/content/231980#! 
 

https://www.thaiquote.org/content/231980
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นายกสมาคม ขรก.ท้องถิ่น คาด กกต.                       
ชัตดาวน์ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
เคาะเลอืกตั้ง ช่วง พ.ค. 
วันที่ 21 มกรำคม 2563 - 10:30 น.  

 

เมื่อวันที่ 21 มกรำคม นำยพิพัฒน์ วรสิทธิด ำรง นำยกสมำคมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผย
ว่ำ จำกกำรวิเครำะห์กำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 หลัง กกต.มีหนังสือแจ้งถึง ผอ.กกต.ทุกจังหวัดให้แจ้งองค์กร
ปกครองท้องถิ่น(อปท.)ทุกประเภท ด ำเนินกำรสรรหำ กกต. ประจ ำ อปท.โดยประกำศรับสมัครในวันที่ 27 มกรำคม นี้
พร้อมกันทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้ง หำกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจะให้มีกำรเลือกตั้งท้ องถิ่น
ประเภทใดเมื่อใด กกต.ก็จะต้องด ำเนินกำรตำมนั้น 

โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย (มท.1) จะเป็นผู้เสนอว่ำสมควรจะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง อปท.ประเภทใด
ก่อน และจัดเลือกตั้งภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกต.ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง อปท.ประเภทนั้น 
“ขณะนี้ รัฐบำลคิดอย่ำงรอบคอบก่อนเปิดสนำมเลือกตั้ง อปท. เพรำะเชื่อว่ำ จะมีกำรแย่งชิงมวลชน ฐำนคะแนนเสียง
เพ่ือเตรียมกำรในกำรเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งต่อไป หำกรัฐบำลไม่มั่นใจว่ำ กำรเลือกตั้งในระดับจังหวัด ตั้งแต่ กทม. และ
อบจ. คนของรัฐบำลจะควบคุมฐำนเสียงได้หรือไม่ 

“หรือหำกพ่ำยแพ้ในช่วงนี้ รัฐบำลอำจจะเหนื่อยกับกำรท ำงำนมวลชนเพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรประเทศ ดังนั้น
จึงเป็นไปได้ว่ำ รัฐบำลจะจัดให้มีกำรเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล( อบต.) ก่อน เนื่องจำก อบต. ส่วนใหญ่ยังอยู่
ภำยใต้กำรดูแลของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) จึงไม่กระทบกับฐำนของรัฐบำลมำกนัก ขณะที่ กกต.มี
ควำมเห็นว่ำ อบต.สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ทันที โดยไม่วิตกกังวลเรื่องแนวเขตเลือกตั้ง จึงมีแนวโน้มสูงที่รัฐบำลจะ
เลือกให้ กกต.จัดกำรเลือกตั้ง อบต.ก่อนในเดือนพฤษภำคมนี้” นำยพิพัฒน์ กล่ำว 

นำยพิพัฒน์ กล่ำวอีกว่ำ หากรัฐบาลเลือกให้ กกต.จัดการเลือกตั้ง อบต. โดยคาดว่า น่าจะเลือกตั้งได้ช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนั้น กกต.อำจจะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง อบต.ช่วงเดือนมีนำคม 2563 พร้อมกับ 
พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 มีผลบังคับใช้ และกำรสรรหำ กกต.ระดับ อปท.ก็เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหำก กกต.
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง จะท ำให้ นำยก อบต. และสมำชิกสภำท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งทันที ส ำหรับเทศบำล อำจจะมี
กำรเลือกตั้งช่วงปลำยเดือนสิงหำคมหรือต้นเดือนกันยำยน 2563 สุดท้ายก็จะเป็นสนาม อบจ.และ ผู้ว่า กทม.
ประมาณเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 

นายพิพฒัน์ วรสิทธิด ารง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1905964 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1905964
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/คูหาเลือกตั้ง.jpg
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อนค. แจ้ง กกต.แล้วขับ 4 งูเห่าถูกต้อง 
อนค. แจง กกต. เป็นทางการ องค์ประชุมขับ 4 ส.ส. ครบ มติขับพ้นพรรคถูกต้องตาม ก.ม. 
       
        เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีกำรหนังสือสอบถำม
ไปยัง พรรคอนำคตใหม่ (อนค.) กรณีมีมติขับ 4 ส.ส. คือ นำงศรีนวล บุญลือ ส.ส. เชียงใหม่ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศำ 
ส.ส. จันทบุรี นำยจำรึก ศรีอ่อน ส.ส. จันทบุรี และ น.ส.กวินนำถ ตำคีย์ ส.ส. ชลบุรี ว่ำองค์ประชุมของ        ที่ประชุม
ใหญ่วิสำมัญสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 และมติที่ประชุมร่วมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 
และ ส.ส. ของพรรค เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ที่ขับทั้ง 4 คน พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกพรรคถูกต้องตำมข้อบังคับ
พรรคและกฎหมำยหรือไม่ ตำมที่นำงศรีนวลได้ยื่นค ำร้องต่อ กกต. นั้น ขณะนี้ ส ำนักงำน กกต. ได้รับหนังสือแจ้งจำก
พรรคอนำคตใหม่ที่ส่งมำทำงไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งว่ำ องค์ประชุมและมติขับถูกต้องตำมข้อบังคับพรรคและ
กฎหมำย 
              ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรแจ้งยืนยันมติขับสมำชิกพรรคทั้ง 4 คน ของพรรคอนำคตใหม่ เป็นผลให้มติขับ 4 
ส.ส. มีผลนับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวำคม 2562 ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (9) ก ำหนดให้ ส.ส. ที่ถูกขับพ้นสมำชิกพรรค
ต้องหำพรรคกำรเมืองใหม่สังกัดภำยใน 30 วัน เพ่ือไม่ให้เกิดกำรสิ้นสภำพ ส.ส. ซึ่งท ำให้กำรที่ น.ส.กวินนำถ และนำย
จำรึก ที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทย ตั้งแต่ช่วง 25 ธันวำคม ไม่ถือว่ำเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองซ้ ำซ้อนขัด
มำตรำ 26 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  
              ขณะที่ นำงศรีนวล ให้สัมภำษณ์ว่ำ ได้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แล้วก่อนที่ครบระยะเวลำ 
30 วันที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องหำพรรคกำรเมืองใหม่สังกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่ำงจัดกำรเรื่องเอกสำรต่ำงๆ และได้
รำยงำนตัวต่อสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/412170?adz 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/412170?adz
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90 ส.ส.รัฐบาลยื่นประธานสภา ส่งศาลวินิจฉยัร่างงบ 63 กรณีเสียบบัตรแทนกัน 
90 ส.ส.ฝั่งรัฐบาล เข้าชื่อยื่นประธานรัฐสภา ขอส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 63 หลังเกิดเหตุเสียบบัตรแทนกัน 

วันที่ 22 ม.ค. 2563 นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) กล่ำวว่ำ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล 90 คน เข้ำชื่อกันตำมเงื่อนไขไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 10 ของสมำชิกรัฐสภำ ยื่นต่อ นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ เพ่ือขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
กระบวนกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เนื่องจำกมีกำรใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ซึ่งในหนังสือที่ยื่นต่อประธำนรัฐสภำ ขอให้วินิจฉัยใน 3 
เรื่อง ประกอบด้วย กระบวนกำรร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ 2563 ขัดหรือแย้งกับหลักกำรกำรออกเสียงลงคะแนนตำม
รัฐธรรมนูญปี 2560 มำตรำ 120 หรือไม,่ หำกมีปัญหำจะมีปัญหำทั้งฉบับหรือเฉพำะมำตรำที่มีปัญหำ และจะด ำเนินกำร
ในแต่ละกรณีต่อไปอย่ำงไร 

ส่วนที่มีกำรเผยแพร่คลิปเสียบบัตรแทนกัน ซึ่งมี ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ด้วยนั้น ยังไม่ทรำบว่ำคลิปดังกล่ำว
อยู่ในกระบวนกำรลงมติเรื่องอะไร แต่เมื่อวำนในที่ประชุมพรรคพลังประชำรัฐย้ ำว่ำต้องอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลำ 
ขณะที่เมื่อถำมว่ำต้องแสดงควำมรับผิดชอบหำกร่ำงกฎหมำยตกทั้งฉบับหรือไม่ นำยวิรัช บอกว่ำ ยังไม่ทรำบเรื่องนี้ แต่
ต้องเข้ำใจว่ำเครื่องลงมติมีเพียง 350 เครื่อง แต่จ ำนวนสมำชิกมีถึง 500 คน จึงต้องสลับกันเสียบบัตร ส ำหรับเรื่องที่มี
คลิปบุคคลคนเดียวกันเสียบบัตรแทนกันหลำยใบก็ต้องไปดูตำมข้อเท็จจริง โดยวิปรัฐบำลมีหน้ำที่ต้องยื่นให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อเกิดเหตุอันควรสงสัยภำยใน 3 วัน หลังวุฒิสภำให้ควำมเห็นชอบ วิปรัฐบำลจึงตัดสินใจยื่นเรื่อง
ต่อประธำนรัฐสภำโดยทันทีเพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1753583 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1753583
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วิษณ'ุ ชี้เสียบบัตรแทนกัน ไม่เสียหาย รับท างบล่าช้า แต่มีแผนรับมือแล้ว 
"วิษณุ" ชี้ปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน โหวตงบฯ 63 ไม่ท าให้เสียหาย ยอมรับท างบฯ ล่าช้า หากยื่นศาล รธน.ชี้ขาด 
แต่มีทางออกไว้แล้ว 

เมื่อเวลำ 09.00 น.วันที่ 22 ม.ค.63 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณีกำร
เสียบบัตรลงมติร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของสมำชิกพรรคภูมิใจไทย โดยที่เจ้ำตัว
ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภำ ซึ่งอำจท ำให้ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณมีควำมล่ำช้ำ หำกมีกำรยื่นร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ ว่ำ ยัง
ไม่ทรำบ รอให้เขำตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ยอมรับว่ำก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตนได้คุยกับนำยกรัฐมนตรี
เป็นกำรส่วนตัวถึงเรื่องนี้ เป็นกำรพูดกันแบบไม่ได้เป็นทำงกำร เพรำะต่ำงคนต่ำงไม่รู้ข้อเท็จจริง ตอนนี้รอให้ข้อเท็จจริง
ชัดเจนก่อน  

เมื่อถำมว่ำ มีควำมเป็นห่วงกันว่ำจะท ำให้ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีควำม
ล่ำช้ำออกไปด้วย นำยวิษณุ กล่ำวยอมรับว่ำ กระทบต่อร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณท่ีท ำให้ล่ำช้ำ แต่ไม่คิดว่ำผลจะกระทบจน
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยอะไร แค่ล่ำช้ำเท่ำนั้น "หำกมีกำรร้องต่อศำล เรำก็ต้องรอ ซึ่งควำมช้ำนั้นมันมีแน่ และเรำได้คิด
เอำไว้แล้วว่ำ ถ้ำช้ำเรำจะท ำอย่ำงไร แต่ยังบอกไม่ได้ รอให้มีควำมชัดเจนก่อน" นำยวิษณุ กล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ นำยกฯ เป็นห่วงเรื่องนี้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่ห่วงอะไร ตนอธิบำยให้นำยกฯ ฟังแล้ว เมื่อ
ถำมว่ำ ถึงอย่ำงไรก็ต้องท ำเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนน ำขึ้นทูลเกล้ำฯใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ก็ควรต้องเป็นอย่ำงนั้น แต่
อยู่ที่ว่ำใครจะเป็นคนท ำ เพรำะคนท ำมีเยอะ ส.ส.ก็ท ำได้ ส.ว.หรือรัฐบำลก็ท ำได้ แต่ถ้ำ ส.ส.ท ำน่ำจะเหมำะกว่ำ ซึ่ง
อันดับแรกก่อนจะยื่นศำลต้องมีกำรตรวจสอบก่อนว่ำ เกิดอะไรขึ้น ตรงนี้ถือว่ำส ำคัญ เพรำะกำรตรวจสอบก่อน มันจะ
ท ำให้เกิดควำมชัดเจนว่ำจะต้องแก้ด้วยวิธีไหน อย่ำลืมว่ำถ้ำไม่มีกำรตรวจสอบและเกิดมีกำรส่งไปที่ศำล ทำงศำลก็ต้อง
ไปนั่งรื้อตรวจสอบอยู่ดี ดังนั้นสู้ให้สภำตรวจสอบมำก่อนไม่ดีหรือ จะได้ทุ่นเวลำในศำลด้วย 

เมื่อถำมว่ำ เรื่องนี้ทำงสภำต้องประสำนมำที่รัฐบำลหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่ต้องประสำนเพรำะเป็นเรื่อง
ของสภำ นำยชวน หลีกภัย ในฐำนะประธำนสภำ ก็มีอ ำนำจอยู่แล้ว ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำล คือ แค่อำจจะท ำให้
งบประมำณล่ำช้ำบ้ำงเท่ำนั้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1753421 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1753421
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วันที่ 22 มกรำคม 2563 - 12:58 น. 
 
 
 
 
 

‘เทพไท’ แนะทางออก รบ.ใช้อ านาจออก พรก.งบปี 63 ไปก่อน หลงัพรบ.งบส่อโมฆะ 
“เทพไท” เสนอทางออก ให้รบ.ออก พรก. แก้ปมเสียบบัตรแทนกัน พิจารณางบ 63 เพื่อใช้งบประมาณทันเวลา 

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีกำรเสียบบัตรลง
มติแทนกัน ในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งอำจท ำให้เป็นโมฆะว่ำ จำก
กรณีดังกล่ำวถ้ำเทียบเคียงกับกรณี ร่ำง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้ำนล้ำนบำท ในสมัยรัฐบำล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มีกำรเสียบ
บัตรแทนกัน และศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัยให้ พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้ำนล้ำนบำท เป็นโมฆะนั้น จึงอำจท ำให ร่ำง พ.ร.บ.
งบฯ 63 สุ่มเสี่ยงที่จะถูกวินิจฉัยว่ำเป็นโมฆะได้เช่นกัน ถ้ำมี ส.ส.จ ำนวนหนึ่งยื่นค ำร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญตีควำม อำจท ำ
ให้เป็นปัญหำในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลอย่ำงมำก จึงจ ำเป็นต้องหำแนวทำงแก้ปัญหำโดยเร่งด่วน เพ่ือ
ไม่ให้กำรบริหำรประเทศและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของประเทศสะดุดลง “แนวทำงแก้ปัญหำเป็นไปได้มำกที่สุดใน
ขณะนี้คือ รัฐบำลต้องออกเป็นพระรำชก ำหนดเพ่ือให้มีกำรใช้งบประมำณได้ทันต่อเวลำ และเชื่อว่ำทุกฝ่ำยสำมำรถ
ยอมรับได้ เพรำะมีเหตุผลเพียงพอในกำรออกเป็นพระรำชก ำหนด หำกรัฐบำลเลือกใช้แนวทำงอ่ืนคงเป็นไปได้ยำก และ
กำรจะให้สภำผู้แทนรำษฎรกลับมำพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 ใหม่ทั้งฉบับอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นเรื่องยำก และเสียเวลำ
มำกพอสมควร หรือที่มีกำรเสนอให้ลงมติใหม่เฉพำะในวำระที่ 3 นั้น ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพรำะข้อเท็จจริงปรำกฎ
ชัดว่ำมีกำรเสียบบัตรแทนในวำระ 2 หลำยๆ มำตรำด้วย และกำรลงมติในวำระ 3 เป็นกำรพิจำรณำทั้งฉบับ เมื่อกำร
พิจำรณำในวำระ 3 เป็นโมฆะ ก็ต้องเป็นโมฆะทั้งฉบับด้วย จึงจ ำเป็นต้องออกเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นมำ
ทดแทน ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหำกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของประเทศอย่ำงรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ ผมจึงขอเสนอให้
รัฐบำลพิจำรณำออกเป็นพระรำชก ำหนดประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 63 ขึ้นมำทดแทนในทันที เมื่อประกำศใช้บังคับแล้ว
ค่อยน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรในภำยหลัง” นำยเทพไทกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1909469 
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วันที่ 22 มกรำคม 2563 - 13:03 น. 

 
 
 
 
 
 
 

 
‘ชวน’ รับมีเสียบบัตรแทนกันจริง แนะรีบส่งวินิจฉัย ยันขั้นตอนต้องบริสุทธิ์ก่อนทูลเกล้าฯ 
 

‘ชวน’ รับมีเสียบบัตรแทนกันจริง รอรัฐสภาเข้าชื่อ 1 ใน 10 ชงศาลรธน. ชี้ขาด ยันขั้นตอนต้องบริสุทธิ์ก่อน
ทูลเกล้าฯ 

เมื่อเวลำ 11.45 น. วันที่ 22 มกรำคม ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ให้สัมภำษณ์ก่อน
กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ว่ำ เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรสรุปรำยงำนกำรตรวจสอบกรณีเสียบบัตรเเทนกัน 
ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 แล้วว่ำ มีกำรเสียบบัตรแทนกันจริง 
และไม่พบว่ำมีกำรเสียบบัตรค้ำงไว้ข้ำมคืน ซึ่งเบื้องต้นมีควำมเห็นร่วมกันกับฝ่ำยเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรว่ำ ถ้ำจะ
น ำร่ำงกฎหมำยขึ้นทูลเกล้ำฯ ต้องไม่มีปัญหำ ซึ่งขณะนี้มีเวลำอีก 3 วัน ที่สมำชิกไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของทั้งสองสภำจะ
สำมำรถเข้ำชื่อเสนอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ภำยใน 3 วัน หลังจำกวุฒิสภำมีมติเห็นชอบ ส่วน ส.ส. ควรจะเข้ำชื่อ
เสนอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำ ไม่อยำกชี้น ำเรื่องนี้ เพรำะเป็นสิทธิของ ส.ส. ที่จะเข้ำชื่อ ส่วน
กรณีเสียบบัตรเเทนกันจะท ำให้ร่ำงกฎหมำยตกทั้งฉบับหรือไม่นั้น เคยเกิดขึ้นกรณีพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ให้อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของ ประเทศ ปี 2557 ซึ่งนอกจำกกำรเสียบ
บัตรแทนกันแล้วยังมีประเด็นอ่ืนๆ ที่เป็นเหตุให้ร่ำงกฎหมำยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งกรณีร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยปี 2563 ต้องพิจำรณำที่ข้อเท็จจริง พร้อมย้ ำว่ำควรท ำเรื่องให้ชัดเจน ดีกว่ำปล่อยให้เคลือบแคลงสงสัย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1909472 
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22 ม.ค. 2563 15:04 น. 

