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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
      

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ช่อง 7 ออนไลน์ 3 ผู้สมัคร ส.ส. ชิงด ำ เลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง จ.ก ำแพงเพชร 8 
2 มติชนออนไลน์ ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก ำแพงเพชร มีผู้สมัคร 3 รำย กกต. 

พร้อมรณรงค์ปชช.ใช้สิทธิลงคะแนน 
9 

3 แนวหน้ำออนไลน์ ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก ำแพงเพชร ‘3 ผู้สมัคร’ชิงด ำ 10 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ เก้ำอ้ี ส.ส.ไทรักธรรม ระทึก ลูกพรรคร้อง กกต.จัดประชุมเก๊ 11 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ศรีสุวรรณเตรียมพำอดีตกรรมกำรพรรคไทรักธรรมร้อง กกต.สอบหัวหน้ำพรรค 13 
3 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’จ่อน ำอดีต กก.บห.ร้อง กกต. สอบหัวหน้ำพรรคไทรักธรรม 14 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศรีสุวรรณร้อง กกต. สอบหัวหน้ำพรรคไทรักธรรมท ำผิดกฎหมำย 15 
5 Vioce ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อน ำอดีต กก.บริหำรไทรักธรรม ร้อง กกต. สอบหัวหน้ำพรรค 16 
6 ไบร์ทออนไลน์ ศรีสุวรรณ จ่อร้อง กกต. สอบหัวหน้ำพรรคไทรักธรรม ผิด พรป.พรรคกำรเมือง 17 
7 แนวหน้ำออนไลน์ 'เจิมศักดิ์' กังขำ! 'องค์กรอิสระ'ออกระเบียบเอง ใช้ภำษี ปชช. พำ 'คู่

สมรส' บินเที่ยวนอก 
19 

8 ช่อง 7 ออนไลน์ มิ่งขวัญ นัดแถลงจุดยืนพรุ่งนี้ หลังพรรคเศรษฐกิจใหม่ชิ่งฝ่ำยค้ำน 20 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'มิ่งขวัญ' นัด 3 ก.พ. แถลงจุดยืนหลังพรรคเศรษฐกิจใหม่ถอนตัวจำกฝ่ำยค้ำน 21 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิสำร' ฟุ้งมีข้อมูลเด็ดลำก 3 ป. ขึ้นเขียงซักฟอก 22 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิปฝ่ำยค้ำน' นัด 3 ก.พ.ติวเข้มลับฝีปำกมือซักฟอกรัฐบำล 23 
12 มติชนออนไลน์ สมคิด’ ยันพรรคร่วมเดินหน้ำท ำงำนต่อ 24 
13 มติชนออนไลน์ “มิ่งขวัญ” นัดสื่อ แถลงจุดยืน หลังพรรคมีมติแยกตัวจำกฝ่ำยค้ำน 3 ก.พ.นี้ 25 
14 มติชนออนไลน์ ‘พปชร.’ ไม่ห่วง ‘บิ๊กตู่’ หัวร้อนกลำงสภำศึกซักฟอก ก ำชับวิป รบ. 27 
15 สยำมรัฐออนไลน์ "พปชร." จัดองครักษ์พิทักษ์ 'บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม' สู้ศึกซักฟอก 28 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 มติชนออนไลน์ ‘ไพศำล’ เตือนโละฝ่ำยค้ำนในรฐับำล ระวังเจอแผนย้อนศร ตั้ง ‘รฐับำลแห่งชำติ’ 29 
17 มติชนออนไลน์ “ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน” ฮ่ึม ถ้ำฝ่ำยรัฐบำลกล้ำใช้เกมปิดอภิปรำยก็ลองดู 30 
18 แนวหน้ำออนไลน์ 'วิปฝ่ำยค้ำน' ติวเข้ม!! นัดถกวำงตัววำงสคริปต์พรุ่งนี้ ลุยศึกซักฟอก 31 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท.ปัดตะเพิด'เศรษฐกิจใหม'่พ้นฝ่ำยค้ำนแค่ต้องกำรควำมชัดเจน 32 
20 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ กำงค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 8 /2551 มั่นใจพรบ.งบ 63 ผ่ำนฉลุย 33 
21 แนวหน้ำออนไลน์ ล้ำงหูรอฟัง! ‘มิ่งขวัญ’นัด 3 ก.พ. แถลงจุดยืน 35 
22 ไทยรัฐออนไลน์ "เฮ้ง" แท็กทีม พิทักษ์นำยกฯ-คสช. 36 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวอิสรำ กำงยอดบริจำค อนค.แค่ปีเศษ ‘ธนำธร-ครอบครัว’ ควัก 42.7 ล. 41 
2 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ส่องปม "นำยกฯ-5รมต." ถูกซักฟอก 43 
3 ไทยรัฐออนไลน์ โดนเต็มๆ 45 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : เสยีงอภิปรำยนอกสภำ 47 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 31 มกรำคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์   และศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบลเขำค้อ โดยมี                
นำยสุวิทย์ ศรีวงศ์ษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหำร พนักงำน
และคณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบลเขำค้อ ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร            
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบลเขำค้อ อ ำเภอเขำค้อ 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัเพชรบรูณ ์

และศนูยส์ง่เสรมิพฒันาประชาธปิไตยต าบลเขาคอ้ 
31 ม.ค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 มกรำคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนำยสุวิทย์ ศรีวงศ์ษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้บริหำร พนักงำน และคณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยต ำบลห้วยไร่ ให้กำรต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต ำบลห้วยไร ่
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มศนูยส์ง่เสรมิพฒันาประชาธปิไตยต าบลหว้ยไร ่จ.เพชรบรูณ ์

30 ม.ค. 2563 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร  
     

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3-7 กมุภาพันธ์ 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
3 กุมภำพันธ์ 2563 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

วันอังคำรที่ 
4 กุมภำพันธ์ 2563 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

วันพุธ-ศุกร์ที่ 
5-7 กุมภำพันธ์ 2563 

 จังหวัดพิษณุโลก ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมและเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
เลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่2 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และตรวจเยี่ยม สนง.
กกต.จว.พิษณุโลก 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3-7 กมุภาพันธ์ 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
3 กุมภำพันธ์ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์-อำทิตย์ที่ 
3-9 กุมภำพันธ์ 2563 

09.30 น. 
 
 
 
 

13.30 น. 
 
 
- 

ห้องประชุม 701 ชั้น 7 
 
 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

 
สำธำรณรัฐเอสโตเนีย และ

สำธำรณรัฐฟินแลนด์ 

นำยแสวง  บุญมี  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร                        
กำรเลื อกตั้ ง ประชุ มคณะกรรมกำรอ ำนวย                                    
กำรคัดเลื อก พนั กงำนเพ่ือเลื่ อนและแต่ งตั้ ง                      
ให้ ด ำรงต ำแหน่ งประเภทบริ หำรระดั บต้ น                                  
ของ สนง. กกต. 
พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร                  
กำรเลือกตั้ ง เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร                    
กำรเลือกตั้ง 
นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำ
กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง เดินทำงศึกษำดูงำน  
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สัปดาห์น้ีมีอะไร  
     

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3-7 กมุภาพันธ์ 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคำรที่ 
4 กุมภำพันธ์ 2563 

10.30 น. 
 
 
 

13.30 น. 
 
 

ห้อง 301 
 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

 

นำยดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงและพัฒนำงำนกำรข่ำว ให้มีประสิทธิภำพ
และเป็นรูปธรรม  
พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร                   
กำรเลือกตั้ง  และนำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง เข้ ำร่ วมประชุ ม     
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 2 ก.พ. 2563 

3 ผู้สมัคร ส.ส.ชิงด า เลือกตั้งแทนต าแหน่งทีว่่าง จ.ก าแพงเพชร 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ได้รำยงำนผลกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สส.เขต 
2 ก ำแพงเพชร แทนต ำแหน่งว่ำง หลังเปิดรับสมัครมำตั้งแต่วันที่ 29 มกรำคม จนถึงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็น
วันปิดรับสมัคร มีผู้เดินทำงมำสมัครรวมทั้งสิ้น 3 คน 
โดยในวันแรกที่เปิดรับสมัคร นำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ พรรคพลังประชำรัฐ  ได้เดินทำงเข้ำมำสมัครเป็นคนแรก นับเป็น
เป็นผู้สมัครหมำยเลข 1 ขณะที่นำยอิทธิพล แตงเล็ก จำกพรรคภำคีเครือข่ำยไทย ผู้สมัครหมำยเลข 2 และ นำยกัมพล 
ปัญกุล พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครหมำยเลข 3 ได้เดินทำงมำลงสมัครรับกำรเลือกตั้ง ในวันที่ 1 ก.พ. 63 เป็นวันที่ 4 ของกำร
เปิดรับสมัคร 

นำยธนบูรณ์ สินมำนะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร กล่ำวว่ำ 
อย่ำงไรก็ตำมในวันนี้ ทำงส ำนักงำน กกต. ได้ประชำสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ก ำแพงเพชร 
มีหน่วยเลือกตั้ง 296 หน่วย 5 อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอพรำนกระต่ำย, อ ำเภอลำนกระบือ, อ ำเภอโกสัมพีนคร, 
อ ำเภอไทรงำม (เฉพำะต ำบลมหำชัย ต ำบลหนองคล้ำ ต ำบลหนองทอง และต ำบลพำนทอง) , อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
(เฉพำะต ำบลสระแก้ว) ขอให้ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียง
ที่เลือกตั้ง หำกพบไม่มีรำยชื่อตนเอง หรือหำกเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน ให้รีบ
แจ้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อออก จำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยน ำหลักฐำนส ำเนำทะเบียนบ้ำน และบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ มำแสดงตนต่อ
เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือที่จะสำมำรถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/392085 
 

https://news.ch7.com/detail/392085
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 - 17:18 น.  

ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้สมัคร 3 ราย กกต. 
พร้อมรณรงค์ปชช.ใช้สทิธิลงคะแนน 

 

 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1939307 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1939307
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วันอำทิตย์ ที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.58 น. 

ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร ‘3 ผู้สมัคร’ชิงด า 

 
 

เมื่อเวลำ 16.30 น.วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำก จ.ก ำแพงเพชร ว่ำ ส ำนักงำน กกต. อ.พรำน
กระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร ได้รำยงำนผลกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 ก ำแพงเพชร แทนต ำแหน่งว่ำง ภำยหลัง 
พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรณ์รัตน์ ถูกออกหมำยจับในข้อหำคดีล้มประชุมอำเซียน  ท ำให้ต้องพ้นสมำชิกภำพ ส.ส. โดยได้
ก ำหนดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 29 มกรำคม 2563 ถึงวันอำทิตย์ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. - 16.30 
น. และก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 23 
กุมภำพันธ์ 2563 

ทั้งนี้ หลังเปิดรับสมัครมำตั้งแต่วันที่ 29 มกรำคม จนถึงวันนี้ มีผู้สมัครรวม 3 คน คือ นำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ 
พรรคพลังประชำรัฐ บุตรชำย พ.ต.ท.ไวพจน์ เป็นผู้สมัครหมำยเลข 1 , นำยอิทธิพล แตงเล็ก พรรคภำคีเครือข่ำยไทย 
ผู้สมัครหมำยเลข 2 และ นำยกัมพล ปัญกุล พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครหมำยเลข 3 
นำยธนบูรณ์ สินมำนะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร กล่ำวว่ำ ส ำนักงำน
กกต. ได้ประชำสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ก ำแพงเพชร มีหน่วยเลือกตั้ง 296 หน่วย 5 อ ำเภอ 
ประกอบด้วย อ.เมืองก ำแพงเพชร (เฉพำะต ำบลสระแก้ว) , พรำนกระต่ำย , ลำนกระบือ , โกสัมพีนคร , ไทรงำม 
(เฉพำะต ำบลมหำชัย ต ำบลหนองคล้ำ ต ำบลหนองทอง และต ำบลพำนทอง)  ขอให้ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อจำกบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง หำกพบไม่มีรำยชื่อตนเอง หรือหำกเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำมี
ชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน ก็ให้รีบแจ้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือขอ
เพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยน ำหลักฐำนส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดงตนต่อเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือที่สำมำรถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 
2563ได ้

นอกจำกนี้ทำง กกต.จะด ำเนินกำรออกรณรงค์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 ก ำแพงเพชร ต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470314 
 

https://www.naewna.com/politic/470314
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เก้าอี้ ส.ส.ไทรักธรรม ระทึก ลูกพรรคร้อง กกต.จัดประชุมเก ๊

2 กุมภำพันธ์ 2563 - 10:13 น.  

