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ข่าวประจ าวันที่ 30 มกราคม 2563 
 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ กกต.ให้‘จักรพันธ์ ปชป.’พ้น สส.  5 
2 มติชนออนไลน์ ด่วน ! “ราชกิจจาฯ” ประกาศให้ “จักรพันธ์”  ปชป. พ้นจากต าแหน่ง ส.ส. 7 
3 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ กกต.ให้  'จักรพันธ์' พ้น ส.ส. 8 
4 แนวหน้าออนไลน์ ขุนพล พปชร.ตบเท้าให้ก าลังใจ ‘ลกูไวพจน์’ ลงรักษาเก้าอ้ีเลือกตั้งซ่อม

ก าแพงเพชร 
10 

5 News 1 ออนไลน์ ศาล รธน.รบัวินิจฉัยปมเสียบบตัร ท าร่างงบฯโมฆะหรือไม่ 11 
6 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณุ’ ฟันฉับ! เสียบบัตรแทนกันส.ส.ส่อหลุดต าแหน่ง 3 ทางออกงบอืด 13 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ส.ส.อนาคตใหม่ เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้ง ฟ้องซ้ า ยุบพรรค 15 
8 แนวหน้าออนไลน์ ศาลรธน.มีมติรับวินิจฉัย พรบ.งบ’63 นัดสภาฯ-สส.ชี้แจง 4 กพ. 17 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ เดือดแล้ว! 'แรมโบ้อีสาน' ท้าชน 'เหลิม' ขู่ซักฟอกนอกสภาฯ 21 
10 มติชนออนไลน์ เปิดอีกคลิปชัด  ๆ‘ถาวร’ คล้ายกดบัตร 2 ใบ 23 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลรับวินิจฉัยเสียบบัตรแทนกัน 24 
12 ข่าวสดออนไลน์ “อนค.” จี ้กกต. แจงสูตร ค านวน “ส.ส.บัญชรีายชื่อ” ข้องใจเอ้ือรัฐบาล  30 
13 ข่าวสดออนไลน์ ‘วิษณุ’ ชี้ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน มีความผิด อาจต้องรับผิดชอบหลายเท่า 31 
14 ข่าวสดออนไลน์ ประชาธิปัตย์ แฉอีกราย ส.ส.รัฐบาล เสียบบัตรแทนกัน 32 
15 แนวหน้าออนไลน์ สภาฯ ยืนไว้อาลัยเป็นเกียรติ'ปู่ชัย' 2ส.ส.ใหม่ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ 33 
16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ศาลรธน.รับวินิจฉัยร่างพรบ.งบ 63 โมฆะหรือไม่ หลังสส.เสียบบัตรแทนกัน 34 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาล รธน.เร่งปิดคดีเสียบบัตร แฉพฤติกรรม ส.ส.ฉาวยังไม่จบ 35 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ ส.ส. อนค. จ่อฟ้องกลับ'ณฐพร' ชี้คดีติดตัวเพียบ 37 
19 MGR ออนไลน์ ส.ส.อนาคตใหม่เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้งไม่เลิก 39 
20 News 1 ออนไลน์ ส.ส.อนาคตใหม่เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้งไม่เลิก 41 
21 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ส.ส.อนค.เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” ยื่น กกต. ยุบพรรคเพ่ิม 43 
22 ไทยรัฐออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง 3 ส.ส.แจง คดีเสียบบัตรคนอ่ืน 44 
23 ไทยรัฐออนไลน์ “อุตตม” ยัน คลังเตรียมแผนรับมือ หลังศาลรับค าร้องวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบ 63 49 
24 ไทยรัฐออนไลน์ “สถิตย์” ชงปรับปรุงทบทวนแผนปฏิรูปประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายที่มปีระสิทธภิาพ 50 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาล รธน. เร่งปิดคดีเสียบบัตร แฉพฤติกรรม ส.ส.ฉาวยังไม่จบ 52 
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หนา้แรก / การเมือง  

 

 

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศกกต.ให้‘จักรพันธ์ ปชป.’พ้น สส. ‘พีระวิทย’์ เป็นแทน 
วนัพธุ ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.49 น. 

ราชกจิจาฯแพร่ประกาศกกต.ให้‘จกัรพันธ์ ปชป.’พ้นสส. ‘พีระวิทย์’เป็นแทน 

29 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง “ให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในล าดับท้ายพ้นจากต าแหน่งและให้ผู้มีรายชื่อในบัญชี

ร ายชื่ อของพรรคการ เมื อ ง เป็ นสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ ”  โดยมี ร ายละ เ อียดดั งนี้ 

  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการ

เลือกตั้งได้ก าหนดให้วันที่ 24 มีนาคมพ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้งซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ

เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2562 และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้

ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

วันที่ 16 มกราคม 2563 ประกาศให้นายจักพันธ์ปิยพรไพบูลย์ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์

ล าดับที่ 26 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนั้น 

เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสามประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ต้องด าเนินการค านวณเพ่ือหาจ านวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ตามมาตรา 131 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560 

ประกอบมาตรา 128 มาตรา 129 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469596 
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ด่วน ! “ราชกิจจาฯ” ประกาศให้ “จักรพันธ”์ 
 ปชป. พ้นจากต าแหน่ง ส.ส. และให ้“พีระวิทย์”  
พรรคไทรักธรรมเป็นแทน 

วันที่ 29 มกราคม 2563 - 19:07 น.  

  สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เรื่อง “ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในล าดับท้ายพ้นจากต าแหน่งและให้ผู้มี

รายชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ” โดยมีรายละเอียดคือ 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ก าหนดให้วันที่ 24 มีนาคมพ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้งซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2562 และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างลง วันที่ 16 มกราคม 
2563 ประกาศให้นายจักพันธ์ปิยพรไพบูลย์ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ล าดับที่ 26 เลื่อน
ขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนั้น เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนาย
ชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสามประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ต้อง
ด าเนินการค านวณเพ่ือหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ตามมาตรา 
131 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 128 
มาตรา 129 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 
2561 จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและประกาศ
รายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังนี้ 1.รายชื่อพรรคการเมืองและ
รายชื่อผู้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อล าดับที่ชื่อพรรคการเมืองรายชื่อผู้พ้นจ ากตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อล าดับที่ชื่อพรรคการเมืองรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม นายพีระวิทย์ 
เรื่องลือดลภาค  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1929723 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1929723
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/09/ราชกิจจา-1.jpg
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ราชกจิจาฯ แพร่ประกาศ กกต.ให้  'จกัรพนัธ์' พ้น ส.ส.  

29 มกราคม 2563 - 20:41 น.  

 

 

          เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง “ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในล าดับท้ายพ้นจากต าแหน่งและให้ผู้มีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ก าหนดให้วันที่ 24 มีนาคมพ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้งซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2562 และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้
ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
วันที่ 16 มกราคม 2563 ประกาศให้นายจักพันธ์ปิยพรไพบูลย์ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์
ล าดับที่ 26 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนั้น 

          เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสามประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ต้องด าเนินการค านวณเพ่ือหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ตามมาตรา 131 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 
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          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560 
ประกอบมาตรา 128 มาตรา 129 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 

  

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/413617?adz= 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/413617?adz
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หนา้แรก / การเมือง  

 

 

 

ขนุพล พปชร.ตบเทา้ใหก้ าลงัใจ ‘ลูกไวพจน์’ ลงรักษาเกา้อ้ีเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
วนัพธุ ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.49 น. 

ขุนพลพปชร.ตบเท้าให้ก าลังใจ‘ลูกไวพจน์’ ลงรักษาเก้าอี้เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่หอประชุมอ าเภอพรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร นายธนบูรณ์ สินมานะ 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งจังหวัดก าแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ , นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด

ก าแพงเพชร , นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอ าเภอพรานกระต่าย และผู้เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่างลง ภายหลัง พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ถูกออก

หมายจับในข้อหาคดีล้มประชุมอาเซียน ท าให้ต้องพ้นสมาชิกภาพ ส.ส. โดยได้ก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 29 

มกราคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. และก าหนดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 

ก่อนเวลาเปิดรับสมัครเล็กน้อยมีตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) คือ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ บุตรชาย

ของ พ.ต.ท.ไวพจน์ มาสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเอง และยังมีประชาชนหลายร้ อยคนมาให้ก าลังใจ นอกจากนี้ยังมี

นักการเมืองส าคัญ เช่น นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี , นายสุรสิทธฺ์ วงศ์วิทยานันท์ 

ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ส.เขตต่างๆของพรรคพลังประชารัฐ เช่น นายอนันท์ ผลอ านวย , 

นายปริญญา ฤกษ์หร่าย มาให้ก าลังใจผู้สมัครในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก 

นายเพชรภูมิ กล่าวว่า มีความม่ันใจ ตนได้เบอร์ผู้สมัครหมายเลข 1 จากการมาสมัคร ส.ส.ครั้งแรกของตน หลังจาก

ที่ได้เรียนรู้ และเป็นผู้ช่วยของบิดามาโดยตลอด ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี ยิ่ง ตนขอกราบ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสตนได้มีโอกาสเริ่มต้นในถนนการเมืองอย่างเต็มตัว ตนจะท าให้ดีที่สุด 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469573 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/469573
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ศาล รธน.รับวินิจฉัยปมเสียบบัตร ท าร่างงบฯโมฆะหรือไม่ สั่งเลขาสภาฯ -3 ส.ส.แจง 
เผยแพร่: 29 ม.ค. 2563 16:48  

 

 
 

ศาลรธน.มีมติรับค าร้อง รับวินิจฉัยปมเสียบบัตรท าร่างพ.ร.ป.งบฯโมฆะหรือไม่ สั่งเลขาสภาฯ-3 ส.ส.แจงภายใน 4 

ก.พ. ตีตกค าร้อง "เสรีพิศุทธ์" เหตุชื่อซ้ า 

  วันนี้ (29ม.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับค าร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของนายวิรัช รัตนเศรษฐ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะ จ านวน 109 คน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เขียงใหม่ และคณะ จ านวน 84 คน ขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากต้องด้วยหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 

มาตรา 7 (1)และให้รวมเป็นการพิจารณาค าร้องทั้งสองเข้าด้วยกัน พร้อมแจ้งให้ผู้ทราบและให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสร

ศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายฉลอง เทอดวีระพงศ์  ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม พูลเจริญ 
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ส.ส.สุมทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ชารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ

พร้อมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 4 ก.พ.นี้  

ส่วนที่ประธานสภาฯส่งค าร้องของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และคณะ จ านวน 77 คน 

ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นเดียวกันนั้น เมื่อตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องเห็นว่า มี

ลายมือชื่อของผู้เสนอความเห็นซ้ ากับที่นายสมพงษ์ เสนอจ านวน 30 คน จึงท าให้จ านวนส.ส. ที่เข้าชื่อเสนอความเห็น

ตามค าร้องนี้มีจ านวนไม่ถึง1ใน 10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาคือ 75 คน จึงไม่ต้องด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1 )ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 จึงมีค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 

 

 

 
  

 

อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000009645 

ส านักข่าวผู้จัดการออนไลน์ : https://mgronline.com/politics/detail/9630000009645 

ส านักข่าวประชาชาติธุรกิจ : https://www.prachachat.net/politics/news-415738 

 

 

 

https://news1live.com/detail/9630000009645
https://mgronline.com/politics/detail/9630000009645
https://www.prachachat.net/politics/news-415738
https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https://news1live.com/detail/9630000009645
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หนา้แรก / การเมือง  

วนัพธุ ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.08 น. 
 
 

 

‘วษิณุ’ ฟันฉบั! เสียบบตัรแทนกนัส.ส.ส่อหลุดต าแหน่ง 3 ทางออกงบอืด 
ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน หนาว ! อาจพ้นสมาชิกภาพ หลังเป็นต้นเหตุท าร่างพรบ.งบประมาณฯล่าช้า “วิษณุ” 

แนะสภาเร่งตรวจสอบหาคนผิดส่งศาล อย่าปล่อยลอยนวล พร้อมหามาตรการป้องกันในอนาคต  แพลมรัฐบาล
เตรียมทางออกไว้แล้ว รอดูผลวินิจฉัยศาลก่อน การันตี งบประจ า-งบลงทุนผูกพันไม่สะดุดแน่นอน  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติรับค าร้องของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ขอให้วินิจฉัยว่า ร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563ชอบหรือไม่ว่า   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เตรียมการทางออกเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณไว้แล้ว  ส่วนจะเป็นอย่างไรตนไม่สมควรพูด เพราะฝ่ายค้านก็ออกมา
เตือนอยู่ว่า ไม่ให้ตนพูดชี้น า   

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ประเมินหรือไม่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาในการพิจารณารับหรือไม่รับเท่าใด นายวิษณุ 
กล่าวว่า ไม่ได้ประเมิน แต่เราคิดให้ยาวไว้ก่อน เข้าใจว่า สัปดาห์หน้าส านักงบประมาณจะเสนอมาตรการเตรียมการ
รองรับบางอย่างเข้ามา แต่เขาต้องรอฟังศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก่อน เพราะหากศาลสั่งรับเรื่อง ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่
แสดงให้เห็นว่า จะใช้เวลาในการพิจารณาเท่าใด  เพ่ือให้เขาคิดแนวทาง  

 “ผมได้ให้แนวทางกับส านักงบประมาณและรายงานนายกฯไปแล้วว่า ถ้าศาลรับเรื่อง ระหว่างการพิจารณาจะนาน
เท่าไหร่ก็ตาม รัฐบาลเองต้องใช้เวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมการ   ซึ่งทางออกมาตรการรองรับเราคิดไว้
หลายทาง ซึ่งมากกว่า 3 ทาง  แต่ผมไม่สมควรบอก และไม่ว่า อย่างไรงบประจ าของข้าราชการ สามารถใช้ได้ เพราะ
รัฐธรรมนูญมาตรา 141 ระบุไว้ว่า หากงบประมาณออกไม่ทัน ก็ให้ใช้งบประมาณของปีเก่าไปพลางก่อน โดยส านัก
งบประมาณจะมีหน้าที่ควบคุมวินัยการเงินการคลัง” นายวิษณุ กล่าว  

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ส่วนงบลงทุนอะไรที่ผูกพันอยู่ก็สามารถด าเนินการได้ ตนเข้าใจว่างบประมาณลงทุนมีอยู่ 3 
แสนกว่าล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่ผูกพันอยู่บ้าง ก็สามารถท าได้  แต่จะหามาตรการไม่ให้กระทบกับเอกชน และ
ผู้ประกอบการ  โดยน าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมาค านึงด้วย เพราะงบประมาณของรัฐจะมีส่วนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ถ้าจะกระทบก็กระทบงบลงทุนของโครงการใหม่เท่านั้น  ซึ่งเราจะหามาตรการในส่วนของงบโครงการ
ใหม่ว่าจะท าอย่างไร 

เมื่อถามว่า การกู้เงินจะเป็นทางออกหนึ่งหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนตอบไม่ได้ กระทรวงการคลังและส านัก
งบประมาณจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งคนที่เคยเป็นรัฐบาลจะรู้ว่า มีวิธีการอยู่  และทางออกกรณีงบประมาณล่าช้าตามปกติ

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ทางออกกรณีงบประมาณล่าช้าด้วยกรณีพิเศษเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  เพราะงบประมาณเคยออกมาช้าหลาย
ครั้งแล้ว 

“สิ่งที่รัฐบาลต้องระวังมีอย่างเดียวคือ เรื่องวินัยการเงินการคลัง และที่ผมพูดทั้งหมดคือทางแก้เรื่องงบประมาณ 
และผมไม่เคยพูดว่าการเสียบบัตรไม่ใช่ปัญหาร้ายแรง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ละเลยเรื่องการตรวจสอบหาผู้กระท าผิด
ในเรื่องนี้นะ  เพราะขณะที่ทุกคนไปเตรียมการต่างๆอะไรมากมาย แล้วคนที่ท าผิดล่ะ ท าไมจึงยังลอยนวลอยู่” 

เมื่อถามย้ าว่า หมายถึงคนที่กระท าผิดโดยการเสียบบัตรแทนกันใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ฮูเอฟเวอร์ ใครก็
ตาม ที่เป็นต้นเหตุที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งจนถึงขณะนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าสภาสอบกันไปแล้วอย่างไร  ได้ความอย่างไรบ้าง 
และยังต้องสอบจนกระทั่งได้ความออกมา ซึ่งบางทีอาจจะช้า พวกคุณเห็นหรือไม่จากคดีที่เราชอบอ้างกันเมื่อปี 56 -57 
ที่เสียบบัตรคนหนึ่งหลายใบ มาถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ยินข่าวเรื่องการลงโทษ กี่ปีมาแล้วล่ะ นั่นแสดงว่าการสอบอาจจะช้า”  

เมื่อถามว่า แสดงว่าคนที่เสียบบัตรแทนกันจนเป็นประเด็นท าให้พ.ร.บ. งบประมาณล่าช้า จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “คนเสียบบัตรแทนกันนั้นผิดอยู่แล้ว และแน่นอนว่า เขาต้องรับผิดชอบ ในเมื่อเขาเป็น
ต้นเหตุ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า ไม่เกิดความเสียหายเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อการ กระท านั้นอยู่แล้ว  และเม่ือเกิดความ
เสียหายขึ้น ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบอีกหลายเท่า  ขณะเดียวกัน ก็ควรต้องมีการเตรียมมาตรการต่อไปด้วยว่า หากเกิด
เหตุลักษณะอย่างนี้ขึ้นในอนาคตอีก จะด าเนินการอย่างไร ดังนั้นต้องระวังเดี๋ยวจะเกิดเหตุอย่างนี้กับกฎหมายอ่ืนอีก” 