“นิพิฏฐ”์ แนะภูมิใจไทยให้ “นาที-ฉลอง” สารภาพ พร้อมโชว์หลักฐานไม่อยู่โหวต 
นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ แถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลำหรือไทม์ไลน์กำร

เสียบบัตรลงคะแนนโหวตร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หรือร่ำงกฎหมำยงบประมำณ
ของ นำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในขณะที่มีข้อมูลปรำกฏว่ำมีกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกสนำมบินสุวรรณภูมิ ไปยังประเทศจีน ในวันที่ 11 ม.ค. 2563 เที่ยวบิน WE680 โดยมีข้อมูลว่ำในเวลำ 15.28 น. 
นำงนำที ผ่ำนจุดด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปกับมีข้อมูลว่ำในเวลำ 15.46 น. นำงนำที เสียบบัตรโหวต
กฎหมำยงบประมำณในมำตรำ 49 จึงตั้งข้อสังเกตว่ำหำกเดินทำงด้วยขบวนพิเศษมีรถน ำ หรือ VVIP อย่ำงน้อยต้องออก
ก่อนเวลำอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักฐำนที่ชี้ชัดว่ำในสภำผู้แทนรำษฎรมีกำรเสียบบัตรแทนกัน 2 คน คือ นำงนำที 
และ นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 

ทั้งนี้ นำยนิพิฏฐ์ ยังอ้ำงข้อมูลอีกว่ำ ได้ตรวจสอบข้อมูลกำรโหวตของ นำงนำที ย้อนไป 4 มำตรำ พบว่ำมีกำร
โหวตอยู่ด้วย ซึ่งตำมข้อมูลหลักฐำนนั้น นำงนำที อยู่ที่สนำมบินสุวรรณภูมิแล้ว พร้อมยืนยันว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำร
ท ำหน้ำที่ ส.ส. ไม่มีเรื่องส่วนตัว และมำแถลงเพ่ือเปิดเผยข้อมูลเท่ำนั้น โดยเป็นควำมรับผิดชอบของสภำผู้แทนรำษฎรที่
จะพิจำรณำด ำเนินกำรต่อจำกนี้ ขณะเดียวกันไม่ได้ตรวจสอบกำรโหวตของคนอ่ืนเพรำะไม่มีข้อมูล แต่กรณีของ นำง
นำที และนำยฉลอง มีกำรโพสต์ภำพผ่ำนโซเชียล  

ส ำหรับประเด็นกำรเสียบบัตรแทนกันมีควำมผิดเกิดขึ้น 2 ลักษณะ ทั้งควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กระบวนกำรตรำกฎหมำยงบประมำณปี 2563 และกำรรับผิดทำงอำญำของเจ้ำของบัตรว่ำรู้เห็นเป็นใจน ำบัตรตัวเองไป
ให้คนอ่ืนเสียบและกดหรือไม่ ซึ่งต้องพิสูจน์ในเรื่องนี้ แต่เชื่อว่ำจะไม่กระทบจนท ำให้มีกำรยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญที่อำจ
ท ำให้ร่ำงกฎหมำยเป็นโมฆะ 

อย่ำงไรก็ตำม นำยนิพิฏฐ์ เผยอีกว่ำ ต้องแยกเรื่องควำมสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบำล ซึ่งส่วนตัวยอมรับว่ำ
พยำยำมช่วยไม่ให้กฎหมำยนี้ไม่ให้เป็นโมฆะตำมรัฐธรรมนูญ โดยพรรคภูมิใจไทยต้องให้ นำงนำที และนำยฉลอง มำ
ยอมรับสำรภำพว่ำไม่ได้เสียบบัตรและกดโหวตมำตรำใดบ้ำง เพ่ือให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำเฉพำะบำงมำตรำไม่
กระทบทั้งฉบับ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเสียสละ และย้ ำว่ำ ฝ่ำยกฎหมำยของสภำผู้แทนรำษฎรไม่เด็ดขำด กรณีกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกำรโหวตของนำยฉลอง เพรำะในกำรโหวตมำตรำ 31 เวลำ 20.30 น. เป็นเวลำที่เครื่องบินที่ นำยฉลอง 
โดยสำรบินออกไปแล้ว แต่ก่อนหน้ำนั้นยังมีกำรโหวตของ นำยฉลอง ทั้งที่ข้อเท็จจริงต้องเดินทำงไปยังสนำมบิน          
ก่อนแล้ว.           
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1753566 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1909469
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1909469
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1909469
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1909469
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%98%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E2%80%99+%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81.%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B563+%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%B0&url=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1909469&via=%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/news/politic/1753566
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วันพุธ ที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563, 17.14 น.  

 
 
 

คลิปว่อน ! วิจารณ์สนัน่พฤติกรรม ส.ส.พรรครัฐบาลเสียบบัตรแทนกันโผล่อีก 
หลังจำกที่นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุง ออกมำกล่ำวอ้ำงข้อมูล

กรณีกำรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในกรณีของนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง และนำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย มีชื่อปรำกฏในกำรลงมติร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี2563 ทั้งท่ีไม่ได้อยู่ในห้อง
ประชุมช่วงที่มีกำรลงมตินั้น 

ล่ำสุด เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563 มีกำรเผยแพร่คลิปจำกสื่อมวลชนช่องหนึ่ง โดยอ้ำงว่ำ เป็นเหตุกำรณ์กำรลง
มติในร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ซึ่งปรำกฏคลิปภำพ ส.ส.ภูมิใจไทยคนหนึ่งถือบัตรลงคะแนนในมือ
มำกกว่ำหนึ่งใบ ก่อนที่จะเสียบบัตรลงคะแนนเข้ำไปในเครื่องลงคะแนนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง โดยเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
กำรลงมติเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 

ขณะที่อีกภำพเป็นคลิปเหตุกำรณ์วันที่ 10 ม.ค.2563 ของ ส.ส.หญิงพรรคฝ่ำยรัฐบำลคนหนึ่งที่มีกำรวำงบัตร
ลงคะแนนบนโต๊ะ 2 ใบ ก่อนจะหยิบบัตรลงคะแนนบนโต๊ะทั้ง 2 ใบ เสียบเข้ำไปในเครื่องลงคะแนนมำกกว่ำ 1 ครั้ง ท ำ
ให้ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงหนักว่ำ เป็นพฤติกรรมกำรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/467967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/467967


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 

  
22 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 18:44 น.      
 

อนาคตใหม่แขวนบนเส้นด้าย 'จตุพร' เตือนอย่าเพ่ิงดีใจรอดยุบพรรค ยังมีคดีเงินกู้รออยู ่ 
22 ม.ค.63 - นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ(นปช.) กล่ำวใน

รำยกำรหยิบข่ำวมำคุย ถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องพรรคอนำคตใหม่กรณีถูกกล่ำวหำว่ำล้มล้ำงกำร
ปกครองตอนหนึ่งว่ำ  ดูเสมือนหนึ่งว่ำทุกอย่ำงผ่ำนพ้นไปด้วยดี แต่หำกเข้ำไปดูในค ำวินิจฉัยในเเต่ละเรื่องก็ดูเหมือนกับ
วินวิน ระหว่ำงผู้ร้องและผู้ถูกร้อง แต่จำกประสบกำรณ์ของพวกเรำ ที่อยู่ในกระบวนกำรนี้มำยำวนำนเวลำที่ศำลยกฟ้อง
ในแต่ละคดี หำกมีจ ำเลยร่วมกันหลำยคน ก็จะบอกกับพวกพ้องว่ำห้ำมใครแสดงควำมยินดีโดยเด็ดขำด  เพรำะข้ำงหน้ำ
ยังมีคดีควำมอยู่ เรื่องของพรรคอนำคตใหม่ที่เข้ำสู่ขั้นตอนของ ศำลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด 3 เรื่องคือ  
กรณีกำรถือหุ้นวีลัค มีเดียของนำยธนำธร ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้พ้นจำกต ำแหน่งส.ส. และหลังจำกนั้น กกต.
ด ำเนินคดีทำงอำญำ รวมถึงกำรเพิกถอนสิทธิ์ทำงกำรเมืองที่ศำลอำญำแผนกคดีเลือกตั้ง คดีที่ 2คือ นำย ณฐพร โต
ประยูร ได้ยื่นฟ้องในข้อหำล้มล้ำงกำรปกครอง และคดีสุดท้ำยคือเรื่องเงินกู้ 191 ล้ำน ดังนั้นกำรที่ศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยยกค ำร้องไปเมื่อวำนนี้ สำมำรถลดแรงบรรยำกำศของควำมขัดแย้งของเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่อง แต่เรื่องข้ำงหน้ำ
ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะโชคดีเหมือนที่ผ่ำนมำ 

"ชะตำกรรมของพรรคอนำคตใหม่ ยังแขวนอยู่บนเส้นด้ำย เพียงแต่ขบวนกำรเรื่องเงินกู้ 191 ล้ำนจะใช้เวลำ
มำกน้อยเพียงใด แต่ถือว่ำวันนี้ยังมีโอกำสอีกระยะเวลำหนึ่งที่สำมำรถมีอิสรภำพทำงกำรเมืองไม่ถูกยุบพรรค เคยพูดมำ
ตั้งแต่ต้นว่ำ พรรคกำรเมืองไม่ควรถูกยุบพรรค เคยอยู่ในพรรคกำรเมืองที่ถูกยุบมำแล้ว 2 พรรคกำรเมือง ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนว่ำประชำชน ที่เป็นสมำชิกพรรคนั้นไม่รู้อิโหน่อิเหน่ แต่มีควำมศรัทธำในพรรคกำรเมืองนั้นๆ กลับต้องสิ้นสภำพ
ควำมเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองนั้นไปด้วย จุดยืนผมคือ ไม่เห็นด้วยกับกำรยุบพรรคกำรเมือง แต่ชะตำกรรมของพรรค
อนำคตใหม่เปรียบเสมือนไพ่ที่อยู่ในส ำรับ บำงตำก็ดี บำงตำก็ดูเหมือนว่ำจะดี แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำไพ่ใบต่อไปจะดี  
เชื่อว่ำศำลรัฐธรรมนูญก็คิดเช่นเดียวกัน เพรำะกำรยกค ำร้องเมื่อวำนนี้ เท่ำกับเป็นกำรอธิบำยคดีแรกว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญ
ยังคงมีควำมยุติธรรม และหำกจะลงดำบในเรื่องที่ 3 ก็ไม่สำมำรถไปกล่ำวหำศำลรัฐธรรมนูญได้เหล่ำนี้คือบริบทของโลก
แห่งควำมเป็นจริง"นำยจตุพรกล่ำว 

นำยจตุพรกล่ำวว่ำ เวลำที่เหลืออยู่ พรรคอนำคตใหม่ก็ต้องคิดหำแนวทำงรับมือ และ อย่ำมีควำมเชื่อว่ำรอดเมื่อ
วำนนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะรอด  เพรำะจำกประสบกำรณ์ของตน ที่พบเจอมำก็จะเป็นเช่นนั้น อีกทั้งประเด็นเรื่องเงินกู้ ก็มี
เรื่องลับลวงพรำงมำกมำยในกระดำนกำรเมืองนี้ บำงทีที่เห็นว่ำ เป็นกำรหวังดีแต่พ่วงมำด้วยควำมประสงค์ร้ำย ดังนั้น
กำรต่อสู้เรื่องคดีเงินกู้นั้นต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำคิดว่ำเมื่อวำนนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเพียงแค่ก้ำวย่ำงหนึ่ง
เท่ำนั้น ยังมีอีกหลำยด่ำน และหนักขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่ำงไรก็ตำมตนมองว่ำศำลรัฐธรรมนูญคิดถูกที่ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำ
เรื่องล้มล้ำงกำรปกครองเพระหำก ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่ำเป็นกำรล้มล้ำงกำรปกครอง ก็จะกลำยเป็นกำรสร้ำงควำม
ขัดแย้งและลุกลำมอย่ำงที่ไม่ควรจะเป็น.     อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55247 

https://www.thaipost.net/main/detail/55247
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 “ช่อ” ยก “ศาล รธน.” สร้างมาตรฐานกฎหมาย  
“หมอวรงค”์ แนะ “ทอน” เลิกโทษรัฐประหาร 

 
 
ทีอย่างนี้ถือว่ายุติธรรม “ช่อ” ยกศาลรัฐธรรมนูญสร้างมาตรฐานกฎหมาย ที่วินิจฉัย “ธนาธร-ปิยบุตร” ไม่มี
พฤติกรรมล้มล้างการปกครองฯ ด้าน “หมอวรงค์” แนะ “ทอน” เปลี่ยนวิธีคิดโทษรัฐประหาร  

น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง วันนี้ (22 ม.ค. 63) “ช่อ” น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และโฆษกพรรคอนำคต
ใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยคดีล้มล้ำงกำรปกครองฯ ว่ำ  ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญวันนี้ 
คือกำรสร้ำงบรรทัดฐำนทำงกฎหมำย ว่ำพรรคอนำคตใหม่ ธนำธร (จึงรุ่ ง เรืองกิจ)  ปิยบุตร (แสงกนกกุล) 
กรรมกำรบริหำรพรรค ไม่ได้มีพฤติกำรณ์ล้มล้ำงกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  ขอให้
ยุติเฟกนิวส์ใส่ร้ำยและนิติสงครำมตำมล่ำล้ำงยุบพรรค เรำเสียเวลำไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนมำมำก
พอแล้ว (จำกไทยโพสต์) 
   นอกจำกนี้ เฟซบุ๊ก พรรณิกำร์ วำนิช ยังโพสต์ หัวข้อ “ขอบคุณทุกก ำลังใจ หลังศำล รธน. #ไม่ยุบพรรค” 
โดยระบุว่ำ “คดีนี้ไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรก ยืนยันว่ำพรรคอนำคตใหม่ไม่มีควำมคิดล้มล้ำงกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่พวกเรำคิดและท ำนั้นคือกำรรักษำระบอบประชำธิปไตยให้
มั่นคงและยั่งยืน เพรำะระบอบประชำธิปไตยไม่มีที่ยืนให้กำรรัฐประหำร กำรรัฐประหำรต่ำงหำกที่เป็นกำรล้มล้ำงกำร
ปกครอง 

ดังนั้นจึงไม่ใช่ประชำชนและพรรคกำรเมืองที่คิดล้มล้ำงกำรปกครอง  แต่เป็นกองทัพที่ก่อกำรรัฐประหำร
ต่ำงหำกที่ล้มล้ำงกำรปกครอง ยึดอ ำนำจ ฉีกรัฐธรรมนูญ ตั้งตนเองเป็นรัฏฐำธิปัตย์ เป็นกำรล้มล้ำง ไม่ใช่ประชำชน  
พรรคกำรเมือง แต่เป็นกลุ่มบุคคล กองทัพ ทหำร เป็นคนล้มล้ำง โดยสัปดำห์นี้พรรคจะยื่นญัตติขอให้สภำผู้แทนรำษฎร
ศึกษำแนวทำงกำรป้องกันกำรรัฐประหำร 

#ส่วนกำรฟ้องกลับยังไม่มีกำรพิจำรณำเรื่องนี้ #และขอให้ยุติกระบวนกำรนิติสงครำมกัน #ส่วนคดีเงินกู้ก็พร้อม
ที่จะสู้ #เพรำะเห็นว่ำไม่เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
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พวกเรำ ส.ส.อนำคตใหม่ ยืนยันเดินหน้ำท ำงำนทำงกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อไป ยังมีกระบวนกำรร้องยุบพรรคที่ยัง
ต้องกำรท ำลำยอนำคตใหม่อยู่ กระบวนกำรนิติสงครำมมิใช่หนทำงที่ท ำให้ระบอบประชำธิปไตยตั้งมั่นได้  แต่กำรเปิด
พ้ืนที่ให้ต่อสู้กันในระบบ จึงจะพำประเทศไปสู่อนำคตแบบใหม่ได้” ปิยบุตรกล่ำว 

#ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ แถลงขอบคุณทุกคนที่มำให้ก ำลังใจ  ทั้งมำที่นี่และทำงบ้ำน 
ตนเองและพรรคอนำคตใหม่ขอขอบคุณทุกคนที่ผลักดันให้ก้ำวมำถึงจุดนี้ วันนี้พรรคอนำคตใหม่ได้รับค ำวินิจฉัยจำกศำล
รัฐธรรมนูญแล้วว่ำพรรคจะเดินหน้ำต่อไป 

