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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 มกราคม 2563 
      

 ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 6/2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้ แทนราษฎรจั งหวั ด
ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

แนวหน้าออนไลน์ 
 
 
ไทยรัฐออนไลน์      
 
ข่าวสดออนไลน์          

กกต. ประกาศ 23 ก.พ. เลือกตั้งซ่อม
ก าแพงเพชร เปิดรับสมัคร 29 ม.ค.-             
2 ก.พ.นี้ 
กกต . เคาะแล้ ว  23  ก .พ .  2563 
เลือกตั้งซ่อม จ.ก าแพงเพชร เขต 2 
กกต. เคาะ วันเลือกตั้งซ่อม เขต 2 
ก าแพง เพชร  หลั ง  ไ วพจน์  โ ด น
หมายจับ 

7 
 
 
8 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ส.ว. ไล่สภาแก้ปัญหาเสียบบัตรกันเอง ชี้ศาล รธน. อาจตีกลับไม่รับเรื่อง 10 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'สนธิรัตน์' เผย พปชร. เคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชรวันนี้ 11 
3 แนวหน้าออนไลน์ ‘อนาคตใหม’่ ส่งทีมทนายยื่นแก้ข้อกล่าวหา ‘คดีกู้เงินธนาธร’ ต่อศาล รธน. แล้ว 12 
4 แนวหน้าออนไลน์ ใจสู้หรือเปล่า! ‘บิ๊กตู’่ ครวญร่วมชะตากรรมมา 5 ปี  13 
5 แนวหน้าออนไลน์ 4 ส.ส. ระทึก!! ‘ศรีสวุรรณ’ร้อง ป.ป.ช. เชือดยกเข่ง‘ภท.-พปชร’ 15 
6 แนวหน้าออนไลน์ เด็ก ปชป.เตือน'วิษณุ'อย่าศรีธนญชัยลอดล่อง ส่อท างบฯ วิบัติโมฆะ  17 
7 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ เพ่ือแม้วระแวงหนัก! กันท่า 5 ส.ส. เศรษฐกิจใหม่  19 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ซักฟอกเดือด ข้าราชการแห่ส่งหลักฐาน 20 
9 แนวหน้าออนไลน์ ‘โภคิน’ แนะน าร่าง พรบ. งบปี 63 ใส่ตะกร้าล้างน้ าให้ ส.ส. โหวตใหม่ 28 
10 มติชนออนไลน์ ‘อนาคตใหม’่ ส่งทนายยื่นแก้ข้อกล่าวหาคดี ‘กู้เงิน’ ต่อศาล รธน.แล้ว 29 
11 มติชนออนไลน์ ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด 4 ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 ไทยรัฐออนไลน์ "การุณ" ซัด งบประมาณป ี63 ออกช้า เหตุ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ท าเกิดวิกฤติ 31 
13 ไทยรัฐออนไลน์ อนาคตใหม่ ยื่นศาล รธน.ร้อง เป็นผู้ถูกร้องเพ่ิม สู้คดีเงินกู้ 191 ล้าน 32 
14 ไทยรัฐออนไลน์ ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด 4 ส.ส.ภูมิใจไทย-พปชร. เสียบบัตรแทนกัน 34 

 
 บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : รุมย า “ลุงตู”่ ไม่สน “อู่ฮ่ัน” 36 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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วันที่ 27 มกราคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเข้าพบปะพูดคุยข้อกฎหมาย ระเบียบ และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะการท างาน เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการข่าวแก่สาธารณชน โดยมี นายสุชิน ติยวัฒน์ บรรณาธิการข่าว
หน้า 1 และนายด าฤทธิ์ วิริยกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค พร้อมทีมงาน "ไทยรัฐกรุ๊ป" ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 อาคารส านักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
พบปะสรา้งสมัพนัธ์สือ่มวลชน “หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั” 

27 ม.ค. 2563  
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กกต. ประกาศ 23 ก.พ. เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เปิดรับสมคัร 29 ม.ค.-2 ก.พ.น้ี 

วนัจนัทร์ ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.00 น. 
 

 
 

 

  วันที่ 27 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงาน กกต. เผยแพร่ข่าวการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดก าแพงเพชร

เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่างตามที่ได้มีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ก าแพงเพชรเขต 2 นั้น กกต.ได้ออกประกาศ

กกต.เรื่องก าหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ก าแพงเพชรเขต 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ 2553 เวลา 08.00

น.-17.00 น.เปิดวันรับสมัครเลือกตั้งวันที่ 29 ม.ค.- 2 ก.พ.เวลา 8.30 น.- 16.30 น.ณสถานที่ที่ผู้อ านวยการเลือกตั้ง

ประจ าเขตเลือกตั้งที่ 2 ก าหนด 

 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468976 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/468976
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27 ม.ค. 2563 18:30 น. 

กกต.เคาะแล้ว 23 ก.พ. 2563 เลือกตั้งซ่อม จ.ก าแพงเพชร เขต 2 

 

 

 

 

กกต.เคาะ 23 ก.พ. 2563 เลือกตั้งซ่อม จ.ก าแพงเพชร เขต 2 ส่วนวันรับสมัครเลือกตั้งเปิดตั้งแต่ 29 ม.ค.-2 ก.พ. 

2563 ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. 

  วันที่ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงาน กกต.เผยแพร่เอกสารข่าวการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จังหวัด

ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้มี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 นั้น กกต.

ได้ออกประกาศ กกต.เรื่องก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.

2553 เวลา 08.00-17.00 น. เปิดวันรับสมัครเลือกตั้งวันพุธที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ. เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่

ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 2 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1757476 
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วันที่ 27 มกราคม 2563 - 16:24 น.  

กกต. เคาะ วันเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร หลัง ไวพจน์ โดนหมายจับ 

 

 

 

วันที่ 27 ม.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส. เขต 2 
ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่าง 

โดยวันนี้ กกต.ออกประกาศก าหนดให้ วันอาทิตย์ท่ี 23 ก.พ. เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันและเวลาในการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และให้วันที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ. เวลา 08.30–16.30 น. เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ณ 
สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 2 ก าหนด 

ทั้งนี้ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เจ้าของพ้ืนที่เดิมต้องสิ้นสถานะความเป็น
สมาชิกสภาฯ ด้วยศาลจังหวัดพัทยาอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ให้ลงโทษจ าคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา คดีบุกล้มการ
ประชุมอาเซียนที่พัทยา เมื่อปี 2552 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของพ.ต.ท.ไวพจน์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (13) ของ
รัฐธรรมนูญ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3472154 
 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3472154
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สยามรัฐออนไลน์ 28 มกราคม 2563  

ส.ว. ไล่สภาแก้ปัญหาเสียบบัตรกันเอง ชี้ศาล รธน. อาจตีกลับไม่รับเรื่อง 

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับค าร้อง

กรณีการยื่นให้ตีความร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 มีกระบวนการพิจารณาโดยชอบหรือไม่ ภายหลัง

เกิดปัญหาการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันว่า ความจริงแล้ว มติของ  ส.ส.และของ ส.ว.เป็นการใช้อ านาจสูงสุดของ

ประเทศ การท าหน้าที่ในสภา จึงเป็นเอกสิทธิ์ที่องค์กรอ่ืนใดจะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงไม่ได้ หากมีปัญหาใดเกิดขึ้นใน

ระหว่างการท าหน้าที่ของแต่ละสภา นั้น สภาแห่งนั้นต้องแก้ไขปัญหาในสภาเอง เช่นเดียวกับการลงมติแล้วพบว่ามีคน

เอาบัตรลงคะแนนคนอ่ืนมาลงคะแนน หรือลงคะแนนแทนกันที่สภานั้นๆต้องแก้ปัญหากันเอง เช่น ให้มาลงคะแนนใหม่ 

หรือวินิจฉัยว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสียหรือเป็นคะแนนเสียแล้วแยกคะแนนนั้นออกไป  เป็นต้น ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ส่งศาล

รัฐธรรมนูญมาคอยแก้ปัญหา หรือแนะน าการท างานให้ หรือให้คอยก ากับบอกว่า อะไรถูกหรือผิด  โดยสภาไม่ตัดสิน

ปัญหา ทั้งท่ีเห็นชัดๆว่ามันผิด 

นายเสรีกล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญใช่ว่าจะท าอะไรได้ทุกเรื่อง ซึ่งเรื่องที่มาศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นเรื่องขัด

รัฐธรรมนูญหรือเป็นทางตัน หาทางออกไม่ได้ เรื่องการเสียบบัตรหรือการลงคะแนนแทนกัน ใครก็ตอบได้ว่ามันผิด แต่

สภากลับส่งเรื่องไปปรึกษาศาลรัฐธรรมนูญว่า จะมีผลอย่างไรหรือจะแก้อย่างไร ทั้งที่ล้วนเป็นเรื่องที่สภาเองต้องตัดสินใจ

เองทั้งสิ้น ท าให้ศาลรัฐธรรมนูญมาใช้อ านาจสภา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ประสงค์เช่นนั้น เพียงแต่สมาชิกสภาไม่ยอมรับ

อ านาจตัวเอง งานในสภาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องแก้ให้ยุติในสภานั้นเอง ไม่ใช่ให้ศาลรัฐธรรมนูญคอยแก้ปัญหาให้ ส่วน

ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องคืนสภาให้ไปแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันเองก่อนหรือไม่ คงต้องดูกันต่อไป 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/129143 
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'สนธิรัตน์' เผย พปชร. เคาะผู้สมัครเลือกตั้งซอ่มก าแพงเพชรวันนี้ 
วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563, 10.19 น. 