 เมื่อถามว่า ที่บอกว่า คนผิดจะต้องรับผิดชอบนั้นคืออย่างไร รองนายกฯกล่าวว่า “ รับผิดชอบก็คือรับผิดชอบ สุด
จะแจกแจงได้” 

เมื่อถามย้ าว่า ควรจะมีการฟ้องเอาผิดทางแพ่งด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า  ไมแ่น่ใจ  
เมื่อถามว่า แสดงว่าทางสภาจะต้องรีบตรวจสอบและควรมีค าวินิจฉัยกรณีนี้ออกมาโดยเร็วใช่หรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่า ตนไม่ได้บอกว่า จะต้องรีบมีค าวินิจฉัยแต่สภาจะต้องสอบข้อเท็จจริง และตนก าลังจะบอกว่า ต้องมีการ
ด าเนินคดีเท่านั้น โดยเมื่อมีผลออกมาอย่างไรจะต้องด าเนินการฟ้อง ซึ่งจะเป็นใครฟ้องก็ได้ เช่น ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่
เขามีอ านาจ ซึ่ง ไม่ใช่เรื่องยาก ดูจากเคสตัวอย่าง ของคุณนริศศร ทองธิราช อดีต ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย นั้นใคร
เป็นคนด าเนินการ 

 “สภาจะต้องด าเนินการสอบให้จบแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป ซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องฟ้องศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือจะเป็นคดีอาญาธรรมดา หรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งขณะนี้คุณศรีสุวรรณ 
จรรยา ก็ได้ไปยื่นร้องต่อป.ป.ช. แล้ว นั่นก็ถือเป็นช่องทางหนึ่ง” 

เมื่อถามว่า แสดงว่าหากมี ส.ส. เสียบแทนกันกี่คน ก็คือผู้กระท าผิดทั้งหมดและต้องถูกลงโทษทั้งหมดใช่หรือไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ว่า ใครที่เกี่ยวข้อง ถือว่า สมรู้ร่วมคิด และวางแผนทั้งหมด 

เมื่อถามว่า หากมีการด าเนินคดีกับส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกัน แสดงว่า จะมีผลกระทบถึงสมาชิกภาพของ ส.ส. 
เหล่านั้นด้วยใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า แอทดิเอ็น นั่นคือจุดหมายปลายทาง ที่จะต้องน าไปสู่อย่างนั้น แต่ในระหว่าง
ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นตนก็ตอบไม่ถูก เพราะไม่ทราบข้อเท็จจริง เอาสั้นๆ ว่ายังไม่มีเหตุที่จะต้องไปขยายอะไร ตอนนี้ต้อง
ด าเนินการให้ได้ตัวออกมาก่อน ซึ่งก็ดีแล้วส าหรับการที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469485 
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ส.ส.อนาคตใหม่ เตรียมฟ้องกลบั “ณฐพร” กลัน่แกลง้ ฟ้องซ ้ า ยบุพรรค  

ไทยรัฐออนไลน์29 ม.ค. 2563 12:35 น. 

 

ส.ส.อนาคตใหม่ แถลง เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้งไม่เลิก ฟ้องซ้ าปมยุบพรรค วอน สื่อจับตาพฤติกรรม การ
กระท าดังกล่าว มีเบื้องหลัง เพ่ือแลกกับคดีส่วนตัว หรือไม่ 

วันที่ 29 ม.ค. ที่อาคารรัฐสภา ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ประกอบไปด้วยนายธีรัจชัย พันธุมาศ, นายประเสริฐพงษ์ 
ศรนุวัตร, นายคารม พลพรกลาง และนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เตรียม
ด าเนินการทางกฎหมายตอบโต้นายณฐพร โตประยูร ที่ได้ยื่นเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา โดยจะท าการฟ้องกลับนายณฐพร ในข้อหาตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 
101 วรรค 1 

โดยในส่วนของนางอมรัตน์ ระบุว่า จากกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ให้
มีการยกค าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ ด้วยมติเอกฉันท์ แต่นายณฐพร ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรม ยังคงเดินทางไป กกต. ด้วย
ส านวนหลักฐานชุดเดิม เพ่ือยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ อีกครั้ง เป็นพฤติการณ์ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เราไม่ต้องการเห็น
บุคคลใดน าสถาบันเบื้องสูงมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองดังที่นายณฐพรท าอีกแล้ว 

ในการนี้ ตนอยากให้สื่อมวลชนและประชาขนได้ร่วมกันตั้งข้อสังเกตดังนี้ ประการแรก คดีฟอกเงินสหกรณ์
คลองจั่น ที่นายณฐพร เป็นจ าเลย อยู่ในชั้นอัยการพิเศษ ขอให้ทุกคนร่วมกันจับตาว่า อัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ ประการ
ที่สอง นายณฐพรเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มี
บทบาทเกี่ยวกับการซื้ออาวุธ ท าให้น่าสังเกตว่า จ าเลยที่มีคดีร้ายแรงแบบนี้ กระทรวงกลาโหม น ามาท างานเป็นที่
ปรึกษาได้อย่างไร และมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นายณฐพรท าอยู่หรือไม่ 
“เรื่องเสียเวลาเช่นนี้ควรจะยุติได้แล้ว ยอมรับค าพิพากษาของศาล หากนายณฐพรยังด าเนินกระบวนการน าสถาบันมา
ใช้เป็นเครื่องมือ ก็ควรจะต้องรับผิดขอบกับการท าความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนด้วย ทั้งสถาบันพรรคการเมือง คือ พรรค
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อนาคตใหม่ ประชาชน และสมาชิกพรรค ก าลังได้รับความเสียหายจากการกระท าของนายณฐพร เราไม่อาจปล่อยให้มี
นักร้องเรียนรายวันยังคงท าตัวเช่นนี้ ปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนต่อไปเช่นนี้ได้ ตนและ เพ่ือน ส.ส.  จึง
ต้องขอฟ้องกลับนายณฐพร ต่อไป” นางอมรัตน์ กล่าว 

ด้านนายคารม ระบุว่า ปกติตามประเพณีของพรรคอนาคตใหม่ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่มีสาระ เราจะอดทนไม่ฟ้องกลับ 
เราเป็นนักการเมืองที่มีความระมัดระวังอยู่แล้ว พยายามท าการเมืองในแนวทางที่สร้างสรรค์ แต่ในกรณีของนายณฐพรนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญเองก็บอกว่า ค าร้องของนายณฐพร เอามาจากเว็บไซต์ สื่อว่าหลักฐานไม่มีความหนักแน่น นายณฐพร ซึ่ง
มีความรู้ทางกฎหมายดี ในฐานะอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ควรจะทราบว่า เรื่องมันไปต่อไม่ได้แล้ว การกระท า
ของนายณฐพรจึงเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากการพยายามหาช่องทางหาเรื่องพรรคอนาคตใหม่ เมื่อนายณฐพร ยังคงฝืน ท า
ให้พวกตนเป็นผู้เสียหาย ตนก็จะขอด าเนินการฟ้องกลับนายณฐพรให้ถึงท่ีสุด โดยไม่มีการยอมความเป็นอันขาด 

ในส่วนของนายประเสริฐพงษ์ ได้ตั้งข้อสังเกตอีกประการ ว่า ที่ตนทราบมานายณฐพรยังมีเบื้องหลังอีกหลาย
เรื่อง เช่น ก าลังจะมีการวิ่งเต้นรัฐบาลให้ตั้งกองทุนส าหรับห้าสหกรณ์ท่ีล้มไป เป็นการใช้ภาษีของประชาชนที่คาดว่า จะ
ไม่ต่ ากว่า 3 พันล้านบาท ที่นายณฐพร ท าเสียหายกับชาติบ้านเมืองเอาไว้เอง ตนก็อยากเรียนไปทางนายณฐพรว่า ขอให้
สงบสติอารมณ์ เข้าหาธรรมะบ้าง เราอดทนมาพอสมควรแล้ว ขอให้นายณฐพรได้ทบทวน และขอให้สังคมได้ติดตาม
พฤติการณ์และเบื้องหลังของนายณฐพรต่อไป 

ด้านนายธีรัจชัย กล่าวยืนยันว่า นับแต่นี้ไปพรรคอนาคตใหม่ จะไม่ทนไม่ถอย จะตอบโต้ผู้กลั่นแกล้งพรรค
อนาคตใหม่ และนักร้องที่จะท าให้พรรคอนาคตใหม่เสียหายต่อไป ตนขอว่าอย่าท าร้ายกันด้วยวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์
เช่นนี้เลย ปล่อยให้พรรคอนาคตใหม่ต่อสู้ในสภาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปดีกว่า 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1759026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1759026
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ศาลรธน.มีมติรับวนิิจฉยั พรบ.งบ’63 นดัสภาฯ-สส.ช้ีแจง 4 กพ. 
วนัพฤหสับดี ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาค าร้องร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ’63 ตราขึ้นโดยถูกต้องหรือไม่ กรณี สส.เสียบบัตรแทน
กัน ให้ เลขาฯสภา-ฉลองเทอดวีระพงศ์-ภริมพูลเจริญ-สมบูรณ์ ซารัมย์”ยื่นค าชี้แจง4 ก.พ.ด้าน‘วิษณุ’ย้ ารบ.เตรียม
ทางออกไว้แล้ว การันตี งบประจ า-งบลงทุนผูกพัน ไม่สะดุด ย้ าสส.เสียบบัตรแทน ต้องรับผิดชอบ อดีตสส.ปชป.แฉซ้ า’
ภท.’เสียบบัตรแทนกันอีก ด้าน’ถาวร’ปัดเสียบบัตรแทนคนอ่ืน ขณะที่”ฝ่ายค้าน”นัดถก30ม.ค.เคาะชื่อรมต.ถูกยื่น
ซักฟอก คาดยื่นได้ศุกร์31นี้ 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการติดตามผลยื่นค าร้องของ ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
กรณีเกิดเหตุเสียบบัตรแทนกันว่าจะติดตามศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับค าร้องหรือไม่ ขออย่าเพ่ิงสมมุติว่าศาลไม่
รับค าร้อง ทุกอย่าง มีทางออก ไม่มีทางตัน 

วิษณุเตรียมทางออกพรบ.งบไว้แล้ว 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติรับค าร้องของนายชวน หลีกภยั 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ขอให้วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563ชอบหรือไม่ ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการทางออกเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณไว้อยู่แล้ว ส่ วนจะเป็น
อย่างไรตนไม่ควรพูด เพราะฝ่ายค้านออกมาเตือนอยู่ว่าไม่ให้พูดชี้น า และไม่ได้ประเมินหากศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณา
จะใช้เวลาเท่าใด แต่เราคิดให้ยาวไว้ก่อน เข้าใจว่าสัปดาห์หน้าส านักงบประมาณจะเสนอมาตรการเตรียมการรองรับ
บางอย่างเข้ามา แต่เขาต้องรอฟังศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก่อน เพราะหากศาลสั่งรับเรื่องอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แสดงว่า
จะใช้เวลาในการพิจารณาเท่าใด โดยทางออกมาตรการรองรับเราคิดไว้มากกว่า 3 ทาง แต่ไม่สมควรบอก และไม่ว่า
อย่างไรงบประจ าของข้าราชการสามารถใช้ได้ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 141 ระบุหากงบประมาณปีใหม่ออกไม่ทั น ให้
ใช้งบประมาณของปีเก่าไปพลางก่อน โดยส านักงบประมาณจะมีหน้าที่ควบคุมวินัยการเงินการคลัง 

นายวิษณุกล่าวต่อว่าส่วนงบลงทุนอะไรที่ผูกพันอยู่ก็สามารถด าเนินการได้ เข้าใจว่างบประมาณลงทุนมีอยู่ 3 แสน
กว่าล้านบาทซึ่งมีส่วนที่ผูกพันที่อยู่บ้าง ก็สามารถท าได้ แต่จะหามาตรการไม่ให้กระทบกับเอกชน และผู้ประกอบการ

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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โดยน าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมาค านึงด้วย ทั้งนี้ ถ้าจะกระทบก็กระทบงบลงทุนของโครงการใหม่เท่านั้น ซึ่งเราจะ
หามาตรการในส่วนของงบโครงการใหม่จะท าอย่างไร ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลต้องระวังมีอย่างเดียวคือ เรื่องวินัยการเงินการคลัง 
แต่ไม่ละเลยเรื่องการตรวจสอบหาผู้กระท าผิดในเรื่องนี้นะ ขณะที่ทุกคนไปเตรียมการต่างๆมากมาย แล้วคนที่ท าผิด
ท าไมจึงยังลอยนวลอยู่ โดยเฉพาะใครก็ตาม ที่เป็นต้นเหตุที่จะต้องรับผิดชอบ 

ชี้เสียบบัตรแทน ผิดต้องรับผิดชอบ 
เมื่อถามว่าแสดงว่าคนที่เสียบบัตรแทนกันจนเป็นประเด็นท าให้พรบ.งบประมาณล่าช้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช่

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าคนเสียบบัตรแทนกันนั้นผิด ใครที่เกี่ยวข้อง สมรู้ร่วมคิด วางแผน แน่นอนว่าเขาต้องรับผิดชอบ 
เมื่อเป็นต้นเหตุ แต่ถึงแม้ว่าไม่เกิดความเสียหายเขาก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วต่อการกระท านั้นและเมื่อ เกิดความเสียหาย
ขึ้น ต้องเป็นความรับผิดชอบอีกหลายเท่า ส่วนจะต้องมีการฟ้องผิดเอาแพ่งด้วยหรือไม่นั้น ไม่แน่ใจแต่ต้องมีการ
ด าเนินคดีเท่านั้น อาจจะต้องฟ้องศาลฎีกาแผนก คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือจะเป็นคดีอาญา
ธรรมดา ตอนนี้ต้องรอผลสอบจากสภาฯให้จบก่อน 

เมื่อถามว่าแสดงว่าจะมีผลกระทบถึงสมาชิกภาพของส.ส.เหล่านั้นด้วยใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่า นั่นคือจุดหมาย
ปลายทางท่ีจะต้องน าไปสู่อย่างนั้น แต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นตนก็ตอบไม่ถูกเพราะไม่ทราบข้อเท็จจริงตอนนี้ยังไม่มีเหตุ
ต้องไปขยาย ตอนนี้ต้องด าเนินการให้ได้ตัวก่อน 

ศาลรับค าร้อง-สั่งช้ีแจงก่อน4ก.พ. 
เวลา 16.00น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ง

ความเห็นของ สส.ขอให้ศาลรัฐธรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา148 วรรคหนึ่ง (1) จ านวน 3 ค าร้อง คือ ค าร้อง
ของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพปชร.และคณะจ านวน 109คน (เรื่องพิจารณาที่ 2/2563) ค าร้องของ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยและคณะจ านวน 84 คน (เรื่องพิจารณาที่ 3/2563) และค าร้องของ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย และคณะจ านวน 77 คน (เรื่องพิจารณาที่4/2563) ว่า 
ร่าง พรบ.งบฯตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลพิจารณาข้อเท็จจริงตามค าร้องและ
เอกสารประกอบค าร้องทั้ง 3เรื่องแล้วเห็นว่า เรื่องพิจารณาที่2/2563 และที่ 3/2563 มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็น
ประเด็นเดียวกันจึงให้รวมการพิจารณาทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกัน จึงมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้
ร้องทราบและให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการสภาฯ ,นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ สส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย, น.ส.ภริม พูล
เจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐและนายสมบูรณ์ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ยื่นค าชี้แจงเป็น
หนังสือพร้อมข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 4กุมภาพันธ์นี้ 

ส่วนค าร้องเรื่องพิจารณาที่4/2563 กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เมื่อตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่า 
เป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องพิจารณาที่ 3/2563 ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้เสนอความเห็นซ้ ากับเรื่องดังกล่าว จ านวน 30คน 
ท าให้จ านวน สส.ที่เข้าชื่อเสนอความเห็นตามค าร้องดังกล่าว มีจ านวนไม่ถึงหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา (จ านวน 75 คน) กรณีดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 
วรรคหนึ่ง (1) ประกอบ พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.26561 มาตรา7 (1) จึงมีค าสั่งไม่รับค าร้องไว้
พิจารณาวินิจฉัย 
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ฝ่ายค้านตั้งเป้าซักฟอกรัฐบาล3วัน 
ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.)และประธานคณะกรรมการประสานงมานพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อสภาว่า พรรคฝ่ายค้าน จะยื่นญัตติภายใน
วันที่ 31มกราคมโดยเลื่อนจากวันที่ 29 มกราคมนี้เพราะมีข้อมูลส าคัญที่ไม่อยากให้ตกหล่นไป ในกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยรับหรือไม่รับค าร้องกรณีเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ เพ่ือให้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้หารือร่วมกันอีกครั้งในการ
ก าหนดประเด็นเพ่ิมและบุคคลที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านต้องการให้การอภิปรายเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งซ่อมที่ 
จ.ก าแพงเพชรในวันที่ 23กุมภาพันธ์ จะได้ไม่ท างานอย่างกดดันโดยการอภิปรายฝ่ายค้านตั้งใจไว้ว่าไม่น้อยกว่า 3วัน 

จี้บิ๊กตู่รับผิดชอบเสียบบัตรแทนกัน 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย(พท.)ยืนยันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของพรบ.