 

 

2 กุมภำพันธ์ 2563 นำยศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เปิดเผยว่ำ 
ได้รับกำรร้องเรียนจำกอดีตเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคไทรักธรรม  

  ทั้งนี้คือกำรด ำเนินกิจกำรพรรคไทรักธรรมอำจไม่เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค ไม่เป็นไปตำม พรป.พรรค
การเมือง 2560 และอำจมีกำรจัดท ำรำยงำนส่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)อันเป็นเท็จ อันอำจเป็นผลให้การ
เลือกตั้งของพรรคไทรักธรรมเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 และ ส.ส.ของพรรคเป็นโมฆะได้ สืบเนื่องมำจำกกำรทีพ่รรคไท
รักธรรม ได้อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562 ณ วัดตำปะขำวหำย ต.หัวรอ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพ่ือรับรองผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคจ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน) เพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งใน
กำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-8 กุมภำพันธ์ 2562 นั้น 

  ข้อเท็จริงจำกหลักฐำนของกรรมกำรและสมำชิกพรรคไทยรักธรรม ยืนยันชัดเจนว่ำวันดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัด
ประชุมจริง แต่หัวหน้ำพรรคกลับน ำรูปถ่ำยกำรประชุมของกรรมกำรและสมาชิกพรรคในกิจกรรมกำรเปิดส านักงาน
สาขาพรรคมำแอบอ้ำงว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่พรรค โดยได้จัดท ำรำยงำนอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทรำบ   

   ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ประกอบ พรป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2561 ซึ่งหัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม ม.137 แห่ง พรป.พรรคกำรเมือง 
2560 และอำจมีควำมผิดตำม ม.162 ของประมวลกฎหมำยอำญำด้วย  
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นายศรีสุวรรณ กล่ำวอีกว่ำ ในวันอังคำรที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 10.00 น. ตนและอดีตกรรมการบริหาร 
และอดีตสมาชิกพรรคไทรักธรรม จะน ำพยำนหลักฐำนไปยื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ด ำเนินกำรไต่
สวน สอบสวน เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิดต่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ที่อำจกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำว 
  ส ำหรับพรรคไทรักธรรม ได้รับเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนำคม 2562 ด้วยคะแนนจำกท่ัวประเทศ 33,754 คะแนน 
ท ำให้นำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อดับดับที่ 1 ได้เป็นส.ส. ต่อมำ
วันที่ 26 พฤษภำคม 2562 มีกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 ซึ่งผลการเลือกตั้ง มีกำรน ำคะแนนมำค ำนวณเพ่ือ
หำส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ท ำให้นายพีระวิทย์พ้นสภำกำรเป็น ส.ส. จนกระท่ังกกต.ค ำนวนสัดส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อ
ใหม่ หลังศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาว่ำ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ ง ส.ส.จันทบุรี ของพรรค
ประชาธิปัตย์ กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (5) โดยกำรใส่ร้ำยด้วย
ข้อควำมอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคกำรเมือง  เพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน อันเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องน ำคะแนน
ของ นายชาติชาย จ ำนวน 19,711 คะแนน ออกจำกผลรวมคะแนนทั้งประเทศ เป็นผลให้นำยพีระวิทย์ ซึ่งเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคไทรักธรรม ล ำดับที่ 1 ได้รับกำรจัดสรรจำกกำรค ำนวณจ ำนวนส.ส.แบบบัญชี
รำยชื่อใหม่ดังกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/414240
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ศรีสุวรรณเตรียมพาอดตีกรรมการพรรคไทรักธรรมรอ้ง กกต.สอบหัวหน้าพรรค 
วันที่ 02 ก.พ. 2563 เวลา 09:47 น. 

 
  

นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ได้รับกำรร้องเรียนจำกอดีต
เลขำธิกำรพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคไทรักธรรมว่ำ กำรด ำเนินกิจกำรพรรคไทรักธรรมอำจไม่เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค 
ไม่เป็นไปตำม พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีกำรจัดท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)อันเป็นเท็จ อันอำจ
เป็นผลให้กำรเลือกตั้งของพรรคไทรักธรรมเมื่อวันที่ 24 มีนำ 62 และ สส.ของพรรคเป็นโมฆะได้ 
ทั้งนี้สืบเนื่องมำจำกกำรที่พรรคไทรักธรรม ได้อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ณ วัดตำ
ปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลกขึ้นมำเพ่ือรับรองผู้สมัคร สส.ของพรรคจ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน) เพ่ือส่ง
สมัครรับเลือกตั้งในกำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-8 ก.พ.62 นั้น ข้อเท็จริงจำกหลักฐำนของกรรมกำรและสมำชกิ
พรรคไทยรักธรรม ยืนยันชัดเจนว่ำวันดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัดประชุมจริง 
แต่หัวหน้ำพรรคกลับน ำรูปถ่ำยกำรประชุมของกรรมกำรและสมำชิกพรรคในกิจกรรมกำรเปิดส ำนักงำนสำขำพรรคมำแอบอ้ำง
ว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่พรรค โดยได้จัดท ำรำยงำนอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทรำบ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไป
ตำม พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ประกอบ พรป.ว่ำด้วยกำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2561 ซึ่งหัวหน้ำพรรคไทรัก
ธรรมต้องรับผิดชอบตำม ม.137 แห่ง พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีควำมผิดตำม ม.162 ของประมวลกฎหมำยอำญำ
ด้วย ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและอดีตกรรมกำรบริหำรและอดีตสมำชิกพรรคไทรักธรรม จึงจะ
น ำพยำนหลักฐำนไปยื่นให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง (กกต.) ได้ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวน เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิดต่อ หน.พรรค
ไทรักธรรม ที่อำจกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำวในวันจันทร์ที่ 3 ก.พ.63 เวลำ 10.00 น. ณ ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำร 
อำคำร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/613548 
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หนา้แรก / การเมือง  

 

‘ศรีสุวรรณ’จ่อน าอดีต กก.บห.ร้องกกต. สอบหัวหนา้พรรคไทรักธรรมส่อท าผิด กม. 
วันอำทิตย ์ที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.01 น. 

 ‘ศรีสุวรรณ’จ่อน าอดีตกก.บห.ร้องกกต. สอบหัวหน้าพรรคไทรักธรรมส่อท าผิดกม. 
2 กุมภำพันธ์ 2563 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ได้รับกำร

ร้องเรียนจำกอดีตเลขำธิกำรพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคไทรักธรรม ว่ำ กำรด ำเนินกิจกำรพรรคไทรักธรรมอำจไม่เป็นไป
ตำมข้อบังคับพรรค ไม่เป็นไปตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีกำรจัดท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) อันเป็นเท็จ อันอำจเป็นผลให้กำรเลือกตั้งของพรรคไทรักธรรมเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 และ ส.ส.ของพรรคเป็นโมฆะได้ 

ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกกำรที่พรรคไทรักธรรม ได้อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 
2562 ณ วัดตำปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ขึ้นมำ เพ่ือรับรองผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคจ ำนวน 350 คน สมัครจริง 
298 คน เพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งในกำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-8 กุมภำพันธ์ 2562 นั้น ข้อเท็จจริงจำก
หลักฐำนของกรรมกำรและสมำชิกพรรคไทรักธรรม ยืนยันชัดเจนว่ำวันดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัดประชุมจริง แต่หัวหน้ำพรรคกลับ
น ำรูปถ่ำยกำรประชุมของกรรมกำรและสมำชิกพรรคในกิจกรรมกำรเปิดส ำนักงำนสำขำพรรคมำแอบอ้ำงว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่
พรรค โดยได้จัดท ำรำยงำนอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทรำบ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง 2560 ประกอบ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2561 ซึ่งหัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบ
ตำม ม.137 แห่ง พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีควำมผิดตำม ม.162 ของประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 

“ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและอดีตกรรมกำรบริหำรและอดีตสมำชกิพรรคไทรักธรรม จึงจะ
น ำพยำนหลักฐำนไปยื่นให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวน เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิดต่อหัวหน้ำ
พรรคไทรักธรรม ที่อำจกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำวในวันจันทร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 10.00 น. ที่ส ำนักงำน กกต. 
ศูนย์รำชกำร อำคำร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470264 
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ศรีสุวรรณรอ้ง กกต. สอบหัวหน้าพรรคไทรักธรรมท าผิดกฎหมาย 
02 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:44 น.      

 
 

   วันที่ 2 ก.พ. นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ได้รับกำรร้องเรียน
จำกอดีตเลขำธิกำรพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคไทรักธรรมวำ่ กำรด ำเนินกิจกำรพรรคไทรักธรรมอำจไม่เป็นไปตำมข้อบังคบั
พรรค ไม่เป็นไปตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีกำรจัดท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)อันเป็นเท็จ 
อันอำจเป็นผลให้กำรเลือกตั้งของพรรคไทรักธรรมเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 และ ส.ส.ของพรรคเป็นโมฆะได้ 
 ทั้งนี้สืบเนื่องมำจำกกำรที่พรรคไทรักธรรม ได้อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 ณ วัด
ตำปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ขึ้นมำเพ่ือรับรองผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคจ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน) เพ่ือ
ส่งสมัครรับเลือกตั้งในกำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-8 ก.พ. 2562 นั้น ข้อเท็จริงจำกหลักฐำนของกรรมกำรและ
สมำชิกพรรคไทรักธรรม ยืนยันชัดเจนว่ำวันดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัดประชุมจริง แต่หัวหน้ำพรรคกลับน ำรูปถ่ำยกำรประชุมของ
กรรมกำรและสมำชิกพรรคในกิจกรรมกำรเปิดส ำนักงำนสำขำพรรคมำแอบอ้ำงว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่พรรค โดยได้จัดท ำ
รำยงำนอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทรำบ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
ประกอบ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2561 ซึ่งหัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม ม.137 แห่ง 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมอืง 2560 และอำจมีควำมผิดตำม ม.162 ของประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและอดีตกรรมกำรบริหำรและอดีตสมำชิกพรรคไทรักธรรม จึงจะน ำ
พยำนหลักฐำนไปยื่นให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวน เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิดต่อหัวหน้ำ
พรรคไทรักธรรม ที่อำจกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำวในวันจันทร์ที่ 3 ก.พ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ส ำนักงำน กกต. ศูนย์
รำชกำร อำคำร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56053 
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"ศรีสุวรรณ" จ่อน าอดีต กก.บริหารไทรักธรรม ร้อง กกต. สอบหัวหน้าพรรค อ้างจัดประชุมใหญ่
พรรค จัดท ารายงานอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทราบ ส่อผิดพรป.พรรคการเมือง 

นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ได้รับกำรร้องเรียนจำกอดีต
เลขำธิกำรพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคไทรักธรรมว่ำ กำรด ำเนินกิจกำรพรรคไทรักธรรมอำจไม่เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค 
ไม่เป็นไปตำม พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีกำรจัดท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)อันเป็นเท็จ อันอำจ
เป็นผลให้กำรเลือกตั้งของพรรคไทรักธรรมเมื่อวันที่ 24 มีนำ 62 และ สส.ของพรรคเป็นโมฆะได้ 
ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกกำรที่พรรคไทรักธรรม ได้อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ณ วัดตำ
ปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลกขึ้นมำเพ่ือรับรองผู้สมัคร สส.ของพรรคจ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน) เพ่ือส่ง
สมัครรับเลือกตั้งในกำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-8 ก.พ.62 นั้น ข้อเท็จริงจำกหลักฐำนของกรรมกำรและสมำชกิ
พรรคไทยรักธรรม ยืนยันชัดเจนว่ำวันดังกล่าวไม่ได้มีการจัดประชุมจริง แต่หัวหน้าพรรคกลับน ารูปถ่ายการประชุมของ
กรรมการและสมาชิกพรรคในกิจกรรมการเปิดส านักงานสาขาพรรคมาแอบอ้างว่าเป็นการประชุมใหญ่พรรค โดยได้จัดท า
รายงานอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทราบ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
ประกอบ พรป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2561 ซึ่งหัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม ม.137 แห่ง 
พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีควำมผิดตำม ม.162 ของประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 
ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและอดีตกรรมกำรบริหำรและอดีตสมำชิกพรรคไทรักธรรม จึงจะน ำ
พยำนหลักฐำนไปยื่นให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวน เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิดต่อ หน.พรรคไท
รักธรรม ที่อำจกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำวในวันจันทร์ที่ 3 ก.พ.63 เวลำ 10.00 น. ณ ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำร 
อำคำร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. นำยศรีสุวรรณ กล่ำวในที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://voicetv.co.th/read/32VCFg4B9 
 
 

https://voicetv.co.th/read/32VCFg4B9
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ศรีสุวรรณ จอ่ร้อง กกต. สอบหัวหน้าพรรคไทรกัธรรม ผดิ พรป.พรรคการเมอืง 
กุมภาพนัธ ์2, 2020การเมือง, ข่าว  

 
 

  วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 นำย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยว่ำ ได้รับกำร
ร้องเรียนจำกอดีตเลขำธิกำรพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคไทรักธรรมว่ำ กำรด ำเนินกิจกำรพรรคไทรักธรรมอำจไม่เป็นไปตำม
ข้อบังคับพรรค ไม่เป็นไปตำม พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีกำรจัดท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)อัน
เป็นเท็จ อันอำจเป็นผลให้กำรเลือกตั้งของพรรคไทรักธรรมเมื่อวันที่ 24 มีนำ 62 และ สส.ของพรรคเป็นโมฆะได้ 
ทั้งนี้สืบเนื่องมำจำกกำรที่พรรคไทรักธรรม ได้อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ณ วัดตำ
ปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลกขึ้นมำเพ่ือรับรองผู้สมัคร สส.ของพรรคจ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน) เพ่ือส่ง
สมัครรับเลือกตั้งในกำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-8 ก.พ.62 นั้น ข้อเท็จริงจำกหลักฐำนของกรรมกำรและสมำชกิ
พรรคไทยรักธรรม ยืนยันชัดเจนว่ำวันดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัดประชุมจริง แต่หัวหน้ำพรรคกลับน ำรูปถ่ำยกำรประชุมของ
กรรมกำรและสมำชิกพรรคในกิจกรรมกำรเปิดส ำนักงำนสำขำพรรคมำแอบอ้ำงว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่พรรค โดยได้จัดท ำ
รำยงำนอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทรำบ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
ประกอบ พรป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2561 ซึ่งหัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม ม.137 แห่ง 
พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีควำมผิดตำม ม.162 ของประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 
  “ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและอดีตกรรมกำรบริหำรและอดีตสมำชิกพรรคไทรักธรรม 
จึงจะน ำพยำนหลักฐำนไปยื่นให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวน เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิดต่อ หน.
พรรคไทรักธรรม ที่อำจกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำวในวันจันทร์ที่ 3 ก.พ.63 เวลำ 10.00 น. ณ ส ำนักงำน กกต. ศูนย์
รำชกำร อำคำร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-sue-party 
 
 
 
 
 
 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-sue-party
https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-sue-party
https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-sue-party
https://www.brighttv.co.th/category/news
https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-sue-party
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'เจมิศักดิ์' กังขา! 'องค์กรอสิระ'ออกระเบียบเอง ใช้ภาษ ีปชช. พา 'คูส่มรส' บินเที่ยวนอก 
วันอำทิตย์ ที่ 2 กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2563, 20.25 น. 
 

 

 

 
เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อำจำรย์พิเศษประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

อดีตสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) และคอลัมนิสต์ "นสพ.แนวหน้ำ" ได้โพสต์ข้อควำมลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่ำ องค์กรอิสระ ออก
ระเบียบเอง เอ้ือประโยชน์ให้น ำคู่สมรส กินบิน เที่ยวต่ำงประเทศ โดยภำษีประชำชน 

ได้ปรำกฏระเบยีบผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ข้อ 8 ผู้ตรวจกำรแผ่นดินจะเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศส ำหรับคู่สมรสได้เฉพำะกรณีที่ได้รับควำม

เห็นชอบร่วมกันจำกผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตรำเดียวกับผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ระเบียบข้อนี้ เป็นข้อที่ได้รับวิพำกษ์วิจำรณ์และควรจะได้มีกำรพิจำรณำ ทบทวน ด้วยเหตุผล 
(1) งำนของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เป็นงำนที่มีฐำนของงำนอยู่ในประเทศ ต่ำงกับงำนของเอกอัครรำชทูตที่เป็นตัวแทน

ประเทศไปท ำงำนและพ ำนักในต่ำงประเทศ 
(2) ผู้ตรวจกำรแผ่นดินอำจมีงำน (ที่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้) ในกำรไปศึกษำ ดูงำน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับต่ำงประเทศ

บ้ำง แต่ก็ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องน ำคู่สมรสไปปรำกฏตัวหรือแสดงตัวเพ่ือผลของกำรเยือนประเทศ เฉกเช่นประมุขหรือผู้น ำสูงสุด
ของประเทศ 

(3) คู่สมรส ไม่ว่ำจะเป็นภรรยำหรือสำมี ไม่ได้เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือข้ำรำชกำร ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เพรำะหำกต้องมีผู้ช่วย
งำนในหน้ำที่ ก็ควรจะน ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับงำนไปร่วมปฏิบัติงำน 

(4) กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ องค์กรอิสระเหล่ำนี้มักจะเดินทำงโดยอ้ำงเทียบระดับต ำแหน่งประธำนกับนำยกรัฐมนตรี 
และผู้ตรวจกำรแผ่นดินหรือกรรมกำรองค์กรอิสระเทียบกับรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทำงโดยเครื่องบินชั้น 1 ( First class ) และมีเบี้ย
เลี้ยง ที่พัก และกำรเดินทำงอ่ืนๆในระดับสูง จึงเป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญ ว่ำจะน ำคู่สมรสติดตำม ไปด้วยโดยใช้เงินภำษีของ
ประชำชนในอัตรำสูง จะเหมำะสมและคุ้มค่ำหรือไม่ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

(5) กำรเปิดช่องให้น ำคู่สมรสติดตำมไปด้วย โดยอ้ำงว่ำ “ เฉพำะกรณีท่ีได้รับควำมเห็นชอบร่วมกันจำกผู้ตรวจกำรแผน่ดนิ 
” จะถือว่ำเป็นกำรใช้ดุลพินิจของเพ่ือนร่วมงำนในระดับเดียวกัน ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะเหมำะสมถูกต้องหรือไม่ 
กฎเกณฑ์ที่เปิดช่องและมีข้อยกเว้นเช่นนี้ ในกำรตรวจสอบไม่เคยได้ผลในทำงปฏิบัติเพรำะต่ำงมีควำมเกรงใจ ลูบหน้ำปะจมูก 
ผลัดกันเกำหลัง 

(6) ไม่พบระเบียบขององค์กรอิสระอ่ืนที่เปิดช่องให้น ำคู่สมรสเดินทำงไปท ำงำนด้วย โดยเบิกค่ำใช้จ่ำยได้อัตรำเดียวกับ
กรรมกำรองค์ กรอิสระผู้ ไปปฏิบัติ งำน เว้ นแต่พบระเบี ยบของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่ นดิ น ( คตง.  )  
ที่ระบุไว้ในข้อ 10 และ ข้อ 11 ว่ำ 

“ข้อ 10 ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินจะเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศส ำหรับคู่สมรสได้ เฉพำะกรณีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน” 

“ข้อ 11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของคู่สมรสตำมข้อ 10 ให้เบิกได้เช่นเดียวและในอัตรำเดียวกับผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน ” 

(7) หำกพิจำรณำระเบียบเดิมของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2555 ก็ไม่เคยมีกำรระบุเปิดช่องให้น ำคู่สมรสเดินทำงไป
ต่ำงประเทศและได้รับค่ำใช้จ่ำยจำกเงินภำษีของประชำชนเช่นนี้มำก่อน 

จึงสันนิษฐำนได้ว่ำเมื่อเห็นว่ำระเบียบของ คตง. ท ำได้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบของผู้ตรวจกำรแผ่นดินเอง ให้ได้รับ
ประโยชน์บ้ำง สะท้อนควำมอยำกมี อยำกได้ อยำกเอำของผู้ก ำหนดระเบียบเอง 

ไม่ต่ำงอะไรกับกำรที่องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญเหล่ำนี้จะลอกเลียนพฤติกรรม ดังที่ปรำกฏในระเบียบกำรปฏิบัติงำน 
เมือ่ครั้งที่มีกำรขึ้นเงินเดือนตนเองขององค์กรอิสระฯ เมื่อกว่ำ 10 ปีมำแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
กล่ำวคือ จำกกำรสอบสวนของกรรมำธิกำรศึกษำสอบสวนเรื่องทุจริต วุฒิสภำที่ผมเป็นกรรมำธิกำรและเป็นผู้ค้นพบว่ำใน

ครั้งนั้นต้นเหตุเริ่มจำก ศำลรัฐธรรมนูญ ต่อมำเมื่อองค์กรอิสระฯอ่ืนเห็นว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญท ำได้ก็ท ำตำมกันในภำยหลัง 
จนกระทั่งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ ( ปปช. ) ต้องรับโทษจำกค ำตัดสินของศำลฎีกำแผนก

คดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเป็นองค์กรแรก ส่วนกรรมกำรขององค์กรอิสระอ่ืนๆ เช่น กกต. ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
และศำลรัฐธรรมนูญสมัยนั้นต่ำงหลุดรอดอำญำแผ่นดิน ด้วยปำฏิหำริย์ของกฎหมำยและแก้ไขตกแต่งประกำศและระเบียบของ
ตนเสียใหม่ 

ทั้งนี้ อยำกจะดูว่ำสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำหรือองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญอ่ืนเช่น ปปช. จะนิ่งดูดำยหรือไม่ 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470348 

https://www.naewna.com/politic/470348
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วันที่ 2 ก.พ. 2563 