 

 

 
วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการเสียบบัตรแทนกันจะน าหารือกันในที่ประชุมพรรค
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ว่า เรื่องปัญหาการเสียบบัตรแทนกันนั้นเป็นปัญหาที่พรรคได้ก าชับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่
แล้ว และวันนี้จะมีการประชุมการสรรหาผู้สมัคร เลือกตั้งซ่อมเขต2 จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า วางตัวผู้สมัครและคิดว่าจะชนะเลือกตั้งที่ก าแพงเพชรหรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า  เรื่อง
ดังกล่าวจะมีการหารือกันในคณะกรรมการสรรหา เชื่อไม่มีปัญหาอะไรสามารถพูดคุยกันได้คาดว่าวันนี้ได้บทสรุปเพ่ือน า
รายชื่อส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารพรรค 
  

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469122 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/469122
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‘อนาคตใหม่’ ส่งทีมทนายยืน่แกข้อ้กล่าวหา ‘คดีกูเ้งินธนาธร’ ต่อศาล รธน. แลว้ 
วนัจนัทร์ ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.43 น. 
 

 
 

 

   

 

 

27 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลรัฐธรรมนูญ วันนี้ (27 มกราคม 2563) ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ

รับค าร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ คดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร          

จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191 ล้านบาท ซึ่ง กกต.มีมติว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย และส่งเรื่องให้

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรค โดยศาลให้พรรคอนาคตใหม่ส่งค าชี้แจงและเอกสารแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 

วัน ครบก าหนดในวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรก และพรรคอนาคตใหม่ได้ขอขยายเวลาต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งศาลอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปอีก 15 วัน คือ วันนี้(27 มกราคม 2563) เป็นวันสุดท้าย ปรากฏว่าในช่วงบ่ายวันนี้ 

พรรคอนาคตใหม่ได้มอบหมายให้ทีมทนายความ เดินทางมายื่นค าชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว โดยหลังยื่นเอกสาร          

ทางทีมทนายได้รีบเดินทางกลับ และไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469023 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/469023
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ใจสู้หรือเปล่า! ‘บิ๊กตู’่ ครวญร่วมชะตากรรมมา 5 ป ีมีโดนชม-ดา่ ขออย่าทิ้งกัน 
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.24 น. 

 

 

  เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ห้องออดิทอเรียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาธร กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) เป็นประธานเปิดส านักงานใหม่ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Smart Office & Smart Service” พร้อม
กล่าวปาฐกถาพิเศษ และกล่าวแสดงความยินดีและให้ก าลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมี 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะทูตานุทูตและผู้บริหารจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน 

นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า เกษตรกรเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยท าให้ไม่มีหลักทรัพย์ ต่อให้รัฐบาลประกาศกี่กองทุนก็กู้
ไม่ได้ เพราะถูกขึ้นแบล็คลิสต์ไว้หมดแล้ว ตรงนี้ต้องมาช่วยกันว่าจะท าอย่างไร ทั้งหนี้ ครัวเรือน หนี้นอกระบบ คนมี
รายได้น้อยก็มีความต้องการเหมือนกับทุกคน ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะให้แต่จะต้องไม่ผิดกติกา ไม่ผิดพันธสัญญาการค้าการ
ลงทุน ไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนที่เราท าได้ โดยเรามีมาตรการทางภาษีที่กระทรวงการคลังคุมไว้อยู่แล้ว ถูก
ประเมินว่าไม่ได้ท าผิดตรงโน้นตรงนี้ ใช้กติกาอันเดียวกันทั้งโลกโดยเฉพาะเรื่องธุรกรรมทางการเงิน 
ทั้งนี้ เราจ าเป็นต้องหามาตรการใหม่ๆที่อยู่ในกรอบกฎหมายหาวิธีการแก้ไขด าเนินการตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง ขนาดเล็ก และห่วงโซ่ ท าให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น กฎหมายตัวไหนที่ไม่ผิดกติกาข้างนอกก็เสนอมาก็
จะแก้ไขให้ ซึ่งตนก็ได้สั่งการกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าสูตรเดียวกันสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยไหม เพราะบางทีก็ไม่ได้ 
บางทีกติกาเดียวก็ไม่สามารถขับเคลื่อนทุกอย่างไปได้ ต้องแยกประเภท ที่มีวิธีการที่แตกต่างกันไป ซึ่งตรงนี้ก าลัง
ด าเนินการอยู่ 
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นายกฯกล่าวว่า ขณะที่ทุกอย่างถูกตรวจสอบอันเดียวกันหมด ทั้งองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระมีมากมายหลายอย่าง 
รัฐบาลถูกตรวจสอบมาโดยตลอด โดนแบบนี้ ชี้แจงไม่เว้นแต่ละวัน ชี้แจงได้ก็ชี้แจงกันไป แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม มันเป็นแบบนี้ประเทศเป็นแบบนี ้
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับสภาอุตสาหกรรมที่มีที่ท างานใหม่ๆเป็นการร่วมคนที่คิดใหม่ท า
ใหม่ ท าให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ นั้นคือความเหมาะสมของการมีที่ท างานใหม่ เหมือนมีบ้าน
ใหม่อีกหนึ่งหลัง ที่ต้องการเอาคนมาอยู่ในบ้านหลังนี้ให้มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เอาคนข้างนอกให้เข้ามาอยู่มากขึ้น แล้วเอาคน
ข้างในออกไป 

“เราร่วมชะตากรรมกันมาเยอะแล้ว ทั้งถูกชื่นชม ถูกบ่น ถูกว่า แล้วเราจะมาทิ้งกันไปได้อย่างไร ผมถึงทิ้งท่าน
ไม่ได้ ท่านก็ทิ้งผมไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมหรือท่านจะทิ้งก็ตามใจ ผมไม่มีปัญหาเพราะผมไม่ได้ยึดติดอะไร 
เพียงแต่อยากให้ส าเร็จ เมื่อเราลงทุนลงแรงกันมาขนาดนี้ 5 ปีแล้ว ท าไมเราไม่สงสัยกลับไปว่าท าไม 5 ปีที่ผ่านมามันไม่
ส าเร็จ ผมอยากจะรู้ แล้วรู้ไหมล่ะ ถ้าท่านไม่รู้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ส าเร็จ เพราะว่ามันยากง่ายต่างกัน แต่ข้ อส าคัญ
จะท ากันหรือเปล่า เราจะสู้กันต่อไหม เรายังมีแรงศรัทธาต่อกันไหม ผมศรัทธากับท่าน ท่านศรัทธากับผมศรัทธากับ
รัฐบาล ศรัทธากับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ศรัทธาซึ่งกันและกัน ใจสู้หรือเปล่า สู้ไหม” นายกฯกล่าว 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อถึงช่วงนี้มีเสียงจากผู้ร่วมงานภายในห้องตอบกลับว่า "สู้" ก่อนที่นายกฯ กล่าวว่า "เลยกลายเป็น
มาหาเสียง วันนี้ทุกคนต้องช่วยกันท าต่อทั้งหมดไม่มีใครรุ่นไหนท าได้ทีเดียว เพราะมีการพัฒนามากี่ยุคก่ีสมัย" 
จากนั้นในช่วงท้าย นายกฯ กล่าวฝากถึงสื่อที่นั่งหลังห้องว่า "วันนี้สาระทั้งหมดเป็นเรื่องการพัฒนา อุตสาหกรรม ไม่ใช่
เรื่องการเมือง ข้างหลังจ าไว้ด้วยว่าพูดเรื่องอะไร อย่ามาถามอีกความขัดแย้ง ถามได้ทุกเรื่อง ถามทุกที่ พอพูดผิดตรงไหน
ก็เอาแล้ว นั่นแหละท าลายประเทศกันเองวันนี้ว่าจะไม่โมโหแล้ว" 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469019 
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4 ส.ส. ระทึก!! ‘ศรีสุวรรณ’ร้อง ป.ป.ช. เชือดยกเข่ง‘ภท.-พปชร’ผิดหลุดเก้าอี ้
วนัจนัทร์ ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.18 น. 
 

 

 

 

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด “4 ส.ส.” ภท.-พปชร. ปมเสียบบัตรแทนกัน เข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์-

ทุจริตต่อหน้าที่-ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ชี้หากผิดจริงถึงข้ันหลุดต าแหน่ง ส.ส.  

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องเพ่ือให้ ป.ป.ช.สอบเอาผิด ส.ส.พรรค

ภูมิใจไทย และ พรรคพลังประชารัฐ  จากกรณีการที่นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และนางนาที รัชกิจปราการ ส.ส.พรรค

ภูมิใจไทย ซึ่งไม่อยู่นี่ประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แต่ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้ลงคะแนน

เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ตามที่นายนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และอดีตส.ส.พัทลุง พรรค

ประชาธิปัตย์ได้น ามาเปิดเผยต่อสาธารณชน จนกระท่ังน าไปสู่การใช้สิทธิตาม ม.148(1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยการ

เข้าชื่อกันของ ส.ส. ในการเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า

ร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาที่เกิด

ขึ้นมาจากกรณีของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุง ใน

วันที่มีการลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็

ปรากฏภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน แต่บุคคลทั้งสองกลับมีชื่อร่วมลงมติในท่ีประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาด้วย  
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นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ นายสมบูรณ์  ซารัมย์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และ 

น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้น าบัตรมาเสียบกดลงคะแนนรับร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ปรากฏตาม

ภาพถ่ายการเสียบบัตรแทนกันที่สื่อมวลชนรายงานกันอีกด้วย  

  พฤติการณ์และการกระท าดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 

185 อันถือได้ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน และอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่

ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และเข้าข่าย

การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในข้อ 7 และข้อ 8 ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ ซึ่งหาก ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ามีความผิดตามข้อห้ามข้างต้นอาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง 

ส.ส. ตามมาตรา 101(7) ของรัฐธรรมนูญ 2560 และอาจมีความผิดตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. มาตรา 28(1) และมาตรา 30 

วรรคแรก ประกอบ มาตรา 172 ได้ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจ าต้องมาร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ด าเนินการ

ไต่สวนและวินิจฉัยเพ่ือยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468904 
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เดก็ ปชป.เตือน'วิษณุ'อยา่ศรีธนญชยัลอดล่อง ส่อท างบฯ วบิติัโมฆะ ซ ้ ารอย'ทกัษิณ' 

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.12 น. 
 