งบประมาณฯเกิดขึ้นจากปัญหาเสียบบัตรแทนกันของสส.ฝ่ายรัฐบาล ไม่ใช่การเล่นการเมืองของฝ่ายค้าน ที่น าเรื่อง
ดังกล่าวมาตรวจสอบอย่างที่มีความพยายามบิดเบือนกัน ปัญหาที่เกิดขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะผู้น ารัฐบาล รวมทั้งหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่ลูกพรรคตัวเองเสียบบัตรแทนกัน จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ 
โดยต้องตรวจสอบและลงโทษขั้นเด็ดขาดกับ สส.ที่โดดประชุมและทิ้งบัตรไว้ให้คนอ่ืนลงคะแนนแทน จนกลายเป็น
การชัตดาวน์งบฯเรื่องแค่นี้ ผู้น าทั้ง 2 พรรคตรวจสอบไม่ได้ว่า ใครเป็นคนเสียบบัตรแทน สส.ที่โดดประชุม อาจหมายถึง
การสมรู้ร่วมคิดหรือเข้าข่ายช่วยกันปกปิดความจริง แล้วอย่างนี้ประชาชนจะไว้ใจให้บริหารประเทศได้อย่างไร 

ท้ารบ.เปิดแผนส ารองหากงบล่าช้า 
น.อ.อนุดิษฐ์ยังฝากไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ว่าควรแสดงภาวะผู้น าในการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังหลัง

ประชาชนผิดหวังในทุกๆเรื่องมาแล้วซึ่งการใช้งบฯจะล่าช้าออกไปแค่ไหนขึ้นอยู่กับการกล้ าตัดสินใจของผู้น า หากยัง
ล่าช้าออกไปเรื่อยๆจะยิ่งเป็นการซ้ าเติมภาวะเศรษฐกิจจนอาจผงกหัวไม่ขึ้น หากงบต้องล่าช้าออกไป 2 -3เดือน รัฐบาล
ควรเปิดเผยแผนส ารองออกมาให้ชัดเจนเพ่ือสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน หากไม่มีงบฯ
ลงทุนใหม่จะกระทบกับแผนการลงทุน ซึ่งเป็นความหวังเดียวที่ยังเหลือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ฝ่ายค้านนัดเคาะชื่อซักฟอก30มค. 
พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ(กพศ.)พรรคเพ่ือไทย(พท.)กล่าวถึง

การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้ข้อมูลทุกสารทิศได้หลั่งไหลมาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไว้ใช้ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลสืบทอดอ านาจ จนท าให้จ านวนรัฐมนตรีที่น่าจะถูกอภิปรายเป็นจ านวนเลขสองหลักเข้าไปแล้ว ซึ่งเป็น
รัฐมนตรีอยู่ในพรรคขนาดใหญ่และพรรคขนาดกลาง แต่ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านมีข้อคิดเห็นตรงกันชัดเจนว่า 
เป้าหมายหลักยังคงเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สืบทอดอ านาจ ดังนั้นวันที่ 30มกราคม หัวหน้าพรรคร่วม
ฝ่ายค้านจะหารือกันครั้งสุดท้ายเพ่ือหาบทสรุปว่า สมควรจะเหลือจ านวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายกี่คน เมื่อหารือเสร็จ
จะเข้าสู่กระบวนการยื่นญัตติต่อไปทันที ยืนยันว่าข้อมูลที่มีอยู่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่า ผู้น าสืบทอดอ านาจที่ปัจจุบัน
นี้ชื่อเสียงเชิงบวกในตัวเองที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดอยู่แล้ว เมื่อถูกอภิปรายจะเหลือแต่ชื่อเสียงเชิงลบ จนเป็นเหตุให้มิ
อาจน าพาองคาพยพรัฐบาลสืบทอดอ านาจเดินต่อไปได้ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง
ได้ 
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ปชป.แฉภท.เสียบบัตรแทนกันอีก 
วันเดียวกัน ที่รัฐสภา น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะตัวแทนประชาชน 

แถลงข่าวน าหลักฐานเปิดเผยถึงการเสียบบัตรแทนกันของ สส.พัทลุง เขต1พรรคภูมิใจไทย (ภท.)ว่าสส.คนดังกล่าวไม่ได้
อยู่ในห้องประชุมสภา ในวันที่ 10มกราคม2563 ขณะพิจารณาร่างพรบ.งบฯโดยตนได้ไปตรวจสอบพบว่า สส.คน
ดังกล่าวมีไฟล์ทบินช่วงเวลา 20.50น.- 22.50น.ซึ่งเดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯไปยังสนามบินหาดใหญ่ จ.
สงขลาขอให้สภาฯตรวจสอบการท าหน้าที่เพราะสส.ท างานอยู่บนภาษีของประชาชน ส่วนการเปิดเผยครั้งนี้จะท าให้รอย
ร้าวระหว่างพรรคปชป.กับพรรค ภท.ยิ่งร้าวขึ้นหรือไม่ น.ส.สุพัชรีกล่าวว่าตนไม่ได้มาในนามพรรคแต่มาในนามส่วนตัว
ตามที่ประชาชนร้องเรียนมา ทั้งนี้ มีรายงานว่าบุคคลที่กล่าวอ้างถึงคือ นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต1 พรรคภูมิใจ
ไทย 

‘ศักดิ์สยาม’พร้อมสอบข้อเท็จจริง 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรค ภท.กล่าวถึงกรณี น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร ออกมา

ระบุว่ามีสส.พรรคภท.อีกคนเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่างพรบ.งบฯโดยมีการเปิดเผยชื่อต่อมาว่าคือนาย
ภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต1 พรรค ภท.ว่า ตนขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ถ้าเป็นเรื่องจริงจะต้องด าเนินการ
เช่นเดียวกับกรณี นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ สส.พัทลุง เขต2 พรรคภูมิใจไทยและนางนาที รัชกิจประการ สส.บัญชี
รายชื่อ พรรค ภท. 

‘ถาวร’ยันไม่ได้เสียบบัตรแทนใคร 
ทางด้าน นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ได้แถลงถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปภาพระบุเป็นการเสียบบัตรแทนกัน

ของตนเองว่าที่นั่งที่ตนใช้ลงคะแนนเป็นที่นั่งของ นายประกอบ รัตนพันธ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคปชป.ซึ่งทราบกันดี
ว่าที่นั่งห้องประชุมจันทรา มีที่นั่งเพียง 250ที่นั่ง จุดที่เสียบบัตรก็มีไม่เพียงพอ วันนั้นนายประกอบ ไม่ได้นั่งอยู่ในที่นั่ง 
แต่มีบัตรเสียบอยู่ จะเห็นว่าระหว่างตนดึงบัตรออกตนได้เสียบบัตรตัวเองเข้าไปเพ่ือลงคะแนน ไม่ได้ลงคะแนนให้ นาย
ประกอบ หรือให้ใคร ขอให้เข้าใจกันใหม่ อย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ให้สภาเสียหาย ตนระมัดระวังอยู่แล้ว เพราะตนเป็นนัก
กฎหมาย เป็นนักการเมืองอาวุโส ทั้งยังเคยตรวจสอบคนอ่ืนมา แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของสภา 
 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469606 
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29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:49 น.     

เดือดแล้ว! 'แรมโบ้อสีาน' ท้าชน 'เหลิม' ขู่ซักฟอกนอกสภาฯ เปิดเรือ่งลับพรรคเพื่อไทย 
 

 
 

29 ม.ค.63 - นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์  หรือ "แรมโบ้อสีาน" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวที่ จ.
นครราชสีมาว่าวันนี้ตนกล้าท้าพิสูจน์เลยว่า อยู่มาหลายนายกรัฐมนตรี ท่านจะเลือกเอานายกรัฐมนตรีบริหารบ้านเมือง
อย่างลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ ที่มือสะอาดและตั้งใจทุ่มเทท างานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย หรือจะเลือกเอานายกรัฐมนตรี
ที่ดีแต่พูด นายกฯที่คิดว่าเอามาสู่อ านาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง  

"ผมเห็นการกระท าของฝ่ายค้านและพรรคเพ่ือไทย เห็นการโจมตีของแกนน าหลายๆคนในพรรคเพ่ือไทย ผม
บอกว่านี่จะเอาคุณหญิงหน่อยมาเป็นนายกฯเหรอ เพ่ือมาเป็นนอมีนีให้กับคนบางคนหรือ จะเอาป๋าเหลิม มาเป็นายกฯ
หรือ เพ่ือเอามาเป็นนอมีนีให้กับคนบางคนเหรอ วันนี้มันไมใช่ ประชาชนคนไทยคงรู้ดีว่า ถ้าเอาพรรคเพ่ือไทยขึ้นมาเป็น
รัฐบาลแล้วความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนจะย่อยยับขนาดไหน  แต่วันนี้เราได้นายกฯดี มือสะอาดอย่าง
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย มีความตั้งใจขยันท างานและทุ่มเท แต่ท่านพยายามที่จะดิสเครดิต 
พยายามที่จะโจมตี กล่าวหา ร้ายป้ายสี ดิสเครดิตทุกเรื่อง เพ่ือสอยให้รัฐบาลนี้ล้ม แล้วหวังที่ตัวเอง พรรคเพ่ือไทยจะได้
กลับมาเป็นรัฐบาล พอกลับมาเป็นรัฐบาลก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องอีกเหมือนเดิม 
ต้องการอย่างนั้นใช่ไหม ดังนั้นผมถึงบอกว่าแค่เรื่องไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดมาจากจีน ก็ยังหยิบเอามาเป็นประเด็นหรือ
เล่นการเมือง วิชานี้พวกเรารู้ทัน ประเภทไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ไม่ว่าคุณเหลิม จะพูดอะไรออกมา หายนะแน่  นายกฯ
หายนะแน่ มันเป็นวาทกรรมที่เราก็รู้ทันว่านี่คือสไตส์ของป๋าเหลิม   ทุกยุคทุกสมัย ชอบจะพูดสไตล์เดิม ฉิบหาย
แน่  อภิปรายคราวนี้วิบัติแน่ ตายแน่ ตายคาเขียง  สไตล์นี่เราชินชากับค าพูดเหล่านี้ของคุณเฉลิม   
มันเป็นวาทกรรมที่ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเลย และไม่ได้วิตกกังวลอะไรเลย ท่านนายกฯไม่หนีอภิปรายแน่นอนและพร้อม
จะชี้แจง เพราะท่านถือว่าบริหารประเทศชาติด้วยความตั้งใจ โปร่งใสและมือสะอาด ดังนั้นปัญหาของไวรัสไม่ได้เกิดที่
ประเทศไทยและเรามีมาตรการอย่างเข้มงวด จนเดี๋ยวนี้ประชาชนคนไทยเริ่มคลายความวิตกกังวล  
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คุณหญิงสุดารัตน์  ไม่ต้องมาอวดอ้างว่าตัวเองเป็นอดีต รมว.สาธารณสุข เคยแก้ปัญหาไข้หวัดนก โรคซาร์ส ต่างๆ ฉะนั้น
ปัญหานี้ถ้าภาษาชาวบ้านเขาว่า ไม่ต้องมาสอนสังฆราช เพราะทุกคนตั้งใจท างาน รัฐมนตรี ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตั้งใจ
ท างาน 

นายสุภรณ์ กล่าวต่อว่าส่วนกระแสข่าวปรับ ครม.ดึงพรรคเพ่ือไทยเข้ามานั้น ยืนยันว่าวันนี้ยังไม่มีข่าวเรื่องการที่
จะขยับเอาพรรคเพ่ือไทย ตนถามว่าวันนี้พรรคเพ่ือไทย ถ้าเล่นการเมืองอย่างนี้ ตนในฐานะเคยอยู่พรรคเพ่ือไทยมา จะ
เล่นการเมืองแบบเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน ยังสาดโคลนใส่คนอ่ืน ลักษณะอย่างนี้ยังปล่อยคนที่เป็นโฆษกอย่างนาย
อนุสรณ์  เอ่ียมสะอาด ซึ่งตนตั้งฉายาว่า โฆษกสากกะเบือ โฆษกปากไม่มีหูรูด ไม่เคยผ่านการเป็น ส.ส.แม้แต่สมัยเดียว 
มาตั้งเป็นโฆษกพรรค วันๆไม่ท าหน้าที่อะไรเลย คอยจิก คอยด่า คอยว่า นายกฯประยุทธ์ฯ ทุกเรื่อง ไปขุด ไปเจอ โพสต์
อะไรขึ้นมาเอามาเป็นประเด็น พยายามที่จะไปหาประเด็นที่จะมาดิสเครดิสนายกรัฐมนตรีตลอดเวลา  

"บอกตรงๆว่าอย่าให้ถึงจุด ผมจะเองเป็นคนที่รู้ข้อมูลพรรคเพ่ือไทยมากที่สุด มอยู่ตั้งแต่เป็นพรรคไทยรักไทย 
พรรคพลังประชาชน จนถึงพรรคเพ่ือไทย ฒรู้ข้อมูลคนของพรรคเพ่ือไทยมากที่สุด ถ้าถามว่าวันนี้จะอภิปรายรัฐบาล 
และนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ หรือคณะรัฐมนตรี กลับให้ผมไปอภิปรายนิอกสภาฯ  ฒจะอาสาอภิปรายนอกสภาฯ
คนในพรรคเพ่ือไทย คนเป็นผู้ใหญ่บริหารในพรรคเพ่ือไทยได้ท าอะไรในบ้านเมืองนี้ไว้ ผมสามารถอภิปรายมีข้อมูลมี
เนื้อหามากกว่าอีก มากกว่าที่คนในพรรคเพ่ือไทยจะอภิปรายรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ฯ อีกด้วยซ้ าไป  
ดังนั้นถ้าถึงวันหนึ่งถ้าพรรคเพ่ือไทยยังเล่นการเมืองแบบวิชามาร ยังเล่นการเมืองแบบไปรื้อฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ ไปรื้อฟ้ืน
ของพล.อ.ประยุทธ์ฯนายกรัฐมนตรีขึ้นมา ฒเองคนหนึ่งอาจจะตั้งโต๊ะอภิปรายนอกสภาฯ" 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55805 
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วันที่ 29 มกราคม 2563 - 20:05 น.  

เปิดอีกคลิปชัดๆ ‘ถาวร’ คล้ายกดบัตร 2 ใบ  

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1929793 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/foreign/news_1929914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1929793
https://www.matichon.co.th/foreign/news_1929914
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30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