โดยขอสัญญำว่ำ ด้ำนหนึ่งตนเองและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคอนำคตใหม่จะท ำงำนมุ่งมั่นสร้ำงสรรค์  
ตรวจสอบรัฐบำลอย่ำงแข็งขัน จะมุ่งมั่นท ำให้นโยบำยของเรำ ค ำสัญญำระหว่ำงประชำชนกับพรรคกำรเมืองเป็นจริงให้
ได้ จำกนี้จะรณรงค์ในหลำยร่ำงพระรำชบัญญัติ ไม่ว่ำจะเป็นคุ้มครองสิทธิแรงงำน ยกเลิกเกณฑ์ทหำรแบบบังคับ หรือ
สุรำก้ำวหน้ำ ซึ่งเป็นนโยบำยที่เรำใช้หำเสียง เรำจริงจัง เรำมุ่งมั่น และอีกด้ำนหนึ่งก็จะท ำงำนกับประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
นอกสภำ จะไปพบปะประชำชนทั่วทุกภูมิภำค ไปรับฟังควำมเดือดร้อน เอำปัญหำมำฝำกเพ่ือน  ส.ส. ไปสู่กำรผลักดัน
เพ่ือกำรแก้ไข ผลักดันกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นวิถีทำงเดียวที่จะพำเรำออกจำกควำมขัดแย้ง 
“วันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่ำ พวกเรำท ำงำนหนักแค่ไหน วันนี้ขอบคุณประชำชนทุกคนที่มำสนับสนุนเรำ กำรเดินทำงนี้เพ่ิง
เริ่มต้น จำกวันที่เรำตั้งพรรคถึงวันนี้ยังไม่ถึง 2 ปี ยังมีหลำยเรื่องที่เรำอยำกผลักดัน สัญญำจะว่ำผลักดันนโยบำยให้เป็น
จริง และเป็นตัวแทนควำมฝันของประชำชนที่ต้องกำรเห็นประเทศไทยไปข้ำงหน้ำ ขอขอบคุณทุกก ำลังใจ” 
  วันนี้เช่นกัน (22 ม.ค. 63) เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) โพสต์หัวข้อ “ให้เลือกเอำ” 
โดยระบุว่ำ “หลังจำกศำลไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่ พวกเรำคงได้ฟังนำยธนำธรแถลงและโทษกำรรัฐประหำรว่ำ เป็นสิ่งล้ม
ล้ำงกำรปกครองของประเทศ ผมคิดว่ำวิธีคิดของนำยธนำธรนั้น เป็นปัญหำต่อควำมสงบสุขของประชำชนไทย 
นำยธนำธรใจกว้ำงสักนิด อย่ำโทษแต่ทหำร เอำเหตุและผลมำพิจำรณำก็จะได้รับรู้ว่ำ ควำมเลวร้ำยของระบอบทักษิณที่
ประชำชนต้องออกมำนับล้ำนคนนั้นเป็นต้นเหตุ น ำไปสู่กำรรัฐประหำร ถ้ำนักกำรเมืองไม่เลวร้ำยขนำดนั้น  กำร
รัฐประหำรไม่มีทำงท ำได้ 

หำกนำยธนำธรไม่เปลี่ยนวิธีคิด ขุดกำรเข่นฆ่ำในอดีตของสังคม ทั้งๆท่ีตนเองยังไม่เกิด แต่เลือกที่จะพูด ไม่ยอม
พูดถึงกำรฆ่ำประชำชนที่ตำกใบ รวมทั้งกำรฆ่ำตัดตอน 2500 ศพ ต่อให้นำยธนำธรมีอ ำนำจ สังคมก็ไม่สงบสุข 
นำยธนำธรจะช่วยกันดันประเทศเดินไปข้ำงหน้ำ หรือจะดึงประเทศย้อนหลังวนเวียนแต่เรื่องเก่ำๆ และเป็นปฏิปักษ์ต่อ
คว ำมสงบสุ ขของประชำชน ไทย  ให้ เ ลื อก เอำ  #รู้ ทั นพวกชั ง ช ำติ  #ปรำบลั ทธิ ชั ง ช ำติ ด้ ว ยควำมจริ ง 
และก่อนหน้ำนี้ (21 ม.ค. 63) นพ.วรงค์ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ว่ำ  
“ด่วน...ศำลรัฐธรรมนูญมีมติไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่ พวกเรำเคำรพค ำตัดสินของศำลครับ 
แต่ภำรกิจของพวกเรำยังไม่จบ ถ้ำตรำบใดยังมีคนที่มีพฤติกรรมชังชำติ ล้ำงสมองเยำวชน และสร้ำงควำมเกลียดชัง 
ประเทศเรำต้องพัฒนำไปข้ำงหน้ำ บนพื้นฐำนของควำมภูมิใจในควำมเป็นคนไทย 
ท้ำยที่สุดขอขอบคุณและให้ก ำลังใจ ดร.ณฐพร โตประยูร ที่ห่วงใยและช่วยกันปกป้องสถำบั นหลักของชำติ . 
ด้ำน ปวิน ชัชวำลพงศ์พันธ์ นักวิชำกำรประจ ำสถำบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ มหำวิทยำลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
ก็ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ถึงพรรคอนำคตใหม่ หลังศำลรัฐธรรมนูญไม่ยุบพรรค ว่ำ  
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“อย่ำเพิ่งฉลองนะคะ พรรคส้มหวำน ดิชั้นขอเตือนล่วงหน้ำ.”  
อันเป็นกำรส่งสัญญำณให้รู้ว่ำ ยังมีคดีเงินกู้ 191 ล้ำนบำท ที่ กกต.ร้องศำลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ ที่อยู่ใน
ชั้นของศำลรัฐธรรมนูญรอกำรวินิจฉัย ซึ่งคดีนั้น พยำนหลักฐำนมัดแน่น เหลือก็แต่ศำลรัฐธรรมนูญจะตีควำมข้อกฎหมำย
อย่ำงไรเท่ำนั้น  
  ที่น่ำสนใจไปกว่ำนั้น เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่ำนมำ นำงสำวทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ อดีต
ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี กล่ำวว่ำ ได้ติดตำมฟังค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่ำวโดยเชื่อมั่นว่ำ 
ทุกฝ่ำยให้กำรยอมรับ ทั้งนี้หวังว่ำที่ได้โอกำสท ำงำนกำรเมืองต่อไป ในฐำนะฝ่ำยค้ำนในสภำฯ จะยึดมั่นตำมกติกำใน
ระบอบประชำธิปไตย โดยยึดเอำประชำชนเป็นหลัก 
วันนี้ทุกคนทุกฝ่ำยต้องตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ  จึงอยำกขอให้พรรคกำรเมืองต่ำงๆ ใช้ช่องทำง
ตำมระบอบรัฐสภำในกำรเคลื่อนไหวเป็นปำกเสียงให้กับประชำชนอย่ำงแท้จริง กำรปลุกกระแสม็อบต่ำงๆ ในช่วงเวลำนี้ 
ไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่งเพรำะเป็นกำรก่อกวนควำมสงบของประเทศชำติ  แต่เป็นเวลำที่ประเทศต้องเดินหน้ำเพ่ือแก้ไข
ปัญหำปำกท้องและควำมเดือดร้อนของประชำชน 

“สังคมคงได้ประจักษ์แล้วว่ำ ค ำวินิจฉัยของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญและกระบวนกำรยุติธรรมของไทย คงไว้ซึ่ง
ควำมน่ำเชื่อถือและควำมยุติธรรม ดังนั้น ควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำรับฟังวำทกรรมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมำปลุกปั่น
โจมตีบั่นทอนด้อยค่ำกระบวนกำรยุติธรรมไทย เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวล้วนเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของผู้ถูกฟ้อง
คดีท้ังสิ้น”  

แน่นอน, โพสต์ของ “ช่อ” ที่ยกย่องว่ำศำลรัฐธรรมนูญได้สร้ำงมำตรฐำนทำงกฎหมำยขึ้น กรณีวินิจฉัย “ธนำธร-
ปิยบุตร” ไม่มีพฤติกรรมล้มล้ำงกำรปกครองฯ  
และก็ได้แต่หวังว่ำ คดีเงินกู้ 191 ล้ำนบำท ถ้ำเกิดศำลรัฐธรรมนูญ “ยุบพรรคอนำคตใหม่” ขึ้นมำ “ช่อ” และพลพรรค
อนำคตใหม่ จะไม่โทษศำลรัฐธรรมนูญ หรือโทษ “เผด็จกำร” เพรำะคนที่ท ำผิดคือ นำยธนำธร และพรรคอนำคตใหม่ 
และศำลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยตำมเหตุและผลของคดี อย่ำงที่ไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่ คดีล้มล้ำงกำรปกครองฯนั่นเอง 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000006984 
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วันที่ 22 มกรำคม 2563 - 12:34 น.  

75 ส.ส.เข้าช่ือด่วน! สง่ พ.ร.บ. งบประมาณ 63 ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลาก พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 เข้าสู่เกมการเมือง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขู่ให้ 2 ส.ส.ภูมิใจไทย “นาที-
ฉลอง” สารภาพว่าไม่ได้โหวตร่างกฎหมายงบ 2563 ในมาตราใด เพื่อไม่ให้กฎหมายงบเป็นโมฆะ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรประชุม คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยรัฐบำล หรือ วิปรัฐบำล วันนี้ จะมี
กำรเสนอให้ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ให้ด ำเนินกำรตำม ข้อบังคับกำรประชุมข้อ ที่ 139 ให้ ส.ส. เข้ำชื่อกัน 1 ใน 10 
ของจ ำนวนส.ส.ที่มีอยู่ หรือ 75 คนเสนอประธำนรัฐสภำ น ำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ปี 2563 
ส่งศำลรัฐธรรมนูญตีควำม กรณีมีผู้ลงมติ โดยไม่ได้อยู่ในห้องประชุม หรือมีกำรเสียบบัตรแทนกัน ของ ส.ส. พรรคภูมิใจ
ไทย 2 คน 

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ แถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่วงเวลำหรือ ไทม์ไลน์กำรเสียงบัตรลงคะแนนโหวตร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ปี 2563 หรือ
ร่ำงกฎหมำยงบประมำณ ของนำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.แบบัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในขณะที่มีข้อมูลปรำกฎว่ำมี
กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ จำกสนำมบินสุวรรณภูมิ ไปยังประเทศจีน วันที่ 11 มกรำคม 2563 เที่ยวบิน WE680 โดยมี
ข้อมูลว่ำในเวลำ 15.28 นำงนำทีผ่ำนจุดด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปกับมีข้อมูลว่ำในเวลำ 15.46 นำงนำที
เสียบบัตรโหวตกฎหมำยงบประมำณในมำตรำ 49 
ซึ่งนำยนิพิฏฐ์ตั้งข้อสังเกตว่ำหำกเดินทำงด้วยขบวนพิเศษมีรถน ำ หรือ VVIP อย่ำงน้อยต้องออกก่อนเวลำ อย่ำงน้อย 1 
ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักฐำนที่ชี้ชัดว่ำในสภำผู้แทนรำษฎรมีกำรกดบัตรแทนกัน 2 คน คือ นำยฉลอง เทิดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง 
และนำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทยเช่นกัน 
ฉลอง เทิดวีระพงศ์  

นำยนิพิฏฐ์ยังอ้ำงข้อมูลว่ำได้เช็คข้อมูลกำรโหวตของนำงนำทีย้อนไป 4 มำตรำพบว่ำมีกำรโหวตอยู่ด้วย ซึ่งตำม
ข้อมูลหลักฐำนนั้น นำงนำทีอยู่ที่สนำมบินสุวรรณภูมิแล้ว ทั้งนี้ยืนยันกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรท ำหน้ำที่ ส.ส. และไม่มี
เรื่องส่วน และมำแถลงเพ่ือเปิดเผยข้อมูลเท่ำนั้น ซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบของสภำผู้แทนรำษฎรที่จะพิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อจำกนี้ ขณะเดียวกันไม่ได้ตรวจสอบกำรโหวตของคนอ่ืนเพรำะไม่มีข้อมูล  แต่กรณีนำงนำทีและนำยฉลองมีกำรโพ

https://news1live.com/photo-gallery/9630000006984
https://news1live.com/photo-gallery/9630000006984
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สต์ภำพผ่ำนโซเชียลและประเด็นกำรกดบัตรแทนกันมีควำมผิดเกิดขึ้น 2 ลักษณะ ทั้งควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กระบวนกำรตรำกฎหมำยงบประมำณปี 2563 และกำรรับผิดทำงอำญำของเจ้ำของบัตรว่ำรู้เห็นเป็นใจน ำบัตรตัวเองไป
ให้คนอ่ืนกดหรือไม่ ซึ่งต้องพิสูจน์ในเรื่องนี้ เชื่อว่ำจะไม่กระทบจนท ำให้มีกำรยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญที่อำจท ำให้ร่ำง
กฎหมำยเป็นโมฆะ 

นำยนิพิฏฐ์ ย้ ำว่ำต้องแยกเรื่องควำมสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบำล  ซ่ึงส่วนตัวยอมรับว่ำพยำยำมช่วยไม่ให้
กฎหมำยนี้ไม่ให้เป็นโมฆะ ตำมรัฐธรรมนูญ โดยพรรคภูมิใจไทยต้องให้ นำงนำทีและนำยฉลองมำยอมรับสำรภำพว่ำ
ไม่ได้กดบัตรมำตรำใดบ้ำง เพ่ือให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำเฉพำะบำงมำตรำไม่กระทบทั้งฉบับ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเสียสละ 
และย้ ำว่ำฝ่ำยกฎหมำยของสภำผู้แทนรำษฎรไม่เด็ดขำด กรณีกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรโหวตของนำยฉลอง เพรำะ
ในกำรโหวตมำตรำ 31 เวลำ 20.30 นั้นเป็นเวลำที่เครื่องบินของนำยฉลองเดินทำง แต่ว่ำก่อนหน้ำนั้นยังมีกำรโหวตของ
นำยฉลองทั้งท่ีข้อเท็จจริงต้องเดินทำงไปยังสนำมบินก่อนแล้ว 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-413214 
ส ำนักข่ำว : https://news.ch7.com/detail/389684 
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22 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 16:13 น.      

วิปรัฐบาลย่ืน'ชวน'ส่งศาลรธน.วินิจฉัยร่าง กม. รายจ่ายปี 63  

 
 

22 ม.ค.63 -  นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนำงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล)  และ
ส.ส.พร้อมด้วยวิปรัฐบำล อำทิ นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธำนวิปรัฐบำล  นำยศุภชัย ใจสมุทร เป็นต้น แถลงว่ำ 
วิปรัฐบำลได้น ำเรื่องขอให้นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฏร น ำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ด้วยปรำกฏว่ำมีส.ส.ลืมบัตรลงคะแนนประจ ำตัว และปรำกฏว่ำมีกำร
ลงมติในร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำวในขณะที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภำฯ ซึ่งเห็นว่ำอำจท ำให้กำรตรำร่ำงกฏหมำยนี้ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ 

นำยวิรัช กล่ำวด้วยว่ำ เพ่ือให้ร่ำงกฏหมำยนี้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องของรัฐธรรมนูญและตำมข้อบังคับกำร
ประชุมสภำฯ จึงได้รวบรวมรำยชื่อสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของทั้งสองสภำ ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ดังนี้ 1.กระบวนกำรตรำร่ำงกฏหมำยดังกล่ำวขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มำตรำ 120 หรือไม่ 2.หำกมีปัญหำจะมีปัญหำทั้ง
ฉบับหรือเฉพำะมำตรำที่มีปัญหำ 2.หำกขัด จะเป็นผลให้ร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 ต้องตกไป ทั้งฉบับหรือเฉพำะมำตรำที่
พบว่ำมีกำรออกเสียงแทนกัน ทั้งนี้หำกร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ต้องตกไป จะเข้ำข่ำยว่ำสภำฯ พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ไม่
แล้วเสร็จภำยใน 105 วันนับตั้งแต่วันที่ร่ำงพ.ร.บ.ส่งมำถึงสภำฯ ตำม มำตรำ 143 ระบุไว้หรือไม่ และหำกเป็นเช่นนั้นให้
ถือว่ำสภำฯ เห็นชอบกับร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ใช่หรือไม่  และ3.หำกร่ำงกฏหมำยตกทั้งฉบับหรือบำงมำตรำที่มีปัญหำจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงไร  

เมื่อถำมว่ำเรื่องนี้ได้ประสำนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือชะลอกำรทูลเกล้ำฯหรือไม่ นำยวิรัช กล่ำวว่ำ ยังไม่ถึงขั้นตอน
ดังกล่ำว ถำมต่อว่ำหำกศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่ำงพ.ร.บ.นี้ตกทั้งฉบับ ต้องมีกำรรับผิดชอบทำงกำรเมืองหรือไม่ นำย
วิรัช กล่ำวเพียงสั้นๆว่ำ ไม่ทรำบ ถำมถึงกรณีใหม่ล่ำสุดที่มีกำรเผยแพร่คลิปวันนี้เป็นกลุ่มส.ส.หญิงพรรคพลังประชำรัฐ
(พปชร.) และส.ส.ชำยจำกพรรคภูมิใจไทย(ภท.) มีลักษณะอำจจะเสียบบัตรแทนกันอีก ประธำนวิปรัฐบำล ชี้แจงว่ำ ยัง
ไม่ทรำบเรื่อง รวมทั้งช่องเสียบบัตรในห้องประชุมไม่เพียงพอกับจ ำนวนส.ส. 
ถำมย้ ำว่ำคนคนเดียวสำมำรถเสียบบัตรได้หลำยครั้งใช่หรือไม่ นำยวิรัช กล่ำวว่ำ ขอดูข้อเท็จจริงก่อน. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55240 

https://www.thaipost.net/main/detail/55240
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22 มกรำคม 2563 - 14:33 น.  