มิ่งขวัญ นัดแถลงจดุยืนพรุ่งนี้ หลังพรรคเศรษฐกิจใหม่ชิง่ฝ่ายค้าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
  นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ สส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง “นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ แถลงจุดยืน
ทำงกำรเมือง” ระบุว่ำ “ตำมที่มีข่ำวกำรถอนตัวจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนของพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563 ท ำ
ให้เกิดกระแสกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ จำกสื่อมวลชน และสังคม อย่ำงกว้ำงขวำง” 
“อนึ่งหลังจำกได้รับทรำบข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผมเองตั้งใจจะแถลงข่ำวที่รัฐสภำ ในตอนบ่ำยของวันศุกร์ ที่ 31 
มกรำคม 2563 แต่ได้รับทรำบจำกสื่อมวลชนว่ำวันนั้นเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนสื่อมวลชนได้ทยอยออกไปจำกรัฐสภำแล้ว และ
สื่อมวลชนบำงท่ำนแนะน ำว่ำให้เลื่อนวันแถลงข่ำวออกไป เพ่ือจะได้มีเวลำในกำรแจ้งข้อมูลต่อส ำนักข่ำวต่ำงๆ ให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ เนื่องจำกวันถัดมำเป็นวันหยุดรำชกำร เสำร์ - อำทิตย์ และผมมีควำมประสงค์ที่จะแถลงข่ำวที่รัฐสภำ จึงได้รับ
ค ำแนะน ำว่ำ ให้นัดแถลงข่ำวในวันจันทร์ ดังนั้นผมจึงขอแจ้งก ำหนดกำรแถลงข่ำวต่อ ท่ำนสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้ วันจันทร์ ที่ 3 
กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 11.00 น. สถำนที่  ห้องแถลงข่ำว รัฐสภำ” 
  ด้ำนนำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) 
กล่ำวถึง ควำมชัดเจนกรณี 5  สส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ จะมำร่วมรัฐบำล ว่ำ พรรคเศรษฐกิจใหม่ยังยืนอยู่ตรงกลำง แต่ทรำบว่ำ
นำย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ จะเป็นผู้อภิปรำยในครั้งนี้ด้วย จึงยังพูดไม่ได้ว่ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ประกำศถอนตัวจำกพรรคฝ่ำย
ค้ำนจะมำสนับสนุนรัฐบำล ส่วน 3 สส.จำกพรรคเพ่ือไทยที่ถูกคำดโทษก็เช่นเดียวกัน ยังไม่มีกำรพูดคุย เพรำะปัจจุบันยังสังกัด
พรรคเพ่ือไทย และเป็นกำรคำดโทษภำยในพรรค 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/392074 
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'มิ่งขวัญ'นัด 3 ก.พ. แถลงจุดยนืหลงัพรรคเศรษฐกิจใหมถ่อนตัวจากฝา่ยค้าน 
02 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 15:31 น.      

 

 
  2 ก.พ.63-นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์" ระบุเรื่อง 
"นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ แถลงจุดยืนทำงกำรเมือง" ระบุว่ำ ตำมท่ีมีข่ำว กำรถอนตัว จำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ของ พรรค
เศรษฐกิจใหม่ เมื่อ วันที่ 31 มกรำคม 2563 ท ำให้เกิดกระแสกำรแสดงควำมคิดเห็น ต่อนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ จำกสื่อมวลชน 
และสังคม อย่ำงกว้ำงขวำง  
"อนึ่งหลังจำกได้รับทรำบข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผมเองตั้งใจจะแถลงข่ำวที่รัฐสภำ ในตอนบ่ำยของวันศุกร์ ที่ 31 
มกรำคม 2563 แต่ได้รับทรำบจำกสื่อมวลชนว่ำวันนั้นเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนสื่อมวลชน ได้ทยอยออกไปจำกรัฐสภำแล้ว และ
สื่อมวลชนบำงท่ำน แนะน ำว่ำให้เลื่อนวันแถลงข่ำวออกไป เพ่ือจะได้มีเวลำในกำรแจ้งข้อมูลต่อส ำนักข่ำวต่ำงๆ ให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ เนื่องจำกวันถัดมำเป็นวันหยุดรำชกำร เสำร์ - อำทิตย์ และ ผมมีควำมประสงค์ที่จะแถลงข่ำวที่รัฐสภำ จึงได้รับ
ค ำแนะน ำว่ำ ให้นัดแถลงข่ำวในวันจันทร์ ดังนั้นผมจึงขอแจ้งก ำหนดกำรแถลงข่ำวต่อ ท่ำนสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้ วันจันทร์ ที่ 3 
กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 11.00 น. สถำนที่  ห้องแถลงข่ำว รัฐสภำ" 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56071 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000010866 
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'วิสาร' ฟุ้งมีข้อมลูเดด็ลาก 3 ป. ขึ้นเขียงซักฟอก  
02 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 18:05 น.      

 

 
  2 ก.พ.63-นำยวิสำร เตชะธีรำวัฒน์ ส.ส.เชียงรำย พรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่ำวถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจพล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ ที่ผู้เสนอญัตติหลักเป็นพรรคอนำคตใหม่ และพรรคเสรีรวมไทยว่ำ ตนมีควำมตั้งใจหำข้อมูลกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ที่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้มำส่วนใหญ่จะใช้อภิปรำย พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกฯและรมว.กลำโหม ในกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง และด ำเนินกำรผิดจริยธรรม
ทำงกำรเมืองร้ำยแรง ข้อมูลตรงนี้จะเกี่ยวโยงไปถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.
มหำดไทย ที่ร่วมกันมำตั้งแต่กำรรัฐประหำรด้วย  
"กำรอภิปรำยจะมีเนื้อหำเกี่ยวพันทั้ง 3 ป. เพรำะกำรปฏิบัติตัวของทั้ง 3 คนมีควำมเกี่ยวโยงสืบทอดอ ำนำจมำตั้งแต่กำร
รัฐประหำร แม้รัฐบำลจะอ้ำงว่ำท ำงำนมำแค่ 6 เดือน แต่พฤติกรรมที่ผ่ำนมำมีผลต่อกำรท ำหน้ำที่ในปัจจุบัน จะสะท้อนสิ่ง
เหล่ำนี้รวมถึงพฤติกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรัฐบำลชุดนี้ ที่มีกำรใช้อ ำนำจขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและจริยธรรมทำง
กำรเมือง" 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56080 
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'วิปฝ่ายค้าน' นัด 3 ก.พ.ติวเขม้ลับฝีปากมอืซักฟอกรัฐบาล  
02 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 17:42 น.      

 

 
  2 ก.พ.63- นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวถึงกำรเตรียมควำมพร้อมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ ที่ผ่ำนมำ
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้คุยกันมำอยู่ตลอด และในวันที่ 3 ก.พ.จะมีกำรหำรือเอำเนื้อหำมำลงรำยละเอียดมำคุยกันเพ่ือท ำเป็นซีรีส์ 
เชื่อมต่อกันก่อนที่จะวำงตัวผู้ที่จะอภิปรำย และวำงล ำดับ วำงสคริปต์ คร่ำวๆ  เนื่องจำกมีผู้อภิปรำยจ ำนวนมำก จึงไม่อยำกให้
ประเด็นซักฟอกนั้นซ้ ำกัน สิ่งที่กังวลนิดหน่อย คือปริมำณผู้อภิปรำยที่มีประมำณ 20-25 คน หลำยคนยังประสบกำรณ์น้อย ก็
ต้องเติมประสบกำรณ์ให้ใหม่ โดยจะซักซ้อมและจัดประชุมกันอย่ำงต่อเนื่อง แต่ในส่วนของข้อมูลนั้นเรำมีดีและเนื้อหำแน่น 
ถำมถึงไฮไลท์ว่ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้เป็นเรื่องใด นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่อยำกอภิปรำยให้เห็น
ภำพที่ บำงเรื่อง บำงอย่ำง บำงคนไม่รู้หรือไม่คิดว่ำผู้ที่ถูกอภิปรำยจะเป็นได้หรือท ำได้ขนำดนี้ 
  ซักว่ำกังวลหรือไม่ที่ประธำนสภำฯจะสั่งห้ำมไม่ให้อภิปรำยเชื่อมโยงเรื่องอดีต นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เชื่อว่ำเป็นเกมของ
เขำอยู่แล้ว แต่มันมีค ำอธิบำยได้ ที่เรำจะโยงให้เห็นภำพต่อเนื่องกันก็ต้องมีกำรเท้ำควำม และให้ประชำชนตัดสิน เพรำะเป็น
เรื่อง 4-5 ปี ที่ผ่ำนมำไม่เคยมีกำรตรวจสอบ ถำมว่ำประชำชนอยำกฟังอยำกให้เรำตรวจสอบหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยำกฟัง แต่
อย่ำงไรก็ตำม  
"กำรที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ถอนตัวออกไปนั้น ไม่มีผลเลย เพรำะตอนอยู่เมื่อก่อนมีก็เหมือนไม่มี แทบจะไม่มีผลอะไรเลย ดังนั้น
จะไปหรืออยู่ก็ไม่ต่ำงกัน กลับกันตอนที่อยู่ต่ำงหำก มีแต่ควำมกังวลมำกกว่ำ เพรำะกลัวว่ำควำมลับจะรั่วไหลไปยังฝั่งรัฐบำล 
ตอนนี้จึงมีควำมสบำยใจมำกกว่ำเดิม" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56079 
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‘สมคิด’ ยันพรรครว่มเดินหน้าท างานต่อ ย้ าไมเ่คยไล่-ไม่พอใจ ‘เศรษฐกิจใหม’่ 
ชี ้ศม.ขอทบทวนตัวเอง 
วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2563 - 12:48 น.  
 
 

 

 