ศาลรับวินิจฉัยเสียบบัตรแทนกัน 
 

 
  ศาล รธน.รับวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 สั่งเลขาธิการสภาฯ-3 ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ยื่นค าชี้แจง
ภายใน 4 ก.พ.นี้ "วิษณุ" ยุสภาสอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนแล้วฟ้องเอาผิดด้วย   ส.ส.พัทลุง ปชป.แฉอีก ส.ส.พัทลุง ภท.ไม่
อยู่ห้องประชุมวันพิจารณางบฯ "สุภรณ์" ขู่ พท.อภิปรายนอกประเด็นจะตั้งโต๊ะแฉกลับเรื่องลับ "เพ่ือไทย" จัดทีม
อภิปราย แก๊งดาวสภามาครบ  ห่วงก๊วนนักเทศน์ท าอภิปรายจืด ยอมหมอบไม่ส่งคนลงแข่งสนามก าแพงเพชร ขอพุ่งเป้า
เลือกซ่อมสมุทรปราการ "พีระวิทย์" คัมแบ็กอยู่ฝั่งรัฐบาลลุงตู่ 
    เมื่อวันที่ 29 มกราคม ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) จ านวน 3 ค า
ร้อง ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีปรากฏคลิปภาพ ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน โดยค าร้องทั้ง 3 ฉบับ เป็นความเห็นของ
นายวิรัช  รัตนเศรษฐ ส.ส.และคณะ มี ส.ส.เข้าชื่อจ านวน 109 คน, ความเห็นของนายสมพงษ ์อมรวิวัฒน์ ส.ส.และคณะ 
จ านวน 84 คน และความเห็นของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส และคณะ จ านวน 77 คน 
    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าร้องตามความเห็นของนายวิรัตน์และนายสมพงษ์มีประเด็นต้องพิจารณาเป็น
ประเด็นเดียวกัน จึงให้รวมทั้ง 2 เรื่องเข้าด้วยกัน ซึ่งทั้ง 2 ค าร้องเป็นกรณี ส.ส.จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสองสภาเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
จึงเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภาฯ ส่งความเห็นนั้นมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) กรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ ศาลจึงมี
ค าสั่งรับค าร้องไว้วินิจฉัยพร้อมแจ้งให้ผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ 
ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย, น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ 
ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
วันที่ 4 ก.พ.นี้ 
    ส่วนค าร้องตามความเห็นของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เมื่อตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่า ประเด็นที่
ขอให้ศาลวินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกันกับค าร้องตามความเห็นของนายสมพงษ์ โดยมีรายชื่อของผู้เสนอความเห็นซ้ ากัน
จ านวน 30 คน จึงท าให้จ านวน ส.ส.ที่เข้าชื่อไม่ถึง 1 ใน 10 ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ศาลจึงไม่รับค าร้องไว้
วินิจฉัย 
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      ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติรับค าร้องที่
ขอให้วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ชอบหรือไม่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการทางออกเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณไว้อยู่แล้ว ส่วนจะเป็นอย่างไรตนไม่ควรพูด เพราะฝ่ายค้านออกมาเตือนอยู่ว่าไม่ให้พูดชี้น า แต่ตนได้ให้
แนวทางกับส านักงบประมาณและรายงานนายกฯ ไปแล้วว่าถ้าศาลรับเรื่องระหว่างการพิจารณาจะนานเท่าไหร่ก็ตาม 
รัฐบาลเองต้องใช้เวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมการ ซึ่งทางออกมาตรการรองรับ เราคิดไว้หลายทาง ซึ่ง
มากกว่า 3 ทาง และไม่ว่าอย่างไรงบประจ าของข้าราชการสามารถใช้ได้ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 141 ระบุหาก
งบประมาณปีใหม่ออกไม่ทัน ให้ใช้งบประมาณของปีเก่าไปพลางก่อน 
ยุสภาฟัน สส.เสียบบัตร 
     ส่วนความผิดของ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน นายวิษณุกล่าวว่า ใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งจนถึง
ขณะนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าสภาสอบกันไปแล้วอย่างไร ได้ความอย่างไร และยังต้องสอบจนกระทั่งได้ความ ซึ่งบางทีอาจจะ
ช้า เห็นหรือไม่จากคดีที่เราชอบอ้างกันเมื่อปี 56-57 ที่เสียบบัตรคนหนึ่งหลายใบมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ยินข่าวเรื่องการ
ลงโทษกี่ปีมาแล้วล่ะ ยืนยันคนเสียบบัตรแทนกันนั้นผิด และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นต้องเป็นความรับผิดชอบอีกหลาย
เท่า ขณะเดียวกันต้องเตรียมมาตรการต่อไปด้วยว่าหากเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นในอนาคตอีก ฉะนั้นต้องระวัง เดี๋ยวจะเกิดเหตุ
อย่างนี้กับกฎหมายอื่นอีก และเม่ือมีผลออกมาอย่างไรจะต้องด าเนินการฟ้อง 
     "สภาจะต้องด าเนินการสอบให้จบ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป  เรื่องนี้อาจจะต้องฟ้องศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือจะเป็นคดีอาญาธรรมดา ซึ่งขณะนี้คุณศรีสุวรรณก็ได้ไปยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.
แ ล้ ว  นั่ น ก็ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ห นึ่ ง  แ ล ะ ไ ม่ ว่ า ใ ค ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ส ม รู้ ร่ ว ม คิ ด  ว า ง แ ผ น "  น า ย วิ ษ ณุ  ก ล่ า ว 
    นายค านูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือวิปวุฒิฯ แถลงว่า ที่ประชุมได้มีการหารือ
ปัญหา ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าโดย
หลักการแล้วการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ถือเป็นเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งเจตจ านงของ ส.ว.
แต่ละท่านตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้มีการลงมติในเรื่องใดๆ  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น "บัตรแห่งอ านาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ" ดังนั้นจึงควรมอบบัตรออกเสียงลงคะแนนให้สมาชิกทุกท่านเป็นผู้รับผิดชอบบัตรของตนเอง  และ
ควรให้สมาชิกทุกคนน าบัตรออกเสียงลงคะแนนของตนเองออกจากเครื่องลงคะแนนทุกครั้งที่ออกจากห้องประชุม  เพ่ือ
ป้องกันการใช้บัตรลงคะแนนโดยมิชอบ 
     ขณะที่ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะตัวแทนประชาชน แถลงข่าวน า
หลักฐานเปิดเผยถึงการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย(ภท.) ว่า ส.ส.คนดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน
ห้องประชุมสภา ในวันที่ 10 ม.ค.2563 ในระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 โดยตนได้ไปตรวจสอบพบว่า 
ส.ส.คนดังกล่าวมีไฟลต์บินระหว่างเวลา 20.50-22.15 น. ของสายการบินนกแอร์ ซึ่งเดินทางจากสนามบินดอนเมือง 
กรุงเทพฯ ไปยังสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอให้สภามีการตรวจสอบการท าหน้าที่ เพราะ ส.ส.ท างานอยู่บนภาษี
ของประชาชน 
    เมื่อถามว่า การออกมาครั้งนี้จะยิ่งท าให้พรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยยิ่งร้าวขึ้นหรือไม่ น.ส.สุพัชรีกล่าวว่า ตนไม่ได้
มาในนามพรรค แต่มาในนามส่วนตัว ตามท่ีประชาชนร้องเรียนมา 
    ทั้งนี้ นายภูมิศิษฏ์ คงมี เป็น ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย 
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    ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย  กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ตนขอตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนถ้าเป็นเรื่องจริงก็จะต้องด าเนินการเช่นเดียวกันกับกรณีนายฉลอง  เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2 
พรรคภูมิใจไทย และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 
 
พท.จี้นายกฯ รับผิดชอบ 
    นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม แถลงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปภาพระบุเป็นการเสียบบัตรแทนกันของตนเอง
ว่า ที่นั่งที่ตนใช้ลงคะแนนเป็นที่นั่งประจ าของนายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันดีว่าที่นั่งห้องประชุมจันทรามีที่นั่งเพียง 250 ที่นั่ง จุดที่เสียบบัตรก็มีไม่เพียงพอ วันนั้นนายประกอบไม่ได้นั่ง
อยู่ในที่นั่ง แต่มีบัตรเสียบอยู่ จะเห็นได้ว่าระหว่างที่ตนดึงบัตรออกนั้น ตนได้เสียบบัตรของตนเองเข้าไปเพ่ือลงคะแนน
ตามปกติ ซึ่งนายประกอบก็เดินเข้ามาพอดี จะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นการลงคะแนนให้นายประกอบหรือให้ใคร  เมื่อตนไม่ได้
ท า ใครที่เอาข้อมูลไปขยายผลก็จะกลายเป็นการหมิ่นประมาท และหากมีการน าไปเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์ ก็ถือ
ว่าผิด พ.ร.บ.คอมพ์ มีโทษถึง 5 ปี  
      น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของ 
พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 เกิดข้ึนจากปัญหาการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ไม่ใช่การเล่นการเมืองของฝ่าย
ค้านที่น าเรื่องดังกล่าวมาตรวจสอบอย่างที่มีความพยายามบิดเบือนกัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในฐานะผู้น ารัฐบาล หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ที่ลูกพรรคตัวเองเสียบบัตรแทนกัน จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ โดย
จะต้องตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับ ส.ส.ที่โดดประชุมและทิ้งบัตรไว้ให้คนอ่ืนลงคะแนนแทนจน
กลายเป็นการชัตดาวน์งบ 63 อยู่ในขณะนี้ 
     “ถ้าเรื่องแค่นี้ผู้น าทั้ง 2 พรรคตรวจสอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนเสียบบัตรแทน ส.ส.ที่โดดประชุม อาจหมายถึงการสมรู้
ร่วมคิดหรือเข้าข่ายช่วยกันปกปิดความจริง แล้วอย่างนี้ประชาชนจะไว้ใจให้บริหารประเทศต่อไปได้อย่างไร  พล.อ.
ประยุทธ์ควรแสดงภาวะผู้น าในการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องนี้อย่ างจริงจัง หากงบปี 63 จะต้องล่าช้าออกไปอีก 2-3 
เดือน รัฐบาลก็ควรเปิดเผยแผนส ารองออกมาให้ชัดเจน เพ่ือสร้างความมั่นใจ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน 
หากไม่มีงบลงทุนใหม่ ก็จะกระทบกับแผนการลงทุน" น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว  
    นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า รัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจง และมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์สามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอน ส่วน
กรณีที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย กล่าวหารัฐบาลว่าสีเทา ไม่แปลกใจ 
และชินกับพฤติกรรมชอบข่มขู่ของร.ต.อ.เฉลิม รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคน ไม่ได้เป็นรัฐบาลสีเทา รัฐบาล
จึงไม่หายนะแน่ ไม่เหมือนรัฐบาลในอดีตที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจนต้องหายนะ มีรัฐมนตรีต้องติดคุก บางคนก็หนีไปคน
ละทิศละทาง เท่าที่ติดตามข่าวข้อมูลการอภิปรายในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเก่าที่ประชาชนทราบอยู่แล้ว ยังไม่มีอะไร
ใหม่ ร.ต.อ.เฉลิมคงอุบไว้เป็นความลับ เพราะท่านโหมโรงไว้เยอะ แต่ระวังว่าจะเผลอลืมเสียเอง มั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์
เปรียบเสมือนทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟลน 
แรมโบ้ขู่แฉกลับเพ่ือแม้ว 
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    นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ “แรมโบ้อีสาน” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนเป็นคนที่รู้ข้อมูลพรรคเพ่ือ
ไทยมากที่สุด ตนอยู่ตั้งแต่เป็นพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนถึงพรรคเพ่ือไทย  ถ้าถามว่าวันนี้จะอภิปราย
รัฐบาล ตนจะอาสาอภิปรายนอกสภาคนในพรรคเพ่ือไทย คนเป็นผู้ใหญ่บริหารในพรรคเพ่ือไทยได้ท าอะไรในบ้านเมืองนี้
ไว้ ตนสามารถอภิปรายมีข้อมูลมีเนื้อหามากกว่าที่คนในพรรคเพ่ือไทยจะอภิปรายรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์อีกด้วยซ้ าไป  
ดังนั้นถ้าพรรคเพ่ือไทยยังเล่นการเมืองแบบวิชามาร ยังเล่นการเมืองแบบไปรื้อฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ ไปรื้อฟ้ืนของ พล.อ.
ประยุทธ์ขึ้นมา ตนอาจจะตั้งโต๊ะอภิปรายนอกสภา 
     "ประชันกับฝ่ายค้านกันเลยว่าใครจะมีข้อมูลทีเด็ดมากกว่ากัน แสดงว่ารัฐบาลมีทั้งองครักษ์ทั้งในสภาและนอกสภา
ด้วยแน่นอน ถ้าเป็นการอภิปรายที่เป็นเนื้อหาที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน หรือมีรัฐมนตรี
ท่านใดท่านหนึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันเราไม่ว่ากัน แต่วันนี้เท่าที่ฟังดูยังไม่มีการเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์
รัปชันของรัฐมนตรีที่มีข่าวว่าจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมได้จัดทีมวอร์รูมข้ึนมาเป็นอดีต ส.ส.ที่เคยอยู่กับพรรคเพ่ือไทย 
พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน ที่มาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ  จะติดตามข้อมูลว่าการอภิปรายครั้งนี้อยู่ใน
ประเด็นหรือไม ่และเราจะเปิดเวทีตอบโต้เหมือนกัน" 
    นายสุภรณ์กล่าวอีกว่า ถ้ายังใช้วิชามารนอกกติกา ความวิบัติที่คุณเฉลิมพูดนั้นไม่ได้ตกอยู่ที่ท่านนายกฯ ไม่ได้ตกอยู่ที่
รัฐบาล แต่ตกอยู่ที่ผู้น าของพรรคเพ่ือไทยแน่นอน สิ่งส าคัญก็คือว่าอย่าสร้างหลักฐานเท็จ อย่าใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และ
อย่าใช้ข้อมูลที่นอกญัตติเท่านั้นเอง ถ้าไม่อย่างนั้นตนก็จะแฉเหมือนกัน  
     นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย และประธานวิปฝ่ายค้าน  กล่าวถึงการเตรียมยื่นญัตติอภิปราย
ไม่ไว้วางใจต่อสภาว่า พรรคฝ่ายค้านจะยื่นญัตติภายในวันที่ 31 ม.ค.นี้ โดยเลื่อนจากวันนี้ไปก่อน เพราะมีข้อมูลส าคัญที่
ไม่อยากให้ตกหล่นไป ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยรับหรือไม่รับค าร้อง กรณีการเสียบบัตรแทนกันระหว่างการลง
มติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ หรือไม่ เพ่ือให้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้หารือร่วมกันอีกครั้งในการก าหนดประเด็นเพ่ิมและ
บุคคลที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
         นายสุทินกล่าวว่า ฝ่ายค้านต้องการให้การอภิปรายเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ก าแพงเพชร วันที่ 23 ก.พ.นี้ จะ
ได้ไม่ท างานอย่างกดดัน ซึ่งตนไม่ต้องการให้รัฐบาลใช้วิธีเช่นครั้งอภิปรายทั่วไปกรณีครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
ก่อนปิดสมัยประชุมสภา 29 ก.พ.นี้ โดยการอภิปรายฝ่ายค้านตั้งใจไว้ว่าไม่น้อยกว่า 3 วัน 
พท.ห่วงซักฟอกจืด 
    รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทยแจ้งว่า ส าหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ 
เบื้องต้นมีการจัดวางบุคคลที่จะอภิปรายใกล้แล้วเสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ ที่หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ละพรรคจองกฐิน
อภิปราย โดยประเด็นมีทั้งคุณสมบัติความไม่เหมาะสม การใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือให้กับกลุ่มทุนและพวกพ้อง ประเด็นที่ดิน
ย่านบางบอน 3 ใน กทม.และพ้ืนที่อ่ืน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ จะมีทั้งประเด็นความล้มเหลวในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ และประเด็นอีอีซี พรรคเพ่ือไทย วางให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ , น.ส.จิราพร สินธุไพร 
ส.ส.ร้อยเอ็ด เป็นผู้อภิปราย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เรื่องการก่อสร้างโรงก าจัดขยะไฟฟ้าจะมีนายวิสาร 
เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย, นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. , นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ, นายดอน 
ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ที่จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการเอ้ือประโยชน์ให้บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ ซึ่งจะจัดวาง
ขุนพลในทีมกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทยเป็นผู้อภิปราย 
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       ส าหรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประเด็นการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ การเอ้ือประโยชน์ให้บาง
บริษัทได้รับงานประชาสัมพันธ์ จะมีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ น าอภิปราย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรและสหกรณ์ มีทั้งประเด็นความไม่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรี การใช้อ านาจช่วยเหลือพวกพ้องในพรรคเดียวกัน มี 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้น าอภิปราย 
     ส่วนบุคคลหลักท่ีจะอภิปรายในพรรคเพ่ือไทยคนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในสภา ซึ่งจะประกอบด้วย นายสุทิน คลัง
แสง, นายจิรายุ ห่วงทรัพย์, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร, นายนิยม เวชกามา, นายสมคิด เชื้อคง, นาย
ขจิตร ชัยนิคม, น.ส.จิราพร สินธุไพร, น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ และนายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนผสมของทีม
รุ่นใหม่ รุ่นกลางที่บางคนเป็นนักพูด มีลีลาการน าเสนอน่าสนใจ แต่ก็มีบางคนที่กังวลว่าแม้จะเตรียมตัวมีข้อมูลดีแค่ไหน 
แต่ถ้าเน้นเชิงวิชาการมากเกินไป ประกอบกับสไตล์การพูดไม่ดึงดูด ใช้น้ าเสียงราบเรียบ อาจท าให้การพูดจืดชืด อาจท า
ให้ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร ขณะที่บุคคลที่มีลีลาการน าเสนออย่างมีเอกลักษณ์ เช่น นายครูมานิตย์  
สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ กลับไม่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในทีมอภิปราย 
   มีรายงานว่า การเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 23 ก.พ. พรรคเพ่ือไทยจะไม่ส่งผู้สมัคร 
เนื่องจากมองว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือจะต้องน ามาค านวณ ส.ส.บัญชี
รายชื่อใหม่ เพราะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ไม่ได้เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมองว่าเอาเวลาไปเตรียมพร้อมทวงพ้ืนที่
คืนในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ที่จะมีผลต่อจ านวน ส.ส.ในทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญ และยังจะส่งผล
ต่อผลการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยหากมีการเลือกตั้งก่อนวันที่ 24 มี.ค. 
     ที่ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอพรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร นายธวัธชัย  เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้งได้ไป
ดูแลการสมัคร ส.ส.เขต 2 แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ให้การ
ต้อนรับ และในช่วงเช้ามีนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ จากพรรคพลังประชารัฐ มาสมัครเพียงคนเดียว และได้เบอร์ 1 โดย
มีนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยได้มาให้ก าลังใจในครั้งนี้ 
"พีระวิทย์" หนุนลุงตู่ 
    ที่รัฐสภา นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม  ให้สัมภาษณ์ก่อนไปรายงานตัวต่อ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถึงการได้เข้ามาเป็น ส.ส.อีกครั้ง หลังจากได้เป็นส.ส.เพียง 3 วันว่า รู้สึกตื่นเต้น
และดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง จากการที่หยุดไป 7-8 เดือน ตนไม่ได้หยุดท าหน้าที่ของ ส.ส. โดยลงพ้ืนที่
ตลอด เพราะว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเป็นส.ส. และวันนี้ก็ได้กลับมาแล้ว โดยตนได้ไปบนที่วัดสะตือ จังหวัดสระบุรี เพ่ือให้
ได้กลับมาจริงๆ ซึ่งจะต้องน าคณะกลองยาวไปถวายแก้บน 
         นายพีระวิทย์กล่าวว่า เบื้องต้นจะอยู่กับกลุ่มกิจสังคมใหม่ เพราะที่ผ่านมากลุ่มนี้ไม่เคยทอดทิ้ง และในช่วงบ่าย
วันนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะมาแสดงความยินดีในฐานะที่ตนเป็นน้องชาย  ยืนยันจะอยู่ใน
ฝั่งรัฐบาลและสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ และอยากเข้าไปร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นค านวณสัดส่วน 
ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เพราะตนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง และม่ันใจว่าจะไม่หลุดจากต าแหน่ง ส.ส.อีกอย่างแน่นอน 
   

นายชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า กรณีที่มีการแจกใบด าอดีตผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี 
เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์นั้น ตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้งฯ มาตรา 131 วรรค 2 ก าหนดให้ "ด าเนินการค านวณเพ่ือหา
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จ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมิให้น าคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่าวได้รับไปรวมค านวณ
ด้วย" แต่วันก่อนในข่าวแจก กกต.ประกาศเพียงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มี ส.ส.บัญชีรายชื่อลดลง 1 คน และพรรคไทย
รักธรรม มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คนเท่านั้น ไม่ได้ด าเนินการตามที่ พ.ร.ป.การเลือกตั้งฯ ก าหนดไว้  นั่นคือต้องประกาศ
จ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองทั้งหมดใหม่ ซึ่งถ้าค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อบนฐานของวันที่ 28 
พ.ค.2562 ตามที่ กกต.ระบุ พรรคพลังประชาชนปฏิรูปควรจะต้องได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน ค าถามคือในเมื่อปัจจุบัน
พรรคนี้ได้ยุบตัวเองไปแล้ว ส.ส. 1 คนดังกล่าวจะจัดสรรไปให้พรรคไหนด้วยหลักเกณฑ์อะไร กกต.ต้องชี้แจงให้ชัดเจน 
จะโอนให้พรรคพลังประชารัฐโดยพลการไม่ได้ 
    "อีกข้อสังเกตหนึ่ง เป็นไปได้ที่ กกต.จะค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ บนฐานของจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขต ที่
แต่ละพรรคได้รับเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2562 ไม่ได้คิดอยู่บนฐาน ส.ส.เขตท่ีพรรคการเมืองมี ณ ปัจจุบันจริงๆ นั่นหมายความ
ว่าแม้พรรคพลังประชารัฐจะดูด ส.ส.งูเห่าจากพรรคอนาคตใหม่เข้าไปแล้ว ซึ่งท าให้มีจ านวน ส.ส.เกินจ านวน  ส.ส.พึงมี
อยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ต้องลดจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อลง" นายชัยธวัชกล่าว. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55838 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1929255 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

https://www.thaipost.net/main/detail/55838
https://www.matichon.co.th/politics/news_1929255
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864146
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วันที่ 29 มกราคม 2563 - 18:48 น.  