 
 

90 ส.ส.ยื่น 3 ประเด็นศาล รธน. ตีความร่าง กม.งบฯ 63 
นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) แถลงว่า ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลรวม 90 คน ใช้สิทธิเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 
148 ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในความชอบของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท หลังจากที่พบว่ามีส.ส.ใช้สิทธิกดบัตรออกเสียงลงคะแนนแทนกัน 
ทั้งนี้ได้ยื่นรำยละเอียดให้วินิจฉัยใน 3 ประเด็น  คือ 1.กำรออกเสียงแทนกันของส.ส.นั้นขัดหรือแย้งต่อหลักกำรกำรออก
เสียงของส.ส. ตำมมำตรำ 120 ที่ก ำหนดให้ส.ส.หนึ่งคนย่อมมีเสียงหนึ่งในกำรออกเสียงลงคะแนน หรือไม่, 2.หำกขัด จะ
เป็นผลให้ร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 ต้องตกไป ทั้งฉบับหรือเฉพำะมำตรำที่พบว่ำมีกำรออกเสียงแทนกัน ทั้งนี้หำกร่ำงพ.ร.บ.งบ
ฯ 63 ต้องตกไป จะเข้ำข่ำยว่ำสภำฯ พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ไม่แล้วเสร็จภำยใน 105 วันนับตั้งแต่วันที่ร่ำงพ.ร.บ.ส่ง
มำถึงสภำฯ ตำม มำตรำ 143 ระบุไว้หรือไม่ และหำกเป็นเช่นนั้นให้ถือว่ำสภำฯ เห็นชอบกับร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ใช่
หรือไม่  3.หำกร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ตกไปทั้งฉบับ จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบำลได้ยื่นหนังสือฉบับ
ดังกล่ำวต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ เพ่ือส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญแล้ว เบื้องต้นคำดว่ำนำยชวน  จะส่งเรื่อง
ต่อไปยังศำลรัฐธรรมนูญ ภำยในวันที่ 23 มกรำคมนี้ หลังจำกตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อของส.ส.ที่ร่วมกันเข้ำชื่อแล้ว
เสร็จ  และแจ้งไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รับทรำบเพ่ือชะลอกำร
น ำร่ำงกฎหมำยขึ้นทูลเกล้ำฯ นำยวิรัช กล่ำวด้วยว่ำส ำหรับกรณีที่วิปรัฐบำลลงมติและส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญนั้น 
เป็นเพรำะเรื่องท่ีจ ำเป็นเร่งด่วน โดยเป็นควำมเห็นร่วมกัน ซึ่งไม่เก่ียวกับกรณีที่มีกระแสข่ำวว่ำนำยกฯ เป็นผู้สั่งกำรให้วิป
รัฐบำลด ำเนินกำรเรื่องดังกล่ำวเพ่ือคลี่คลำยปัญหำ อย่ำงไรก็ตำมตนไม่สำมำรถตอบได้ว่ำ หำกร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ถูก
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำไม่ชอบด้วยกระบวนกำรออกเสียง รัฐบำลจะต้องแสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำรลำออกหรือไม่ 
เนื่องจำกเป็นเรื่องที่ยังมำไม่ถึง อย่ำงไรก็ตำมตนมองว่ำในรัฐธรรมนูญ ยังมีมำตรกำร เช่น มำตรำ 143 ที่ถือว่ำผ่ำนกำร
บังคับใช้ ซึ่งกรณีที่วิปรัฐบำลยื่นประเด็นดังกล่ำวให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นั้นไม่เกี่ยวกับกำรหำทำงออกให้รัฐบำล
น ำไปใช้เพ่ือเลี่ยงกำรแสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำรลำออก หำกกฎหมำยส ำคัญไม่ผ่ำนจำกสภำฯ ผู้สื่อข่ำวถำมถึงคลิป
กำรเสียบบัตรและกดบัตรแทนกันของส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบำลซึ่งมีคลิปเผยแพร่ทำงสถำนีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 
ประธำนวิปรัฐบำล กล่ำวว่ำ ตนยังไม่ทรำบละเอียด ดังนั้นต้องไปตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจำกภำพที่ปรำกฎนั้นไม่ทรำบว่ำ
เป็นกำรลงมติในร่ำงกฏหมำยหรือ ญัตติ หรือประเด็นใดในที่ประชุมสภำ  "ผมยอมรับว่ำห้องประชุมจันทรำ ที่มีท่ีนั่งส.ส. 
เพียง 350 คน ไม่เพียงพอต่อส.ส.ที่มี 500  คน ดังนั้นช่องเสียบบัตรหนึ่งช่องต้องใช้ร่วมกัน จึงจะเห็นภำพที่ส.ส.หนึ่งคน 
ดึงบัตรเก่ำออก และเสียบบัตรใหม่เข้ำไปแทน ส่วนกำรกดบัตรใช้สิทธิออกเสียงนั้นต้องไปตรวจสอบและดูข้อเท็จจริงอีก
ครั้ง" นำยวิรัช กล่ำว.       อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/412121 

https://www.komchadluek.net/news/politic/412121
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22 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:59 น.    

 'ชวน' บอกชัดเสียบบัตรแทนกันแน่ไม่ใช่ลมืส่วนเรื่องตีความให้สิทธิ์ ส.ส.พิจารณา 

 
 

22 ม.ค.2563 - นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เปิดเผยว่ำ เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรสรุป
รำยงำนกำรตรวจสอบกรณีเสียบบัตรเเทนกัน ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
2563 แล้วว่ำ มีกำรเสียบบัตรแทนกันจริง และไม่พบว่ำมีกำรเสียบบัตรค้ำงไว้ข้ำมคืน ซึ่งเบื้องต้นมีควำมเห็นร่วมกันกับ
ฝ่ำยเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรว่ำ ถ้ำจะน ำร่ำงกฎหมำยขึ้นทูลเกล้ำฯ ต้องไม่มีปัญหำ ซึ่งขณะนี้มีเวลำอีก 3 วัน ที่
สมำชิกไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของทั้งสองสภำจะสำมำรถเข้ำชื่อเสนอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ภำยใน 3 วัน หลังจำก
วุฒิสภำมีมติเห็นชอบ 

นำยชวน กล่ำวอีกว่ำ ส่วน ส.ส. ควรจะเข้ำชื่อเสนอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่นั้น ไม่อยำกชี้น ำเรื่องนี้ 
เพรำะเป็นสิทธิ์ของ ส.ส. ที่จะเข้ำชื่อ ส่วนกรณีเสียบบัตรเเทนกันจะท ำให้ร่ำงกฎหมำยตกไปทั้งฉบับหรือไม่นั้น  เคย
เกิดขึ้นกรณีพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง
ของ ประเทศ ปี 2557 ซึ่งนอกจำกกำรเสียบบัตรแทนกันแล้วยังมีประเด็นอ่ืนๆ ที่เป็นเหตุให้ร่ำงกฎหมำยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ซึ่งกรณีร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 ต้องพิจำรณำที่ข้อเท็จจริง พร้อมย้ ำว่ำควรท ำเรื่องให้ชัดเจน 
ดีกว่ำปล่อยให้เคลือบแคลงสงสัย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55224 
ส ำนักข่ำว : https://mgronline.com/politics/detail/9630000007019 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55224
https://mgronline.com/politics/detail/9630000007019
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เผยแพร่: 22 ม.ค. 2563 14:28   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

 “ชวน”เผยผลสอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันจริง แนะเข้าชื่อส่งศาล รธน.ชี้ชะตา พ.ร.บ.งบฯ 

 
 
“ชวน” เผยผลสอบ “ฉลอง” มีคนอ่ืนเสียบบัตรแทนจริง ส่งผลร่ำงงบปี 63 ตกหรือไม่ ต้องดูข้อเท็จจริง ชี้ช่องเข้ำชื่อ
ภำยใน 3 วัน หลังวุฒิสภำเห็นชอบ เพ่ือให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ 

วันนี้(22 ม.ค.) นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เปิดเผยว่ำ  เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรสรุป
รำยงำนกำรตรวจสอบกรณีนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย มีชื่อลงมติในร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2563 ทั้งที่เจ้ำตัวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภำว่ำ มีกำรเสียบบัตรแทนกันจริง 
และไม่พบว่ำมีกำรเสียบบัตรค้ำงไว้ข้ำมคืน ซึ่งเบื้องต้นมีควำมเห็นร่วมกันกับฝ่ำยเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรว่ำ ถ้ำจะ
น ำร่ำงกฎหมำยขึ้นทูลเกล้ำฯ ต้องไม่มีปัญหำ ซึ่งขณะนี้มีเวลำอีก 3 วัน ที่สมำชิกไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของทั้งสองสภำจะ
สำมำรถเข้ำชื่อเสนอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ภำยใน 3 วัน หลังจำกวุฒิสภำมีมติเห็นชอบ 
ส่วน ส.ส. ควรจะเข้ำชื่อเสนอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำ ไม่อยำกชี้น ำเรื่องนี้ เพรำะเป็นสิทธิของ 
ส.ส. ที่จะเข้ำชื่อ ส่วนกรณีเสียบบัตรเเทนกันจะท ำให้ร่ำงกฎหมำยตกใจทั้งฉบับหรือไม่นั้น เคยเกิดขึ้นกรณีพิจำรณำร่ำง 
พ.ร.บ.ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของ  ประเทศ ปี 2557 ซึ่ง
นอกจำกกำรเสียบบัตรแทนกันแล้วยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้ร่ำงกฎหมำยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งกรณีร่ำง พ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 ต้องพิจำรณำที่ข้อเท็จจริง พร้อมย้ ำว่ำควรท ำเรื่องให้ชัดเจน ดีกว่ำปล่อยให้เคลือบแคลง
สงสัย 
 
อ้ำงอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9630000007019 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000007019
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วันพุธ ที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563, 15.25 น. 

 
 
ด่วน! วิปรัฐบาลย่ืน'ชวน'ส่งศาลรธน.วินิจฉัยรา่งพรบ.งบฯ ปี 63 ชี้ขาด 3 ประเด็น 

เมื่อเวลำ 14.00 น. วันที่ 22 มกรำคม 2563 ที่รัฐสภำ นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนำ
งำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) และส.ส.พร้อมด้วยวิปรัฐบำล อำทิ นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธำนวิป
รัฐบำล นำยศุภชัย ใจสมุทร เป็นต้น แถลงว่ำ วิปรัฐบำลได้น ำเรื่องขอให้นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฏร น ำ
ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ด้วยปรำกฏว่ำมีส.ส.ลืมบัตร
ลงคะแนนประจ ำตัว และปรำกฏว่ำมีกำรลงมติในร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำวในขณะที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภำฯ ซึ่งเห็นว่ำ
อำจท ำให้กำรตรำร่ำงกฏหมำยนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

นำยวิรัช กล่ำวด้วยว่ำ เพ่ือให้ร่ำงกฏหมำยนี้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องของรัฐธรรมนูญและตำมข้อบังคับกำร
ประชุมสภำฯ จึงได้รวบรวมรำยชื่อสมำชิกจ ำนวน 90 คนเท่ำที่มีอยู่ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของทั้งสองสภำ ให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนี้ 1.กระบวนกำรตรำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวขัดหรือแย้ง 
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 120 หรือไม่ 2.หำกมีปัญหำจะมีปัญหำทั้งฉบับหรือเฉพำะมำตรำที่มีปัญหำ 2.หำกขัด จะเป็นผลให้
ร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 ต้องตกไป ทั้งฉบับหรือเฉพำะมำตรำที่พบว่ำมีกำรออกเสียงแทนกัน  ทั้งนี้หำกร่ำงพ.ร.บ.งบ
ฯ 63 ต้องตกไป จะเข้ำข่ำยว่ำสภำฯ พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ไม่แล้วเสร็จภำยใน 105 วันนับตั้งแต่วันที่ร่ำงพ.ร.บ.ส่ง
มำถึงสภำฯ ตำม มำตรำ 143 ระบุไว้หรือไม่ และหำกเป็นเช่นนั้นให้ถือว่ำสภำฯ เห็นชอบกับร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ใช่
หรือไม ่ และ3.หำกร่ำงกฏหมำยตกท้ังฉบับหรือบำงมำตรำที่มีปัญหำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

เมื่อถำมว่ำเรื่องนี้ได้ประสำนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือชะลอกำรทูลเกล้ำฯหรือไม่  นำยวิรัช กล่ำวว่ำ ยังไม่ถึงขั้นตอน
ดังกล่ำวเมื่อถำมต่อว่ำหำกศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่ำงพ.ร.บ.นี้ตกทั้งฉบับ  ต้องมีกำรรับผิดชอบทำงกำรเมืองหรือไม่
นำยวิรัช กล่ำวเพียงสั้นๆว่ำ ไม่ทรำบ เมื่อถำมถึงกรณีใหม่ล่ำสุดที่มีกำรเผยแพร่คลิปวันนี้เป็นกลุ่มส.ส.หญิงพรรคพลัง
ประชำรัฐ(พปชร.) และส.ส.ชำยจำกพรรคภูมิใจไทย(ภท.) มีลักษณะอำจจะเสียบบัตรแทนกันอีก ประธำนวิป
รัฐบำล ชี้แจงว่ำ ยังไม่ทรำบเรื่อง รวมทั้งช่องเสียบบัตรในห้องประชุมไม่เพียงพอกับจ ำนวนส.ส. 
เมื่อถำมย้ ำว่ำคนคนเดียวสำมำรถเสียบบัตรได้หลำยครั้งใช่หรือไม่ นำยวิรัช กล่ำวว่ำ ขอดูข้อเท็จจริงก่อน 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/467963 
ส ำนักข่ำว : 
https://news.thaipbs.or.th/content/288211?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent288211 
 

https://www.naewna.com/politic/467963
https://news.thaipbs.or.th/content/288211?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content288211
https://news.thaipbs.or.th/content/288211?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content288211
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วันพุธ ที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563, 13.37 น. 

ส่อเค้ายุ่งแน่! 'ชวน'ชี ้ปมเสียบบัตร อาจตอ้งชะลอทูลเกล้ฯ ร่างพรบ.งบฯป6ี3 
 

 
 
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563 ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  กล่ำวถึงกรณีที่มี

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรบำงรำยมีกำรเสียบบัตรทิ้งไว้ จนท ำให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 
2563 ว่ำ ในเรื่องของตัวกฎหมำย เรำไม่สำมำรถไปวินิจฉัยเองได้ เพรำะว่ำกฎหมำยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ ก ำหนดให้
ศำลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย แต่เรื่องกำรสอบสวนสมำชิกฯ  เป็นเรื่องภำยในของสภำว่ำ 'พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นกำร
กระท ำของผู้ใด ซึ่งที่ผ่ำนมำเคยมีกรณีของนำยขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธำนี พรรคเพ่ือไทย ที่อ้ำงว่ำเสียบบัตรทิ้งไว้ในช่วง
กำรลงมติเก่ียวกับญัตติกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำผลกระทบจำกกำรใช้มำตรำ 44 

ทั้งนี ้ตนได้ให้มีกำรตรวจสอบโดยมีกำรเอำกล้องวงจรปิดมำดูและทำงเลขำธิกำรฯ ก็รำยงำนว่ำ ไม่สำมำรถจะรู้
ได้ว่ำ ใครไปเสียบบัตรแทน ซึ่งถือว่ำ เป็นปัญหำที่ติดอยู่ เพรำะโดยทั่วไปแล้ว บัตรที่เสียบไว้  ต้องไม่มีใครไปกด
แทน  ส่วนกรณีกำรเสียบบัตรแทนกันแล้วท ำให้ร่ำงกฎหมำยตกไปนั้น เคยมีตัวอย่ำงค ำพิพำกษำเมื่อปี 2557 แต่ต้องดู
ว่ำกรณีนี้เหมือนกันหรือไม่ ซึ่งในครำวนั้น มีข้อกล่ำวหำอยู่หลำยข้อ โดยหนึ่งในข้อกล่ำวหำนั้น มีประเด็นของตนคือ กำร
ที่ตนไม่สำมำรถอภิปรำยได้ เนื่องจำกประธำนในขณะนั้นเห็นว่ำ ตนแปรญัตติเกินเวลำ ซึ่งเมื่อศำลตัดสินแล้ว ปรำกฏว่ำ 
ตนไม่ได้แปรญัตติเกินเวลำแต่อย่ำงใด 