 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงกรณีที่นำยมนูญ สิวำภิรมย์รัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรค
เศรษฐกิจใหม่ (ศม.) ให้เหตุผลในกำรถอนตัวจำกกำรเป็นฝ่ำยค้ำน ระบุ ผู้ใหญ่บำงคนให้พรรค ศม.กลับไปทบทวน ซึ่งพรรค ศม.
ก็มำทบทวนกันสักพักตำมที่บอก ก่อนสุดท้ำยจะมีกำรตัดสินใจเป็นมติ พรรค ศม.มีจุดยืนไม่ใช่นอมินีหรือสำขำพรรคของใคร 
ทุกอย่ำงต้องยึดมติพรรคว่ำกรณีที่เกิดขึ้น ในฐำนะวิปฝ่ำยค้ำนขอชี้แจงว่ำ ในกำรประชุมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนวันที่ 14 มกรำคมที่
ผ่ำนมำ ผู้แทนจำกพรรค ศม.ได้ถำมขึ้นมำว่ำจะให้พรรค ศม.ท ำตัวอย่ำงไร ซึ่งที่ประชุมพรรคร่วมก็ให้ค ำตอบว่ำให้ท ำตัวให้
ชัดเจนเพรำะมีผลต่อตัวเลข ส.ส.ฝ่ำยค้ำน เวลำบวกลบคะแนนจะได้ไม่มีปัญหำ ซึ่งนำยภำสกร เงินเจริญกุล เลขำธิกำรพรรค 
ศม. และนำยอภิวัฒน์ อำกำศฤกษ์ นำยทะเบียนพรรค ศม. ก็รับทรำบถึงข้อห่วงใยของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน นอกจำกนี้ พรรค ศม.
ได้แจ้งกับทำงที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะกลับไปประชุมที่พรรคและทบทวนตัวเอง โดยในที่ประชุมก็ไม่มีกำรพูดอะไรที่ท ำ
ให้พรรค ศม.ไม่สบำยใจ ไม่มีกำรไล่ หรือไม่พอใจอะไร เพรำะที่ผ่ำนมำก็ท ำงำนร่วมกันมำด้วยดีตลอด แต่ด้วยสมำชิกพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนมีจ ำนวนหลำยพรรคกำรเมืองก็อยำกขอควำมชัดเจนทุกพรรคกำรเมืองเพ่ือร่วมกันท ำงำนในเรื่องอ่ืนต่อไป ซึ่งพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำนให้เกียรติกันในกำรท ำงำนแต่ละพรรคกำรเมืองไม่มีกำรก้ำวก่ำยกัน แต่ในกำรท ำงำนท ำงำนทุกพรรคก็ไว้วำงใจกัน 
  นำยสมคิดกล่ำวอีกว่ำ แม้ว่ำที่ผ่ำนมำผลกำรโหวตกำรตั้งคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญศึกษำกำรใช้ศึกษำ
ผลกระทบจำกประกำศค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) และกำรใช้อ ำนำจของหัวหน้ำ คสช. ตำมมำตรำ 44 และ
โหวต พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 ก็เห็นชัดเจนว่ำพรรคร่วมโหวตสวนมติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ซึ่งพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก็
ไม่ได้ว่ำอะไร เพรำะเป็นสิทธิของแต่ละพรรค ส่วนที่บอกว่ำในกำรประชุมพรรคร่วมไม่มีกำรเชิญพรรค ศม.เข้ำร่วมนั้นไม่เป็น
ควำมจริง มีกำรเชิญทำงไลน์กลุ่มพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนทุกครั้ง แต่ที่พรรคพรรค ศม.ไม่เข้ำร่วมใน 2 ครั้งล่ำสุดเพรำะทำงพรรค
เศรษฐกิจใหม่ขอทบทวนตัวเอง 
“ขอยืนยันว่าทางพรรคร่วมฝายค้านไม่มีการไล่พรรค ศม.ไปทบทวนตัวเอง แต่พรรค ศม.ขอทบทวนตัวเอง แม้แต่กรณี ส.ส.ของ
พรรคประชาชาติ (ปช.) มีการโหวตสวนมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรค ปช. ยอมรับกับที่ประชุมว่า
ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งที่ประชุมพรรคร่วมก็ไม่มีการต่อว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็รับทราบและเดินหน้าท างานร่วมกันต่อไป 
ไม่มีปัญหา” นำยสมคิดกล่ำว 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1938412 
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“มิ่งขวัญ” นดัสือ่ แถลงจุดยืน หลงัพรรคมมีตแิยกตัวจากฝ่ายคา้น 3 ก.พ.นี ้
วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2563 - 15:42 น.  

 

 
 
  เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ อดีตหัวหน้ำพรรค โพสต์ข้อควำมทำงเฟซบุ๊ก กรณี
เตรียมแถลงจุดยืน มติพรรคเศรษฐกิจใหม่ ขอแยกทำงกับฝ่ำยค้ำน โดยระบุว่ำ 
ตำมที่มีข่ำว กำรถอนตัว จำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ของ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อ วันที่ 31 มกรำคม 2563 ท ำให้เกิด กระแสกำร
แสดงควำมคิดเห็น ต่อ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ จำกสื่อมวลชน และ สังคม อย่ำงกว้ำงขวำง อนึ่ง หลังจำกได้รับทรำบข้อมูล 
และ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผมเอง ตั้งใจจะ แถลงข่ำวที่รัฐสภำ ในตอนบ่ำยของวันศุกร์ ที่ 31 มกรำคม 2563 
แต่ได้รับทรำบจำกสื่อมวลชน ว่ำ วันนั้นเป็นวันศุกร์ สิ้นเดือน สื่อมวลชน ได้ทยอยออกไปจำกรัฐสภำแล้ว และสื่อมวลชนบำง
ท่ำน แนะน ำว่ำ ให้เลื่อนวันแถลงข่ำวออกไป เพ่ือจะได้ มีเวลำในกำรแจ้งข้อมูล ต่อส ำนักข่ำวต่ำงๆ ให้ทรำบล่วงหน้ำ เนื่องจำก
วันถัดมำ เป็นวันหยุดรำชกำร เสำร์ – อำทิตย์ และ ผมมีควำมประสงค์ที่จะแถลงข่ำวที่ รัฐสภำ จึงได้รับค ำแนะน ำว่ำ ให้นัด
แถลงข่ำวในวันจันทร์ 
  ดังนั้นผมจึงขอแจ้งก ำหนดกำรแถลงข่ำวต่อ ท่ำนสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้ วัน : จันทร์ ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ : 
11.00 น. สถำนที่ : ห้องแถลงข่ำว รัฐสภำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1938905 
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‘พปชร.’ ไม่ห่วง ‘บิ๊กตู่’ หัวรอ้นกลางสภาศึกซกัฟอก ก าชับวิป รบ.  
เตรียมขอ้มลูปึ้กรบัอภปิรายนอกกรอบโยง คสช. 
วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2563 - 13:33 น.  

 

 
 
  ‘พปชร.’ ไม่ห่วง ‘บิ๊กตู่’ หัวร้อนกลางสภาศึกซักฟอก ม่ันใจรัฐมนตรีทุกคนตอบค าถามได้ ก าชับวิป รบ. เตรียม
ข้อมูลปึ้กรับอภิปรายนอกกรอบโยง คสช. 
  เมื่อเวลำ 11.30 น. วันที่ 2 กุมภำพันธ์ ที่พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) นำยสนธิรัตน์ จิรสนธิวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพลังงำน และเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีฝ่ำยค้ำนยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ขณะนี้
ทรำบว่ำมีควำมชัดเจนในเรื่องบุคคลแล้ว จึงพอจะเห็นประเด็นว่ำฝ่ำยค้ำนจะหยิบประเด็นใดมำอภิปรำย จำกข้อกล่ำวหำต่ำงๆ 
โดยจะมีกำรเตรียมข้อมูลอภิปรำยในส่วนข้อกล่ำวหำนั้นๆ อีกทั้งต้องดูว่ำข้อกล่ำวหำจะเกี่ยวกับกระทรวงใดบ้ำง ซึ่งเบื้องต้นได้
เตรียมกำรไว้หมดแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับว่ำจะหยิบประเด็นใดมำจึงต้องคิดตำมเนื้อหำ ขณะที่ฝ่ำยค้ำนก็อยู่ระหว่ำงเตรียมผู้อภิปรำย 
เรำจึงต้องติดตำมแนวทำงของฝ่ำยค้ำนว่ำจะออกมำรูปแบบใด แต่ทำงพรรคมั่นใจว่ำรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกคนและรัฐบำลจะ
ตอบค ำถำมของฝ่ำยค้ำนได้ 
  เมื่อถำมว่ำ ในกำรอภิปรำยดูเหมือนญัตติพุ่งเป้ำไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม (กห.) รวมทั้งอำจมีกำรเชื่อมโยงไปถึงกำรบริหำรงำนในยุคคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เป็นห่วง
หรือไม่ นำยสนธิรัตน์กล่ำวว่ำ ไม่หนักใจ ขึ้นอยู่กับกรอบอภิปรำยว่ำสำมำรถอภิปรำยในกรอบได้มำกน้อยแค่ไหน แต่มองว่ำกำร
อภิปรำยต้องพุ่งเป้ำในกรอบกำรท ำงำนของรัฐบำลเป็นตัวตั้ง และเชื่อว่ำนำยกรัฐมนตรีสำมำรถตอบค ำถำมและข้อข้องใจในสิ่ง
ที่ฝ่ำยค้ำนสงสัย จึงไม่มีอะไรหนักใจ แต่ยอมรับหนักใจหำกมีกำรอภิปรำยนอกกรอบในสิ่งที่ไม่ควรหยิบยกมำอภิปรำย จึงต้องดู
ตอนนั้นอีกครั้งว่ำสิ่งที่อภิปรำยนั้นเหมำะสมหรือไม่ ซึ่งต้องรอให้วิปทั้งสองฝ่ำยหำรือกันถึงกรอบกำรอภิปรำย เพ่ือให้ประชำชน
ได้ประโยชน์ เพรำะกำรอภิปรำยเป็นกำรตรวจสอบรัฐบำล รัฐบำลเองก็มีหน้ำที่ชี้แจง ส่วนที่หลำยฝ่ำยเป็นห่วงเรื่องอำรมณ์ของ
นำยกฯนั้น ตนไม่กังวล เพรำะนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้น ำ แต่อำจมีบุคลิกพิเศษ แต่ไม่ต้องกังวล 
เมื่อถำมว่ำ หลำยฝ่ำยห่วงว่ำจะมีกำรขุดเรื่องเก่ำในอดีตยุค คสช. เช่น เรื่องกำรยืมแหวนและนำฬิกำ เป็นต้นนั้น นำยสนธิรัตน์
กล่ำวว่ำ ย้ ำว่ำต้องให้วิปรัฐบำลพูดคุยกันกับฝ่ำยค้ำนถึงกรอบกำรอภิปรำยที่เหมำะสม แต่เรื่องข้อมูลทุกคนที่ถูกอภิปรำยก็จะ
รู้อยู่แล้วว่ำท ำอะไร มีข้อเท็จจริงอยู่แล้วในหลักกำร ดังนั้น เรื่องข้อมูลเป็นหน้ำที่ต้องจัดเตรียม เมื่อถำมว่ำ วันนี้ดูเหมือนเสียง
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ของรัฐบำลในสภำฯเข้มแข็งมำกข้ึน แต่ห่วงว่ำเสียงประชำชนนอกสภำอ่อนแอลงหรือไม่ นำยสนธิรัตน์กล่ำวว่ำ กลไกกำร
อภิปรำยถือเป็นกลไกกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล และหน้ำที่รัฐบำลคือตอบข้อซักถำมให้ได้ จึงเชื่อว่ำเชื่อประชำชนจะ
ตัดสินหำกรัฐบำลตอบได้ และถือเป็นโอกำสของรัฐบำลในกำรชี้แจงและตอบข้อกล่ำวหำ ขณะเดียวกันมั่นใจว่ำพรรคร่วมจะ
ผนึกก ำลังและช่วยกันชี้แจงในกำรอภิปรำย 
  เมื่อถำมถึงควำมชัดเจน 5 เสียงในพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) จะมำร่วมรัฐบำล นำยสนธิรัตน์กล่ำวว่ำ พรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ยังยืนอยู่ตรงกลำง แต่ทรำบว่ำนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ จะเป็นผู้อภิปรำยในครั้งนี้ด้วย จึงยังพูดไม่ได้ว่ำ 5 เสียงของพรรค
เศรษฐกิจใหม่ที่ประกำศถอนตัวจำกพรรคฝ่ำยค้ำนจะมำสนับสนุนรัฐบำล ส่วน 3 ส.ส.จำกพรรคเพ่ือไทย (พท.) ที่ถูกคำดโทษนั้น
ก็เช่นเดียวกัน ยังไม่มีกำรพูดคุย เพรำะปัจจุบันยังสังกัดพรรคเพ่ือไทยและเป็นกำรคำดโทษภำยในพรรคเท่ำนั้น 
เมื่อถำมว่ำ ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ได้มีกำรก ำชับ ส.ส.ของพรรคในเรื่องกำรเสียบบัตรแทนกันอย่ำงไรบ้ำง นำยสนธิ
รัตน์กล่ำวว่ำ ได้ก ำชับมำโดยตลอด และเชื่อว่ำครั้งนี้นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร จะให้เวลำเสียบบัตร
ลงคะแนนมำกขึ้น เพรำะได้รับรู้ถึงปัญหำและข้อจ ำกัดต่ำงๆ แล้ว 
  นอกจำกนี้ นำยสนธิรัตน์ยังกล่ำวถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญรับค ำร้องกรณีกำรเสียบบัตรแทนกันในกำรลงมติร่ำง พ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ว่ำ เรื่องดังกล่ำวขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของศำลรัฐธรรมนูญ ต้องรอให้ศำลวินิจฉัยออกมำ 
วันนี้ไม่ขอก้ำวล่วง เพรำะสภำฯส่งเรื่องไปที่ศำลแล้ว หำกศำลพิจำรณำอย่ำงไรเป็นเช่นนั้น ส่วนกรณีที่โพลส ำรวจควำมคิดเห็น
ประชำชนโดยระบุว่ำควรให้ ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนลำออกนั้น อยำกให้ฟังกันด้วยว่ำปัญหำเกิดจำกอะไร หำกเกิดจำกควำมไม่
สะดวก เช่น ข้อจ ำกัดในสภำก็อยำกให้ประชำชนเข้ำใจ จึงขออย่ำเพ่ิงตีรวนว่ำเป็นกำรเสียบบัตรแทนกันทั้งหมดต้องไปดู
ข้อเท็จจริงด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1938481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1938481
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"พปชร." จดัองครักษ์พทิักษ์ 'บิ๊กตู่-บิ๊กปอ้ม' สูศ้ึกซักฟอก 
สยามรัฐออนไลน์ 2 กุมภาพนัธ์ 2563 13:18 การเมือง  