 “อนค.” จี้ กกต. แจงสูตร ค านวน “ส.ส.บัญชีรายชื่อ” 
 ข้องใจเอือ้รัฐบาล ยกคะแนนให้ พปชร. 

 
 
  วันที่ 29 ม.ค. ที่พรรคอนาคตใหม่ นายชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า กรณีที่มีการ
แจกใบด าอดีตผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ นั้น ตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้งฯ มาตรา 131 วรรค 2 
ก าหนดให้ “ด าเนินการค านวนเพ่ือหาจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่  โดยมิให้น าคะแนนที่
ผู้สมัครดังกล่าวได้รับไปรวมค านวนด้วย” 

ซึ่งถ้าค านวนจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อบนฐานของวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตามที่ กกต.ระบุ พรรคพลัง
ประชาชนปฏิรูป ควรจะต้องได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน ค าถามคือ ในเม่ือปัจจุบันพรรคนี้ได้ยุบตัวเองไปแล้ว ส.ส. 1 
คนดังกล่าวจะจัดสรรไปให้พรรคไหน ด้วยหลักเกณฑ์อะไร กกต.ต้องชี้แจงให้ชัดเจน จะโอนให้พรรคพลังประชารัฐ
โดยพลการไม่ได้ 

“อีกข้อสังเกตหนึ่ง เป็นไปได้ที่ กกต.จะค านวนจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ บนฐานของจ านวน ส.ส.แบบแบ่ง
เขต ที่แต่ละพรรคได้รับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไม่ได้คิดอยู่บนฐาน ส.ส.เขตที่พรรคการเมืองมี ณ ปัจจุบันจริงๆ 
นั่นหมายความว่า แม้พรรคพลังประชารัฐจะดูด ส.ส.งูเห่าจากพรรคอนาคตใหม่เข้าไปแล้ว ซึ่งท าให้มีจ านวน ส.ส.
เกินจ านวน ส.ส.พึงมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ต้องลดจ านวน ส.ส.บัญชีรายช่ือลง” นายชัยธวัช กล่าว 
นายชัยธวัช กล่าวว่า ทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ท าให้สังคมตั้งค าถามว่า การประกาศจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อวันก่อน
นั้น เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ กกต.ควรต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่า ด าเนินการค านวน ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3486412 
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วันที่ 29 มกราคม 2563 - 15:52 น.  
 

 ‘วิษณ’ุ ชี้ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน มีความผดิ อาจต้องรับผดิชอบหลายเท่า 
 

 
 

วันที่ 29 ม.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงการด าเนินการเกี่ยวกับร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับ ซึ่งได้ตั้งสมมติฐาน
ไว้ว่าจะใช้เวลาพิจารณางบฯนาน จึงให้ส านักงบประมาณไปหามาตรการรองรับ และจะเสนอกลับเข้ามายังครม.อีกครั้ง 
แต่เบื้องต้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 ที่ให้ใช้งบประมาณปีก่อนไปพลางก่อน 
โดยค านึงความเหมาะสมและเป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งจะเป็นงบฯที่จ่ายประจ าและงบฯลงทุนที่
ผูกพัน ก็สามารถน าเงินมาใช้ได้ เพื่อหามาตรการไม่ให้กระทบต่อผู้รับเหมาและการก่อสร้างที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่ให้
กระทบต่อพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
‘วิษณุ’ ชี้ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน มีความผิด อาจต้องรับผิดชอบหลายเท่า 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3485679 
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วันที่ 29 มกราคม 2563 - 11:53 น.  

ประชาธิปัตย์ แฉอีกราย ส.ส.รัฐบาล เสียบบตัรแทนกัน งัดหลักฐานโชว์ จี้สภาตรวจสอบ! 
 

 
 
  เมื่อเวลา 10.15 วันที่ 29 ม.ค. ที่รัฐสภา น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ
ตัวแทนประชาชน แถลงข่าวน าหลักฐานเปิดเผยถึงการเสียบบัตรแทนกันของ “ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย” 
ว่า ส.ส.คนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภา ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
2563 

โดยตนได้ไปตรวจสอบพบว่า ส.ส.คนดังกล่าวมีไฟล์ทบินช่วงเวลา 20.50 น. ถึง 22.15 น. ของสายการบิน
นกแอร์ ซึ่งเดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอให้สภามีการตรวจสอบ
การท าหน้าที่ เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท างานอยู่บนภาษีของประชาชน 
เมื่อถามว่าการออกมาครั้งนี้จะยิ่งท าให้รอยร้าวระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเพ่ิมมากขึ้นหรือไม่ น.ส.สุพัชรี 
กล่าวว่า ตนไม่ได้มาในนามพรรค แต่มาในนามส่วนตัว ตามท่ีประชาชนร้องเรียนมา 

ทั้งนี้มีรายงานว่าบุคคลที่กล่าวอ้างถึงคือนายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3484180 
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หนา้แรก / การเมือง  

 
วนัพธุ ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.55 น. 

 
 
 
 
 

สภาฯ ยืนไว้อาลัยเป็นเกียรติ'ปู่ชัย' 2ส.ส.ใหมป่ฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ 
 
เมื่อเวลา 16.55 น.วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่รัฐสภา ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการพิจารณาวาระกระทู้ถามสดและ

กระทู้ถามทั่วไปแล้ว นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการอนิจกรรมของ นายชัย ชิด
ชอบ อดีตประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา โดย นายชวน ได้กดออดเรียกสมาชิกฯ ที่อยู่ข้างนอก เพ่ือให้
เขามาในห้องประชุม เพ่ือขอให้สมาชิกฯ ทุกคน ยืนไว้อาลัย 1 นาที เพ่ือเป็นเกียรติแก่นายชัย ซึ่งเป็นสมาชิกฯ ผู้อาวุโส 
และเปน็ ส.ส.ที่อยู่ในสภาฯ ชุดปัจจุบัน 

จากนั้น นายชวน ได้มีการแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ให้เลื่อนมาเป็น ส.ส.
แทน คือ นายสวาป เผ่าประทาน อีกทั้ง ยังได้อ่านประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงผลการค านวณจ านวน 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใหม่ หลังจากศาลฎีกามีค าพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ อดีต
ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งปรากฏว่า นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ พ้นจาก
ต าแหน่ง ส.ส.และท าให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม กลับเข้ามาเป็น ส.ส.ซึ่งทั้ง 2 ส.ส.ใหม่ 
ได้มีการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญ 
 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469541 
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วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 17:02 น. 

 
 
 

ศาลรธน.รับวินิจฉยัร่างพรบ.งบ 63 โมฆะหรือไม่ หลงัสส.เสียบบตัรแทนกนั 

ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2563เป็นโมฆะหรือไม่ หลังส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 
ศาลรัฐธรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) จ านวน 3 ค าร้องว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้
ร้องทราบและให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส. นางสาวภริม พูลเจริญ  
ส.ส. และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เก่ียวข้องภายในวันที่ 4 ก.พ. 
ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.และคณะ จ านวน 109 
คน, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. และคณะ จ านวน 84 คน และพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.และคณะ จ านวน 77 
คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องทั้ง 3 เรื่องแล้ว เห็นว่า 2 เรื่องแรก 
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกัน จึงให้รวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน ซึ่งทั้งสองค าร้องเป็นกรณีที่ ส.ส.
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวน ส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นนั้นมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย  กรณีจึงต้องด้วย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (1) จึงมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 
ส่วนค าร้องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากเมื่อตรวจสอบ
ค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ขอให้วินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องของนายสมพงษ์ ซึ่งมี
ลายมือชื่อของผู้เสนอความเห็นซ้ ากันจ านวน 30 คน จึงท าให้จ านวน ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอความเห็นตามค าร้องนี้มีไม่ถึง 1 
ใน 10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ส าหรับค าร้องของนายวิรัช และนายสมพงศ์ สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 ตั้งแต่มาตรา 31 ถึงมาตรา 55 และการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ปรากฏชื่อ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง  พรรคภูมิใจไทย ลงมติเห็นด้วย ทั้งที่ใน
ระหว่างเวลาดังกล่าว นายฉลองอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง แสดงว่ามี ส.ส.ผู้อื่นน าบัตรของนายฉลองไปลงคะแนนแทน 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/613218 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/613218


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 

 
30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

ศาล รธน.เร่งปิดคดเีสยีบบัตร แฉพฤติกรรม ส.ส.ฉาวยังไม่จบ 

 
 
  นับจากนี้ กระบวนการไต่สวน-สู้คดี เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงเรื่อง เสียบบัตรแทนกัน ของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ระหว่าง
การโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ก็เข้าสู่ขั้นตอนการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ ที่พบว่าศาล
รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก จนน าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน จนสุดท้ายที่ประชุมตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 29 ม.ค. ก็มีค าสั่งรับค าร้องที่ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าชื่อกันยื่นค าร้องให้ศาล รธน.
วินิจฉัยว่า กรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องตรวจสอบพบว่ามีการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ระหว่างการลงมติร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี วาระ 2 เรียงรายมาตรา 
โดยศาล รธน.มีค าสั่งให้ผู้ร้อง ที่ก็คือ ส.ส.รัฐบาล ที่มีวิปรัฐบาลเป็นโต้โผใหญ่ในการรวบรวมรายชื่อ ส.ส.รัฐบาล และกลุ่ม 
ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่น าโดยกลุ่ม ส.ส.เพ่ือไทย และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.รัฐบาล ที่มีข้อ
ร้องเรียนและมีภาพข่าวในท านองว่ามีการเสียบบัตรแทนกัน คือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจ
ไทย, น.ส.ภิม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 3 
พรรคภูมิใจไทย ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 4 ก.พ. 
จะพบว่า กรอบเวลาการพิจารณาส านวนคดีเสียบบัตรแทนกันดังกล่าวของศาล รธน. ได้วางกรอบเวลาไว้ค่อนข้างเร็ว ซึ่ง
แตกต่างจากคดีอ่ืนๆ 
  มองได้ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ศาล รธน.ก็รู้ดีว่าการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 
เลยเวลาที่ควรจะมีการประกาศใช้กฎหมายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 มาเนิ่นนานหลายเดือนแล้ว ดังนั้นศาล รธน.จึงต้อง
วินิจฉัยส านวนคดีเรื่องนี้ให้รู้ด ารู้แดงโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้ความล่าช้าในการบังคับใช้ พ.ร.บ.งบ 2563 เกิดผลกระทบในวง
กว้างไปมากกว่านี้ ยิ่งหากสุดท้ายถ้าผลค าวินิจฉัยของศาล รธน.มีความเห็นให้ร่าง พ.ร.บ.งบเป็นโมฆะ! แล้วรัฐบาลต้อง
ไปหาทางออกแก้ปัญหา ก็จะยิ่งท าให้การประกาศใช้ พ.ร.บ.งบยิ่งล่าช้าออกไปอีก เพราะเหตุนี้ศาล รธน.จึงต้องเร่งชี้ขาด 
ท าค าวินิจฉัยออกมาโดยเร็ว 
มีความเป็นไปได้สูงที่สุดท้าย ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยคดีร่าง พ.ร.บ.งบแล้วเสร็จภายในไม่เกิน  15 วัน นับแต่ศาล 
รธน.รับค าร้องไว้วินิจฉัยเมื่อ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา 
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ส่วนจะถึงขั้นตุลาการศาล รธน.ต้องเปิดห้องไต่สวนคดี เรียกฝ่ายต่างๆ มาเบิกความชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายหรือไม่ 
เป็นเรื่องที่ตุลาการศาล รธน.จะประชุมพิจารณากันอีกครั้ง หลังได้รับเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหาและข้อมูลต่างๆ จาก
บุคคลที่ศาล รธน.สั่งให้ส่งเอกสารชี้แจง ที่หากเสียงส่วนใหญ่ของตุลาการศาล รธน.เห็นว่า ข้อมูล-ข้อเท็จจริง เป็นที่
ประจักษ์ชัด ก็อาจนัดลงมติตัดสินคดีได้เลย แต่หากเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่าง ตุลาการต้องการฟังค าเบิกความที่
ชัดๆ จากผู้เกี่ยวข้อง ที่อาจไม่ได้อยู่ในบุคคลที่ศาลสั่งให้ส่งเอกสารชี้แจง เช่น ต้องการซักถาม นิ พิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เปิดประเด็นดังกล่าว จนน ามาสู่การยื่นค าร้องให้ศาล รธน.วินิจฉัย ก็อาจเรียกตัวนิพิฏฐ์มา
เบิกความ หรือไม่แน่ตุลาการศาล รธน.อาจต้องการฟังค าเบิกความของเลขาธิการสภาฯ ถึงกระบวนการขั้นตอนการลง
มติออกเสียงของ ส.ส.ในห้องประชุม ว่ามีข้ันตอนอย่างไร และสภาฯ มีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรว่ามีการเสียบบัตร
แทนกัน โดยเฉพาะศาลอาจต้องการฟังข้อเท็จจริงเรื่อง ช่องเสียบบัตรลงคะแนน ของ ส.ส.ในห้องประชุม ที่มีช่องเสียบ
บัตรน้อยกว่าจ านวน ส.ส. หาก ส.ส.เข้าประชุมกันจ านวนมากจนต้องใช้วิธียื่นบัตรให้ ส.ส.ช่วยกันกดให้ ศาลอาจต้องการ
รู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ว่าสภาฯ จะมีการตรวจสอบอย่างไร ว่ามีการฝากบัตรให้กดลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.ในห้อง
ประชุม เพื่อที่การฟังความรอบด้านดังกล่าวจะได้น าไปสู่การวินิจฉัยคดีท่ีถูกต้องต่อไป 
มองได้ว่า หากศาล รธน.ใช้วิธีการเปิดห้องไต่สวนพิจารณาคดี แล้วเรียกฝ่ายต่างๆ มาเบิกความ มาให้ศาลไต่สวน ก็คาด
ว่ากระบวนการพิจารณาก็อาจต้องใช้เวลานานขึ้น แต่ประเมินดูแล้ว การที่ศาล รธน.รับค าร้อง 29 ม.ค. แล้วสั่งให้ฝ่ายผู้
ร้อง-ส.ส.ที่ตกเป็นข่าวว่าเสียบบัตรแทนกัน เร่งส่งเอกสารค าชี้แจงให้สภาฯ ภายในวันที่ 4 ก.พ. ก็เป็นสัญญาณชัดแล้วว่า 
ศาล รธน.ใส่ speed เต็มที่แล้ว ดังนั้นหากสุดท้ายศาลจ าเป็นต้องเปิดห้องพิจารณาคดี เรียกทุกฝ่ายที่ศาลเห็นว่าเมื่อฟัง
ค าเบิกความแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ก็เชื่อได้ว่าหากศาล รธน.เปิดห้องไต่สวนคดี ก็คงใช้เวลาในการด าเนินการไม่
นานนักก็รู้ผลค าวินิจฉัยได้ทันที ซึ่งเผลอๆ อาจไม่เกินกลางเดือน ก.พ.นี้ก็รู้ผลแล้ว ท่ามกลางกระแสข่าวฝ่ายกฎหมาย
ของรัฐบาลเตรียมทางออกไว้แล้วหลายทาง หากสุดท้ายผลค าวินิจฉัยของศาล รธน.ออกมาว่า ร่าง พ.ร.บ.งบเป็นโมฆะ 
โดยบางทางออกก็เป็นแนวทางท่ีหลายคนอาจคาดไม่ถึงว่ารัฐบาลจะกล้าท า 
ขณะเดียวกันระหว่างนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ก าลังลุ้นผลการสู้คดีในชั้นศาล รธน. ในเรื่องร่าง พ.ร.บ.งบ แต่
ในทางการเมืองก็ยังมีการ “แฉ” เรื่องการเสียบบัตรแทนกันออกมาอีกเป็นระลอก ไม่จบง่ายๆ โดยเฉพาะจากคน
การเมืองของ 2 พรรคคู่แข่งในพื้นที่พัทลุงและภาคใต้ คือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่ามีการเสียบบัตรแทนกัน โดย
เป็นบัตรของ ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาฯ ในวันที่ 10 ม.ค.2563 ในระหว่าง
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ ซึ่งแม้สุพัชรีพยายามแถลงแบบเลี่ยงๆ ไม่เปิดหน้าชนเต็มตัว แต่ก็รู้กันว่า ส.ส.พัทลุงเขต 1 ภูมิใจ
ไทย ก็คือ ภูมิศิษฏ์ คงมี ที่เอาชนะ สุพัชรี ธรรมเพชร ไปได้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นเอง 
ว่าไปแล้วการตรวจสอบเรื่องพฤติกรรมฉาวเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. ถือเป็นเรื่องดี เพราะอย่างน้อยต่อจากนี้จะท าให้ 
ส.ส.ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านตระหนักรู้หน้าที่ของตัวเองมากขึ้น เพราะหากการเข้าประชุมสภาฯ-ลงมติในห้องประชุมสภา
ฯ ถ้า ส.ส.ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง และยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรแทนกัน นักการเมืองที่มีพฤติการณ์เช่นนี้ ก็ไม่
สมควรอยู่เป็น ส.ส.ให้เปลืองข้าวสุกรัฐสภาอีกต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55844 
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ส.ส. อนค. จ่อฟ้องกลบั'ณฐพร' ชี้คดีติดตัวเพียบ 
                    “ส.ส.อนค.” เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้งไม่เลิก ชี้มีคดีติดตัวเพียบ วอนจับตาพฤติกรรมเพ่ือ
แลกกับคดีส่วนตัวหรือไม่ 
พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.                      
                       