 

 

“เชาว์” สวน ศรีธนญชัยลอดล่อง จ้องใช้ 143 เซฟงบ 63 ท าไม่ได้และไม่ควรท า เหตุ สภาพิจารณาตามกรอบ 105 

วันแล้ว ปัญหาอยู่ที่ ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ท าร่างโมฆะ เตือนสติ ดันทุรังตีความกฎหมายตามอ า เภอใจ ท า 

“วิบัติ” ขัดแย้งเพิ่ม ชี้ วิปรัฐบาลขอศาล แนะน าท าอย่างไรหากร่างโมฆะ ไม่เข้าข่ายตาม ม. 210 วอน อย่าลาก

ศาลรธน.มาเป็นเกราะก าบังรัฐบาล ท าลายหลักการถ่วงดุลยอ านาจ เตือนสติ อย่าซ้ ารอยยุคทักษิณ บิดเบือน

กฎหมายเพื่อพวกตัวเอง  

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก Chao 
Meekhuad ระบุเนื้อหาเรื่อง “ช าแหละม.143” เมื่อนักกฎหมายกลายเป็นศรีธนชัย “ลอดล่อง”มีเนื้อหาว่า  เห็นข่าว
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับทางออก หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เป็นโมฆะ ไว้ว่า  “ ในมาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่า 
หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จใน 105 วัน ให้ถือว่า สภาฯเห็นชอบ...พูดก็พูดนะ กฎหมายงบประมาณ ถ้าไม่ล็อกเรื่อง 105 
วัน มันมีช่องทางคิดได้เหมือนกันว่า เอากลับไปโหวตใหม่ แต่เมื่อมีก าหนดเวลาเอาไว้  ก็เป็นช่องที่ขอให้ศาลวินิจฉัย
หน่อยว่า จะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ หากใช้ประโยชน์ได้มันจะกลับไปสู่ร่าง พรบ.งบประมาณฯที่เสนอในวาระ 1 
ทุกอย่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ ตัด ๆ ไป จะกลับไปสู่ร่างแรก เพราะเจตนามาตรา
นี้ต้องการให้เป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดกระบวนการท าผิด หรือคณะกรรมาธิการท าล่าช้า”  

ถ้าเป็นไปตามที่ นายวิษณุที่สังคมให้สมญานามว่า"ศรีธนญชัย" พยายายามหาช่องให้กลับไปใช้ร่างเดิม ส่งต่อให้ 
“สภาทหารเกณฑ”์  โหวตเห็นชอบได้ภายใน 1 วัน ย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้น  
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นายเชาว์ กล่าวว่า ในฐานะนักกฎหมาย ผมคิดว่า “ช่องนี้ลอดไม่ได้ และไม่ควรลอด” เพราะข้อเท็จจริงชัดเจน
ว่า กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่รับร่างกฎหมายงบประมาณมาจนน าไปสู่การลงมติในวาระสาม 
เป็นไปตามกรอบเวลา 105 วันที่รัฐธรรมนูญก าหนด ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นกรณีการลงคะแนนที่ไม่สุจริต เพราะมีการ
กดบัตรแทนกัน จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะรับฟังว่า เมื่อลงคะแนนไม่สุจริต เท่ากับสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 105 วัน 
อย่างที่นายวิษณุพยายามตะแบง  

การพยายามใช้มาตรา 143 มาเพ่ิมทางรอดให้รัฐบาล เท่ากับก าลังตีความกฎหมายตามอ าเภอใจเพ่ือประโยชน์
ของตัวเอง ถือเป็นความวิบัติในการใช้ดุลพินิจทางกฎหมายที่จะท าให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา อย่าลากศาลรัฐธรรมนูญมา
เป็นเกราะก าบังให้รัฐบาลเลยครับ ให้แต่ละฝ่ายท าหน้าที่ถ่วงดุลยอ านาจกันและกันตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือให้
อ านาจตุลาการเป็นเสาหลักค้ ายันประชาธิปไตยได้อย่างมั่นคงต่อไป  

ยิ่งไปกว่านั้นค าร้องของวิปรัฐบาลที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญแนะน าว่า ถ้าร่างงบประมาณปี 63 ตกไปทั้งฉบับหรือ
บางมาตราจะต้องด าเนินการอย่างไรนั้น ถือว่าไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญมาตรา 210 (1) ที่ให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
เนื่องจากเป็นการขอค าแนะน าซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล ค าขอดังกล่าวจึงถือว่าไม่อยู่ใน
ขอบเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยหรือตอบในเรื่องนี้  

“ผมขออนุญาตยืมค าพูดของคุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่บอกว่ากฎหมายต้องรับ
ใช้ความยุติธรรม ไม่ใช่น ากฎหมายไปรับใช้ความอยุติธรรม เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้มีการบิดเบือนกฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง เมื่อนั้นสังคมจะหาความสงบไม่ได้ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคท่ีนายทักษิณเรือง
อ านาจ จึงฝากถึงนายวิษณุว่าสมควรทบทวนบทบาทของตนเอง ที่สังคมให้สมญานามว่าศรีธนญชัยก็หนักอยู่แล้ว ถ้าฝืน
เดินต่อไปลอดล่องตกบันไดขาหักข้ึนมา ก็ไม่รู้จะตั้งฉายาว่าอย่างไรครับ” นายเชาว์ ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468979 
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27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 20:01 น.     

เพื่อแม้วระแวงหนัก! กนัท่า 5 ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ร่วมเคาะชื่อ รมต.ถูกซักฟอก 
 

 
 
27 ม.ค.63 - รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทยแจ้งว่า ส าหรับความคืบหน้าในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

ในส่วนที่เหลือ ในกลุ่มโฟกัสยังประกอบไปด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เวลานี้มีพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน 2 พรรค แสดงเจตจ านงว่าต้องอภิปรายพล.อ.ประวิตรให้ได้ โดยมีข้อมูลหลักฐานที่ยึดโยงมาอย่างชัดเจน ขณะที่คน
อ่ืนๆ อาทิ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รมว.คมนาคม ก าลังรอเคาะข้อมูลในชั้นสุดท้ายว่าข้อมูลที่ได้มาว่าชัดเจนมากน้อยขนาดไหน 

รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทยแจ้งอีกว่า ขณะนี้แกนน าพรรคเพ่ือไทยได้ร่วมประเมินถึงทิศทางการเมืองของ 
สมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่  ที่ในการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อช่วงเช้า 27 ม.ค. พรรคเพ่ือไทยไม่ได้เชิญ
พรรคเศรษฐกิจใหม่มาร่วมประชุมด้วย เนื่องจากไม่ค่อยมั่นใจในท่าทีเท่าที่ควรว่าจะ ชัดเจนกับพรรคเพ่ือไทยมากน้อย
เพียงใด มีเพียงนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ คนเดียว ที่ขอเวลาอภิปรายในเรื่องรอง
นายกฯด้านเศรษฐกิจ นานนับชั่วโมง และยืนยันจะร่วมโหวตไปในทิศทางเดียวกับส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ขณะที่ส.ส.คน
อ่ืน ยังไม่มีการส่งสัญญาณมา จึงมีความกังวล ประเมินว่า การโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหลังการอภิปราย อาจจะมีเสียง
แตกไปทั้งซีกรัฐบาลและซีกฝ่ายค้าน. 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55631 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/55631


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 

28 ม.ค. 2563 05:38 น. 

ซักฟอกเดือด ข้าราชการแห่ส่งหลักฐาน 

 

 

 

 

วันนอร์โวมัดแน่น อนค.ชี้ปล่อยไม่ได้ น าปท.-ผิดทิศทาง "ตู่" ครวญโดนด่าเละ 

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช.สอบ 4 ส.ส.รัฐบาลกดบัตรแทนกัน เข้าข่ายผลประโยชน์ขัดกัน ทุจริตต่อหน้าที่ ฝ่าฝืน

มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง คน ปชป.แท็กทีมถล่มรัฐบาล “นิพิฏฐ์”โพสต์ถามปล่อยให้โกงประชาธิปไตย ยอมได้หรือ 

เปรียบเด็ก นร.ตีกัน ผอ.อย่ามาทะเลาะด้วย “เชาว์” ตอก “วิษณุ” ถกงบฯปี 63 จบใน 105 วัน อย่าตีความวิบัติ 

ตะแบงใช้ ม.143 ไม่ได้ “เทพไท” ขย่ม รบ.เหลวปราบทุจริต ดัชนีคอร์รัปชันร่วงรูด 5 อันดับใน 3 ปี บี้แก้ รธน.ปราบ

โกงให้จริง ฝ่ายค้านเลื่อนเคาะ รมต.เป้าเชือดถึงเย็น 29 ม.ค. “สุทิน” โอ่ตื่นเต้นข้อมูลใหม่ไหลเข้าไม่หยุด ยังไม่ตัดทิ้งชื่อ 

“บิ๊กป้อม” ด้าน “วันนอร์” ฟุ้ง ขรก.แห่ส่งหลักฐานเด็ดมัดคอ “เสรีพิศุทธ์” จองกฐินช าแหละ “บิ๊กตู่” นายกฯ คืนถิ่น 

รร.เตรียมทหารฯ โอดเร่งแก้สารพัดปัญหา แต่เสียงด่ามาเต็ม อ้อนบิ๊กเอกชนร่วมแรงกันมา 5 ปี อย่าเพ่ิงทิ้งกัน 

ปัญหา ส.ส.พรรครัฐบาลเสียบบัตรเพ่ือกดลงคะแนนแทนกัน ส่งผลกระทบท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2563 มีปัญหา ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องต่อ 

ป.ป.ช.ให้เอาผิด 3 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และ 1 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่กดบัตรแทนกัน กรณีกระท าผิดอาจเข้าข่าย

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 และเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

“ศรีสุวรรณ” ยื่นสอบ 4 ส.ส.กดบัตรแทนกัน 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ม.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องต่อ ป.ป.ช.ให้เอาผิด 3 ส.ส.

พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายฉลอง เทอดวีระวงศ์ ส.ส.พัทลุง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมบูรณ์ ซา

รัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ รวมถึง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 1 คน ได้แก่ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ กรณีกระท าผิด
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อาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 โดยกรณีนายฉลองและนางนาทีนั้นพบว่ามี

ชื่อเป็นผู้ลงคะแนนเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63 ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในวันดังกล่าว 

ขณะที่ น.ส.ภริมและนายสมบูรณ์พบพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน โดยน าบัตรลงคะแนนของผู้อ่ืนมากดลงมติ

ให้ตามที่ปรากฏในคลิปของสื่อมวลชน จนน าไปสู่การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่

ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ซัดทุจริตต่อหน้าที่–ผิดจริยธรรมร้ายแรง 

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า อยากให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบการกระท าว่าเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 หรือไม่ รวมถึงเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องถือผลประโยชน์

ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ หาก ป.ป.ช.วินิจฉัยว่ามีความผิดตามข้อห้ามเหล่านี้ ให้ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองพิจารณาน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง ส.ส. ตามมาตรา 101 (7) ของรัฐธรรมนูญปี 2560 และอาจมี

ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 28 (1) และมาตรา 30 วรรคแรก เพ่ือมิให้เป็น

เยี่ยงอย่างท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป 

“อนุทิน” โยน ปชป.คุมกันเองมารยาทมีอยู่ 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย กล่าวกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดประเด็นกรณี ส.ส.พรรคภูมิใจ

ไทย เสียบบัตรแทนกันในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ได้พูดคุยท าความเข้าใจกับพรรค

ประชาธิปัตย์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือยังว่า เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องนี้คงไม่ต้องพูดคุยอะไร คนที่เป็นต้น

สังกัดเป็นหัวหน้าต้องไปจัดการเรื่องภายในพรรคของตัวเอง เพราะมารยาทในการอยู่ร่วมมีอยู่แล้ว ท างานร่วมกันต้อง

พยายามขัดแย้งให้น้อยที่สุด ท าความเข้าใจให้มากที่สุด ถ้าคนในสังกัดมีกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง และท าให้การ

ร่วมมือในการท างานร่วมกันมีอุปสรรคคนที่เป็นต้นสังกัดก็ต้องไปจัดการ เหมือนที่ตนจัดการกับคนในพรรคของตน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากเรื่องดังกล่าวพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ยังสามารถท างานร่วมกันต่อไปได้หรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า ได้ไม่มีปัญหาเราเอาเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องส าคัญ 

“นิพิฏฐ์” ถามโกง ปชต. ยอมได้หรือ 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ถ้าเรายอมให้เกิดการโกงใน

กระบวนการประชาธิปไตย แล้วครั้งต่อไปล่ะ ครั้งต่อไปอีกล่ะ เราจะเอาไงหรือเราจะบอกว่า ครั้งนี้เรายอมให้โกงได้ 

เพราะอะไรล่ะ ตรรกะวิบัติหรือเปล่า?” นายนิพิฏฐ์ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่าที่โพสต์ไปว่าท าไปเพราะถือว่าเตือนสติคนบาง

คนให้คิดได้หรือคิดให้ตก เพราะยังมีบางคนวิจารณ์ว่าแม้จะผิดกฎหมายแต่ไม่ควรพูดเช่นนั้น จึงใช้สื่อโซเชียลโพสต์ชี้แจง

เพ่ือให้เห็นถึงตรรกะหรือวิธีคิดว่าคิดแบบนี้ไม่ถูกต้อง ผิดเพ้ียนจากหลักการความถูกต้องและข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ที่เคย
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ระบุเรียกร้องให้ 2 ส.ส.มารับผิดว่าไม่ได้อยู่ประชุมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 มาตราใดบ้าง แล้วยังเงียบอยู่ก็

เป็นเรื่องของเขา หากคิดว่าจะระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นควรไปให้ข้อเท็จจริงกับศาลรัฐธรรมนูญว่าทั้งสองไม่ได้โหวต

ในมาตราใด แต่หากจะเงียบเป็นคลื่นกระทบฝั่งก็เป็นเรื่องของเขาท่ีจะคิดและท าเช่นนั้น 

ปัดขัดแย้ง นร.ตีกัน ผอ.อย่าขยายวง 

เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุขและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุให้หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ไปจัดการเรื่องในพรรค เพราะมารยาทการอยู่ร่วมกันต้องขัดแย้งให้น้อยที่สุด นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า ตนท าใน

นามส่วนตัวที่ทราบข้อมูลเรื่องการท าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ น าเรื่องดังกล่าวมาแถลงต่อสาธารณชน โดยไม่ได้ปรึกษา

ใครในพรรคประชาธิปัตย์ และการแถลงดังกล่าวถือเป็นการช่วยให้กฎหมายมีความสมบูรณ์เสียด้วยซ้ า ดังนั้นเรื่องนี้จึง

ไม่ควรขยายวงกลายเป็นความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล เพราะหากเปรียบไปเป็นเรื่องของบุคคล หรือนักเรียนสอง

โรงเรียนสองคนที่ทะเลาะกัน ดังนั้น ผอ.ของสองโรงเรียนจึงไม่ควรลงมาทะเลาะกันด้วย เพียงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จึงต้องดูถึงสาเหตุของการวิวาทของนักเรียนว่าต้นเหตุคืออะไร ส่วนตนมีความเคารพหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทยและไม่มีอะไรที่จะตอบโต้ได้แต่ชี้แจงข้อเท็จจริงไปตามเนื้อผ้า 

“เชาว์” ซัดศรีธนญชัยซิกแซก “ลอดล่อง” 

เมื่อเวลา 15.00 น. นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และทนายอาสาโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ 

“ช าแหละ ม.143 เมื่อนักกฎหมายกลายเป็นศรีธนญชัย ลอดล่อง” ว่า เห็นข่าวนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯให้

ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับทางออก หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

เป็นโมฆะไว้ว่าในมาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จใน 105 วัน ให้ถือว่าสภาฯเห็นชอบ

ซึ่งกฎหมายงบประมาณฯ ถ้าไม่ล็อกเรื่อง 105 วัน มันมีช่องทางคิดได้เหมือนกันว่าเอากลับไปโหวตใหม่ แต่เมื่อมี

ก าหนดเวลาเอาไว้ชัด เป็นช่องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ หากใช้ประโยชน์ได้มันจะกลับไปสู่ร่าง 

พ.ร.บ.งบฯปี 63 ที่เสนอวาระ 1 ทุกอย่างที่คณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ตัดไปจะกลับไปสู่ร่างแรก 

เพราะเจตนามาตรานี้ต้องการให้เป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดกระบวนการท าผิดหรือคณะ กมธ.ท าล่าช้า 

ถ้าเป็นไปตามที่นายวิษณุที่สังคมให้สมญานามว่า “ศรธีนญชัย” พยายามหาช่องให้กลับไปใช้ร่างเดิม ส่งต่อให้สภาทหาร

เกณฑ์โหวตเห็นชอบได้ภายใน 1 วัน ย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้น 

งบฯจบใน 105 วัน วิบัติตะแบงใช้ ม.143 

“ในฐานะนักกฎหมายคิดว่าช่องนี้ลอดไม่ได้และไม่ควรลอด เพราะข้อเท็จจริงชัดเจนว่ากระบวนการพิจารณา

ของสภาฯนับตั้งแต่รับร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 มาจนลงมติในวาระสามเป็นไปตามกรอบเวลา 105วันที่รัฐธรรมนูญก าหนด 

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นกรณีการลงคะแนนที่ไม่สุจริต มีการกดบัตรแทนกัน จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะรับฟังว่าเมื่อลงคะแนนไม่

สุจริตเท่ากับสภาฯพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 105 วัน อย่างที่นายวิษณุพยายามตะแบง การพยายามใช้มาตรา 143 

มาเพ่ิมทางรอดให้รัฐบาล เท่ากับก าลังตีความกฎหมายตามอ าเภอใจเพ่ือประโยชน์ตัวเอง ถือเป็นความวิบัติในการใช้
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ดุลพินิจทางกฎหมายที่จะท าให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา อย่าลากศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นเกราะก าบังให้รัฐบาลเลย ให้แต่ละ

ฝ่ายท าหน้าที่ถ่วงดุลอ านาจกันและกันตามหลักประชาธิปไตย ให้อ านาจตุลาการเป็นเสาหลักค้ ายันประชาธิปไตยได้