นำยชวนกล่ำวต่อว่ำ หำกร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 น ำไปสู่กำรวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญนั้น ก็
จ ำเป็นที่จะต้องชะลอกำรทูลเกล้ำฯ เพรำะว่ำ กฎหมำยที่จะน ำไปสู่รัฐบำล และรัฐบำลจะน ำข้ึนทูลเกล้ำฯ ไปนั้น จะต้อง
ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัย ไม่เช่นนั้น จะมีปัญหำตำมมำ เพรำะฉะนั้น จะต้องท ำให้เรียบร้อย เพรำะฉะนั้น กำรที่แต่ละ
ฝ่ำยจะใช้สิทธิ์ในกำรเข้ำชื่อเพ่ือวินิจฉัยนั้น ตนจึงไม่อยำกชี้น ำไปล่วงหน้ำ เพรำะวุฒิสภำได้ผ่ำนกำรพิจำรณำมำแล้ว และ
ต้องรอไว้ 3 วันก่อนที่จะมีกำรส่งร่ำงไปยังรัฐบำลเพ่ือทูลเกล้ำฯ ทั้งนี้ ตนคิดว่ำขั้นตอนในกำรพิจำรณของศำลฯ น่ำจะไม่
นำน ซึ่งยอมเสียเวลำบ้ำงจะดีกว่ำปล่อยให้เคลือบแคลงสงสัย 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/467924 
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"อุตตม"หวั่นงบ 63 ชา้กระทบลงทุนแสนล้าน  

 
"อุตตม"สั่งคลัง-ส านักงบฯ หาทางออกงบ 63 ช้า ก่อนเสนอนายก ม่ันใจ ไม่กระทบเงินเดือนข้าราชการ แต่หว่ัน
กระทบเม็ดเงินลงทุนภาครัฐเดือนก.พ. 1 แสนล้านบาท   
กำรเสียบบัตรแทน 2 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย คือ “ฉลอง เทอดวีระพงศ์” ส.ส.พัทลุง และ “นำที รัชกิจประกำร” ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ เพ่่ือโหวตร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีควำมเสี่ยงอย่ำงมำกที่พ.ร.บ.งบประมำณ
ปี 2563 เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
  ล่ำสุดนำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง กล่ำวว่ำ  ได้สั่งกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงและส ำนักงบประมำณศึกษำแนวทำงเลือกที่เหมำะสม เพ่ือแก้ไขปัญหำกรณีกฎหมำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563 ล่ำช้ำ ให้มีผลกระทบต่อกำรลงทุนภำครัฐและกำรใช้งบประมำณที่ยังล่ำช้ำให้น้อยที่สุดแล้ว  แต่ยังบอก
ไม่ได้ว่ำแต่ละทำงเลือกเป็นอย่ำงไรบ้ำง เพรำะจะต้องรอให้กระบวนกำรพิจำรณำเรื่องงบประมำณดังกล่ำวได้ข้อสิ้นสุด
ก่อน และหำกได้ข้อสรุปจะเสนอแนวทำงให้นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำด้วย 
อย่ำงไรก็ตำมแม้ปัญหำดังกล่ำวจะกระทบต่อเม็ดเงินกำรลงทุนภำครัฐให้ลงสู่ระบบล่ำช้ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ในเดือนก.พ.
ที่จะต้องมีเม็ดเงินลงทุนภำครัฐเข้ำสู่ระบบในช่วงแรกอย่ำงน้อย 1 แสนล้ำนบำท และมีผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจ
โดยรวมตำมไปด้วย แต่ยืนยันปัญหำที่เกิดข้ึนจะไม่กระทบต่อกำรจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรอย่ำงแน่นอน 
นำยอุตตม ยอมรับว่ำ ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรใช้เงินตำมงบประมำณรำยจ่ำยนั้น ไม่เคยเกิดข้ึนมำก่อน ดังนั้นจึงมีผลต่อ
กำรท ำงำนของข้ำรำชกำรในกำรลงนำมสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงๆ แน่นอน แต่ที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำน
รำชกำรตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและจัดท ำ TOR ไว้ก่อน หำกงบประมำณผ่ำนกำรพิจำรณำก็สำมำรถลงนำมจัดซื้อจัดจ้ำงได้
ทันท ี 
  “จะออกเป็นพรก.หรือไม่ หรือจะเป็นแนวทำงใด เรำน ำพิจำรณำทั้งหมด รวมไปถึงกฎหมำยงบประมำณ และ
วินัยกำรเงินกำรคลังต่ำงๆ ด้วย เพ่ือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งเชื่อว่ำผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่น่ำมี 
เพรำะนำยกรัฐมนตรี และรัฐบำลมีแผนส ำรองที่เหมำะสมได้  ซึ่งโดยส่วนตัวอยำกให้ปัญหำนี้จบให้เร็วที่สุด เพ่ือให้
สำมำรถใช้งบประมำณได้เร็วที่สุดเช่นกัน”นำยอุตตม กล่ำว 
นอกจำกนี้ นำยอุตตม คำดกำรณ์ว่ำในกำรประชุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจ ในวันที่  23 ม.ค.นี้ ที่นำย
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี จะเป็นประธำนกำรประชุมดังกล่ำว ซึ่งเชื่อว่ำจะมีมำตรกำรเร่งรัดกำรลงทุน
ออกมำ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะประคองเศรษฐกิจในขณะนี้ได้ 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/money_market/419513 

https://www.thansettakij.com/content/money_market/419513
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วันพุธ ที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563, 11.36 น. 

เลือกเอา! ‘หมอวรงค’์ฝากถึง‘ทอน’เปลี่ยนวิธีคิด แนะใจกว้าง อย่าโทษแต่ทหาร 

 
 

22 มกรำคม 2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) 
โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กในหัวข้อ “ให้เลือกเอำ” มีเนื้อหำดังนี้ 
ให้เลือกเอำ 

หลังจำกศำลไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่ พวกเรำคงได้ฟังนำยธนำธรแถลงและโทษกำรรัฐประหำรว่ำเป็นสิ่งล้มล้ำง
กำรปกครองของประเทศ ผมคิดว่ำวิธีคิดของนำยธนำธรนั้นเป็นปัญหำต่อควำมสงบสุขของประชำชนไทย 
นำยธนำธรใจกว้ำงสักนิด อย่ำโทษแต่ทหำร เอำเหตุและผลมำพิจำรณำก็จะได้รับรู้ว่ำ ควำมเลวร้ำยของระบอบทักษิณที่
ประชำชนต้องออกมำนับล้ำนคนนั้นเป็นต้นเหตุ น ำไปสู่กำรรัฐประหำร ถ้ำนักกำรเมืองไม่เลวร้ำยขนำดนั้น  กำร
รัฐประหำรไม่มีทำงท ำได้ 
หำกนำยธนำธรไม่เปลี่ยนวิธีคิด ขุดกำรเข่นฆ่ำในอดีตของสังคม ทั้งๆที่ตนเองยังไม่เกิด แต่เลือกที่จะพูด ไมย่อมพูดถึง
กำรฆ่ำประชำชนที่ตำกใบ รวมทั้งกำรฆ่ำตัดตอน 2500 ศพ ต่อให้นำยธนำธรมีอ ำนำจ สังคมก็ไม่สงบสุข 
นำยธนำธรจะช่วยกันดันประเทศเดินไปข้ำงหน้ำ หรือจะดึงประเทศย้อนหลังวนเวียนแต่เรื่องเก่ำๆ และเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ควำมสงบสุขของประชำชนไทย ให้เลือกเอำ #รู้ทันพวกชังชำติ #ปรำบลัทธิชังชำติด้วยควำมจริง 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/467903 
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วันที่ 22 ม.ค. 2563 

 
พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ส่อเค้าวุ่น นิพิฏฐ์ ออกมาแฉ สส.เสียบบัตรแทนกัน 

พ.ร.บ.งบประมำณปี 63 ที่ผ่ำนกำรพิจรำณำทั้ง 2 สภำแล้ว แต่ส่อเค้ำมีปัญหำ เพรำะ สส.บำงท่ำนไม่อยู่ในที่ประชุม แต่
มีชื่อเสียบบัตรลงมติผ่ำนร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว ซึ่งสภำฯ เตรียมยื่นศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนี้แล้ว 

นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ออกมำระบุว่ำ นำยฉลอง  เทอดวีระวงศ์ สส.พัทลุง 
พรรคภูมิใจไทย มีชื่อลงมติผ่ำนร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 ในวำระ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 11 มกรำคมที่ผ่ำน
มำ ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ซึ่งอำจมีคนเสียบบัตรแทนหรือไม่ จนหลำยฝ่ำยกังวลว่ำจะท ำให้ พ.ร.บ.งบปี 63 
กลำยเป็นโมฆะ 

นำยสรศักดิ์ เพียรเวช เลขำธิกำรสภำฯ ระบุว่ำ เป็นควำมจริง โดยนำยฉลอง  ได้เบิกบัตรลงคะแนนไปใช้ลงมติ 
ตั้งแต่วันที่ 8-11 มกรำคม แต่ไม่ได้ส่งคืน และพบว่ำบัตรถูกเสียบคำเครื่องไว้ เมื่อวันที่ 11 มกรำคม แต่เมื่อเจ้ำตัวไม่อยู่
ในที่ประชุม และกลับมีชื่อลงมติ จึงท ำให้ผลกำรลงมติส่อเค้ำมีปัญหำ ต้องให้สมำชิกรัฐสภำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 หรือ 
75 คน เสนอประธำนสภำฯ ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
  ด้ำนพรรคภูมิใจไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้นมำ โดยเบื้องต้น  นำยฉลอง ชี้แจงว่ำไม่ได้เป็นคนลง
มติ และลืมบัตรไว้ในที่ประชุม โดยไม่ทรำบว่ำมีกำรกดบัตรลงคะแนน โดยบทลงโทษหำกผิดจริง มีตั้งแต่ตักเตือน ถึงข้ัน
ให้พ้นจำกควำมเป็นสมำชิกพรรค 

ล่ำสุด เฟซบุ๊กนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์  โพสต์ภำพและข้อควำม ระบุว่ำ "เมื่อ
วันที่ 11 มกรำคม ขณะที่มีกำรประชุมงบประมำณ ได้ข่ำวว่ำ นำงนำที รัชกิจประกำร สส.พรรคภูมิใจไทย เดินทำงไป
ประเทศจีน ลองตรวจสอบดูหน่อยว่ำ หลังจำกเช็กอินที่สนำมบินสุวรรณภูมิแล้ว บัตรของคุณนำที รัชกิจประกำร ยังมี
กำรกดโหวตที่สภำฯอยู่หรือเปล่ำ" 

แต่เมื่อวำนนี้ วุฒิสภำได้เดินหน้ำลงมติเห็นชอบร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณปี 63 เรียบร้อยแล้ว ด้วยมติเอกฉันท์ 
255 เสียง โดยนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข กล่ำวขอบคุณ
วุฒิสภำ ยืนยันจะใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ ตรงตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ ภำยใต้ควำมโปร่งใส อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยวันนี้ (22 ม.ค.) จะมีกำรน ำเรื่องนี้เข้ำที่ประชุมสภำฯ หำรือเรื่องกำรส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกำรที่ นำยฉลอง สส.
พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ไม่อยู่ในสภำ แต่มีชื่อลงมติ ผลจะออกมำเป็นอย่ำงไร ต้องติดตำมกันต่อไป  
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/389630 
ส ำนักข่ำว : https://news1live.com/detail/9630000007072 
https://news1live.com/detail/9630000007096 

https://news.ch7.com/detail/389630
https://news1live.com/detail/9630000007072
https://news1live.com/detail/9630000007096
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วันที่ 22 มกรำคม 2563 - 15:05 น.  

โป๊ะแตกอีก 2 ส.ส.พลงัประชารัฐ ส่อเสียบบตัรแทนกัน ผ่านงบ’63 

 

 
 
 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1909963 
ส ำนักข่ำว : https://www.matichon.co.th/politics/news_1910745 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1909963
https://www.matichon.co.th/politics/news_1910745
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ศาล รธน. ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ และข่าวอืน่ๆ 
เรำมำไล่เรียงไทม์ไลน์กำรเมืองเมื่อวำนกันเลย เริ่มจำกช่วงเที่ยง เมื่อศำลรัฐธรรมนูญที่มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ยุบพรรค
อนำคตใหม่ เพรำะเห็นว่ำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค และ
คณะกรรมกำรบริหำรพรรค รวมถึงสัญลักษณ์พรรค ไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือเสรีภำพเพ่ือล้มล้ำงกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่แนะน ำให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองสั่งให้แก้ไขปรับปรุง
ข้อบังคับพรรคท่ีไม่มีค ำว่ำ "ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข" เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนไม่
คลุมเครือ 
ปิยบุตร รอดยุบพรรคหนนี้แค่ยกแรก 

หลังศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัยจบ เสียงเฮก็ดังสนั่นพรรคอนำคตใหม่เลยทีเดียว โดยทั้งคุณธนำธร และคุณ
ปิยบุตร ยืนยันเดินหน้ำท ำงำนต่อแต่ยังเห็นว่ำพรรคไม่ปลอดภัยเสียทีเดียว  เพรำะยังมีกระบวนกำรร้องยุบพรรคเพ่ือ
ท ำลำยอนำคตใหม่อยู่ พร้อมยืนยันคดีเงินกู้ 191 ล้ำน พรรคไม่ได้ท ำผิดกฎหมำย 
ปมเสียบบัตรแทนกัน ท ำงบฯ 63 ส่อวุ่น ฝ่ำยกฎหมำยสภำฯ เสนอส่งศำล รธน.วินิจฉัย 

จำกนั้นช่วงบ่ำยๆ ปมเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
จำกกำรแฉ นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่ว่ำคุณฉลอง เทอดวีระพงศ์ สส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ตัวไม่อยู่สภำแต่กลับมีชื่อ
ร่วมลงมติ ตั้งแต่มำตรำ 31-55 ก็พ่นพิษเสียแล้วเมื่อประธำนสภำฯ สั่งให้ตรวจสอบ  

ซึ่ง นำยสรศักดิ์ เพียรเวช เลขำธิกำรสภำ ตรวจสอบแล้วพบมีกำรท ำผิดจริงตำมข้อกล่ำวหำและฝ่ำยกฎหมำย
เสนอให้สมำชิกรัฐสภำไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 หรือ 75 คน เสนอประธำนสภำส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
กฎหมำยที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ต่อไป ภูมิใจไทยสะเทือน นิพิฏฐ์ เขย่ำอีกดอก เปิดข้อมูลนำที อยู่สนำมบินวันโหวต
งบฯ 63 ไม่จบเท่ำนี้ เพรำะนำยนิพิฏฐ์ ยังซัดพรรคภูมิใจไทยอีกดอกหนึ่ง  โดยโพสต์เฟซบุ๊กพำดพิง นำงนำที รัชกิจ
ประกำร สส.บัญชีรำยชื่อ ว่ำตัวเช็กอินอยู่สนำมบินสุวรรณภูมิ เพ่ือไปประเทศจีน เวลำ 15.30 น. แต่กลับปรำกฏชื่อลง
มติมำตรำ 49 ในเวลำ 15.46 น. พร้อมลงภำพหมู่กรุ๊ปทัวร์ดูงำนประเทศจีนระหว่ำงวันที่ 11-15 มกรำคม มำเป็น
หลักฐำนประกอบด้วย  

นำยกฯ  ถก  วิ ษณุ - ผอ . ส ำนั ก งบฯ  ปม เสี ยบบั ต รแทนกั น  หวั่ นท ำ งบฯ  63 ช้ ำ ไป อีก  3 เ ดื อน 
ปัญหำที่เกิดขึ้นก็ท ำให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่อยู่ถึงนรำธิวำส ต้องกุมขมับ มีรำยงำนว่ำก่อนกำร
ประชุม ครม. สัญจร นำยกรัฐมนตรี ถกเครียดกับ คุณวิษณุ เครืองำม  รองนำยกรัฐมนตรีและผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
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งบประมำณ โดยคำดว่ำงบประมำณปี 63 อำจล่ำช้ำออกไปอีก 3 เดือน อำจท ำให้มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภำคม เลย
ทีเดียว 
วุฒิสภำให้ควำมเห็นชอบงบฯ 63 แล้ว 

ตกเย็นถึงยังมีควำมไม่ชัดเจนเกี่ยวกับควำมชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยของร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้  แต่
วุฒิสภำก็ให้ควำมเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตำมขั้นตอนนั้นจะส่งกลับไปให้ประธำนรัฐสภำส่งเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้นำยกรัฐมนตรี น ำขึ้นทูลเกล้ำฯ ในขั้นตอนนี้นำยกรัฐมนตรีต้องรอ 5 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่หำกรัฐสภำเห็นว่ำมี
ปัญหำเรื่องควำมชอบด้วยกฎหมำยก็สำมำรถส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้  \มติ กกต.ค ำนวณ สส.บัญชีรำยชื่อใหม่ 
หลังศำลฎีกำยืนใบด ำผู้สมัครจันทบุรี ปชป. 