 
                                      

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่รัฐสภา ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ประกอบไปด้วยนายธีรัจชัย พันธุมา นายประเสริฐพงษ์ ศรนุ
วัตร นายคารม พลพรกลาง และนางอมรัตน์ โชคปมิตรกุล ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เตรียม
ด าเนินการทางกฎหมายตอบโต้นายณฐพร โตประยูร ที่ได้ยื่นเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา โดยจะท าการฟ้องกลับนายณฐพรในข้อหาตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 
101 วรรค 1 
  โดยนางอมรัตน์ กล่าวว่า จากกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ให้มีการยกค าร้อง
ยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยมติเอกฉันท์ แต่นายณฐพรก็ยังไม่หยุดพฤติกรรม ยังคงเดินทางไป กกต. ด้วยส านวนหลักฐาน
ชุดเดิมเพ่ือยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่อีกครั้ง เป็นพฤติการณ์ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เราไม่ต้องการเห็นบุคคลใดน าสถาบัน
เบื้องสูงมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองดังที่นายณฐพรท าอีกแล้ว 
  นายอมรัตน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ตนอยากให้สื่อมวลชนและประชาขนได้ร่วมกันตั้งข้อสังเกตดังนี้ ประการแรก คดี
ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นที่นายณฐพรเป็นจ าเลย อยู่ในชั้นอัยการพิเศษ ขอให้ทุกคนร่วมกันจับตาว่าอัยการจะสั่งฟ้อง
หรือไม่ ประการที่สอง นายณฐพรเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ มีบทบาทเกี่ยวกับการซื้ออาวุธ ท าให้น่าสังเกตว่าจ าเลยที่มีคดีร้ายแรงแบบนี้ กระทรวงกลาโหมน ามาท างาน
เป็นที่ปรึกษาได้อย่างไร และมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นายณฐพรท าอยู่หรือไม่ 
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“เรื่องเสียเวลาเช่นนี้ควรจะยุติได้แล้ว ยอมรับค าพิพากษาของศาล หากนายณฐพรยังด าเนินกระบวนการน าสถาบันมา
ใช้เป็นเครื่องมือ ก็ควรจะต้องรับผิดขอบกับการท าความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนด้วย ทั้งสถาบันพรรคการเมือง คือพรรค
อนาคตใหม่ ประชาชน และสมาชิกพรรค ก าลังได้รับความเสียหายจากการกระท าของนายณฐพร เราไม่อาจปล่อยให้มี
นักร้องเรียนรายวันยังคงท าตัวเช่นนี้ ปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนต่อไปเช่นนี้ได้ ตนและเพ่ือน ส.ส. จึง
ต้องขอฟ้องกลับนายณฐพรต่อไป” นางอมรัตน์กล่าว 
  ด้านนายคารม กล่าวว่า ปกติตามประเพณีของพรรคอนาคตใหม่ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่มีสาระเราจะอดทนไม่ฟ้องกลับ 
เราเป็นนักการเมืองที่มีความระมัดระวังอยู่แล้ว พยายามท าการเมืองในแนวทางที่สร้างสรรค์ แต่ในกรณีของนายณฐพรนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญเองก็บอกว่าค าร้องของนายณฐพรเอามาจากเว็ปไซต์ สื่อว่าหลักฐานไม่มีความหนักแน่น นายณฐพรซึ่งมี
ความรู้ทางกฎหมายดีในฐานะอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ควรจะทราบว่าเรื่องมันไปต่อไม่ได้แล้ว การกระท าของ
นายณฐพรจึงเป็นอ่ืนไปไม่ได้ นอกจากการพยายามหาช่องทางหาเรื่องพรรคอนาคตใหม่ เมื่อนายณฐพรยังคงฝืน ท าให้
พวกตนเป็นผู้เสียหาย ตนก็จะขอด าเนินการฟ้องกลับนายณฐพรให้ถึงท่ีสุด โดยไม่มีการยอมความเป็นอันขาด 
  ด้านนายประเสริฐพงษ์ กล่าวว่า ได้ตั้งข้อสังเกตอีกประการว่าที่ตนทราบมานายณฐพรยังมีเบื้องหลังอีกหลาย
เรื่อง เช่นก าลังจะมีการวิ่งเต้นรัฐบาลให้ตั้งกองทุนส าหรับห้าสหกรณ์ที่ล้มไป เป็นการใช้ภาษีของประชาชนที่คาดว่าจะไม่
ต่ ากว่า 3 พันล้านบาท ที่นายณฐพรท าเสียหายกับชาติบ้านเมืองเอาไว้เอง ตนก็อยากเรียนไปทางนายณฐพรว่าขอให้สงบ
สติอารมณ์ เข้าหาธรรมะบ้าง เราอดทนมาพอสมควรแล้ว ขอให้นายณฐพรได้ทบทวน และขอให้สังคมได้ติดตาม
พฤติการณ์และเบื้องหลังของนายณฐพรต่อไป 
  ส่วนนายธีรัจชัย กล่าวว่า นับแต่นี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะไม่ทนไม่ถอย จะตอบโต้ผู้กลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่ 
และนักร้องที่จะท าให้พรรคคอนาคตใหม่เสียหายต่อไป ตนขอว่าอย่าท าร้ายกันด้วยวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์เช่นนี้เลย 
ปล่อยให้พรรคอนาคตใหม่ต่อสู้ในสภาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปดีกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/754585 
ส านักข่าวไลน์ทูเดย์ : https://today.line.me/th/pc/article/อนาคตใหม่+เหลือทน+ดับเครื่องชน+ฟ้องกลับ+ณฐ
พร+อิลูมินาติ+ไม่ยอมความ-8W1Xvn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/754585
https://today.line.me/th/pc/article/อนาคตใหม่+เหลือทน+ดับเครื่องชน+ฟ้องกลับ+ณฐพร+อิลูมินาติ+ไม่ยอมความ-8W1Xvn
https://today.line.me/th/pc/article/อนาคตใหม่+เหลือทน+ดับเครื่องชน+ฟ้องกลับ+ณฐพร+อิลูมินาติ+ไม่ยอมความ-8W1Xvn


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
ส.ส.อนาคตใหม่เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้งไม่เลิก 
เผยแพร่: 29 ม.ค. 2563 13:23   ปรับปรุง: 29 ม.ค. 2563 14:40   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 

ส.ส.อนาคตใหม่ เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้งไม่เลิก วอนสื่อจับตาพฤติกรรมการกระท าดังกล่าวเพื่อแลก
กับคดีส่วนตัวหรือไม่ 
 
  วันนี้ (29 ม.ค.) กลุ่ม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ประกอบไปด้วยนายธีรัจชัย พันธุมาศ, นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร, 
นายคารม พลพรกลาง และนางอมรัตน์ โชคปมิตรกุล ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เตรียมด าเนินการ
ทางกฎหมายตอบโต้นายณฐพร โตประยูร ที่ได้ยื่นเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้ง เมื่อ
วันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยจะท าการฟ้องกลับนายณฐพรในข้อหาตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 101 วรรค 1 
  นางอมรัตน์ระบุว่า จากกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ให้มีการยกค าร้องยุบ
พรรคอนาคตใหม่ด้วยมติเอกฉันท์ แต่นายณฐพรก็ยังไม่หยุดพฤติกรรม ยังคงเดินทางไป กกต.ด้วยส านวนหลักฐานชุด
เดิมเพ่ือยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่อีกครั้ง เป็นพฤติการณ์ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เราไม่ต้องการเห็นบุคคลใดน าสถาบันเบื้อง
สูงมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองดังที่นายณฐพรท าอีกแล้ว 
  ทั้งนี้ ตนอยากให้สื่อมวลชนและประชาชนร่วมกันตั้งข้อสังเกตดังนี้ ประการแรก คดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นที่
นายณฐพรเป็นจ าเลย อยู่ในชั้นอัยการพิเศษ ขอให้ทุกคนร่วมกันจับตาว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ ประการที่ 2 นายณฐ
พรเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีบทบาทเกี่ยวกับการ
ซื้ออาวุธ ท าให้น่าสังเกตว่าจ าเลยที่มีคดีร้ายแรงแบบนี้ กระทรวงกลาโหมน ามาท างานเป็นที่ปรึกษาได้อย่างไร และมี
ความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นายณฐพรท าอยู่หรือไม ่

“เรื่องเสียเวลาเช่นนี้ควรจะยุติได้แล้ว ยอมรับค าพิพากษาของศาล หากนายณฐพรยังด าเนินกระบวนการน า
สถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือ ก็ควรจะต้องรับผิดขอบกับการท าความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนด้วย ทั้งสถาบันพรรคการเมือง คือ
พรรคอนาคตใหม่ ประชาชน และสมาชิกพรรค ก าลังได้รับความเสียหายจากการกระท าของนายณฐพร เราไม่อาจปล่อย
ให้มีนักร้องเรียนรายวันยังคงท าตัวเช่นนี้ ปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนต่อไปเช่นนี้ได้ ตนและเพ่ือน ส.ส. 
จึงต้องขอฟ้องกลับนายณฐพรต่อไป” นางอมรัตน์กล่าว 
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ด้านนายคารมระบุว่า ปกติตามประเพณีของพรรคอนาคตใหม่ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่มีสาระเราจะอดทนไม่ฟ้องกลับ เราเป็น
นักการเมืองที่มีความระมัดระวังอยู่แล้ว พยายามท าการเมืองในแนวทางที่สร้างสรรค์ แต่ในกรณีของนายณฐพรนี้ ศาล
รัฐธรรมนูญเองก็บอกว่าค าร้องของนายณฐพรเอามาจากเว็บไซต์ สื่อว่าหลักฐานไม่มีความหนักแน่น นายณฐพรซึ่งมี
ความรู้ทางกฎหมายดีในฐานะอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ควรจะทราบว่าเรื่องมันไปต่อไม่ได้แล้ว การกระท าของ
นายณฐพรจึงเป็นอ่ืนไปไม่ได้ นอกจากการพยายามหาช่องทางหาเรื่องพรรคอนาคตใหม่ เมื่อนายณฐพรยังคงฝืน ท าให้
พวกตนเป็นผู้เสียหาย ตนก็จะขอด าเนินการฟ้องกลับนายณฐพรให้ถึงท่ีสุด โดยไม่มีการยอมความเป็นอันขาด 
  ในส่วนของนายประเสริฐพงษ์ได้ตั้งข้อสังเกตอีกประการว่า ที่ตนทราบมานายณฐพรยังมีเบื้องหลังอีกหลายเรื่อง 
เช่นก าลังจะมีการวิ่งเต้นรัฐบาลให้ตั้งกองทุนส าหรับ 5 สหกรณ์ที่ล้มไป เป็นการใช้ภาษีของประชาชนที่คาดว่าจะไม่ต่ า
กว่า 3 พันลา้นบาท ที่นายณฐพรท าเสียหายกับชาติบ้านเมืองเอาไว้เอง ตนก็อยากเรียนไปทางนายณฐพรว่าขอให้สงบสติ
อารมณ์ เข้าหาธรรมะบ้าง เราอดทนมาพอสมควรแล้ว ขอให้นายณฐพรได้ทบทวน และขอให้สังคมได้ติดตามพฤติการณ์
และเบื้องหลังของนายณฐพรต่อไป 
  ด้านนายธีรัจชัยกล่าวยืนยันว่า นับแต่นี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะไม่ทนไม่ถอย จะตอบโต้ผู้กลั่นแกล้งและนักร้องที่
จะท าให้พรรคคอนาคตใหม่เสียหายต่อไป ตนขออย่าท าร้ายกันด้วยวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์เช่นนี้เลย ปล่อยให้พรรค
อนาคตใหม่ต่อสู้ในสภาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปดีกว่า 
 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000009505 
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ส.ส.อนาคตใหม่เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้งไมเ่ลิก 
เผยแพร่: 29 ม.ค. 2563 13:23   ปรับปรุง: 29 ม.ค. 2563 14:40  

 
 

ส.ส.อนาคตใหม่ เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” กลั่นแกล้งไม่เลิก วอนสื่อจับตาพฤติกรรมการกระท าดังกล่าวเพื่อแลก
กับคดีส่วนตัวหรือไม่ 
 
  วันนี้ (29 ม.ค.) กลุ่ม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ประกอบไปด้วยนายธีรัจชัย พันธุมาศ, นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร, 
นายคารม พลพรกลาง และนางอมรัตน์ โชคปมิตรกุล ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เตรียมด าเนินการ
ทางกฎหมายตอบโต้นายณฐพร โตประยูร ที่ได้ยื่นเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้ง เมื่อ
วันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยจะท าการฟ้องกลับนายณฐพรในข้อหาตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 101 วรรค 1 
  นางอมรัตน์ระบุว่า จากกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ให้มีการยกค าร้องยุบ
พรรคอนาคตใหม่ด้วยมติเอกฉันท์ แต่นายณฐพรก็ยังไม่หยุดพฤติกรรม ยังคงเดินทางไป กกต.ด้วยส านวนหลักฐานชุด
เดิมเพ่ือยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่อีกครั้ง เป็นพฤติการณ์ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เราไม่ต้องการเห็นบุคคลใดน าสถาบันเบื้อง
สูงมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองดังที่นายณฐพรท าอีกแล้ว 

ทั้งนี้ ตนอยากให้สื่อมวลชนและประชาชนร่วมกันตั้งข้อสังเกตดังนี้ ประการแรก คดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นที่
นายณฐพรเป็นจ าเลย อยู่ในชั้นอัยการพิเศษ ขอให้ทุกคนร่วมกันจับตาว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ ประการที่ 2 นายณฐ
พรเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีบทบาทเกี่ยวกับการ
ซื้ออาวุธ ท าให้น่าสังเกตว่าจ าเลยที่มีคดีร้ายแรงแบบนี้ กระทรวงกลาโหมน ามาท างานเป็นที่ปรึกษาได้อย่างไร และมี
ความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นายณฐพรท าอยู่หรือไม่ 
  “เรื่องเสียเวลาเช่นนี้ควรจะยุติได้แล้ว ยอมรับค าพิพากษาของศาล หากนายณฐพรยังด าเนินกระบวนการน า
สถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือ ก็ควรจะต้องรับผิดขอบกับการท าความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนด้วย ทั้งสถาบันพรรคการเมือง คือ
พรรคอนาคตใหม่ ประชาชน และสมาชิกพรรค ก าลังได้รับความเสียหายจากการกระท าของนายณฐพร เราไม่อาจปล่อย
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ให้มีนักร้องเรียนรายวันยังคงท าตัวเช่นนี้ ปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนต่อไปเช่นนี้ได้ ตนและเพ่ือน ส.ส. 
จึงต้องขอฟ้องกลับนายณฐพรต่อไป” นางอมรัตน์กล่าว 
  ด้านนายคารมระบุว่า ปกติตามประเพณีของพรรคอนาคตใหม่ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่มีสาระเราจะอดทนไม่ฟ้องกลับ 
เราเป็นนักการเมืองที่มีความระมัดระวังอยู่แล้ว พยายามท าการเมืองในแนวทางที่สร้างสรรค์ แต่ในกรณีของนายณฐพรนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญเองก็บอกว่าค าร้องของนายณฐพรเอามาจากเว็บไซต์ สื่อว่าหลักฐานไม่มีความหนักแน่น นายณฐพรซึ่งมี
ความรู้ทางกฎหมายดีในฐานะอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ควรจะทราบว่าเรื่องมันไปต่อไม่ได้แล้ว การกระท าของ
นายณฐพรจึงเป็นอ่ืนไปไม่ได้ นอกจากการพยายามหาช่องทางหาเรื่องพรรคอนาคตใหม่ เมื่อนายณฐพรยังคงฝืน ท าให้
พวกตนเป็นผู้เสียหาย ตนก็จะขอด าเนินการฟ้องกลับนายณฐพรให้ถึงท่ีสุด โดยไม่มีการยอมความเป็นอันขาด 
  ในส่วนของนายประเสริฐพงษ์ได้ตั้งข้อสังเกตอีกประการว่า ที่ตนทราบมานายณฐพรยังมีเบื้องหลังอีกหลายเรื่อง 
เช่นก าลังจะมีการวิ่งเต้นรัฐบาลให้ตั้งกองทุนส าหรับ 5 สหกรณ์ที่ล้มไป เป็นการใช้ภาษีของประชาชนที่คาดว่าจะไม่ต่ า
กว่า 3 พันล้านบาท ที่นายณฐพรท าเสียหายกับชาติบ้านเมืองเอาไว้เอง ตนก็อยากเรียนไปทางนายณฐพรว่าขอให้สงบสติ
อารมณ์ เข้าหาธรรมะบ้าง เราอดทนมาพอสมควรแล้ว ขอให้นายณฐพรได้ทบทวน และขอให้สังคมได้ติดตามพฤติการณ์
และเบื้องหลังของนายณฐพรต่อไป 
  ด้านนายธีรัจชัยกล่าวยืนยันว่า นับแต่นี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะไม่ทนไม่ถอย จะตอบโต้ผู้กลั่นแกล้งและนักร้องที่
จะท าให้พรรคคอนาคตใหม่เสียหายต่อไป ตนขออย่าท าร้ายกันด้วยวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์เช่นนี้เลย ปล่อยให้พรรค
อนาคตใหม่ต่อสู้ในสภาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปดีกว่า 
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ส.ส.อนค.เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร” ยื่น กกต. ยุบพรรคเพิ่ม  
 