อย่างมั่นคงต่อไป 

ก.ม.ไม่ได้มีไว้รับใช้ความอยุติธรรม 

“ยิ่งไปกว่านั้นค าร้องวิปรัฐบาลที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญแนะน าว่าถ้าร่างงบฯปี 63 ตกไปทั้งฉบับหรือบางมาตรา

ต้องด าเนินการอย่างไร ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ที่มาตรา 210 (1) ให้ศาลวินิจฉัยความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล ค าร้องดังกล่าวจึงไม่

อยู่ในขอบเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยหรือตอบเรื่องนี้ จึงขอยืมค าพูดนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ที่บอกว่ากฎหมายต้องรับใช้ความยุติธรรม ไม่ใช่น ากฎหมายไปรับใช้ความอยุติธรรม เมื่อไหร่ก็ตามที่

เราปล่อยให้มีการบิดเบือนกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง เมื่อนั้นสังคมจะหาความสงบไม่ได้ เหมือนที่

เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคนายทักษิณเรืองอ านาจ จึงฝากถึงนายวิษณุว่าสมควรทบทวนบทบาทตนเอง สังคมให้สมญานาม

ว่าศรีธนญชัยหนักอยู่แล้ว ถ้าฝืนเดินต่อไปรอดร่องตกบันไดขาหักข้ึนมา ไม่รู้จะตั้งฉายาว่าอย่างไร” นายเชาว์กล่าว 

“เทพไท” ขย่มรัฐเหลวปราบโกงไทยร่วง 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 

ประกาศดัชนีความโปร่งใสหรือดัชนีคอร์รัปชันล่าสุด ประจ าปี 2562 ประเทศไทยร่วงไปอยู่อันดับ 101 จาก 180 

ประเทศทั่วโลกว่ารัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตต้องตระหนักและเร่งปรับปรุงการ

ท างานการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตให้รัดกุม รอบคอบ จริงจังมากขึ้น ดัชนีความโปร่งใสของประเทศตกต่ า

ลงมาต่อเนื่อง ปี 60 อันดับที่ 96 ปี 61 อันดับที่ 99 ปี 62 อันดับที่ 101 ได้ 36 เต็ม 100 คะแนน ถดถอยลงมา 5 อันดับ

ในรอบ 3 ปี แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลชุดนี้ นับตั้งแต่ คสช.มา

ควบคุมอ านาจบริหารประเทศ มีข้ออ้างสาเหตุการทุจริตของนักการเมืองจากการเลือกตั้ง แต่เมื่อ คสช.บริหารประเทศ

เอง การทุจริตคอร์รัปชันไม่มีแนวโน้มจะลดลง กลับแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลใดๆท้ังสิ้น 

กระทุ้งแก้ รธน.ปราบโกงให้จริง 

“กระทั่ง คสช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ประกาศว่า

เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง สร้างความหวังให้ผู้คนในสังคมที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง อยากเห็น

ประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ในที่สุดหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแล้ว 3 ปี ดัชนี

ความโปร่งใสของประเทศถดถอยลง 3 ปีติดต่อ เป็นบทพิสูจน์เห็นได้ชัดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเป็นเพียงแค่วาท

กรรมหรือการโฆษณาชวนเชื่อ หวังผลให้ประชาชนคนไทยลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่านั้น สร้างกระแสการปราบ

โกงกลบเกลื่อน เบี่ยงเบนกระแสการสืบทอดอ านาจ คสช.ที่ก าลังถูกต่อต้านอย่างหนัก ถึงเวลาแล้วจ าเป็นต้องรื้อ

โครงสร้างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกลไกปราบโกงและประเด็นที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จ าเป็นยิ่งต้องสนับสนุนให้คณะกมธ.
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วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ศึกษาจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ ต้องทบทวนหมวดเกี่ยวกับ

องค์กรอิสระปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และโครงสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลขององค์กรอิสระ เพ่ิมการตรวจสอบ

ภาคประชาชนให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือปราบปรามการทุจริต เรียกร้องให้รัฐบาลใช้โอกาสนี้ ปรับปรุงกวดขัน 

ตรวจสอบการท างานของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ท าให้ดัชนีความโปร่งใสของประเทศ

อยู่ในล าดับดีขึ้น จะได้ไม่อับอายต่อประชาคมโลกอีกต่อไป” นายเทพไทกล่าว 

ฝ่ายค้านคุยข้อมูลเชือดไหลเข้าไม่หยุด 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคเพ่ือไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการยื่นญัตติอภิปรายไม่

ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า วิปฝ่ายค้านพร้อมเต็มที่ เชื่อว่าจะยื่นญัตติในวันที่ 29 ม.ค. รัฐมนตรีที่จะ

ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในส่วนของพรรคเพ่ือไทยเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่พรรคร่วมฝ่ ายค้านเตรียมยื่นญัตติหรือจะเป็น

ตัวเลข 5+4 ซึ่ง 4 คนหลังอาจจะเพ่ิมหรือลดในภายหลัง จะกลั่นกรองรายละเอียดขั้นสุดท้าย เนื่องจากมีข้อมูลที่จะ

น าไปอภิปรายใหม่ๆอยู่ มีทั้งปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเรื่องในสภาฯที่สะท้อน

ถึงภาวะผู้น าในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ส่วนที่โพลบางส านักต้องการให้ฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะ พร้อมรับ

ฟัง แต่มีข้อดีและข้อเสียต่างกัน การอภิปรายนายกฯหมายรวมถึงการอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ แล้วการอภิปราย

ทั้งคณะจะกระทบกับคนที่ท างานดี ส่วนการอภิปรายรัฐมนตรีเฉพาะตัวบุคคล จะชี้ชัดการท างานได้มากกว่าว่าใครคือ

จุดอ่อนที่ต้องสกัด หรือใครคือจุดแข็งท่ีต้องรักษาไว้ 

เชื่อกฎหมายงบประมาณเป็นโมฆะ 

นายสุทิน ยังกล่าวถึงค าร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณว่า ค าร้องได้ยื่นไปใน 2 

ประเด็นคือ ความผิดในตัวบุคคลและสถานะของร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยส่วนตัวเชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นโมฆะ 

หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าร่างกฎหมายนี้ตกไป ต้องหาทางออกกันต่อไป โดยจะมีการหารือร่วมกันในพรรคฝ่ายค้าน ทั้งนี้

ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.นั้นในอนาคต เมื่อห้องประชุมใหญ่แล้วเสร็จ จะมีการระบุที่

นั่งของ ส.ส.แต่ละคน จึงท าให้ไม่สามารถเสียบบัตรแทนกันได้ และเชื่อว่าการลงโทษ ส.ส.ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับ 

ส.ส.ในสภาฯ 

“สมพงษ”์ ชี้เลื่อนยื่นญัตติไม่กระทบ 

ต่อมาเวลา 11.30 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยและผู้น าฝ่ายค้าน นายภูมิ

ธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานวิป

ฝ่ายค้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นพ.เร

วัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ นายนิคม บุญวิเศษ 

หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบประเด็นและรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
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โดยนายสมพงษ์ กล่าวในที่ประชุมว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เดิมก าหนดไว้

วันที่ 29 ม.ค. แต่ถ้าหากจะมีการเลื่อนออกไปจากเดิม 1-2 วัน ไม่น่ามีปัญหา และคงจะไม่กระทบกับกรอบวันของการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ฉะให้ยับ รบ.ไร้น้ ายาบริหารประเทศ 

นายภูมิธรรมกล่าวว่า การอภิปรายครั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐบาล

ด้วย ไม่ได้หวังพ่ึงมือในสภาฯเพียงอย่างเดียว รัฐบาลแม้จะเป็นเสียงข้างมาก แต่อยู่ในภาวะเสียงปริ่มน้ า ฝ่ายค้านจะชี้ให้

ประชาชนได้ประจักษ์ว่า การบริหารงานที่ผ่านมาของรัฐบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้ง 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน มี

ความพร้อมมีความเข้าใจร่วมกัน การประชุมครั้งนี้จะได้ร่วมหารือถึงบุคคลที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชื่อที่เสนอมาซ้ า

กันหรือไม่ คงจะแลกเปลี่ยนพูดคุยตกลงกัน เพ่ือให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

“ธนาธร” ปล่อยไม่ได้น า ปท.ผิดทิศทาง 

นายธนาธรกล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ยินดีรับกรอบที่พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ได้หารือร่วมกันที่จะร่วมอภิปรายถึงความ

ล้มเหลวของรัฐบาลนี้ น าพาประเทศไปผิดทิศผิดทาง เราจะร่วมท าหน้าที่แทน ประชาชน ตรวจสอบการท างานรัฐบาล 

กรอบที่ฝ่ายค้านได้คุยกันมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ประเด็นที่อาจจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน พรรคร่ วมฝ่ายค้าน

จะชี้ให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพ ความล้มเหลวของรัฐบาลนี้ ขณะเดียวกัน ขอให้ประชาชนและฝ่ายรัฐบาลช่วยกัน

ร่วมตรวจสอบสิ่งที่ฝ่ายค้านได้น าเสนอ ถ้าเปิดใจกว้างรับฟังอย่างไม่มีอคติ จะรู้ว่า เราไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาล พล.อ.