ช่วงเย็นย่ ำค่ ำก็มีค ำพิพำกษำจำกศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งที่ยืนตำมมติ กกต.ที่ให้ใบด ำ นำยชำติชำย วรพิพัฒน์ 
ผู้สมัคร สส.จันทบุรี พรรคประชำธิปัตย์ โดยเห็นว่ำกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง หำเสียงใส่ร้ำย  จูงใจให้เข้ำใจผิดใน
คะแนนนิยมผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองอ่ืน พร้อมเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำ 10 ปีด้วย 
ควำมส ำคัญของคดีนี้แม้จะไม่ท ำให้เลือกตั้งใหม่ แต่เป็นเหตุให้ กกต.มีมติให้ค ำนวณ สส.ระบบบัญชีรำยชื่อใหม่ ตำม
กฎหมำยเลือกตั้ง สส.มำตรำ 131 วรรค 2 ซึ่งอำจส่งผลถึงควำมเปลี่ยนแปลง สส.บัญชีรำยชื่อ โดยเฉพำะพรรค
ประชำธิปัตย์ ที่จะถูกหักคะแนนของนำยชำติชำยออกจำกคะแนนรวมของพรรค อำจท ำให้  สส.บัญชีรำยชื่อของพรรค
ลดลง 1 คน 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/389686 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/389686
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เผยแพร่: 22 ม.ค. 2563 17:04   ปรับปรุง: 22 ม.ค. 2563 17:17     

อนค.เลิกยื้อ กลับล าแจ้ง กกต. มติขับ 4 ส.ส.ถูกต้อง "ศรีนวล" ยันสมัคร ภท.ทัน 
 

 

กกต.รับหนังสืออนค. แจ้งองค์ประชุมและมติขับ 4 ส.ส.พ้นพรรคถูกต้อง "ศรีนวล" เคลียร์สมัครเป็นสมาชิกภท.แล้ว
ก่อนถึงเส้นตาย 30 วัน 

วันนี้ (22ม.ค.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีกำรหนังสือสอบถำมไปยังพรรค
อนำคตใหม่กรณีมีมติขับ 4 ส.ส. คือนำงศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศำ ส.ส.จันทบุรี นำยจำรึก 
ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี และน.ส.กวินนำถ ตำคีย์ ส.ส.ชลบุรี ว่ำองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่วิสำมัญสมำชิกพรรคอนำคต
ใหม่วันที่ 16 ธ.ค.62 และมติที่ประชุมร่วมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคและส.ส.ของพรรควันที่ 17 ธ.ค. 62 ที่ขับทั้ง 4 คน
พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกพรรคถูกต้องตำมข้อบังคับพรรคและกฎหมำยหรือไม่  ตำมที่นำยศรีนวล ได้ยื่นค ำร้องไว้นั้น 
ขณะนี้ส ำนักงำนกกต.ได้รับหนังสือแจ้งจำกพรรคอนำคตใหม่ที่ส่งมำทำงไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วโดยแจ้งว่ำ  องค์ประชุม
และมติขับถูกต้องตำมข้อบังคับพรรคและกฎหมำย 

ทั้งนี้กำรแจ้งยืนยันมติดังกล่ำวของพรรคอนำคตใหม่ เท่ำกับมติขับ 4 ส.ส.ดังกล่ำวมีผลนับตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.ที่
ที่ประชุมร่วมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคและส.ส.ของพรรคมีมติ โดยตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101( 9) ก ำหนดให้ส.ส.ที่
ถูกขับพ้นสมำชิกพรรคต้องหำพรรคกำรเมืองใหม่สังกัดภำยใน 30 วันเพื่อไม่ให้เกิดกำรสิ้นสภำพส.ส. ซึ่งท ำให้กำรที่น.ส.
กวินนำถ และนำยจำรึก ที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยตั้งแต่ช่วง 25 ธ.ค. ไปก่อนที่จะได้มีหนังสือยืนยัน
จำกพรรคอนำคตใหม่ไม่ถือว่ำเข้ำข่ำยเป็นสมำชิกพรรคซ้ ำซ้อนขัดมำตรำ 26 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
ส่วนนำงศรีนวล ให้สัมภำษณ์ว่ำ ได้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วก่อนที่ครบระยะเวลำ 30 วันที่กฎหมำย
ก ำหนดให้ต้องหำพรรคกำรเมืองใหม่สังกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่ำงจัดกำรเรื่องเอกสำรต่ำงๆ และขณะนี้ได้มีกำรรำยงำน
ตัวต่อสภำผู้แทนรำษฎร์แล้ว 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000007140 
ส ำนักข่ำว : https://news1live.com/detail/9630000007140 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000007140
https://news1live.com/detail/9630000007140
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22 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 15:16 น.     

  
 
'เจี๊ยบ' บี้ 'บิ๊กตู่' ลาออก-ยุบสภาฯ หากพรบ.งบ 63 โมฆะ 

22 ม.ค.63 - ร.ท.หญิง สุณิสำ ทิวำกรด ำรง รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำขณะนี้ สังคมก ำลังรอฟังท่ำทีที่
ชัดเจนจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำว่ำ รัฐบำลจะแสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำรลำออกหรือยุบสภำ  ถ้ำหำกศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่ำงพรบ.  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563 เป็นโมฆะจำกกรณีเสียบบัตร
แทน พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ควรพูดปัดควำมรับผิดชอบว่ำ เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหำของสภำและไม่เกี่ยวกับตัวเองเพรำะ
รัฐบำลต้องแสดงควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองหำกกฎหมำยกำรเงินไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำอย่ำงถูกต้อง  ส่วนที่
ฝ่ำยกองหนุนรัฐบำลช่วยแก้ตัวว่ำ แค่ ส.ส. ลงมติไม่ถูกต้องเพียง 1-2 คน ไม่เห็นจะเป็นอะไร ไม่ควรมีผลให้กฎหมำยเป็น
โมฆะนั้น ฟังไม่ข้ึน และเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำยแบบศรีธนญชัย คนไทยยุคนี้ ต้องกำรควำมจริงและควำมตรงไปตรงมำ ถ้ำ
ถูกก็คือถูก ผิดก็คือผิด อย่ำเลี่ยงกฏหมำยเพื่อช่วยปกป้องใคร 

ร.ท.หญิงสณิสำ กล่ำวต่อว่ำ ที่ส ำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จะอ้ำงไม่ได้ว่ำเรื่องเสียบบัตรแทนกันนั้นไม่เกี่ยวกับ
รัฐบำล เพรำะต้นเหตุที่ ส.ส ต้องเสียบบัตรแทนกัน ก็เพรำะต้องโหวตช่วยรัฐบำลประยุทธ์ ซึ่งเป็นรัฐบำลเสียงปริ่มน้ ำจึง
ขำดเสถียรภำพ เวลำจะโหวตลงมติอะไรแต่ละครั้ง เรียกว่ำส.ส. แทบไม่กล้ำลุกไปเข้ำห้องน้ ำเพรำะอำจท ำให้รัฐบำลแพ้
โหวตหรืออำจท ำให้สภำล่มทันที จึงท ำให้เกิดกำรเสียบบัตรแทนกัน รวมทั้ง กำรแจกกล้วยให้ลิงและกำรล่อซื้องูเห่ำใน
สภำ  ซึ่งรู้กันและลงมือท ำกันเป็นขบวนกำร ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของ ส.ส. คนใดคนหนึ่ง แต่ท ำเพ่ือควำมอยู่รอดของหมู่
คณะ เรื่องท่ีเกิดขึ้น จึงไม่ใช่ควำมบกพร่องเฉพำะตัวของ ส.ส. ไม่ก่ีคน แต่เป็นควำมช ำรุดของระบบกำรเมืองทั้งระบบ ที่
เป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งออกแบบโครงสร้ำงอ ำนำจและกติตำเลือกตั้งอย่ำงบิดเบี้ยว จนท ำให้สถำบันกำร
เมืองไทยอ่อนแอและเปิดช่องให้คนไม่ดีเข้ำมำมีที่นั่งในสภำได้ง่ำย ประเด็นกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่อง ส.ส. กดบัตร
แทนกันถือเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของสภำ  

ส่วนกำรวินิจฉัยว่ำ ร่ำง พรบ. งบประมำณฯ 2563 เป็นโมฆะหรือไม่ ถือเป็นควำมรับผิดชอบของศำล
รัฐธรรมนูญ แต่ในส่วนของควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง ถ้ำกฎหมำยส ำคัญทำงกำรเงินอย่ำง ร่ำง พรบ. งบประมำณ
ฯ ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำอย่ำงถูกต้อง ก็ถือเป็นควำมรับผิดชอบโดยตรงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในฐำนะ
หัวหน้ำรัฐบำล ที่ต้องพูดให้ชัดว่ำ จะลำออก หรือ ยุบสภำ เพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง พล.อ.ประยุทธ์  ก็
อย่ำมำท ำเป็นเฉไฉ รีบก ำหนดท่ำทีให้ชัดเจนว่ำรัฐบำลจะ ลำออกหรือยุบสภำ ถ้ำ ร่ำง พรบ.งบประมำณ63 ถูกวินิจฉัย
ให้เป็นโมฆะ 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55237 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55237
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ด่าน 2 อนค. จอดหรือไปต่อ 
 

ถึงแม้ที่สุดแล้วค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนำคตใหม่  ในคดีที่ “ณฐพร โตประยูร” 
อดีตที่ปรึกษำประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ยื่นค ำร้องขอให้วินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 49 ว่ำ กำรกระท ำของแกนน ำ
พรรคอนำคตใหม ่ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ปิยบุตร แสงกนกกุล และกรรมกำรบริหำรพรรค ใช้สิทธิหรือเสรีภำพเพ่ือล้มล้ำง
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และข้อบังคับพรรคท่ีเขียนในลักษณะไม่ส่งเสริม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แต่ในหลำยส ำนวนค ำร้องของพรรคอนำคตใหม่ ยังถูกโฟกัสไปที่คดีกู้ยืมเงิน 191 ล้ำนบำท ระหว่ำงพรรคอนำคตใหม่
กับธนำธร เป็นกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง 2560 ภำยหลังคณะกรรมกำรเลือกตั้ง(กกต.) มีมติ 5 ต่อ 2 ยื่นค ำร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 
2562 สั่งยุบพรรคตำมมำตรำ 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมำตรำ 93 ใน พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 โดยศำล
รัฐธรรรมนูญได้รับค ำร้องไว้พิจำรณำเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 พร้อมทั้งแจ้งให้พรรคอนำคตใหม่ส่งส ำเนำค ำร้องให้
พรรคอนำคตใหม่ยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับส ำเนำค ำร้อง 
          ประเด็นส ำคัญอยู่ที่บทลงโทษตำมมำตรำ 72 ก ำหนดในมำตรำ 126 พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 ซึ่งระบุไว้ว่ำ ผู้
ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 72 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ส่วนเวลำเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะเท่ำใดอยู่ที่อ ำนำจ
ของศำลรัฐธรรมนูญในมำตรำ 94 วรรคสอง 
          แต่ฝั่งพรรคอนำคตใหม่ ยัง “โต้แย้ง” ค ำวินิจฉัยของ กกต.ในคดีนี้ โดย ธนำธร และพรรคอนำคตใหม่ ร่วมกัน
เป็นโจทก์ท่ี 1-2 ยื่นฟ้อง 14 เจ้ำหน้ำที่ กกต. ต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง อำทิ อิทธิพร บุญประคอง 
ประธำน กกต., พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ท ำให้ผู้
หนึ่งผู้ใดได้รับควำมเสียหำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 และ พ.ร.ป.ว่ำด้วย กกต. พ.ศ.2560 มำตรำ 69 
ประกอบประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 83, 86 กรณีมีกำรท ำส ำนวนคดียุบพรรคอนำคตใหม่ ไม่ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และข้ันตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 
          โดยเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563 ศำลอำญำคดีทุจริตฯ ได้มีค ำสั่งชั้นตรวจค ำฟ้องแล้วเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นเพื่อให้
ได้ควำมชัดเจนในข้อเท็จจริงแห่งคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ จึงสั่งให้ส ำนักงำน กกต.จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
มำให้ศำล ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกศำล เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ พร้อมก ำหนดนัดพร้อม หรือ
ฟังค ำสั่ง หรือค ำพิพำกษำ ในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 10.00 น. 
          เป็นอีกหนึ่งสถำนกำรณ์ของพรรคอนำคตใหม่ต่อคดี “เงินกู”้ ในด่ำนส ำคัญที่มีผลต่อลมหำยใจของพรรคอนำคต
ใหม่อีกครั้ง.          อ้ำงอิง: https://www.komchadluek.net/news/scoop/411985?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/411985?adz
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พรรคอนาคตใหม่ กับ clash of generations 

 
พรรคอนาคตใหม่ กับ clash of generations คอลัมน์...  ล่าความจริง..พิกัดข่าว  โดย...  ปกรณ์ พึ่งเนตร  
สร้างกระแสกันหนักหน่วงมานานเป็นสัปดาห์ ส าหรับคดียุบพรรคอนำคตใหม่ ด้วยข้อหำล้มล้ำงกำรปกครองฯ 
เชื่อมโยงแนวคิดกับสมำคม “อิลลูมินำติ” อันลือลั่น 
ในที่สุดศำลรัฐธรรมนูญก็อ่านค าวินิจฉัยที่ท าให้ใครหลายคนผิดหวัง เพราะใช้เวลาอ่านจริงแค่ไม่กี่นาที และตีตกค ำ
ร้องเกือบทั้งหมด 
จริงๆ คดีนี้ โอกำสที่จะขยำยผลไปถึงกำรยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นเรื่องยำกอยู่แล้ว เพรำะข้อกฎหมำยไปไม่ถึง 
          พรรคอนำคตใหม่เองก็มี “กูรูกฎหมาย” ระดับดอกเตอร์จากฝรั่งเศส น่ำจะรู้เส้นสนกลในมำกพอสมควรว่ำ
บทบัญญัติตามกฎหมายไปได้แค่ไหน แต่ก็โหนกระแสไปกับเขำด้วย สบช่องทั้งวิจารณ์ศาล ดิสเครดิตรัฐบาล ขยำย
แนวคิดเผด็จกำรสุมหัวจ้องท ำลำย 
          ก่อนวันพิพำกษำ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ถึงข้ันเสนอทฤษฎี clash of generations หรือ
กำรปะทะกันระหว่ำงคนต่ำงรุ่น ต่ำงวัย จนอำจบำนปลำยเป็นควำมขัดแย้งใหญ่ในสังคม 
          ค ำถำมส ำคัญที่น่ำสนใจก็คือ ปรากฏการณ์ปะทะกันระหว่างเจนเนอเรชั่น จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และน่ากลัว
ขนาดไหน 
          ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น เลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย หรือ ทปสท. อธิบำยเรื่องนี้เอำไว้น่ำสนใจ อำจำรย์บอกว่ำกำรแบ่งกลุ่มคนตำมช่วงอำยุ 
หรือ “เจนเนอเรชั่น” มีมำนำนมำกแล้วในทำงสังคมวิทยำ โดย 1 เจนเนอเรชั่นจะมีช่วงเวลำ 20-25 ปี คนที่เกิดในช่วง
เจนเนอเรชั่นเดียวกัน มักจะมีวิธีคิด กำรกระท ำ และกำรตัดสินใจคล้ำยๆ กัน ซึ่งเกิดจำกกำรได้รับกำรอบรมเลี้ยงดู กำร
ซึมซับวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในช่วงเวลำนั้นๆ 
          ด้วยเหตุนี้ เมื่อเวลำเปลี่ยนไป เช่น ในรอบ 20 ถึง 25 ปี วัฒนธรรมหรือควำมเชื่อก็เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีก็
พัฒนำขึ้น ท ำให้คนเจนเนอเรชั่นใหม่กว่ำ หรือเกิดทีหลัง โดยปกติก็มักจะมีแนวคิด ควำมเชื่อ หรือกำรกระท ำแตกต่ำง
จำกคนเจนเนอเรชั่นก่อนหน้ำอยู่แล้ว กำรปะทะกันระหว่ำงเจนเนอเรชั่น โดยเฉพำะกำรปะทะกันทำงควำมคิด ควำม
เชื่อ จึงเกิดข้ึนมำตลอด และกำรปะทะกันหรือคิดเห็นแตกต่ำงกันนี้ ก็มีเรื่องกำรเมืองเข้ำมำเก่ียวข้องด้วย 
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          อำจำรย์เชษฐำ ยกตัวอย่ำงพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งบุคลำกรส ำคัญภำยในพรรคเป็นคนรุ่นใหญ่ อำยุเยอะ ก็มีวิธี
คิด วิธีกำรท ำงำนแบบหนึ่ง ซึ่งอำจจะถูกต้องตรงใจคนที่อำยุเยอะๆ เหมือนกัน ท ำให้แฟนคลับพรรคพลังประชำรัฐ เป็น
คนในเจนเนอเรชั่นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ 
          ขณะที่พรรคอนำคตใหม่ที่มีแกนน ำพรรคเป็นคนอำยุ 40 ปีลงมำ ก็มีวิธีคิด วิธีกำรท ำงำนอีกแบบหนึ่ง ที่อำจจะ
สอดคล้องตรงใจ ตรงวิถีของคนรุ่นใหม่ เจน Y และเจน Z ท ำให้แฟนคลับเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษำและคนท ำงำนเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งที่ผ่ำนมำอำจำรย์ปิยบุตรนิยำมแนวคิดของพรรคตนว่ำเป็น “ลิเบอรัล” หรือ “เสรีนิยม” ส่วนพรรคพลังประชำ
รัฐ ถูกตีตรำว่ำเป็น “อ ำนำจนิยม” ท ำให้สังคมรู้สึกถึงควำมแตกต่ำง 
          แต่ค ำถำมที่น่ำพิจำรณำก็คือ การปะทะกันระหว่างเจนเนอเรชั่น ในประเด็นควำมต่ำงทำงกำรเมืองแบบนี้ ถึง
ขั้นมีการชุมนุมขนาดใหญ่ ม็อบลงถนน และปะทะกันด้วยควำมรุนแรงนั้น จะเกิดขึ้นหรือไม่ อำจำรย์เชษฐำ สรุปแบบ
ฟันธงว่ำ เกิดยำก เพรำะคนรุ่นใหม่ หรือเจน Y เจน Z เติบโตมำกับสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ท ำให้มีพ้ืนที่
ระบำยควำมอัดอ้ันทำงกำรเมืองตลอดเวลำ ผิดกับคนรุ่นก่อนที่ไม่มีพ้ืนที่ระบำยที่ไหน เวลำมีควำมอึดอัด คับข้องใจ ก็ใช้
วิธีนัดชุมนุม หรือลงถนน ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดข่้ึน แต่เกิดมำนำนแล้ว อย่ำงกำรชุมนุมใหญ่ 14 ตุลำฯ 2516 
          การแสดงท่าทีทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ยุคนี้จึงเปลี่ยนแปลงไป มักใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลัก ท ำให้มีพ้ืนที่
ระบำยควำมอัดอ้ันหรือคับข้องใจ จึงเกิดม็อบลงถนนยำกกว่ำในอดีต ยกเว้นว่ำมีเงื่อนไขที่กระทบกับผลประโยชน์ของ
คนส่วนใหญ่อย่ำงชัดเจน เช่น มีหลักฐานว่ารัฐบาลทุจริตอย่างมโหฬาร หรือออกนโยบำยที่กระทบกับคนรุ่นใหม่อย่ำง
รุนแรง แบบนี้ก็อำจท ำให้เกิดม็อบลงถนนได้ แต่อำจำรย์เชษฐำก็ยังเชื่อว่ำ หำกมีม็อบขนำดใหญ่ลงถนนจริง น่ำจะเกิด
จำก “คนรุ่นเดิม” ที่เคยเคลื่อนไหวต่อสู้กันบนท้องถนนมำแล้ว ตั้งแต่ปี 2549 ปี 2553 และปี 2557 มำกกว่ำ โดยมีคน
รุ่นใหม่เป็นส่วนประกอบ 
          เลขำธิกำรสมำคมสังคมศำสตร์ฯ ยังเสนอทิ้งท้ำยว่ำ อยำกให้ฝ่ำยกำรเมืองใช้เวทีสภำในกำรแก้ปัญหำและหำ
ทำงออกให้บ้ำนเมือง หำกมีกำรยุบพรรคกำรเมือง ก็ควรต่อสู้ในแง่กำรท ำควำมเข้ำใจ และไปจบที่สนำมเลือกตั้่ง ดีกว่ำ
กำรปลุกม็อบหรือสร้ำงกระแสให้เกิดควำมขัดแย้ง แตกแยกบำนปลำยออกไป เพ่ือจ ำกัดวงกำรปะทะกันระหว่ำงเจนเนอ
เรชั่นให้อยู่เฉพำะเรื่อง “ควำมต่ำงทำงควำมคิด” แล้วใช้ประชำธิปไตยเป็นเครื่องมือ ไม่หันมำเลือกใช้วิธีรุนแรง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/411984?adz= 
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ปชป.แพแตก ภาระหนกั‘ทีมบริหาร’ หยุดเลอืดไหล 