 
 
  วันที่ 2 ก.พ.63 นำยสุขำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐำนะประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวม 6 คน ว่ำ ส.ส.ของพรรคจะได้เตรียมควำมพร้อมในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับพรรค และส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม , พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี และประธำนยุทธศำสตร์พรรค พปชร. 
  “เบื้องต้นได้วำงตัว ส.ส.จ ำนวนหนึ่งคอยลุกขึ้นประท้วง ชี้แจงข้อเท็จจริง และตอบโต้ฝ่ำยค้ำนในกรณีอภิปรำยนอก
ประเด็นไว้แล้ว เพ่ือตัดบทให้กำรอภิปรำยเข้ำสู่สำระส ำคัญ และสร้ำงสรรค์ ผมจะเป็นหนึ่งในคนที่จะลุกขึ้นประท้วงและตัดบท
ด้วยตัวเอง แม้ที่ผ่ำนมำจะไม่เคยลุกขึ้นว่ำใครในสภำมำก่อน แต่ครั้งนี้หำกฝ่ำยค้ำนพูดนอกเรื่องถึงนำยกฯ และรองนำยกฯ ผม
จะใช้สิทธิทันที ผมอยำกให้กำรเมืองสร้ำงสรรค์ มีสำระ ไม่ใช่มำด่ำกัน ถ้ำฝ่ำยค้ำนมีหลักฐำนชัดเจนก็น ำมำเสนอให้สังคมรับรู้ 
ไม่ใช่มำใช้เวทีสภำตีกินรัฐบำล” นำยสุชำติ กล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/130190 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/130190
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‘ไพศาล’ เตือนโละฝา่ยค้านในรัฐบาล ระวังเจอแผนย้อนศร ตัง้ ‘รัฐบาลแหง่ชาติ’ 
วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2563 - 14:25 น.  

 

 
 
 
  หลังจำกเว็บไซต์ ประชำชำติธุรกิจ เผยแพร่รำยงำนพิเศษ เรื่อง งบประมำณ ติดล็อก พรรคร่วมแตกคอ เข้ำทำง           
“บิ๊กตู่” โละ “ฝ่ำยค้ำนในรัฐบำล” เมื่อวันที่ 31 มรำคมที่ผ่ำนมำ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ นำยไพศำล พืชมงคล อดีต
กรรมกำรผู้ช่วยรองนำยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ออกมำแสดงควำมเห็นต่อรำยงำนดังก่ลำวซึ่งเกี่ยวข้องกับร่ำง
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ที่ต้องล่ำช้ำออกไป ว่ำ เมื่อมีแผนโล๊ะฝ่ำยค้ำนใน
รัฐบำล ก็อำจต้องระวังแผนกำรย้อนศร**** โล๊ะหัวหน้ำรัฐบำล ตั้งรัฐบำลแห่งชำติ! 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1938619 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-416214
https://www.prachachat.net/politics/news-416214
https://www.matichon.co.th/politics/news_1938619
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ไพศาล.jpg
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“ประธานวิปฝ่ายค้าน” ฮึ่ม ถ้าฝา่ยรัฐบาลกลา้ใช้เกมปดิอภิปรายกล็องดู 
วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 - 16:57 น.  

 
 
“สุทิน” ชี้ ประเด็นซักฟอกเน้นเรื่องเศรษฐกิจ-สังคมเป็นหลัก ตามด้วยประเด็นท าลายปชต. ฮึ่ม ถ้าฝ่ายรบ.กล้าใช้เกมปิด
อภิปรายก็ลองดู 
  เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย (พท.) และประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ให้สัมภำษณ์ถึงประเด็นหลักๆที่พรรคพท.จะอภิปรำย ว่ำ ก็เรื่องควำมล้มเหลวในกำรแก้ปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจ ปัญหำสังคม เช่น ปัญหำยำเสพติด เน้นไปที่เศรษฐกิจ และสังคมเป็นหลัก ส่วนกำรเมือง จะมีเรื่องของกำรท ำลำย
ระบอบประชำธิปไตยอย่ำงไม่หยุดยั้ง และกำรทุจริต ซึ่งเรำมีหลักฐำน โดยเรำจะชี้ให้เห็นว่ำ ใครเป็นคนท ำ และท ำอย่ำงไรบ้ำง 
ผลจึงได้ออกมำแบบนี้ 
เมื่อถำมว่ำ ฝ่ำยรัฐบำลขู่ว่ำหำกพูดย้อนไปถึงเรื่อง คสช.ในอดีตอำจจะเสนอปิดอภิปรำย นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เรำก็ต้องคุยกันด้วย
เหตุด้วยผล ซึ่งเรำจะพูดควำมผิดในรัฐบำลนี้ของคุณอย่ำงแน่นอน แต่ไม่ใช่จะมำตัดตอนพูดเฉพำะเรื่อง 7 เดือนที่ผ่ำนมำได้ ก็
ต้องมีกำรท้ำวควำมให้คนฟังได้รู้ว่ำ ควำมผิดนี้ สำรตั้งต้นมำจำกไหน ประเด็นเหล่ำนี้จะไม่ให้พูดได้อย่ำงไร ต่อมำคือ 6 ปีที่ไม่มี
กำรตรวจสอบ ถำมประชำชนดูว่ำเขำอยำกรู้ไหม เขำอยำกให้ฝ่ำยค้ำนพูดไหม จอมโจรสมัยนั้นจะต้องปล่อยลอยนวลไปเลยใช่
ไหม ดังนั้น ถ้ำคุณคิดว่ำคุณบริสุทธิ์จริง คุณก็ต้องเปิดให้เรำได้พูดกัยประชำชน เพรำะคุณเองก็มีสิทธิตอบ ประชำชนจะยอมให้
จอมโจร 6 ปีที่แล้วลอยนวล เก็บเป็นประวัติศำสตร์แล้วทิ้งไปแบบนั้นเลยหรือไม่ก็ฝำกรัฐบำลไปคิด 
เมื่อถำมย้ ำว่ำ ถ้ำสุดท้ำยแล้วฝ่ำยรัฐบำลเลือกใช้เกมปิดปำกฝ่ำยค้ำนโดยกำรเสนอปิดอภิปรำย ฝ่ำยค้ำนได้มีแผนเอำไว้แก้เกม
หรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำถ้ำคุณกล้ำท ำอย่ำงนั้นก็ลองดู ประชำชนเค้ำรอดูอยู่ทั้งประเทศแล้วคุณจะมำปิดต่อหน้ำต่อตำเขำ ถ้ำ
ใจคุณด้ำนพอก็ลองท ำดู ทั้งนี้ เรำมีแผนของเรำอยู่ ซึ่งเรำตั้งใจจะอภิปรำยตำมระเบียบ และข้อบังคับ ตำมรัฐธรรมนูญทุก
ประกำร แต่ถ้ำหำกคุณเป็นคนปั่นป่วนสร้ำงสถำนกำรณ์เสียเอง คุณจะต้องได้รับบทเรียนจำกสังคม เพระำกำรอภิปรำยครั้งนี้
เป็นกำรอภิปรำยที่สังคมจับตำมองมำกที่สุด 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1939190 
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หนา้แรก / การเมือง  

 

 

'วปิฝ่ายค้าน' ตวิเข้ม!! นัดถกวางตวัวางสคริปต์พรุ่งนี ้ลยุศึกซักฟอก 
วนัอาทิตย ์ท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563, 18.52 น. 

เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงกำรเตรียมควำมพร้อมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ที่ผ่ำนมำพรรคร่วมฝ่ำย
ค้ำนได้คุยกันมำอยู่ตลอด และในวันที่ 3 ก.พ.นี้ จะมีกำรหำรือเอำเนื้อหำมำลงรำยละเอียดมำคุยกันเพ่ือท ำเป็นซีรีส์ เชื่อมต่อกัน
ก่อนที่จะวำงตัวผู้ที่จะอภิปรำย และวำงล ำดับ วำงสคริปต์ คร่ำวๆ เนื่องจำกมีผู้อภิปรำยจ ำนวนมำก จึงไม่อยำกให้ประเด็น
ซักฟอกนั้นซ้ ำกัน 

ทั้งนี้ สิ่งที่กังวลนิดหน่อย คือ ปริมำณผู้อภิปรำยที่มีประมำณ 20 - 25 คน หลำยคนยังประสบกำรณ์น้อย ก็ต้องเติม
ประสบกำรณ์ให้ใหม่ โดยจะซักซ้อมและจัดประชุมกันอย่ำงต่อเนื่อง แต่ในส่วนของข้อมูลนั้นเรำมีดีและเนื้อหำแน่น 

เมื่อถำมถึงไฮไลท์กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในครั้งนี้เป็นเรื่องใด นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่อยำก
อภิปรำยให้เห็นภำพ ที่บำงเรื่อง บำงอย่ำง บำงคนไม่รู้ หรือไม่คิดว่ำผู้ที่ถูกอภิปรำยจะเป็นได้หรือท ำได้ขนำดนี้ 

เมื่อถำมต่อว่ำ กังวลหรือไม่ที่ประธำนสภำฯ จะสั่งห้ำมไม่ให้อภิปรำยเชื่อมโยงเรื่องอดีต นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เชื่อว่ำเป็นเกม
ของเขำอยู่แล้ว แต่มันมีค ำอธิบำยได้ ที่เรำจะโยงให้เห็นภำพต่อเนื่องกัน ก็ต้องมีกำรเท้ำควำม และให้ประชำชนตัดสิน เพรำะ
เป็นเรื่อง 4 - 5 ปี ที่ผ่ำนมำไม่เคยมีกำรตรวจสอบ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470321 
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พท.ปดัตะเพิด'เศรษฐกิจใหม่'พ้นฝ่ายค้านแค่ตอ้งการความชดัเจน 
02 กมุภำพันธ ์พ.ศ. 2563 เวลำ 14:04 น.      