ประยุทธ์ ได้บริหารประเทศต่อไป 

“วันนอร์” ฟุ้ง ขรก.แห่ส่งหลักฐานเด็ด 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคจะร่วมตรวจสอบประเด็นการบริหารงานที่ขาด

จริยธรรมในหลายประการ มีทั้งหลักฐานที่จับต้องได้ เพราะเราได้รับข้อมูลจากประชาชน ฝ่ายราชการเข้ามาเยอะมาก 

ขณะเดียวกันหลังยึดอ านาจเมื่อปี 2557 รัฐบาลระบุจะปฏิรูปประเทศในหลายด้าน แต่กลับไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรเลย 

ถือเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เราจะ ชี้ให้เห็นสิ่งที่รัฐบาลพูดอย่างท าอย่าง ขอให้ประชาชนร่วมติดตาม ฝ่ายค้านจะ

พูดในสิ่งที่เป็นจริง มีประโยชน์ มีข้อเท็จจริงที่จับต้องได้ 

“เสรีพิศุทธ์” จองกฐินช าแหละ “บิ๊กตู”่ 

นพ.เรวัตกล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย จะอภิปรายนายกฯ นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ โดยเรื่องของ นายกฯคือการถวายสัตย์ฯไม่ครบถ้วน 

นอกจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ที่จะอภิปรายแล้ว ยังมีตนที่จะชี้ให้เห็นตั้งแต่การบริหารงานของประยุทธ์ 1 มาถึง การสืบ

ทอดอ านาจจนมีรัฐบาลประยุทธ์ 2 ในการตั้ง ส.ว.แล้วคนเหล่านั้นก็มาโหวตเลือกให้ได้เป็นนายกฯอีกครั้ง ไม่มีประเทศ
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ไหนในโลกท ากัน นอกจากนี้ ยังจะพูดถึงการท างานของรัฐบาลที่เอ้ือให้กับบริษัททุนขนาดใหญ่ โดยเจาะลงไปที่โครงการ

อีอีซี โดย มีการใช้อ านาจตามมาตรา 44 

เย้ยโซเชียลรุมสวด รบ.ไร้กึ๋น 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงว่า ถ้าวิเคราะห์ข่าวของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ไม่เคยเห็น

ข่าวดี ข่าวเชิงบวก ผลงานรัฐบาลที่เป็นที่ชื่นชอบประชาชนเลย รัฐบาลเผชิญสารพัดปัญหา เลยเป็นที่มาของแฮชแท็กใน

ทวิตเตอร์เบื่อนายกฯ รัฐบาลเฮงซวย เพราะเป็นยุคที่ประชาชนต้องดูแลตัวเอง รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 

เสียง ประชาชนที่สะท้อนออกมาตรงกับความรู้สึกพรรคเพ่ือไทย ถ้า พล.อ.ประยุทธ์เหนื่อยก็พัก ไม่มีศักยภาพก็ลาออก 

เพ่ือให้โหวตเลือกนายกฯมาใหม่ ถ้าฝืนความรู้สึกประชาชน ปัญหาจะจบอย่างไร สารพัดปัญหาที่รุมเร้าเป็นการวัดฝีมือ

ว่ารัฐบาลไม่มีฝีมือ 

บี้นายกฯไขก๊อกเซ่น ส.ส.กดบัตรแทน 

นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการกดบัตรแทนกันของ ส.ส.ว่า ประธานรัฐสภาฯได้มี

ความเห็นว่าการเสียบบัตรแทนกัน ท าไม่ได้ มีโทษตามกฎหมาย จากประเด็นนี้อาจท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต้องตก

ไป ตามที่ศาล รัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยเอาไว้ ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐาน โดยนายกฯต้องพิจารณายุบสภาฯหรือลาออก ถ้า

ฝืนมากไป จะมีแรงเสียดทานมากไปในทุกมิติ 

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ฝ่ายค้านร่วมมือตลอด 

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝ่ายรัฐบาลไม่เกรงกลัวการท าผิดกฎหมาย จะมีผู้มีอ านาจหาทางออกให้ทุกเรื่อง การกดบัตรแทน

กันกฎหมายบอกว่าต้องลงมติด้วยตัวเอง ผิดคือผิด จะพยายามหาทางออกช่วยคนกดบัตรแทนกันฟังไม่ขึ้น ส.ส.รัฐบาล

ตั้งใจท าผิดกฎหมาย เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์จะเตรียมใช้อ านาจพิเศษออก พ.ร.ก.เบิกจ่ายงบฯขัดหลักประชาธิปไตย เน้น

หลักกู ทั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์พูดเสมอว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมาย แต่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่เคารพกฎหมาย ปัญหาการ

เบิกจ่ายงบฯปี 63 เกิดจากฝ่ายรัฐบาลจงใจให้ล่าช้า ส่งผลให้เกิดวิกฤติอย่างแท้จริง 

เลื่อนเคาะอีกอ้างข้อมูลล้นทะลัก 

เมื่อเวลา 17.30 น. พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า 

การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ยังยึดวันที่ 29 ม.ค. เป็นหลัก คณะท างานยกร่างญัตติก าลังขัดเกลาเนื้อหาที่ต้อง

บรรยายรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปราย นอกจาก 5 คนหลักรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายเพ่ิมพรรคเพ่ือไทยยังต้องหารือกับพรรค

ร่วมฝ่ายค้านอีกครั้ง คงจะได้ข้อสรุปแน่นอนช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค.ที่ยังสรุปไม่ได้เนื่องจากมีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามามาก 

ต้องร่วมกันพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาลงลึกไปถึงตัวรัฐมนตรีคนนั้นๆจริงหรือไม่ เราก าลังจัดสรรผู้อภิปรายที่พรรคฝ่าย

ค้านแต่ละพรรคแสดงเจตจ านงเข้ามามาก แค่พรรคเพ่ือไทย อนาคตใหม่ มีผู้ขออภิปรายพรรคละไม่ต่ ากว่า 10 คน 

ภายในสัปดาห์นี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้แน่นอน 
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ตื่นเต้นข้อมูลใหม่ยังไม่ตัดชื่อ “บิ๊กป้อม” 

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวหลังประชุมวิปฝ่ายค้านว่า ขณะนี้วิปฝ่ายค้านยังไม่เคาะ

รายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย เพราะตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่ๆที่หลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่อง เราจะรอจนข้อมูลพร้อมสมบูรณ์

ที่สุดถ้าเย็นวันที่ 29 ม.ค.ก็ยื่นวันนั้นเลย แต่อย่างไรไม่เกินสัปดาห์นี้ ส่วนชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

และ รมว.คนอ่ืนที่อยู่ในข่ายจะถูกอภิปรายเพิ่มยังไม่ได้ตัดทิ้ง 

ถกเครียดเทคนิคหว่ันเจอรุมประท้วง 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ประชุมวิปฝ่ายค้านว่า ประเด็นที่วิปฝ่ายค้านหารือกันหนักคือข้อบังคับการอภิปรายไม่

ไว้วางใจ ที่มีทั้งแบบยื่นญัตติทั้งคณะกับยื่นญัตติเป็นรายบุคคล เดิมที่ฝ่ายค้านจะยื่นเป็นรายบุคคล แต่ข้อบังคับการยื่น

อภิปรายฯ หากยื่นเป็นรายบุคคลต้องอภิปรายจบเป็นคนๆไป แต่การบริหารงานของรัฐบาลนี้เชื่อมโยงกัน ท าให้การ

เขียนญัตติอภิปรายท าได้ยาก ต้องมาคิดว่าคนใดเชื่อมโยงกับ ใครบ้าง เพ่ือจัดเรียงล าดับการร้อยเรียงอภิปรายให้ดี 

ป้องกันการประท้วงของพรรคร่วมรัฐบาล ท าให้แต่ละพรรคขอเอาประเด็นนี้ไปหารือกันอีกครั้งก่อนน าข้อสรุปมาประชุม

ในวันที่ 28 ม.ค.ต่อ เรื่องนี้ถือเป็นเทคนิคการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ต้องท าให้เรียบร้อยก่อน 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1757740 
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‘โภคิน’ แนะน าร่าง พรบ. งบปี 63 ใส่ตะกร้าลา้งน ้ าให ้ส.ส. โหวตใหม่ 
วนัจนัทร์ ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.54 น. 
 

 

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย แถลง

ถึงกรณีส.ส.บางพรรค เสียบบัตรแทนกัน ที่ท าให้มีความกังวลว่าอาจท าให้ร่างพรบ.งบประมาณ2563 เป็นโมฆะว่า 

ประเด็นนี้เคยเกิดขึ้นในปี 2517 เช่นกัน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า การเสียบบัตรแทนไม่สุจริตส่งผลให้ร่าง

กฎหมายตกไปทั้งฉบับ ดังนั้นกรณีการเสียบบัตรแทนกันของร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี 2563 ไม่ใช่ประเด็นว่า ใคร

เสียบแทนใคร ใครเสียบบัตรคาไว้ หรือว่า ช่องลงคะแนนน้อยจึงช่วยกันเสียบ ไม่ใช่ประเด็นนั้น แต่ประเด็นคือการ

ลงคะแนนที่ผ่านมาสุจริตหรือไม่ กฎหมายของเราไม่ได้อนุญาตให้ลงคะแนนแทนกันได้ และศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้

แล้ว  

นายโภคิน กล่าวว่า ส่วนประเด็นสงสัยว่าในเมื่อเกิน 105 วันสามารถกลับไปใช้ร่างที่รัฐบาลเดิมได้หรือไม่ ตนขอ

บอกว่าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท าไม่ได้ และไม่อยากเห็นองค์กรใดที่มีอ านาจชี้ขาดไปบอกว่า ท าได้ ถ้าเป็นแบบ

นี้กฎหมายจะไม่ใช่เรื่องของมาตรฐานเรื่องความถูกต้องเป็นธรรม แต่เป็นเรื่องท่ีให้ท าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

“ถ้าถามผม ผมสมมุติเราเป็นรัฐบาล เราจะเอาร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี 63 ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 

ที่ลงมติไม่ถูกต้องกลับมาเสนอสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ซึ่งผมเชื่อว่า ทุกคนเห็นความส าคัญของร่างนี้ และคาดว่า ใช้เวลา

ไม่มาก ดังนั้นเชื่อว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจะช่วยให้ผ่ านร่างนี้ไปด้วยดี และที่ส าคัญจะ

เป็นการกระท าที่ชอบด้วยซ้ าว่า เมื่อไม่ถูกต้องก็ท าให้ถูกต้อง สง่างามกว่า  แต่ไม่ใช่หาวิธีการที่ไม่ถูกต้องให้มันเดินต่อไป

ได้ มันจะท าให้บ้านเมืองเดินต่อไปไม่ได้” นายโภคิน กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468970 

https://www.naewna.com/politic/468970
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‘อนาคตใหม่’ ส่งทนายยื่นแก้ข้อกล่าวหาคดี ‘กู้เงิน’ ต่อศาล รธน.แลว้ 

วนัท่ี 27 มกราคม 2563 - 16:17 น.  