รัฐสภา 29 ม.ค.- ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เตรียมฟ้องกลับ “ณฐพร โตประยูร” หลังยื่นชง กกต.ยุบพรรคเพิ่มเติม 
เตือนนักร้องหยุดพฤติกรรม ขู่ฟ้องกลับทุกกรณี  
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  แถลงว่า ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้เสียหาย 
จะด าเนินการยื่นฟ้องกลับนายณฐพร โตประยูร  อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง มาตรา 101 วรรคหนึ่ง เนื่องจากนายณฐพรได้ยื่นเอกสารขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 24 
มกราคม ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21 
มกราคม ที่ผ่านมา  
“ขอเตือนไปยังนักร้องทั้งหลายให้หยุดการกระท า และให้พรรคอนาคตใหม่ท าการเมืองเชิงสร้างสรรค์ในสภา อย่าใช้
การเมืองสกปรกมาท าลายกัน เพราะพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถอย ไม่ทน และจะด าเนินการฟ้องกลับทุกกรณี” นายธีรัจ
ชัย กล่าว 

ด้าน นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า   ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะจับตาการกระท าของนายณฐ
พร ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคอนาคตใหม่ และจะด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีทันที   จากนี้ จะรอคัดส าเนาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ น าไปประกอบยื่นฟ้องเอาผิดทางอาญากับนายณฐพรต่อไป  
ขณะที่ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ขอให้ประชาชนจับตาคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ที่
นายณฐพร เป็นจ าเลย ว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่   นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า นายณฐพร ซึ่งมีคดีแบบนี้ แต่
กระทรวงกลาโหมกลับตั้งเป็นที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการซื้ออาวุธได้
อย่างไร และมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นายณฐพรท าอยู่หรือไม่ 

ทั้งนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 101 วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือ
บุคคลใดว่ากระท าความผิดตาม พ.ร.ป.นี้ ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยรู้อยู่ว่าเป็ นความเท็จ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 แสนบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้ง .- 
ส านักข่าวไทย 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e311272e3f8e40af54193a2 

https://www.mcot.net/viewtna/5e311272e3f8e40af54193a2
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ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง 3 ส.ส.แจง คดเีสียบบัตรคนอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงมติ ยี้กมธ.ป.ป.ช. ทะเลาะไม่เลิก 

ศาล รธน.มีมติรับตีความร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมสั่งเลขาสภาฯ-3 ส.ส. “ฉลอง-ภริม-
สมบูรณ์” ท าค าชี้แจงภายใน 4 ก.พ. ภาพทีวีมีอีก “ถาวร” ชักบัตรเข้า-ออกเครื่องลงคะแนน เจ้าตัวอ้างช่องเสียบบัตร
ไม่พอ ขู่ฟ้องดะใครท าเสียหาย “สุพัชรี” แฉเพ่ิม ส.ส.พัทลุง เขต 1 บินลงหาดใหญ่แต่ดันมีชื่อโผล่กดโหวต “วิษณุ” ออก
ตัวต้องหาตัวคนผิดมาลงโทษ ท างบฯเสียหายต้องรับโทษหนัก ขึงขังอาจไปจบที่ศาลฎีกานักการเมือง ส.ว.ผวาสั่งเก็บ
บัตรไว้ที่ตัวตลอด ฝ่ายค้านยังยึกยักญัตติซักฟอก กมธ.ป.ป.ช.กลายเป็นเวทีตลาดสด “ชวน” ร่วมสังเกตการณ์ยังไม่
เกรงใจ “สิระ” กร้าวใส่ “เสรีพิศุทธ์” “เดี๋ยวเจอถอนหงอกตอนแก”่ “ลุงตู่” โผล่เซอร์ไพรส์ปลุกเด็กต้านเฟกนิวส์ 

ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับค าร้องของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส.ฝ่ายค้าน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมแจ้ง
ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 4 ส.ส. ยื่นค าชี้แจงภายในวันที่ 4 ก.พ.นี้ 
ศาล รธน.รับตีความ พ.ร.บ.งบฯ 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ม.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมปรึกษาพิจารณาคดี
กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค
หนึ่ง (1) จ านวน 3 ค าร้อง ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องของนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา
รัฐ และคณะ 109 คน ค าร้องนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเ พ่ือไทย และคณะ 84 คน และค าร้อง 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย และคณะ 77 คน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับค าร้อง
ของนายวิรัช และนายสมพงษ์ไว้พิจารณาวินิจฉัย ทั้ง 2 ประเด็นมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกัน จึงให้
รวมทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกัน 
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สั่งเลขาสภาฯ-3 ส.ส.ท าค าชี้แจง 
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นาย

ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนาย
สมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน
วันที่ 4 ก.พ. ขณะที่ค าร้องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ศาลไม่รับ ค าร้องเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์เนื่องจากมีลายมือชื่อของ
ผู้เสนอความเห็นซ้ ากับค าร้องนายสมพงษ์จ านวน 30 คน จึงท าให้จ านวน ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอ ความเห็นตามค าร้องนี้มี
จ านวนไม่ถึง 1 ใน 10 ของ จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือ 75 คน กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ 
มีภาพ “ถาวร” ชักบัตรเข้า-ออก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ มีการเผยแพร่สกู๊ปเรื่องปัญหาเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.ของสถานี โทรทัศน์
ช่อง 7 สี ปรากฏภาพนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ในลักษณะใช้มือขวาดึงบัตรใบหนึ่งออกจากช่องเสียบบัตร
ลงคะแนน และใช้มือซ้ายเสียบ บัตรลงคะแนนอีกใบเข้าไปในช่องเสียบบัตร คล้ายๆกับเป็นการเสียบบัตรลงคะแนน
มากกว่าหนึ่งใบ ท าให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ 
เจ้าตัวยันช่องเสียบบัตรไม่พอ 

ต่อมานายถาวรแถลงชี้แจงว่า ยืนยันว่าไม่ได้เสียบบัตรแทน แต่เป็นเพราะห้องประชุมจันทรามีเพียง 250 ที่นั่ง 
ท าให้จุดเสียบบัตรไม่พอต่อจ านวนส.ส. ที่นั่งดังกล่าวเป็นที่ประจ าของนายประกอบ รัตนพันธุ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย์ แต่บังเอิญช่วงที่ลงมตินายประกอบไม่ได้อยู่ที่นั่งแต่มีบัตรเสียบคาไว้ ตนจึงดึงบัตรของนายประกอบ
ออก และเสียบบัตรของตนเพ่ือลงมติ จังหวะนั้นนายประกอบเดินเข้ามาพอดี ไม่ได้ลงคะแนนแทนใคร เป็นนักกฎหมาย
และนักการเมืองมา 20 ปี รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จะท าอะไรระมัดระวังตัวอยู่แล้ว หากใครเอาข้อมูลไปเผยแพร่ในทางที่
เสียหายจะฟ้องหมิ่น ประมาท หรือหากใครน าไปแชร์ในโลกออนไลน์จะฟ้องเอาผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วย เมื่อ
ถามว่ากรณีนี้เหมือนเป็นการเอาคืน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายถาวรตอบว่าคงสันนิษฐานไม่ได้ แต่ผู้น าเสนอ
เรื่องดังกล่าวเป็นสื่อของรัฐ คิดว่าเขาคงท าตามหน้าที่ 
“สุพัชร”ี แฉแต้มผี ส.ส.พัทลุง เขต 1 

ที่รัฐสภา น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่าจากการตรวจสอบการลงมติร่าง 
พ.ร.บ.งบฯ2563 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 พบว่า ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาฯในวัน
ดังกล่าว แต่ปรากฏว่ามีชื่อลงมติในร่าง พ.ร.บ.งบฯ จากการตรวจสอบพบว่า ส.ส.คนดังกล่าวมีไฟล์ทบินช่วงเวลา 20.50-
22.50 น. สายการบินนกแอร์ เดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอให้สภาฯตรวจสอบ
กรณีดังกล่าวด้วย เพราะ ส.ส. ท างานอยู่บนภาษีของประชาชน เมื่อถามว่าจะยิ่ง ท าให้รอยร้าวระหว่างพรรค
ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยร้าวขึ้นหรือไม่ น.ส.สุพัชรีตอบว่า ไม่ได้มาในนามพรรค แต่มาในนามส่วนตัว ตามที่ประชาชน
ร้องเรียน ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า ส าหรับ ส.ส.ที่ น.ส.สุพัชรีระบุไม่ได้อยู่ห้องประชุมช่วงลงมติร่าง พ.ร.บ.งบฯ คือ 
นายภูมิศิษฐ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย 
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“วิษณุ” ออกตัวจี้สอบหาคนผิด 
ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2563 ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมทางออกไว้แล้ว จะเป็นอย่างไรตน
ไม่ควรพูด เพราะฝ่ายค้านออกมาเตือนว่าไม่ให้พูดชี้น า ยังไม่ได้ประเมินหากศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาจะใช้เวลา
เท่าใด แต่เราคิดให้ยาวไว้ก่อน เข้าใจว่าสัปดาห์หน้าส านักงบประมาณจะเสนอมาตรการรองรับบางอย่างเข้ามา เขาต้อง
รอฟังศาลฯก่อน ทางออกคิดไว้มากกว่า 3 ทาง คนที่เคยเป็นรัฐบาลจะรู้ว่ามีวิธีการอยู่ สิ่งที่รัฐบาลต้องระวังคือเรื่องวินัย
การเงินการคลัง ที่พูดมาทั้งหมดคือทางแก้เรื่องงบประมาณ ไม่เคยพูดว่าการเสียบบัตรแทนกันไม่ใช่ปัญหาร้ายแรง ต้อง
ไม่ละเลยการตรวจสอบหาผู้กระท าผิดในเรื่องนี้ คนท าผิดท าไมจึงยังลอยนวลอยู่ 
คนกดบัตรแทนต้องรับผิดชอบ 

เมื่อถามย้ าว่า หมายถึงคนที่กระท าผิดเสียบบัตรแทนกันใช่หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า “ฮูเอฟเวอร์ ใครก็ตามที่
เป็นต้นเหตุจะต้องรับผิดชอบ จนถึงขณะนี้ เราไม่เคยรู้เลยว่าสภาฯสอบกันไปแล้วอย่างไร ได้ความ อย่างไร และยังต้อง
สอบจนกระท่ังได้ความบางทีอาจจะช้า เห็นหรือไม่จากคดีที่เราชอบอ้างกันเมื่อปี 2556-2557 ที่เสียบบัตรคนหนึ่งหลาย
ใบ มาถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ยินข่าวเรื่องการลงโทษ กี่ปีมาแล้วล่ะ นั่นแสดงว่าการสอบอาจจะช้า” เมื่อถามว่าคนที่เสียบ
บัตรแทนกันจนท าให้ พ.ร.บ.งบประมาณล่าช้า ต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช่หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า คนเสียบบัตรแทนกันนั้น
ผิด แน่นอนว่าเขาต้องรับผิดชอบในเมื่อเป็นต้นเหตุ แม้ไม่เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระท านั้น และเมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้นต้องเป็นความรับผิดชอบอีกหลายเท่า ขณะเดียวกันต้องเตรียมมาตรการป้องกันในอนาคต ต้อง
ระวังเดี๋ยวจะเกิดเหตุอย่างนี้กับกฎหมายอ่ืนอีก เมื่อถามย้ าว่า คนผิดต้องรับผิดชอบอย่างไร รองนายกฯตอบว่า 
รับผิดชอบก็คือรับผิดชอบ สุดจะแจกแจงได ้
อาจไปจบท่ีศาลฎีกานักการเมือง 

เมื่อถามว่าจะมีการฟ้องเอาผิดทางแพ่งด้วยหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่แน่ใจ ไม่ได้บอกว่าสภาฯ ต้องรีบมีค า
วินิจฉัย แต่สภาฯต้องสอบข้อเท็จจริง ก าลังบอกว่าต้องมีการด าเนินคดี เมื่อมีผลออกมาอย่างไรต้องด าเนินการฟ้อง จะ
เป็นใครฟ้องก็ได้ ตัวอย่างกรณีนายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพ่ือไทย สภาฯต้องด าเนินการสอบให้จบ
แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป เรื่องนี้อาจต้องฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
จะเป็นคดีอาญาธรรมดา หรืออะไรก็แล้วแต่ เมื่อถามว่าต้องเอาผิดกับ ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกันทุกคนใช่หรือไม่ นายวิษณุ
ตอบว่า ไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิด วางแผน เมื่อถามว่าแสดงว่าจะมีผลกระทบถึงสมาชิกภาพของ ส.ส.เหล่านั้น
ด้วยใช่หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า “แอทดิเอ็น นั่นคือจุดหมายปลายทางที่ต้องน าไปสู่อย่างนั้น แต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงขั้นนั้น
ผมก็ตอบไม่ถูก ตอนนี้เอาสั้นๆ ยังไม่มีเหตุที่ต้องไปขยายอะไร ตอนนี้ต้องด าเนินการให้ได้ตัวออกมา ดีแล้วที่นายศรี
สุวรรณ จรรยา ไปยื่นให้ ป.ป.ช.สอบอีกทาง 
“เทพไท” ชี้ 5 แนวทางผ่าทางตัน 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า แม้เรื่องจะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบงบประมาณแผ่นดิน ต้องหาวิธีการหรือแนวทางแก้ไข ให้ประกาศใช้ 
พ.ร.บ.งบฯโดยเร็วที่สุด เพราะล่าช้ามา 4 เดือนแล้ว ขณะนี้มีข้อเสนออยู่ 5 แนวทาง คือ 1.การออกเป็น พ.ร.ก.เพ่ือ
บังคับใช้ พ.ร.บ.งบฯ 63 ไปก่อน 2.น าร่าง พ.ร.บ.งบฯที่ได้รับการแก้ไขแล้วเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา 3 วาระ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

รวด โดยตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา กรณีนี้ ต้องขอความร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย 3.น าร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ที่
เพ่ิงผ่านการลงมติไป กลับมาลงคะแนนใหม่ในวาระ 2 เฉพาะมาตราที่มีปัญหา และลงมติวาระ 3 อีกครั้ง 4.น าร่าง 
พ.ร.บ. งบฯ 63 ที่เป็นร่างเดิม เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพ่ือเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ แต่คงเป็นไปไม่ได้จะท าให้เสียเวลา
อีกมาก 5.แนวคิดของนายวิษณุ เครืองาม คือน ารัฐธรรมนูญมาตรา 143 มาใช้แก้ปัญหา แต่ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้อง และไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 143 
ส.ว.เข้มให้เก็บบัตรไว้ที่ตัวตลอด 

นายค านูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงว่า ที่ประชุมได้หารือ
ปัญหา ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานวิปวุฒิสภา เห็นควรจะต้องก าหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิด
การใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ชอบในการประชุมวุฒิสภา โดยที่ประชุมวิปวุฒิสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมอบบัตรออก
เสียงลงคะแนนให้ ส.ว.ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบบัตรของตนเอง และควรให้ทุกคนน าบัตรออกจากเครื่องลงคะแนนทุกครั้ง
ที่ออกจากห้องประชุม 
อนค.จ่อฟ้อง “ณฐพร” เล่นไม่เลิก 

ที่รัฐสภา นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า พรรคอนาคตใหม่เตรียมยื่นฟ้อง
ด าเนินคดีนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 101 กรณีแจ้งความเท็จต่อ กกต. กลั่นแกล้งชงเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ แม้ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ล้มล้างการปกครองไปแล้ว แต่ยังไม่ยอมหยุด เหมือนพยายามหาเรื่อง
ไม่สิ้นสุด เพ่ือให้พรรคอนาคตใหม่เสียหาย หลังจากนี้พรรคอนาคตใหม่จะด าเนินคดีพวกนักร้องทุกคนที่ชอบกลั่นแกล้ง 
พวกเราจะไม่ทนเพราะเราเหลือทนแล้ว ไม่ใช่ว่าจะมาท าอะไรกับเราได้ทุกอย่าง 
นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคจะรอคัดลอกค าวินิจฉัยอย่างเป็นทางการของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ระบุว่า
พรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิดฐานล้มล้างการปกครอง เมื่อคัดลอกเสร็จแล้วจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดยื่นเอาผิด
นายณฐพร ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา 101 มีโทษจ าคุก 5 ปี หรือปรับหนึ่งแสนบาท นับจากนี้พรรคอนาคตใหม่
จะไม่ทน ไม่ถอย จะตอบโต้ผู้กลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่ 
ฝ่ายค้านยึกยักญัตติยื่นซักฟอก 

วันเดียวกัน นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า 
จะยื่นญัตติภายในวันที่ 31 ม.ค.นี้ เพราะมีข้อมูลส าคัญที่ไม่อยากให้ตกหล่นไปในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้ องกรณี
การเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.ในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ไว้วินิจฉัย จะได้น ามาประกอบการพิจารณาประเด็นและ
บุคคลที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ฝ่ายค้านต้องการให้การอภิปรายเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.
ก าแพงเพชร ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ก่อนปิดสมัยประชุมสภาในวันที่ 29 ก.พ.  