 
 
 “พรรคประชาธิปัตย์” (ปชป.) ประสบปัญหำ “เลือดไหล” เมื่อต้องสูญเสียทั้งอดีตแกนน ำ และอดีตส.ส.มำกฝีมือคน
แล้วคนเล่ำในช่วงเวลำไล่เลี่ยกัน ทั้ง หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.คุณภำพ มือขุดคุ้ยโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวที่ย้ำย
บ้ำนไปอยู่กับ ลุงก านัน-สุเทพ เทือกสุบรรณ แกนน ำผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) 
ตำมด้วย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรมว.ยุติธรรมในรัฐบำลของนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ย้ำยค่ำยไปอยู่กับ พลัง
ประชำรัฐ (พปชร.) เป็นกุนซือท ำงำน ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม และเป็น ประธำน
คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญศึกษำแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภำผู้แทนรำษฎร 
ล่ำสุดกับกำรลำออกจำกสมำชิกพรรคของ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตขุนคลัง และอดีตรองหัวหน้ำพรรค ที่ส่งสัญญำณ
ลำออกกลำงงำนเลี้ยงฉลองปีใหม่ของพรรค ตำมไปติดๆ กับกำรลำออกของ นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม.
น ้ำดีอีกรำย เพ่ือไป ร่วมจัดตั้งพรรคกำรเมืองใหม่กับ นำยกรณ ์
ปรำกฏกำรณ์รอบนี้อำจเป็นเพียงคลื่นเล็กๆ ลูกหนึ่งที่ถำโถมเข้ำใส่พรรคประชำธิปัตย์เท่ำนั้น เพรำะหำกย้อนกลับไป ใน
อดีตก่อนหน้ำนี้ ประชำธิปัตย์ สถำบันพรรคกำรเมืองเก่ำแก่แห่งนี้เคยเผชิญกับสึนำมิลูกใหญ่ทำง กำรเมืองมำแล้ว เมื่อมี
ส.ส.เดินออกจำกพรรคทีเดียว 40 คน เพ่ือ ไปก่อตั้ง “พรรคประชำชน” ขึ้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/419392 
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ถอดรหัสค าพิพากษา ส.ส.เสียบบัตรแทน สะเทือนงบ 63 

  จำกกรณีที ่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ออกมำระบุถึงพฤติกรรมของ 2 ส.ส.
พรรคร่วมรัฐบาล ให้เพ่ือนสมำชิกเสียบบัตรแทนในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ระหว่ำงวันที่ 10-11 มกรำคมที่ผ่ำนมำว่ำ อำจไปซ้ ำรอย “คดีร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 
ล้านล้าน” กรณีที่มีส.ส.ใช้บัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน  ส.ส.รำยอ่ืน ซึ่งศำล
รัฐธรรมนูญได้มีค ำพิพำกษำไว้เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2557   ระบุว่ำ 

"กำรกระท ำดังกล่ำว นอกจำกจะเป็นกำรละเมิดหลักกำรพ้ืนฐำนของกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งถือได้
ว่ำ เป็นผู้แทนปวงชนชำวไทยซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่อยู่ในควำมผูกมัดแห่งอำณัติมอบหมำย  หรือกำรครอบง ำใดๆ 
และต้องปฏิบัติด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชำวไทย  โดยปรำศจำกกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 122 แล้ว ยังขัดต่อหลักควำมซื่อสัตย์สุจริต ที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้ปฏิญำณ
ตนไว้ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 123  

และขัดต่อหลักกำรออกเสียงลงคะแนนตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 126 วรรคสำมที่ให้สมำชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่ง
เสียง ในกำรออกเสียงลงคะแนน มีผลท ำให้กำรออกเสียงลงคะแนนของสภำผู้แทนรำษฎรในกำรประชุมพิจำรณำนั้น  
เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชำวไทยเมื่อกระบวนกำรออก
เสียงลงคะแนนในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
จึงถือว่ำ มติของสภำผู้แทนรำษฎรในกระบวนกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อันมี
ผลให้ร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. .... ตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ" 

“ฐานเศรษฐกิจ” พำไปเปิดแฟ้มอ่ำนค ำพิพำกษำของศำลรัฐธรรมนูญในคดีนี้กันโดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้   
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ด้ำนคมนำคมขนส่ง
ของประเทศ พ.ศ. .... ของสภำผู้แทนรำษฎรในวำระที่สอง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยำยน 2556 ปรำกฏว่ำ มีกำรใช้บัตร
แสดงตนและลงคะแนนแทนผู้อ่ืน โดยผู้ร้องที่ 2 (นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กับ คณะ รวม 146 
คน) อ้ำงว่ำ นำยนริศร ทองธิรำช สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้ใช้บัตรแสดงตนแทน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้ อ่ืนประมำณสี่ถึงห้ำคน  และใช้บัตรลงมติเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ  พ.ศ. .... มำตรำ 6 แทน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้อ่ืนอีกประมำณสำมถึงสี่คน จึงได้ตรวจสอบเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจำกคลิปวีดิทัศน์ โดยวิธีกำร

https://news1live.com/detail/9630000006907
https://news1live.com/detail/9630000006907
https://news1live.com/detail/9630000006907
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เทียบเสียงที่พูดในคลิปวีดิทัศน์กับรำยงำนกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร  ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 (สมัยสำมัญทั่วไป) 
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 20 กันยำยน  2556 ณ ตึกรัฐสภำ หน้ำ 106/2 ถึงหนำ้ 107/2 แล้ว  

พบว่ำ ถ้อยค ำที่พูดในคลิปวีดิทัศน์และข้อควำมที่ปรำกฏในหลักฐำนทั้งสองตรงกันทุกประกำร กำรที่นำยนริศร 
ทองธิรำช ได้ใช้บัตรแสดงตนแทนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้อ่ืนเป็นกำรกระท ำ  ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ 126 ที่
บัญญัติให้สมำชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนน และมำตรำ 130 ที่บัญญัติให้กำรลงคะแนนเป็นเอกสิทธิ์
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแต่ละคน  

ดังนั้น กำรที่กระบวนกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ในวำระที่สอง มำตรำ 6 มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรคนหนึ่งได้
ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำหนึ่งคะแนน และลงคะแนนโดยละเมิดเอกสิทธิ์ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้อ่ืนด้วยนั้น จึงมีผล
ให้กำรลงคะแนนดังกล่ำวต้องตกเป็นโมฆะ เพรำะเป็นกำรกระท ำที่ต้องห้ำมชัดแจ้งโดยกฎหมำย ขัดต่อควำมสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

นำงสำวรังสิมำ รอดรัศมี ยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมทั้งยื่นพยำนหลักฐำนเป็นคลิปวีดิทัศน์ ประกอบค ำชี้แจง 
และชี้แจงด้วยวำจำ สรุปได้ว่ำ เมื่อครั้งพยำนเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดสมุทรสงครำม พรรคประชำธิปัตย์ ได้
ร้องเรียนกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใช้บัตรลงคะแนนแทนกัน มำโดยตลอด แต่ประธำนในที่ประชุมเพิกเฉยไม่
ด ำเนินกำรใดๆ  

ส ำหรับในคดีนี้ พยำนยืนยันว่ำ นำยนริศร ทองธิรำช ได้ใช้บัตรแสดงตนและลงคะแนนแทนสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรรำยอ่ืนในกำรประชุมพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโคร งสร้ำง
พ้ืนฐำน ด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... มำตรำ 6 และมำตรำ  20 ตำมที่ปรำกฏในคลิปวีดิทัศน์ ประกอบค ำ
ร้องของผู้ร้องที่ 2 (นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กับ คณะ รวม 146 คน) ที่เป็นเหตุกำรณ์เกิดขึ้นใน
กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือพิจำรณำ ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ในวำระที่สอง มำตรำ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 
กันยำยน 2556 และตำมคลิปวีดิทัศน์ประกอบหนังสือชี้แจงของพยำน ลงวันที่ 6 มกรำคม 2557 ที่เป็นเหตุกำรณ์เกิดขึ้น
ในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  ในวำระที่สอง มำตรำ 20  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 
กันยำยน  2556 ซึ่งคลิปวีดิทัศน์ทั้งสองนั้น พยำนได้ให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกภำพเหตุกำรณ์ไว้เพ่ือเป็นหลักฐำน 
ศำลรัฐธรรมนูญได้เปิดคลิปวีดิทัศน์และให้พยำนอธิบำยเหตุกำรณ์ตำมภำพที่ปรำกฏ พร้อมตอบข้อซักถำม พยำนยืนยัน
ว่ำ เป็นเหตุกำรณ์ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ส ำหรับเสียงพูดในคลิปวีดิทัศน์ คือ เสียงของนำยวิสุทธิ์ ไชยณรุณ  
ประธำนในที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรในขณะนั้น และบุคคลในคลิปวีดิทัศน์ซึ่งก ำลังใช้บัตร คือ นำยนริศร ทองธิรำช 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดสกลนคร  

พยำนชี้แจงต่อไปว่ำ วิธีกำรใช้บัตรลงคะแนนนั้น ประธำนในที่ประชุมจะแจ้งให้สมำชิกแสดงตน  เพ่ือนับองค์
ประชุม จำกนั้นสมำชิกจะเสียบบัตรลงในช่องอ่ำนบัตรเพ่ือแสดงตน  เมื่อประธำนในที่ประชุม แจ้งให้สมำชิกลงมติได้ 
สมำชิกจะกดปุ่มลงคะแนนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งสำมำรถเลือกกดปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

นำยนริศร ทองธิรำช ยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือและชี้แจงด้วยวำจำ สรุปได้ว่ำ  บัตรที่ใช้ในกำรออกเสียงของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมี 3 ประเภท ได้แก่ บัตรประจ ำตัวสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร บัตรลงคะแนนเสียง และบัตร
ลงคะแนนเสียงส ำรองซึ่งมีไว้ในกรณีบัตรลงคะแนนเสียงเกิดปัญหำใช้งำนไม่ได้  
ส ำหรับกรณีบัตรของพยำนมักจะมีปัญหำเป็นประจ ำ พยำนจึงเตรียมบัตรส ำรองไว้เสมอ ซึ่งเมื่อดูภำพในคลิปวีดิทัศน์
อำจเห็นเสมือนว่ำ พยำนถือบัตรลงคะแนนหลำยบัตร แต่พยำนยืนยันว่ำ พยำนไม่ได้ลงคะแนนแทนสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรรำยอื่น  

นอกจำกนั้นกำรกล่ำวอ้ำงเรื่องกำรใช้บัตรลงคะแนนแทนกันได้มีกำรตั้งกรรมำธิกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงหลำย
ครั้ง แต่ผลปรำกฏว่ำ ไม่พบกำรกระท ำควำมผิดหรือมีค ำสั่งลงโทษผู้ถูกกล่ำวหำ และพยำนก็ไม่ได้ถูกร้องเรียน หรือถูกตั้ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำ ได้กระท ำกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด  

ส ำหรับคลิปวีดิทัศน์ที่ ผู้ร้องที่ 2 (นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กับ คณะ รวม 146 คน) 
กล่ำวอ้ำง พบข้อพิรุธในเรื่องระยะเวลำที่ประธำนในที่ประชุมขอผลกำรลงคะแนน  ในคลิปวีดิทัศน์ใช้ระยะเวลำกว่ำ 1 
นำที 23 วินำที ทั้งท่ีโดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลำไม่เกิน 2 ถึง 3วินำทีต่อกำรลงคะแนนแต่ละครั้ง ภำพในคลิปวีดิทัศน์จึง
หำใช่กำรลงคะแนนเพ่ือขอมติในที่ประชุม และคลิปวีดิทัศน์ดังกล่ำวอำจมีกำรตัดต่อมำประกอบข้ออ้ำงเพ่ือประโยชน์
ทำงกำรเมืองของฝ่ำยผู้ร้อง และด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มำตรำ 130 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 126 วรรคสำม 
บัญญัติให้กำรออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขำดของพยำนในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ใดจะน ำไป
เป็นเหตุฟ้องร้องว่ำกล่ำวพยำนในทำงใดมิได้ ศำลรัฐธรรมนูญจึงไม่อำจรับฟังข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ 

ศำลรัฐธรรมนูญได้เปิดคลิปวีดิทัศน์ซึ่งเป็นพยำนหลักฐำนประกอบค ำร้องของผู้ร้องที่ 2 (นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กับ คณะ รวม 146 คน) และคลิปวีดิทัศน์ซึ่งเป็นพยำนหลักฐำนประกอบหนังสือชี้แจงของ 
นำงสำวรังสิมำ รอดรัศมี และให้พยำนอธิบำยเหตุกำรณ์ตำมภำพที่ปรำกฏพร้อมตอบข้อซักถำม พยำนรับว่ำ บุคคลที่
ปรำกฏในภำพของคลิปวีดิทัศน์ทั้งสองเป็นตัวพยำนจริง และเสียงพูดในคลิปวีดิทัศน์เป็นเสียงของนำยวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 
ประธำนในที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร แต่พยำนไม่รู้ว่ำ เป็นกำรประชุมพิจำรณำเรื่องใด ส่วนภำพในคลิปวีดิทัศน์ที่ เห็น
ว่ำ พยำนมีบัตรลงคะแนนหลำยบัตรนั้นยืนยันว่ำ เป็นบัตรของพยำน เนื่องจำกพยำนมักจะลืมบัตรลงคะแนน และท ำ
บัตรลงคะแนนหำยบ่อยครั้ง พยำนจึงมีท้ังบัตรจริงและบัตรส ำรอง และพยำนมีพฤติกรรม ชอบเสียบบัตรลงคะแนนของ
ตนหลำยครั้งในกำรแสดงตนและลงคะแนน ซึ่งพยำนกระท ำเช่นนี้มำเป็นเวลำนำนแล้ว  