 

Facebook 

 

 

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ตามท่ีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี
มติรับค าร้อง กรณีที่ กกต.ยื่นค าร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ จากการที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค จ านวน 191 ล้านบาท และศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ทางพรรคอนาคตใหม่ส่งค าชี้แจงและเอกสารแก้ข้อ
กล่าวหาภายใน 15 วัน ซึ่งครบก าหนดในวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา และพรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นขอขยายเวลายื่นค า
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปอีก 15 วัน และครบก าหนดในวันนี้นั้น 
ปรากฏว่าในช่วงบ่ายวันนี้ ทางพรรคอนาคตใหม่ได้มอบหมายให้ทีมทนายความ เดินทางมายื่นค าชี้แจงต่อศาล
รัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หลังยื่นเอกสารทางทีมทนายได้รีบเดินทางกลับทันที โดยไม่ให้สัมภาษณ์กับ
สื่อมวลชนแต่อย่างใด 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1923441 
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ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด 4 ส.ส.เสียบบัตร
แทนกัน เข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์-ทุจรติ
ต่อหน้าที่-ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง 
วันที่ 27 มกราคม 2563 - 12:47 น.  

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 มกราคม ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องเพ่ือให้ ป.ป.ช.สอบเอาผิด 
ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ จากกรณีการที่นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และนางนาที รัชกิจปราการ ส.ส.
พรรคภูมิใจไทย ซึ่งไม่อยู่นี่ประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แต่ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้
ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ตามที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และอดีต ส.ส.พัทลุง พรรค
ประชาธิปัตย์ได้น ามาเปิดเผยต่อสาธารณชน จนกระทั่งน าไปสู่การใช้สิทธิตาม ม.148 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดย
การเข้าชื่อกันของ ส.ส.ในการเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย
ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้น โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาจากกรณีของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุง ใน
วันที่มีการลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็
ปรากฎภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน แต่บุคคลทั้งสองกลับมีชื่อร่วมลงมติในที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาด้วย 
นอกจากนั้น ยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และ น.ส.ภริม 
พูลเจริญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้น าบัตรมาเสียบกดลงคะแนนรับร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ปรากฏตามภาพถ่ายการ
เสียบบัตรแทนกันที่สื่อมวลชนรายงานกันอีกด้วย 

พฤติการณ์และการกระท าดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 
185 อันถือได้ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน และอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่
ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และเข้าข่าย
การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในข้อ 7 และข้อ 8 ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ ซึ่งหาก ป.ป.ช.วินิจฉัยว่ามีความผิดตามข้อห้ามข้างต้นอาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง 
ส.ส.ตามมาตรา 101(7) ของรัฐธรรมนูญ 2560 และอาจมีความผิดตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. มาตรา 28(1) และมาตรา 30 
วรรคแรก ประกอบ มาตรา 172 ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจ าต้องมาร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ด าเนินการ
ไต่สวนและวินิจฉัยเพ่ือยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายต่อไป 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1922402 
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27 ม.ค. 2563 16:37 น. 

"การุณ" ซดั งบประมาณปี 63 ออกช้า เหตุ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ท าเกิดวิกฤติ 

 

 

 

 

การุณ โหสกุล ส.ส.กทม.เพื่อไทย ซัด งบฯ ปี 63 ออกช้า เพราะ ส.ส.รัฐบาลท าให้เกิดวิกฤติ เชื่อบิ๊กตู่คงหาทางแก้ 

ด้วยการใช้อ านาจพิเศษ เพื่อออก พ.ร.ก.ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

วันที่ 27 ม.ค. นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณ 2563 ฝ่ายค้านให้ความร่วมมือมาตลอด เพราะเห็นถึงความส าคัญส าหรับการแก้ปัญหาให้ประชาชน แต่

ปัญหาที่เกิดขึ้นจนหลายฝ่ายกังวล ว่า ร่างกฎหมายจะเกิดปัญหาเกิดมาจากฝ่ายรัฐบาลที่ไม่เกรงกลัวการท าผิดกฎหมาย 

เพราะจะมีผู้มีอ านาจหาทางออกให้ทุกเรื่อง แต่การกระท าผิดโดยการกดบัตรแทนกัน จะหาทางออกว่าอย่างไร เพราะ

กฎหมายบอกว่า ผิดก็คือผิด จะพยายามหาทางออกบอกว่า ช่วยกดแทนก็ฟังไม่ขึ้น เพราะกฎหมายบอกว่า ต้องลงมติ

ด้วยตัวเอง ดังนั้นการกระท าดังกล่าวของพรรคฝ่ายรัฐบาล คือ ตั้งใจท าผิดกฎหมาย เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม เตรียมหาทางเพ่ือแก้ปัญหางบประมาณเบิกจ่ายไม่ทันกับแผนงานที่ก าหนดไว้ คาดว่า รัฐบาล

จะหาทางออกโดยการใช้อ านาจพิเศษ เพ่ือออก พ.ร.ก.ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นการกระท าที่ขัดหลักการ

ประชาธิปไตย หากรัฐบาลหาทางออกไม่เจอคงใช้วิธีการนี้ โดยไม่สนวิธีการว่า จะเป็นไปตามหลักกฎหมาย เพราะ

รัฐบาลเน้นหลักกูมากกว่าหลักประชาธิปไตย พล.อ.ประยุทธ์ พูดเสมอว่า ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ปัญหาที่เกิดคือ 

ส.ส.ของฝ่ายรัฐบาล ไม่เคารพกฎหมาย ดังนั้น ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้าเกิดมาจากฝ่ายรัฐบาลจง

ใจให้ล่าช้า พฤติกรรม ส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลส่งผลให้ประเทศเกิดวิกฤติอย่างแท้จริง 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1757360 
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อนาคตใหม่ ยื่นศาล รธน.ร้อง เป็นผู้ถูกร้องเพิ่ม สู้คดเีงินกู ้191 ล้าน 

วันที่ 27 ม.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ
กรรมการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมายื่นหนังสือร้องสอดต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ กกต.ส่งค าร้องฟ้องให้มีค าสั่งยุบ
พรรคอนาคตใหม่ คดีกู้เงิน 191.2 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  

โดย นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า ตนเกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ กรณีดังกล่าว
นี้จึงถือได้ว่า เป็นผู้ถูกร้องคดีนี้เช่นกันตามข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2562 ข้อ 4 
จึงขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถูกร้องดังกล่าวขอร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ถูกร้องที่ 2 เพ่ือขอใช้สิทธิยื่นค าชี้แจง และแก้ข้อกล่าวหา
ทั้งแสดงพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และเพ่ือความเป็นธรรม 

นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า แม้ กกต.จะมีอ านาจและหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญในการดูแลการด าเนินงานของ
พรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 
กล้าหาญ และปราศจากอคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ 

ทั้งนี้ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่า มีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิที่จะให้ถ้อยค า หรือ
แสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ หรือเจ้าพนักงานก าหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่ง
ไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ ซึ่ง จากกรณีดังกล่าวนี้ ตนได้ไปยื่นหนังสือเ พ่ือขอคัดส านวนค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการไต่สวน สืบสวน ตามข้อกล่าวหา เพ่ือใช้สิทธิตามกฎหมายในการที่จะได้เป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีตาม
กระบวนการของกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งได้ทวงถาม ด้วยเอกสาร 2 ครั้ง และ ด้วยวาจาอีก 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง แต่ก็ได้รับ
ค าตอบเป็นหนังสือแจ้งว่า ให้ไม่ได้ตามร้องขอ และรวมทั้งยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อประธานคณะกรรมาธิการ
กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม ที่ผ่านมาด้วย 
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“ทั้งนี้ ดิฉันก็ยังคงใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งในกรณีที่ เลขาธิการ กกต. ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อ สนง.
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่
ผ่านมาอีกด้วย เพ่ือร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพ่ือที่ดิฉันจะได้เป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีตามกระบวนการกฎหมาย
อย่างถูกต้อง ยุติธรรม ปราศจากอคติใดๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆ ตามที่ร้องขอ วันนี้จึงมายื่นหนังสือร้องสอดต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือระงับและขยายเวลาให้ดิฉันได้มีข้อมูลตามกฎหมายในการชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาทั้งแสดง
พยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และเพ่ือความเป็นธรรมต่อไป” นางสาวจารุวรรณ กล่าว 
 อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1757220 
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27 ม.ค. 2563 13:54 น. 

ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด 4 ส.ส.ภูมิใจไทย-พปชร. เสียบบัตรแทนกัน 

  

 

 

 

 

"ศรีสุวรรณ จรรยา" ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด 4 ส.ส.ภูมิใจไทย-พปชร.เสียบบัตรแทนกัน ชี้เข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

ทุจริตต่อหน้าที่ และผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง  

วันที่ 27 ม.ค. ที่ส านักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้

เดินทางมายื่นค าร้องเพ่ือให้ ป.ป.ช.สอบเอาผิด 3 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และ 1 พรรคพลังประชารัฐ นายศรีสุวรรณ กล่าว

ว่า ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และนางนาที รัชกิจปราการ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งไม่อยู่นี่

ประชุมพิจารณา (ร่าง)พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แต่ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้ลงคะแนนเห็นชอบร่าง

กฎหมายดังกล่าว ตามที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และอดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ได้น ามา

เปิดเผยต่อสาธารณชน จนกระท่ังน าไปสู่การใช้สิทธิตาม ม.148(1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยการเข้าชื่อกันของ ส.ส. 1 

ใน 10 ของสภาฯในการเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต้องส่งเรื่องไปยังศาล

รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น 

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกรณีของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง 

พรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุง ในวันที่มีการลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และ

นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็ปรากฏภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน แต่บุคคลทั้งสองกลับมีชื่อ

ร่วมลงมติในท่ีประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาด้วย 

นอกจากนั้น ยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และ น.ส.ภริม 

พูลเจริญ สส.พรรคพลังประชารัฐ ได้น าบัตรมาเสียบกดลงคะแนนรับร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ปรากฏตามภาพถ่ายการ

เสียบบัตรแทนกันที่สื่อมวลชนรายงานกันอีกด้วย 
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พฤติการณ์และการกระท าดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.185 อันถือได้

ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน และอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.ป.

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในข้อ 7 และข้อ 8 

ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือ

ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ ซึ่งหาก ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ามีความผิดตามข้อ

ห้ามข้างต้น ก็อาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง ส.ส. ตามมาตรา 101(7) ของรัฐธรรมนูญ 2560 และอาจมีความผิด

ตามพ.ร.ป. ป.ป.ช.2561 ม.28(1) และม.30 วรรคแรก ประกอบ ม.172 ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจ าต้องมา

ร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ด าเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเพ่ือยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือมิให้เป็น

เยี่ยงอย่างท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าว. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1757270 
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28 ม.ค. 2563 05:01 น. 

 

 

 

วิเคราะห์การเมอืง : รมุย า “ลุงตู่” ไมส่น “อูฮ่ั่น” 

  “อ้วกเลย” ตามอาการที่เห็นภาพชัดๆ…ภายหลังประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประกาศิตปิดประเทศ ห้ามกรุ๊ปทัวร์จีนออกท่องเที่ยวต่างประเทศเด็ดขาด เพ่ือป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา “อู่
ฮ่ัน”นั่นก็ท าให้ “เครื่องยนต์ตัวสุดท้าย” เศรษฐกิจไทยสะดุดทันที กับตัวเลขที่ไม่เป็นทางการว่ากันว่านักท่องเที่ยวจีน
ที่มาทัวร์ไทยเดือนละกว่า 1 ล้านคน จะหายวูบไปทันที พร้อมกับตัวเลขรายได้ที่สูญไป ณ เบื้องต้น 5 หมื่นล้านบาท 
นี่คิดในแง่บวก จีนสกัด “ไวรัสนรกอู่ฮ่ัน” ได้ภายใน 2-3 เดือน จังหวะซ้ าสถานการณ์ส่งออกที่เจอพิษสงครามการค้า
สหรัฐอเมริกากับจีน กดทับด้วยภาวะค่าเงินบาทแข็งโป๊ก ท าเครื่องยนต์หลักที่ท ารายได้เข้าประเทศ “เดี้ยง” ไปแล้ว 
เหมือนเคราะห์ซ้ ากรรมซัดเศรษฐกิจไทยติดเชื้อโคโรนาอู่ฮ่ัน ไหนจะต้องเจอกับเชื้อร้าย “ภูมิคุ้มกันหน้าที่บกพร่อง” ของ 
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 

ตามสถานการณ์ชัวร์ๆ 2 เสียงมีปัญหาแน่ๆ แบบที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีต
ผู้แทนฯพัทลุง ออกมาไล่บี้เค้นคอ 2 ส.ส.ยี่ห้อภูมิใจไทย คือนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง กับนางนาที รัชกิจ
ประการ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ที่มีชื่อเสียบบัตรโหวต แต่ตัวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรตอนลงมติสถานการณ์สุ่ม
เสี่ยงอย่างที่นายนิพิฏฐ์ได้ทีขี่แพะไล่ เสนอแกมประจานให้ 2 ส.ส.ภูมิใจไทยคืนของกลางเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้าน
บาทให้แก่ประชาชน ต้องรับสารภาพต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า มาตราไหนบ้างที่ไม่ได้กดลงคะแนนเอง 
แต่หาก ส.ส.ดังกล่าวไม่ให้ความจริงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ยากที่ศาลจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน นอกจากวินิจฉัยว่า  ร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณฯต้องตกไปทั้งฉบับ ตามนัยค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3—4/2557 หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 
2563 ตกเป็นโมฆะประชาชนทั้งประเทศจะเดือดร้อนแน่ “ธาตุแท้” นักการเมืองไม่กี่คน เสี่ยงท าพังทั้งประเทศ 
เศรษฐกิจไทยต้องสวดมนต์ บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในห้วงดาวมฤตยูพุ่งชนดวงเมือง 

แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ต้องอินังขังขอบตามสไตล์นักการเมืองแบบไทยๆ ในอารมณ์ไม่สนไวรัสนรกอู่ฮ่ัน ไม่ผวากับม
หันตภัยโลก ต้องชิงจังหวะรุกไล่รัฐบาลที่เผชิญสารพัดปัญหารุมเร้าตั้งล าไม่ติด ฝ่ายค้าน น าโดยพรรคเพ่ือไทย               
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ยังเดินหน้าตีปี๊บเชิดฉิ่งศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โหมโรงยุทธการ “รุมย า” ผู้น าประเทศอย่าง “ลุงตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ตั้งท่ารุมสกรัม ซัดให้น่วมคาบาทา อาศัยเหลี่ยมเกมการตลาด
ยุคโลกมโนโซเชียลฯ แห่กระแสแฮชแท็กทวิตเตอร์ “รัฐบาลเฮงซวย”ปั่นยอดแชร์ โหนเทรนด์คนรุ่นใหม่ ตีขลุมเหมาคน
เบื่อ “ลุงตู่” เต็มท ี
แต่โดยรูปเกมในมุมข้อมูลหลักฐานทุจริตคอร์รัปชัน เอาเข้าจริงถึงตรงนี้ยังไม่มีอะไรที่ส่อว่าจะมีทีเด็ด นอกจากด่าตีกิน 
สลับกับปมทีมยุทธศาสตร์นายใหญ่ดูไบท่ีเหยียบตีนกันเอง แทรกด้วยกระแสยัดไส้ชื่อรัฐมนตรีคนนั้น ถอดชื่อคนนี้ ที่แน่ๆ
ไม่แตะต้องพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ พวกที่เต็งจ๋ามาตั้งแต่ต้นอย่าง “เดอะโอ๋” นายศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ รมว.คมนาคม ชื่อหายไป 
ข่าว “รถกล้วยคว่ า” ท าฝ่ายค้านไม่ไว้วางใจกันเองตั้งแต่ยังไม่ทันอภิปรายรัฐบาล โดยสถานการณ์ที่ขัดสายตาคนดู พวก
ที่อยู่ในข่ายน่าโดนจับขึ้นเขียงดันรอด ตรงกันข้ามคนประคองเศรษฐกิจมือเป็นระวิงกลับโดนล็อกเป้าถล่ม เตะตัดขาให้
เสียหลักซะอย่างนั้น 

ชัดเจนสุดก็คือคิวของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ส่อโดนเหมาเข่งรวมกับ 
“ลุงตู่” โทษฐานปล่อยให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลกดบัตรแทนกันท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯมีปัญหา ในฐานะหัวหน้า
พรรค พปชร.และขุนคลัง จึงต้องรับผิดชอบด้วย ข้อหา “เบาหวิว” ยิ่งกว่า “ขับรถซาเล้งข้ึนทางด่วน” 
จับไต๋ มันก็แค่หาเหตุลาก “อุตตม” เข้าเง่ียง “ล่อเป้า” เขย่าห้องเครื่องรัฐบาลพลังประชารัฐ แต่เหมือนอีกฝั่ง ทาง “ขุน
คลัง” เองก็ลุ้นอยากให้ตัวเองติดโผเหมือนกัน เพราะนั่นจะเป็นจังหวะดี ได้แปลงวิกฤติเป็นโอกาส ข่าววงในแว่วๆนาย
อุตตมสั่งทีมงานท าการบ้านล่วงหน้า เตรียมจัดท าแผ่นชาร์ต กราฟตัวเลขทางเศรษฐกิจ ท าข้อมูลยากๆให้เข้าใจง่าย 
อธิบายเนื้องานแบบยาวๆให้ประชาชนเข้าใจยุทธศาสตร์มือเศรษฐกิจทีม “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”ได้จังหวะเบิ้ลซ้ า ย้ า
โบแดง “ชิมช้อปใช้” กับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ฯลฯ รอจัดเน้นๆในช่วงเวลาไพรม์ไทม์กันเลย. 
ทีมข่าวการเมือง 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1757743 
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