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน กล่าวว่า ยืนยันว่าวันที่ 30 ม.ค. ฝ่ายค้านจะสรุปและมี
ค าตอบให้กับสังคมแน่นอน ไม่ได้ล่าช้า เราพูดไปแต่ต้นว่าจะอภิปรายหลังช่วงตรุษจีน ยังอยู่ในกรอบเวลา พรรคร่วมฝ่าย
ค้านมีถึง 7 พรรค การท างานร่วมกันเพื่อให้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องใช้เวลา 
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“ชวน” สังเกตการณ์ กมธ.ป.ป.ช. 
ช่วงสายที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภา

ผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธาน กมธ.ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุม เพ่ือพิจารณา
กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม น า ครม.กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเชิญนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการ ครม. กับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้า
ชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากนายธีระพงษ์แจ้งขอเลื่อน ขณะที่นายพรเพชรให้เลขาส่วนตัวโทรศัพท์
แจ้งว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
ด้วย โดยนั่งหัวโต๊ะข้างๆ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ แต่บรรยากาศการประชุมเริ่มปั่นป่วนตั้งแต่ต้น เมื่อทั้งนายไพบูลย์ นิติตะวัน 
นายสิระ เจนจาคะ และ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ กมธ.ฯ จากพรรคพลังประชารัฐ พยายามฟ้องนายชวน ถึงการท าหน้าที่
ของประธานกมธ.ที่ผ่านมา 
“เอ”๋ โวยวายไม่เกรงใจใบมีดโกน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการถกเถียงเริ่มกลายเป็นการปะทะคารม แม้นายประเดิ มชัย บุญช่วยเหลือ 
เลขานุการ กมธ.ป.ป.ช. พยายามห้ามปราม แต่ น.ส.ปารีณาไม่สนใจ กล่าวสวนทันทีว่า อยากขอให้ประธานฯ ถอนค าว่า
เสือกด้วย ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์สอบถามนายชวนว่า มีอะไรจะกล่าวกับที่ประชุมหรือไม่ นายชวนแจ้งว่า ขอให้ที่
ประชุมด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระปกติ พร้อมนั่งฟังนิ่งๆ ด้วยสีหน้าเรียบเฉย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จึงแจ้ง
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อ แต่การประชุมยังเป็นไปอย่างตะกุกตะกัก เกิดการปะทะคารมระหว่าง 3 ส.ส.พปชร. 
กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์อยู่ตลอดเวลา จน น.ส.ปารีณาลุกจากเก้าอ้ีเดินไปฟ้องนายชวนขอให้เร่ งตรวจสอบ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ แต่นายชวนยังคงนิ่งฟังโดยไม่ได้กล่าวอะไร 
 
อ้างอิง ; https://www.thairath.co.th/news/politic/1759625 
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29 ม.ค. 2563 19:11 น. 

“อุตตม” ยัน คลังเตรียมแผนรับมือ หลังศาลรับค าร้องวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบ 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
“อุตตม” เผย กระทรวงการคลัง หารือร่วมกับส านักงบประมาณ เตรียมแผนรับมือแล้ว หลังศาลรัฐธรรมนูญรับค า
ร้องพิจารณาวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 63 ว่าเป็นโมฆะหรือไม่ 

เมื่อเวลา 18.22 น. วันที่ 29 ม.ค. 2563 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ผ่าน
แฟนเพจเฟซบุ๊ก ภายหลังวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ ส.ส. 
ขอให้วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท จะต้องล้มไป
หรือไม่ ซึ่งการที่ศาลรับค าร้องดังกล่าว กระทรวงการคลังไม่สามารถก้าวล่วงการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ และ
ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าท าให้หลายฝ่ายมีความกังวลถึงผลกระทบที่อาจส่งผลถึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ทันในเดือนมีนาคมนี้ 

จากข้อกังวลดังกล่าว จึงได้ร่วมหารือกับผู้บริหารของกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมมาตรการรองรับในทุกๆ กรณี รวมถึงการเตรียมการล่วงหน้าในระยะยาวด้วย โดยที่
ประชุมได้เสนอมาตรการเพ่ือรองรับในหลายแนวทางด้วยกัน และพร้อมที่จะน ามาใช้ได้อย่างทันท่วงที ทั้ งเรื่องของการ
เบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และเงินลงทุนของภาครัฐ เงินลงทุน รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

“หน้าที่ของกระทรวงการคลัง คือเป็นหน่วยงานส าคัญในการดูแลงบประมาณ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เดินหน้าต่อไป ดังนั้น ขอให้พ่ีน้องประชาชนมีความมั่นใจว่า กระทรวงการคลังพร้อมที่จะท าตามภารกิจดังกล่าวอย่าง
เต็มที”่ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1759420 
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29 ม.ค. 2563 19:57 น. 

“สถิตย”์ ชงปรับปรุงทบทวนแผนปฏิรูปประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สถิตย์” เสนอปรับปรุง ทบทวน แผนปฏิรูปประเทศ ในที่ประชุม ส.ว. เชื่อ หากท าได้ ตอบโจทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ในวาระรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ รอบเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 การรายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ฉบับนี้ เข้ามาสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เพ่ือให้ ส.ว. ได้ท า
หน้าที่ตรวจติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ทางด้าน ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ส.ว. ชี้ว่า แผนปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมีเป้าหมาย และผล
ด าเนินในภาพรวม คือ 1. แผนปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ผ่านการปฏิรูป 3 ด้านหลัก ได้แก่ การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ, ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และการปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ 2. แผนปฏิรูป
ด้านเศรษฐกิจทั้งหมดที่มี 3 ด้าน 55 ประเด็นปฏิรูป แยกเป็น 121 กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 30 กิจกรรม ก าลัง
ด าเนินการตามแผน 46 กิจกรรม ล่าช้ากว่าแผน 35 กิจกรรม และต้องปรับปรุงแผน 10 กิจกรรม ในรอบเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2562 จึงได้เสนอแนะการด าเนินงานในระยะต่อไป ดังนี้ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2561 ก่อนยุทธศาสตร์ชาติ หากมีการ
ทบทวนแผนการปฏิรูปประเทศในอนาคต ควรปรับปรุงและเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ช าติ รวมทั้ง
พิจารณาความไม่ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ขณะที่การปฏิรูปก็ควรจัดล าดับความส าคัญ
ในเรื่องที่มีนัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือโครงสร้างที่ส าคัญ ที่ควรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ซึ่งต้องไม่ใช่งานที่มีลักษณะประจ า หรืองานที่เป็นการพัฒนาระยะปานกลางหรือระยะยาวตามแผนแม่บท
หรือแผนพัฒนาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในการทบทวนแผนปฏิรูปประเทศ ควรพิจารณาผลการด าเนินงานของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระแสใหม่ , รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หรือ บีซีจี โมเดล (BCG Model) มา
ประกอบการทบทวน นอกจากนี้ ควรพิจารณาจัดท าตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ของเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ของด้าน
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เศรษฐกิจ และควรแสดงรายละเอียด ระยะเวลาของการด าเนินการตามแผนให้ชัดเจน เพ่ือให้การติดตามความคืบหน้า
เป็นรูปธรรมในระดับแผนมากยิ่งขึ้น สิ่งสุดท้าย ควรพิจารณาเร่งรัดแผนการปฏิรูปประเทศที่ล่าช้าจ านวน 35 แผน และ
เร่งรัดการปรับปรุงแผนอีก 10 แผน ให้กลับมาอยู่ในกรอบเวลาที่ควรจะเป็น 

อย่างไรก็ตาม ดร.สถิตย์ กล่าวสรุปด้วยว่า แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศตามที่รายงานมีความคืบหน้าระดับหนึ่ง
แล้ว แต่หากได้มีการทบทวน ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะข้างต้น จะสามารถตอบเป้าหมายการปฏิรูปประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1759465  
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30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

ศาล รธน. เร่งปิดคดีเสยีบบัตร แฉพฤติกรรม ส.ส.ฉาวยังไม่จบ 

 

 
   นับจากนี้ กระบวนการไต่สวน-สู้คดี เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงเรื่อง เสียบบัตรแทนกัน ของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 
ระหว่างการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ก็เข้าสู่ขั้นตอนการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ ที่พบว่า
ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก จนน าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน จนสุดท้ายที่ประชุม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 29 ม.ค. ก็มีค าสั่งรับค าร้องที่ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าชื่อกันยื่นค าร้องให้ศาล 
รธน.วินิจฉัยว่า กรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องตรวจสอบพบว่ามีการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ระหว่างการลงมติ
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี วาระ 2 เรียงรายมาตรา 

โดยศาล รธน.มีค าสั่งให้ผู้ร้อง ที่ก็คือ ส.ส.รัฐบาล ที่มีวิปรัฐบาลเป็นโต้โผใหญ่ในการรวบรวมรายชื่อ ส.ส.รัฐบาล 
และกลุ่ม ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่น าโดยกลุ่ม ส.ส.เพ่ือไทย และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.รัฐบาล 
ที่มีข้อร้องเรียนและมีภาพข่าวในท านองว่ามีการเสียบบัตรแทนกัน คือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พั ทลุง เขต 2 
พรรคภูมิใจไทย, น.ส.ภิม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ 
เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 4 ก.พ. 
จะพบว่า กรอบเวลาการพิจารณาส านวนคดีเสียบบัตรแทนกันดังกล่าวของศาล รธน. ได้วางกรอบเวลาไว้ค่อนข้างเร็ว ซึ่ง
แตกต่างจากคดีอ่ืนๆ 

มองได้ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ศาล รธน.ก็รู้ดีว่าการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 
เลยเวลาที่ควรจะมีการประกาศใช้กฎหมายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 มาเนิ่นนานหลายเดือนแล้ว ดังนั้นศาล รธน.จึงต้อง
วินิจฉัยส านวนคดีเรื่องนี้ให้รู้ด ารู้แดงโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้ความล่าช้าในการบังคับใช้ พ.ร.บ.งบ 2563 เกิดผลกระทบในวง
กว้างไปมากกว่านี้ ยิ่งหากสุดท้ายถ้าผลค าวินิจฉัยของศาล รธน.มีความเห็นให้ร่าง พ.ร.บ.งบเป็นโมฆะ! แล้วรัฐบาลต้อ ง
ไปหาทางออกแก้ปัญหา ก็จะยิ่งท าให้การประกาศใช้ พ.ร.บ.งบยิ่งล่าช้าออกไปอีก เพราะเหตุนี้ศาล รธน.จึงต้องเร่งชี้ขาด 
ท าค าวินิจฉัยออกมาโดยเร็ว 
มีความเป็นไปได้สูงที่สุดท้าย ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยคดีร่าง พ.ร.บ.งบแล้วเสร็จภายในไม่เกิน  15 วัน นับแต่ศาล 
รธน.รับค าร้องไว้วินิจฉัยเมื่อ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา 

ส่วนจะถึงขั้นตุลาการศาล รธน.ต้องเปิดห้องไต่สวนคดี เรียกฝ่ายต่างๆ มาเบิกความชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายหรือไม่ เป็นเรื่องที่ตุลาการศาล รธน.จะประชุมพิจารณากันอีกครั้ง หลังได้รับเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหาและ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

ข้อมูลต่างๆ จากบุคคลที่ศาล รธน.สั่งให้ส่งเอกสารชี้แจง ที่หากเสียงส่วนใหญ่ของตุลาการศาล รธน.เห็นว่า ข้อมูล -
ข้อเท็จจริง เป็นที่ประจักษ์ชัด ก็อาจนัดลงมติตัดสินคดีได้เลย แต่หากเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่าง ตุลาการต้องการฟัง
ค าเบิกความที่ชัดๆ จากผู้เกี่ยวข้อง ที่อาจไม่ได้อยู่ในบุคคลที่ศาลสั่งให้ส่งเอกสารชี้แจง เช่น ต้องการซักถาม นิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เปิดประเด็นดังกล่าว จนน ามาสู่การยื่นค าร้องให้ศาล รธน.วินิจฉัย ก็อาจ
เรียกตัวนิพิฏฐ์มาเบิกความ หรือไม่แน่ตุลาการศาล รธน.อาจต้องการฟังค าเบิกความของเลขาธิการส ภาฯ ถึง
กระบวนการขั้นตอนการลงมติออกเสียงของ ส.ส.ในห้องประชุม ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และสภาฯ มีกระบวนการ
ตรวจสอบอย่างไรว่ามีการเสียบบัตรแทนกัน โดยเฉพาะศาลอาจต้องการฟังข้อเท็จจริงเรื่อง ช่องเสียบบัตรลงคะแนน 
ของ ส.ส.ในห้องประชุม ที่มีช่องเสียบบัตรน้อยกว่าจ านวน ส.ส. หาก ส.ส.เข้าประชุมกันจ านวนมากจนต้องใช้วิธียื่นบัตร
ให้ ส.ส.ช่วยกันกดให้ ศาลอาจต้องการรู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ว่าสภาฯ จะมีการตรวจสอบอย่างไร ว่ามีการฝากบัตรให้กด
ลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.ในห้องประชุม เพ่ือที่การฟังความรอบด้านดังกล่าวจะได้น าไปสู่การวินิจฉัยคดีที่ถูกต้องต่อไป 
มองได้ว่า หากศาล รธน.ใช้วิธีการเปิดห้องไต่สวนพิจารณาคดี แล้วเรียกฝ่ายต่างๆ มาเบิกความ มาให้ศาลไต่สวน ก็คาด
ว่ากระบวนการพิจารณาก็อาจต้องใช้เวลานานขึ้น แต่ประเมินดูแล้ว การที่ศาล รธน.รับค าร้อง 29 ม.ค. แล้วสั่งให้ฝ่ายผู้
ร้อง-ส.ส.ที่ตกเป็นข่าวว่าเสียบบัตรแทนกัน เร่งส่งเอกสารค าชี้แจงให้สภาฯ ภายในวันที่ 4 ก.พ. ก็เป็นสัญญาณชัดแล้วว่า 
ศาล รธน.ใส่ speed เต็มที่แล้ว ดังนั้นหากสุดท้ายศาลจ าเป็นต้องเปิดห้องพิจารณาคดี เรียกทุกฝ่ายที่ศาลเห็นว่าเมื่อฟัง
ค าเบิกความแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ก็เชื่อได้ว่าหากศาล รธน.เปิดห้องไต่สวนคดี ก็คงใช้เวลาในการด าเนินการไม่
นานนักก็รู้ผลค าวินิจฉัยได้ทันที ซึ่งเผลอๆ อาจไม่เกินกลางเดือน ก.พ.นี้ก็รู้ผลแล้ว ท่ามกลางกระแสข่าวฝ่ายกฎหมาย
ของรัฐบาลเตรียมทางออกไว้แล้วหลายทาง หากสุดท้ายผลค าวินิจฉัยของศาล รธน.ออกมาว่า ร่าง พ.ร.บ.งบเป็นโมฆะ 
โดยบางทางออกก็เป็นแนวทางท่ีหลายคนอาจคาดไม่ถึงว่ารัฐบาลจะกล้าท า 
ขณะเดียวกันระหว่างนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ก าลังลุ้นผลการสู้คดีในชั้นศาล รธน. ในเรื่องร่าง พ.ร.บ.งบ แต่
ในทางการเมืองก็ยังมีการ “แฉ” เรื่องการเสียบบัตรแทนกันออกมาอีกเป็นระลอก ไม่จบง่ายๆ โดยเฉพาะจากคน
การเมืองของ 2 พรรคคู่แข่งในพื้นที่พัทลุงและภาคใต้ คือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่ามีการเสียบบัตรแทนกัน โดย
เป็นบัตรของ ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาฯ ในวันที่ 10 ม.ค.2563 ในระหว่าง
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ ซึ่งแม้สุพัชรีพยายามแถลงแบบเลี่ยงๆ ไม่เปิดหน้าชนเต็มตัว แต่ก็รู้กันว่า ส.ส.พัทลุงเขต 1 ภูมิใจ
ไทย ก็คือ ภูมิศิษฏ์ คงมี ที่เอาชนะ สุพัชรี ธรรมเพชร ไปได้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นเอง 
ว่าไปแล้วการตรวจสอบเรื่องพฤติกรรมฉาวเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. ถือเป็นเรื่องดี เพราะอย่างน้อยต่อจากนี้จะท าให้ 
ส.ส.ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านตระหนักรู้หน้าที่ของตัวเองมากขึ้น เพราะหากการเข้าประชุมสภาฯ-ลงมติในห้องประชุมสภา
ฯ ถ้า ส.ส.ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง และยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรแทนกัน นักการเมืองที่มีพฤติการณ์เช่นนี้ก็ไม่
สมควรอยู่เป็น ส.ส.ให้เปลืองข้าวสุกรัฐสภาอีกต่อไป. 
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