ทั้งนี้ พยำนไม่ได้น ำบัตรจริงและบัตรส ำรองของตนแสดงต่อศำล แต่ได้ชี้แจงถึงรูปร่ำงลักษณะของบัตรว่ำ บัตร
จริงมีรูปถ่ำยบุคคลปรำกฏที่บัตร ส่วนบัตรส ำรองจะไม่มี นำยอภิสิทธิ์  เวชชำชีวะ ผู้ร้องที่ 2 ได้ชี้แจง สรุปได้ว่ำ 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแต่ละคนมีบัตรแสดงตนและลงคะแนนที่เป็นบัตรจริงได้เพียง 1 บัตรเท่ำนั้น หำกบัตรจริงช ำรุด
สูญหำยต้องยื่นเรื่องขอบัตรจริงใหม่ซึ่งรหัสที่บันทึกในบัตรเดิมจะถูกยกเลิกไม่สำมำรถน ำมำใช้ในเครื่องลงคะแนนได้ 
ส่วนกรณีสมำชิกไม่ได้น ำบัตรจริงมำในกำรประชุมครั้งใด สมำชิกสำมำรถขอบัตรส ำรองจำกเจ้ำหน้ำที่ได้ แต่บัตรส ำรองมี
รูปร่ำงลักษณะแตกต่ำงจำกบัตรจริง โดยบัตรส ำรองเป็นบัตรสีชมพูและไม่มีรูปถ่ำยบุคคลปรำกฏที่บัตร และเป็นไปไม่ได้
ที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรคนหนึ่งจะมีบัตรได้ถึงสำมสี่บัตรซึ่งภำพที่ปรำกฏในคลิปวีดิทัศน์เห็นได้ว่ำ  บัตรมีลักษณะ
เหมือนกันและไม่ใช่บัตรส ำรอง  
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ส่วนระบบบันทึกกำรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ บัตรที่ใช้ชื่อสมำชิกคนเดียวกันจะมีรหัสชุดเดียวกัน หำกสมำชิก
ใช้บัตรที่มีชื่อสมำชิกคนเดียวกันลงคะแนนไปแล้ว เมื่อดึงบัตรนั้นออกมำและน ำบัตรที่เป็นรหัสของบุคคลเดียวกันเสียบ
เข้ำไปอีก เครื่องลงคะแนนจะแสดงสัญญำณไฟว่ำ สมำชิกได้ลงคะแนนไปแล้ว สมำชิกคนนั้นไม่สำมำรถกดปุ่มลงคะแนน
ซ้ ำอีกซึ่งภำพที่ปรำกฏในคลิปวีดิทัศน์เห็นได้ว่ำ เมื่อบุคคลในภำพดึงบัตรออกและเสียบบัตรเข้ำไปใหม่ก็ต้องกดแสดงตน
อีกครั้ง นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ผู้ร้องที่ 2 จึงยืนยันว่ำภำพที่ปรำกฏในคลิปวีดิทัศน์เป็นกำรลงคะแนนแทนบุคคลอ่ืน
อย่ำงแน่นอน 

ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประเด็นที่หนึ่ง ร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ตรำขึ้นโดยถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม ่
พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ  ปัญหำที่ต้องพิจำรณำวินิจฉัยประกำรแรกตำมที่ผู้ ร้องที่  2 (นำยอภิสิทธิ์  เวชชำชีวะ 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กับ คณะ รวม 146 คน) กล่ำวอ้ำงว่ำ  กำรแสดงตนและลงมติในกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 
.... ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจำกนำยนริศร ทองธิรำช สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและ
ลงมติในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินี้แทนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรรำยอ่ืน  ซึ่งมีปัญหำที่ต้องพิจำรณำก่อนว่ำ 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแทนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรรำยอ่ืน ที่ปรำกฏภำพ
ในคลิปวีดิทัศน์ คือ บุคคลใด  

จำกกำรไต่สวนผู้ร้องที่ 2 (นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ) และนำงสำวรังสิมำ รอดรัศมี พยำนของผู้ร้องที่ 2 ยืนยันว่ำ 
บุคคลตำมภำพในคลิปวีดิทัศน์ คือ นำยนริศร ทองธิรำช  
อีกท้ังนำยนริศร ทองธิรำช รับต่อศำลรัฐธรรมนูญว่ำ บุคคลตำมภำพในคลิปวีดิทัศน์เป็นตนเองจริง ปัญหำที่ต้องพิจำรณำ
วินิจฉัยต่อมำว่ำ ภำพในคลิปวีดิทัศน์แผ่นที่ 1 เป็นกำรประชุมของสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติใด  
จำกกำรไต่สวนนำงสำวรังสิมำ รอดรัศมี และนำยนริศร ทองธิรำช ชี้แจงต่อ ศำลรัฐธรรมนูญสอดคล้องต้องกันว่ำ เสียงที่
ปรำกฏในคลิปวีดิทัศน์ คือ เสียงของนำยวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธำนในที่ประชุมของสภำผู้แทนรำษฎรที่กล่ำวว่ำ  
“ขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ ส่งผลคะแนน 310 ท่ำน ครบองค์ประชุม เป็นกำรลงมติในมำตรำ 6 ไม่มีกำรแก้ไข 
เชิญสมำชิกใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนครับ” เมื่อตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 
11 (สมัยสำมัญท่ัวไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 20 กันยำยน 2556 ซึ่งเป็นกำรประชุมพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... แล้วเห็นว่ำตรงกัน  
นอกจำกนี้เสียงในคลิปวีดิทัศน์แผ่นที่ 2 ได้ปรำกฏเสียงของประธำนในที่ประชุม กล่ำวว่ำ “ขอสงวนค ำแปรญัตติเพ่ิม
ควำมเป็นมำตรำ 20 โปรดกดปุ่มเห็นด้วยครับ สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นด้วยกับกรรมำธิกำรที่ขอสงวนควำมเห็นหรือผู้แปร
ญัตติเพ่ิมควำมเป็นมำตรำ 20 โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วยครับ” 

เมื่อตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 (สมัยสำมัญท่ัวไป) เป็นพิเศษ วัน
ศุกร์ที่ 20 กันยำยน 2556 ซ่ึงเป็นกำรประชุมพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... แล้วเห็นว่ำตรงกัน  
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/419458 
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วิเคราะห์การเมอืง : สนิมเนื้อในเรอืเหล็ก 
กลำยเป็นปมเครียดขึ้นสมองรัฐบำลทันที กรณีร้องเรียนเสียบบัตรลงมติแทนกัน นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง

หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ออกมำกระทุ้งใส่พรรคร่วมรัฐบำลกันเองอย่ำงพรรคภูมิใจไทย เจตนำเจำะยำงคู่แข่งในพ้ืนที่
ตัวเอง แฉว่ำนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ไม่อยู่ในที่ประชุมสภำพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563 

พร้อมยกเคสของนำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย อีกคนมำขยี้ซ้ ำ ร้อนถึงนำยอนุทิน 
ชำญวีรกูล หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย เดือดดำลออกมำฉะ ไร้น้ ำใจนักกีฬำ เอำเรื่องส่วนตัวควำมแค้นมำเล่นจนเรือเหล็ก
โคลง สนิมเนื้อในแท้ๆ 

ขณะที่เลขำธิกำรสภำฯก็สรุปออกมำรวดเร็วทันใจว่ำข้อกล่ำวหำของนำยนิพิฏฐ์เป็นควำมจริง ในเมื่อเรื่องมำถึง
ขั้นนี้แล้วก็ไม่มีทำงเลือก ล่ำสุดนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล เผยว่ำ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล 90 คนยื่นเรื่องต่อ
ประธำนสภำฯเพ่ือส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว คำดว่ำกระบวนกำรจะเร็วที่สุดคือถึงมือศำลรัฐธรรมนูญวันที่ 23 
ม.ค.นี้เลย 

ถ้ำเรื่องถงึศำลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบพบควำมผิดจริงอำจซ้ ำรอย “งบคว่ ำ” สมัยรัฐบำล น.ส.ยิ่งลักษณ์แต่ไม่
ต้องถึงขนำดคว่ ำ ล ำพังแค่เวลำที่ต้องไต่สวนยืดเยื้อออกไปก็แย่แล้ว อย่ำงน้อย 2-3 เดือน ยิ่งท ำให้กำรขับเคลื่อนใช้
งบประมำณล่ำช้ำเข้ำไปอีก หลังจำกลำกยำวเหลื่อมมำหลำยเดือนแล้ว จะเหลือเวลำใช้งบประมำณเพียง 4-5 เดือน
เท่ำนั้น เรื่องนี้ท ำเอำ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม ถึงกับกุมขมับ หำรือเคร่งเครียดกับ
นำยวิษณุ เครืองำม นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 2 รองนำยกฯ ถ้ำเป็นแบบนี้ ก็ “เจ๊ง” 

“บิ๊กตู”่ สั่งกำรให้ “สมคิด” ไปคมุกระทรวงคมนำคมเพ่ือเตรียมขับเคลื่อนงบลงทุน เมกะโปรเจกต์ ควำมหวัง
สุดท้ำยในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซำมำยำวนำนเอำไว้แล้ว แต่เจอปมนี้เข้ำไปถึงกับไมเกรนขึ้น เศรษฐกิจที่ยังยอบ
แยบ ก็โงหัวไม่ข้ึน รัฐบำลหนีไม่พ้นโดนด่ำเช้ำเย็น เงื้อง่ำชักช้ำยิ่งเสียหำย เป็นอันตรำยถึงควำมอยู่รอด 

สำหัสยิ่งกว่ำคิวอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่ก ำลังจะเกิดขึ้นเสียอีก ศึกซักฟอกกลำยเป็นเรื่องเล็กไปเลย และก็เป็น
ประชำธิปัตย์อีกแล้วที่ท ำตัวเป็นฝ่ำยค้ำนในรัฐบำลมำกขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ “รัฐอิสระ” เฉยๆ เพิ่มดีกรีควำมหมั่นไส้ทบ
ทวีคูณเข้ำไปอีก ไม่รู้ว่ำปรับ ครม.งวดหน้ำจะ “เช็กบิล” กันเลยหรือเปล่ำ 

ขับหอกข้ำงแคร่ออกไปบำงส่วน แล้วหำ ส.ส.จำกพรรคอื่นเข้ำมำเติมเสียงแทน ตัวแปรส ำคัญอยู่ที่ชะตำกรรม
ของพรรคอนำคตใหม่ ที่ยังมีคดี “เงินกู”้ จ่อคอหอยอยู่ ถ้ำพรรคถูกยุบก็จะเข้ำล็อกชั่วโมงนี้ไม่ใช่แค่พรรคอนำคตใหม่ที่
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ลุ้นระทึก พรรคอื่นๆก็ลุ้นเพ่ือรอช้อน ส.ส.ที่จะกระจัดกระจำยแน่ โดยเฉพำะระบบปำร์ตี้ลิสต์ประมำณ 50 คน ดูทรง
แล้วอำจโดดเข้ำใส่ฝ่ำยรัฐบำลมำกกว่ำครึ่ง อำจจะมำแบบกระมิดกระเมี้ยนไปอยู่กับพรรคเล็กๆฝ่ำยรัฐบำล 

แว่วว่ำ “กลุ่มกิจสังคมใหม่” ที่มีพรรคพลังท้องถิ่นไท พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย พรรคประชำธรรมไทย 
พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ตอนนี้จับกลุ่มได้ 9 คน ไปตกเขียว ส.ส.อนำคตใหม่ไว้แล้วจนได้เสียงเพ่ิมเป็น 15 เสียง เตรียมน ำไป
ต่อรองต ำแหน่งรัฐมนตรีใหญ่ 1 เก้ำอ้ี หรือต ำแหน่งรัฐมนตรีเล็ก 2 เก้ำอ้ี วำงแผนกันไว้ไกลขนำดนี้ 

พรรคอนำคตใหม่แม้จะรอดจำกคดี “อิลลูมินำติ” ล้มล้ำงกำรปกครอง แต่ยังต้องลุ้นคดี “เงินกู”้กรณีนำยธนำ
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ให้พรรคตัวเองกู้เงิน 191 ล้ำนบำท ที่ศำลรัฐธรรมนูญอนุญำตขยำยเวลำให้
ส่งเอกสำรชี้แจงถึงวันที่ 27 ม.ค. ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรไต่สวนและวินิจฉัยเป็นด่ำนส ำคัญที่เซียนกำรเมืองฟันธงกันว่ำไม่
น่ำรอด อยู่ที่ว่ำจะช้ำ หรือเร็วเท่ำนั้น 

จะจบก่อนหรือหลังวันที่ 24 มี.ค. ครบก ำหนด 1 ปีหลังเลือกตั้งใหญ่ ที่จะมีผลเกี่ยวโยงกับแต้มปำร์ตี้ลิสต์พล
พรรคสีส้มยังต้องเครียดกันต่อไป ท ำอะไรก็พะว้ำพะวังไม่เต็มไม้เต็มมือ อย่ำงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจเที่ยวนี้ก็ดูละล้ำ
ละลังไม่มีแอ็กชันเคลื่อนไหวน่ำตื่นตำตื่นใจ ปล่อยให้พรรคเพ่ือไทยเป็นหัวหอกเดินเกมพรรคเดียว 

ท่ำมกลำงควำมขัดแย้ง ท ำงำนซ้ ำซ้อน มีทั้งคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ 
คณะกรรมกำรบริหำรพรรค เขย่ำ รำยชื่อยังไม่ลงตัว วันยื่นอภิปรำยต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีก จนล่ำสุดนัดไว้วันที่ 29 ม.ค.
ยังต่อรองปล่อยข่ำวขย่มต้นกล้วยกันได้อีกหลำยวัน แต่กลัวเหลือเกิน ว่ำจะไม่มันเหมือนรำคำคุย. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1753890 
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กล้าได้กล้าเสีย : อนาคตใหม่พ้นพงหนาม 

หลังจำกท่ีรอลุ้นกันว่ำจะรอดหรือไม่รอดในคดีท่ีพรรคอนำคตใหม่ ถูกร้องว่ำมีควำมผิดในคดีล้มล้ำงกำรปกครอง
ประเทศ (อิลลูมินำติ) ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ “ยกค ำร้อง” ท ำให้อนำคตใหม่สำมำรถด ำเนินกำรในควำมเป็นพรรค
กำรเมืองได้ต่อไป ชี้ว่ำ “ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริง เป็นเรื่องข้อห่วงใยมำกกว่ำ” ...ไม่เข้ำข่ำย ม.49 

ที่ส ำคัญก็คือคนทั่วไปไม่สำมำรถรู้สึกได้ทันทีว่ำเป็นกำรล้มล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข แต่ศำลได้ชี้ว่ำ กกต.ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคควรจะด ำเนินกำรเรื่องนี้ต่อไปในกำร
ด ำเนินกำรจดทะเบียนพรรคกำรเมืองที่จะต้องพิจำรณำด้วยควำมรอบคอบให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยด้วย 

มิฉะนั้นจะเกิดปัญหำอย่ำงกรณีของพรรคอนำคตใหม่ได้ เป็นอันจบในคดีที่ถือว่ำเป็นข้อหำร้ำยแรงในทำง
กำรเมือง เพรำะหมำยถึงกำรล้มล้ำงพรรคกำรเมือง ถือว่ำด่ำนนี้ผ่ำนไปได้ แต่ยังเหลืออีกด่ำนหนึ่ง แม้จะไม่ใช่ข้อหำ
ร้ำยแรงอย่ำงคดีแรกแต่เป็นเรื่องกำรด ำเนินกำรระหว่ำงพรรคกับหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ คือ “กู้ยืมเงิน” ที่นำยธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคได้ปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคอนำคตใหม่ 191 ล้ำนบำท 

กกต.ได้ยื่นค ำร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ยุบพรรค” อนำคตใหม ่ซึ่งศำลได้รับวินิจฉัยและอยู่ในขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรและให้อนำคตใหม่สำมำรถยื่นค ำชี้แจงต่ำงๆได้ภำยใน 15 วัน ต่ำงกับคดีอิลลูมินำติที่ศำลเห็นว่ำมีข้อมูล
พร้อมที่จะพิจำรณำวินิจฉัยได้ จึงไม่ต้องยื่นค ำชี้แจงแต่อย่ำงใด 

คดีนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งส ำหรับพรรคกำรเมืองและนักกำรเมืองที่จะต้องศึกษำข้อกฎหมำยให้ชัดเจน พูด
ง่ำยๆก็คือต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพรำะมิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหำอย่ำงที่เกิดขึ้น เมื่อคิดจะเล่นกำรเมืองใน
ระบบจะมำอ้ำงอย่ำงอ่ืนไม่ได้ หรือไปตีควำมเอง คิดเอง ว่ำจะต้องเป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้เข้ำข้ำงตัวเองไม่ได้  

เมื่อเกิดเรื่องเกิดรำวขึ้นมำก็ไปโทษคนอ่ืน โทษว่ำถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำ
หรือค ำพูดก็ตำม...นั่นคือควำมรับผิดชอบเบื้องต้นที่ต้องพึงปฏิบัติ มิฉะนั้นก็จะเป็นภำระที่จะต้องไปตำมเช็ดตำมแก้ 
แทนที่จะน ำเวลำอันมีค่ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในฐำนะตัวแทนของประชำชน 

จริงๆแล้วพรรคอนำคตใหม่นั้นมีบุคลำกรที่เป็นคนรุ่นใหม่มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ มีแนวคิด และแนวทำงที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชำติบ้ำนเมืองได้เป็นอย่ำงดี เรียกได้ว่ำเหนือกว่ำพรรคกำรเมือง นักกำรเมืองอ่ืนๆด้วยซ้ ำไป แต่
เมื่อมุ่งไปสู่เรื่องกำรเมืองให้น้ ำหนักมำกกว่ำเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเพรำะถือเป็น “อุดมกำรณ์” ที่ต้องยืนหยัด 

ในควำมเป็นจริงทำงกำรเมืองนั้น หำกมุ่งไปด้ำนหนึ่งด้ำนใดมำกเกินไป ก็ท ำให้เสีย “สมดุล” ได้เช่นกันวัน
เดียวกันนั้นมีอีกคดี “ไร่ส้ม” ปรำกฏว่ำศำลฎีกำคดีทุจริตได้ตัดสินจ ำคุก “สรยุทธ สุทัศนะจินดำ” อดีตพิธีกรเล่ำข่ำวชื่อ
ดัง 6 ปี 24 เดือน นี่ก็เป็นเรื่องของควำมโลภ โกรธ หลง...อนิจจังแห่งชีวิต.    “สายล่อฟ้า” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1753511 
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