 

  
  2 ก.พ.63-นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรค
รว่มฝ่ำยค้ำน กล่ำวถึงกรณีนำยมนูญ สิวำภิรมย์รัตน์ หัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ ให้เหตุผลในกำรถอนตัวจำกกำรเป็นฝ่ำยค้ำน
ว่ำ ในกำรประชุมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ในวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่ำนมำ  ผู้แทนจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ถำมขึ้นมำว่ำจะให้พรรค
เศรษฐกิจใหม่ท ำตัวอย่ำงไร ที่ประชุมพรรคร่วมก็ให้ค ำตอบว่ำให้ท ำตัวให้ชัดเจนเพรำะมีผลต่อตัวเลขส.ส.ฝ่ำยค้ำน เวลำบวกลบ
คะแนนจะได้ไม่มีปัญหำ  ซึ่งนำยภำสกร เงินเจริญกุล เลขำธิกำรพรรคเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงนำยทะเบียนพรรคก็รับทรำบถึงข้อ
ห่วงใยของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน  นอกจำกนี้พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้แจ้งกับทำงที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะกลับไปประชุมที่
พรรคและทบทวนตัวเอง  

"ในที่ประชุมก็ไม่มีกำรพูดอะไรที่ท ำให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่สบำยใจ ไม่มีกำรไล่หรือไม่พอใจอะไร เพรำะที่ผ่ำนมำก็
ท ำงำนร่วมกันมำด้วยดีตลอด แต่ด้วยสมำชิกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนมีจ ำนวนหลำยพรรคกำรเมืองก็อยำกขอควำมชัดเจนทุกพรรค
กำรเมืองเพ่ือร่วมกันท ำงำนในเรื่องอ่ืนต่อไป ซึ่งพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนให้เกียรติกันในกำรท ำงำนแต่ละพรรคกำรเมืองไม่มีกำรก้ำว
ก่ำยกัน แต่ในกำรท ำงำนท ำงำนทุกพรรคก็ไว้วำงใจกัน" 

นำยสมคิด กล่ำวว่ำ แม้ที่ผ่ำนมำผลกำรโหวตกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำกำรใช้ศึกษำผลกระทบจำก
ประกำศค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.) และกำรใช้อ ำนำจของหัวหน้ำคสช. ตำมมำตรำ 44 และโหวตพระรำชบัญญตัิ
งบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 ก็เห็นชัดเจนว่ำพรรคเศรษฐกิจใหม่โหวตสวนมติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ซึ่งพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก็
ไม่ได้ว่ำอะไร  เพรำะเป็นสิทธิของแต่ละพรรค   ส่วนที่บอกว่ำในกำรประชุมพรรคร่วมไม่มีกำรเชิญพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้ำร่วม
นั้นไม่เป็นควำมจริง มีกำรเชิญทำงไลน์กลุ่มพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนทุกครั้ง แต่ที่พรรคพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่เข้ำร่วมใน 2 ครั้งล่ำสุด
เพรำะทำงพรรคเศรษฐกิจใหม่ขอทบทวนตัวเอง  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56060 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56060
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‘ไพบูลย’์ กางค าวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที่ 8 /2551 มัน่ใจพรบ.งบ 63 ผ่านฉลุย 
วนัอาทิตย ์ท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563, 15.13 น. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
2 กุมภำพันธ์ 2563 นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ แสดงควำมเห็นด้ำนกฎหมำยในกรณีที่

ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของ ส.ส. ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมมำตรำ 148 วรรค 1 ประเด็นหลักคือขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตรำขึ้นโดยถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ กำรยื่นค ำร้องดังกล่ำวมีข้ึนหลังจำก ส.ส. มีกำรใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้อง
ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระ 2 และ 3 ว่ำ ค ำวินิจฉัยร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย 2563 น่ำจะสอดคล้องกับแนวของ
ค ำวินิจฉัยที่ 8 /2551 วันที่ 8 กรกฎำคม 2551 เรื่อง นำยกรัฐมนตรีขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับ
กระบวนกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. .... 

นำยไพบูลย์ ระบุว่ำ แม้คดีดังกล่ำว ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ.… 
ตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นอันตกก็ตำม แต่เหตุที่ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวตกไป ปรำกฏ
ในค ำวินิจฉัยที่ 8/2551 มีสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเข้ำประชุมเพียง 50 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่
มีอยู่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในขณะนั้น คือ 121 คน จึงมีจ ำนวนสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติไม่ครบองค์ประชุม และ
ถือว่ำกำรประชุมเพ่ือลงมติในวำระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักกำรเป็นกำรประชุมโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2550 
มำตรำ 126 วรรคหนึ่ง 

นำยไพบูลย์ กล่ำวอีกว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยสำระส ำคัญของรัฐธรรมนูญ 2550 มำตรำ 126 วรรคหนึ่ง คือ กำร
ก ำหนดจ ำนวนของสมำชิกสภำที่มีจ ำนวนมำกเพียงพอที่จะมำร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและแสดงเจตนำในลักษณะของมติที่
ประชุมในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักกำรประชุมสภำที่ใช้อยู่ใน
นำนำประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้มีบทบัญญัติว่ำด้วยองค์ประชุมของสภำผู้แทนรำษฎรก ำหนดให้มีสมำชิกมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำจึงจะเป็นองค์ประชุม เพ่ือให้กำรประชุมพิจำรณำตรำ
กฎหมำยนั้นเป็นไปอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำทุกวำระ และเมื่อรัฐธรรมนูญก ำหนดองค์ประชุมไว้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
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จ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ของสภำ ย่อมมีควำมหมำยว่ำกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรที่มีจ ำนวนสมำชิกเข้ำร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมจะถือว่ำเป็นกำรใช้อ ำนำจนิติบัญญัติโดยองค์กรสภำผู้แทนรำษฎรไม่ได้ และหำกมีกำรออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรที่ไม่ครบองค์ประชุม จะถือว่ำเป็นกำรออกเสียงลงคะแนนของสมำชิกในสภำผู้แทนรำษฎรที่ชอบด้วย
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ 

“ดังนั้นกำรยื่นค ำร้องกรณี ส.ส. มีกำรใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในระหว่ำงกำร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย 2563 วำระ 2 และ 3 โดยข้อเท็จจริงมีจ ำนวนเพียง 2-3 เสียงเท่ำนั้น แม้กำรออกเสียง
ดังกล่ำวจะไม่เป็นไปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีผลใดๆที่จะท ำให้กำรพิจำรณำ วำระ 2 และ 3 ไม่ครบองค์ประชุมและ
ไม่ได้มติเสียงข้ำงมำก ตำมรัฐธรรมนูญ 2560 มำตรำ 120 ซึ่งมีหลักกำรเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2550 มำตรำ 126 เช่นในที่ประชุม
สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย 2563 ในวำระที่ 3 สมำชิกเข้ำประชุม 450 เสียง ผลลงมติเห็นด้วย 
253 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง” นำยไพบูลย์ กล่ำว 

นำยไพบูลย์ กล่ำวอีกว่ำ ตนจึงเห็นว่ำด้วยแนวค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 8/2551 ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย 2563 
ซึ่งตรำขึ้นโดยมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรออกเสียงลงคะแนนครบองค์ประชุมและกำรลงมติเห็นชอบด้วยเสียงข้ำงมำกตำม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มำตรำ 120 ทั้งวำระ 2 และ 3 จึงเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่ตรำขึ้นโดยถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/470283
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ล้างหรูอฟัง! ‘มิ่งขวัญ’นัด 3 ก.พ. แถลงจดุยืน หลัง‘พรรคเศรษฐกิจใหม่’ ชิ่งฝา่ยค้าน 
วันอำทิตย์ ที่ 2 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.09 น. 

 
 
 
 
 
ล้างหูรอฟัง!‘ม่ิงขวัญ’นัด3ก.พ.แถลงจุดยืน หลัง‘พรรคเศรษฐกิจใหม่’ชิ่งฝ่ายค้าน 
2 กุมภำพันธ์ 2563 นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์” เรื่อง 

“นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ แถลงจุดยืนทำงกำรเมือง” ระบุว่ำ “ตำมท่ีมีข่ำวกำรถอนตัวจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนของพรรค
เศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563 ท ำให้เกิดกระแสกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ จำกสื่อมวลชน 
และสังคม อย่ำงกว้ำงขวำง” 

“อนึ่งหลังจำกได้รับทรำบข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผมเองตั้งใจจะแถลงข่ำวที่รัฐสภำ ในตอนบ่ำยของวันศุกร์ 
ที่ 31 มกรำคม 2563 แต่ได้รับทรำบจำกสื่อมวลชนว่ำวันนั้นเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนสื่อมวลชนได้ทยอยออกไปจำกรัฐสภำแล้ว 
และสื่อมวลชนบำงท่ำนแนะน ำว่ำให้เลื่อนวันแถลงข่ำวออกไป เพ่ือจะได้มีเวลำในกำรแจ้งข้อมูลต่อส ำนักข่ำวต่ำงๆ ให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ เนื่องจำกวันถัดมำเป็นวันหยุดรำชกำร เสำร์ - อำทิตย์ และผมมีควำมประสงค์ที่จะแถลงข่ำวที่รัฐสภำ จึงได้รับ
ค ำแนะน ำว่ำ ให้นัดแถลงข่ำวในวันจันทร์” 

“ดังนั้นผมจึงขอแจ้งก ำหนดกำรแถลงข่ำวต่อ ท่ำนสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้ วันจันทร์ ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 11.00 น. 
สถำนที่  ห้องแถลงข่ำว รัฐสภำ” 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470294 

https://www.naewna.com/politic/470294
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3 ก.พ. 2563 05:32 น. 

 
 
 

"เฮง้" แท็กทมี พิทักษ์นายกฯ-คสช. 
กร้าวอย่าใช้สภาฯตีกิน พท.อัดตู่อยู่ต่อหายนะ 

“สุชำติ” น ำทัพองครักษ์พิทักษ์ “บิ๊กตู่-ลุงป้อม” แท็กทีมลิ่วล้อสกัดฝ่ำยค้ำนขุดอดีต โยงเรื่องเก่ำ ย้อนยุค คสช. ลั่น
หลักฐำนต้องชัด อย่ำมำใช้เวทีสภำฯ ตีกิน “สนธิรัตน์” มั่นใจนำยกฯ-5 รมต.แจงได้ ไม่ห่วงนำยกฯหัวร้อน แค่ผู้น ำมีลักษณะ
พิเศษ ปชป.ปัด รมต.รอดตัวไม่เกี่ยวเกมกำรเมือง “เฉลิมชัย” ยื่นไมตรีตั้งชุดประท้วงช่วยพรรคแกนน ำ “เทพไท” ซัดวิป รบ.
อย่ำใจแคบชิงชัตดำวน์ ไม่ใช่ยุค คสช.ต้องถูกตรวจสอบ “อนุดิษฐ์” อัด “ประยุทธ์” อยู่ต่อประเทศหำยนะ ขู่ข้อมูลเชือดแน่น
มำก แจกกล้วยโหวตชนะก็ไร้ประโยชน์ “วิสำร” จับ 3 ป.มัดรวมขึ้นเขียง น้องเล็กล้มเหลวพ่ีใหญ่-พ่ีรองต้องร่วมรับผิดชอบ 
เลขำฯ พปชร.ห้ำมลูกพรรคเสียบบัตรแทนกันซ้ ำรอยถกงบฯปี 63 “ไพบูลย์” อ้ำงสภำฯ ลงมติเห็นชอบครบองค์ประชุม 2-3 
เสียงมปีัญหำไม่เปลี่ยนแปลงผลโหวต 
พรรคพลังประชารัฐวางแผนเตรียมรับมือ 

ศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล โดยจัดทีมองครักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม 
พร้อมทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ เต็มที่ โดยนำยชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐำนะประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำ
รัฐ ระบุจัดทีม ส.ส.ไว้ประท้วงเข้มข้นกรณีฝ่ำยค้ำนอภิปรำยย้อนไปถึงยุครัฐบำล คสช. และเรื่องในอดีต 
“เฮ้ง” น าทัพองครักษ์พิทักษ์ “ตู่-ป้อม” 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐำนะประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 6 คนว่ำ ส.ส.ของพรรคจะเตรียมควำมพร้อมในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพรรค และ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 
และประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ เบื้องต้นได้วำงตัว ส.ส.จ ำนวนหนึ่งคอยลุกขึ้นประท้วง ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบ
โต้ฝ่ำยค้ำนในกรณีอภิปรำยนอกประเด็นไว้แล้ว เพ่ือตัดบทให้กำรอภิปรำยเข้ำสู่สำระส ำคัญและสร้ำงสรรค์ 
ต้องมีหลักฐานชัด อย่าใช้สภาฯตีกิน 

“ผมจะเป็นหนึ่งในคนที่จะลุกขึ้นประท้วงและตัดบทด้วยตัวเอง แม้ที่ผ่ำนมำจะไม่เคยลุกขึ้นว่ำใครในสภำฯมำก่อน แต่
ครั้งนี้หำกฝ่ำยค้ำนพูดนอกเรื่องถึงนำยกฯและรองนำยกฯ ผมจะใช้สิทธิทันที อยำกให้กำรเมืองสร้ำงสรรค์ มีสำระ ไม่ใช่มำด่ำ
กัน ถ้ำฝ่ำยค้ำนมีหลักฐำนชัดเจนน ำมำเสนอให้สังคมรับรู้ ไม่ใช่มำใช้เวทีสภำฯตีกินรัฐบำล” นำยสุชำติกล่ำว 
“สนธิรัตน์” ม่ันใจนายกฯ-รมต.แจงได้ 

เมื่อเวลำ 11.00 น. ที่พรรคพลังประชำรัฐ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำนและเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ 
กล่ำวถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกฯ และรัฐมนตรีของพรรคพลังประชำรัฐว่ำ พรรคพลังประชำ
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รัฐไม่ได้รู้สึกแปลกใจ เมื่อดูจำกตัวบุคคล พอจะเห็นโครงจำกประเด็นข้อกล่ำวหำแล้ว จะเตรียมเนื้อหำที่เกี่ยวข้องชี้แจง แต่
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฝ่ำยค้ำนจะหยิบประเด็นใดมำอภิปรำย ทรำบว่ำยังอยู่ในกระบวนกำรเตรียมผู้อภิปรำย แต่พรรคมั่นใจว่ำ
รัฐมนตรีจะสำมำรถตอบค ำถำมได้ 
ไม่ห่วงผู้น าหัวร้อนแค่มีลักษณะพิเศษ 

“ส่วนที่นำยกฯ ถูกพุ่งเป้ำมำกเป็นพิเศษ และอำจเชื่อมโยงไปถึงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินยุค คสช. ต้องดูว่ำจะพุ่ง
เป้ำมำกน้อยแค่ไหน แต่หลักกำรควรมุ่งเน้นที่กำรท ำงำนของรัฐบำลชุดปัจจุบัน หำกอยู่ในกรอบหลักกำร คงไม่มีอะไรที่น่ำ
หนักใจ แต่จะน่ำหนักใจหำกมีกำรหยิบกรอบภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้องมำอภิปรำย ขึ้นอยู่กับทั้งวิปสองฝ่ำยจะหำรือกันให้
เรียบร้อย โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม มั่นใจว่ำนำยกฯ มีควำมพร้อมที่จะตอบค ำถำม ไม่ต้องกังวลใจเรื่องกำรควบคุม
อำรมณ์ของนำยกฯ เพรำะนำยกฯ เป็นผู้น ำที่มีลักษณะพิเศษเท่ำนั้น” 
“สมคิด” สั่ง รมต.ศก.ตอบแทนนายกฯ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม สั่งกำรบ้ำนที่ประชุมคณะกรรมกำร
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ให้ทุกฝ่ำยเตรียมข้อมูลให้พร้อมรับมือฝ่ำยค้ำนหยิบยกปัญหำเศรษฐกิจมำอภิปรำย นำย
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ ได้หำรือทีมเศรษฐกิจ พร้อมสั่งให้ทุกคนช่วยนำยกฯชี้แจงในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ อย่ำ
ปล่อยให้นำยกฯโดดเดี่ยว เชื่อว่ำหลังฝ่ำยค้ำนตัดชื่อนำยสมคิดและนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลังออกแล้ว ฝ่ำยค้ำนล็อกเป้ำ
อภิปรำยพุ่งเป้ำปมเศรษฐกิจมำที่นำยกฯ เพรำะรู้ว่ำนำยกฯไม่เชี่ยวชำญเรื่องเศรษฐกิจ จะใช้วิธีให้รัฐมนตรีแต่ละคนลุกขึ้นชี้แจง
แทน ในฐำนะรับผิดชอบงำนโดยตรงแต่ละด้ำน 
ปชป.ปัดรอดตัวไม่เกี่ยวเกมการเมือง 

นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรค ประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกฯ และรัฐมนตรี รวม 
6 คน โดยไม่มีรัฐมนตรีของพรรคประชำธิปัตย์ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ มองว่ำกำรที่รัฐมนตรีของพรรคประชำธิปัตย์ ไม่มีชื่อ
ถูกอภิปรำย ไม่ใช่เกมกำรเมืองที่ฝ่ำยค้ำนต้องกำรให้รัฐบำลสั่นคลอน โดยทั่วไปกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจจะอยู่บน พ้ืนฐำน
หลักกำร 4 ประกำรคือ 1.ทุจริต 2.ท ำผิดกฎหมำย 3.ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบหรือละเว้นปฏิบัติหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือ
ประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 4.มีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมไม่เหมำะสมกับกำรเป็นรัฐมนตรี กำรที่รัฐมนตรีท่ำนใดไม่ถูก
อภิปรำย แสดงว่ำยังไม่เข้ำข่ำยตำมหลักกำรดังกล่ำว 
เชื่อหลักฐานไม่พอเชือด รมต.ถึงรอด 

นำยองอำจกล่ำวอีกว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจถือเป็นภำระหน้ำที่ส ำคัญของฝ่ำยค้ำนที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรท ำงำน
ของรัฐบำล ฝ่ำยค้ำนจึงต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีข้อมูลเพียงพอที่จะอภิปรำยให้เห็นได้ว่ำรัฐมนตรีสมควรถูกอภิปรำย ถ้ำ
ฝ่ำยค้ำนอภิปรำยโดยมีข้อมูลหลักฐำนไม่เพียงพอใช้ส ำนวนโวหำรเป็นหลัก จะได้รับผลกระทบเอง จึงเชื่อว่ำกำรก ำหนดตัว
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำยไม่เกี่ยวกับเกมกำรเมือง แต่เป็นเรื่องของข้อมูลหลักฐำนมำกกว่ำ ขณะนี้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจก็รู้โจทย์ล่วงหน้ำบ้ำงแล้ว น่ำจะเตรียมท ำกำรบ้ำนตอบโจทย์ชี้แจงได้ 
“เสี่ยต่อ” ยื่นน้ าใจจัดทีม ส.ส.ช่วยแกนน า 
นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.รำชบุรี พรรค ประชำธิปัตย์ และโฆษกวิปรัฐบำลกล่ำวว่ำ แม้ญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ จะไม่
มีรัฐมนตรีพรรคประชำธิปัตย์ แต่ในฐำนะเป็นพรรคร่วมรัฐบำล แกนน ำพรรค น ำโดยนำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขำธิกำรพรรค
ประชำธิปัตย์ มีนโยบำยก ำชับ ส.ส.ของพรรคให้ช่วยกันท ำหน้ำที่ แม้รัฐมนตรีของพรรคจะไม่โดนอภิปรำย แต่พรรคจะอยู่เฉยๆ
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ไม่ได้ ต้องช่วยรัฐบำลรับมือกับศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่จะเกิดขึ้นเต็มที่ เพ่ือให้ฝ่ำยค้ำนอยู่ในประเด็นเฉพำะช่วงของรัฐบำลนี้
หรือรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ 2 ตำมที่ยื่นอภิปรำยตำมญัตติเท่ำนั้น หำกอภิปรำยออกนอกประเด็น อภิปรำยย้อนหลังกลับไปใน
อดีต ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ต้องท ำหน้ำที่เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุมอย่ำงเคร่งครัด ตนกับนำยนริศ ข ำนุ
รักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะวิปรัฐบำล ได้รับมอบหมำยให้คัดทีม ส.ส. ซักซ้อมกำรรับมือให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันกับพรรคร่วมรัฐบำลทั้งหมด คำดว่ำกำรประชุมพรรควันที่ 4 ก.พ. คงหำรือถึงรำยละเอียด ก่อนเสนอให้นำยชินวรณ์ 
บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช ในฐำนะประธำนวิปพรรคประชำธิปัตย์ทรำบอีกครั้งหนึ่ง 
“เทพไท” ติงวิป รบ.ใจแคบชิงชัตดาวน์ 

นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ กรณีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล 
ระบุถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลครั้งนี้ ถ้ำฝ่ำยค้ำนมีกำรอภิปรำยพำดพิงถึงกำรท ำงำนของรัฐบำลในยุค คสช. อำจมี
สมำชิกฝ่ำยรัฐบำลเสนอปิดอภิปรำยนั้น ไม่อยำกจะให้เกิดเหตุกำรณ์แบบนี้ขึ้น เพรำะจะสร้ำงรอยด่ำงให้เกิดขึ้นใน
ประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย ถ้ำมีกำรชิงปิดกำรอภิปรำยเกิดขึ้นจริง ก็แสดงให้เห็นว่ำรัฐบำลคับแคบ ใช้เสียงข้ำงมำกขัดขวำง
กำรท ำงำนของพรรคฝ่ำยค้ำน ปิดปำกไม่ให้มีกำรตรวจสอบรัฐบำล ถือว่ำปิดหูปิดตำประชำชนไม่ให้รับรู้กำรท ำงำนของพรรค
ฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำล จะไม่เป็นผลดีต่อฝ่ำยใดทั้งสิ้น 
อัดไม่ใช่ยุค คสช.ต้องถูกตรวจสอบ 

นำยเทพไทกล่ำวว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ จะลงลึกไปถึงผลงำนรัฐบำลชุดที่ผ่ำนมำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเหตุผล 2 
ประกำรคือ 1.กำรเขียนญัตติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนว่ำ เนื้อหำมีรำยละเอียดเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของรัฐบำลชุดที่
ผ่ำนมำหรือไม่ 2.กำรอภิปรำยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธำนสภำฯในกำรวินิจฉัยขอบเขตเนื้อหำของญัตติว่ำ อภิปรำย
ครอบคลุมถึงผลงำนรัฐบำลชุดที่ผ่ำนมำหรือไม่ ถ้ำเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ประธำนสภำฯมีสิทธิ์ จะอนุญำตอย่ำงเต็มที่ ควรเปิด
โอกำสให้ฝ่ำยค้ำนได้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบได้อย่ำงเต็มที่ ส่วนฝ่ำยรัฐบำลโดยเฉพำะรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำย ต้องเตรียมควำมพร้อม
ในกำรตอบค ำถำมให้ชัดเจน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ต้องก ำชับให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจเตรียมควำม
พร้อมรับมือ ไม่ควร ตั้งอยู่บนควำมประมำท และ พล.อ.ประยุทธ์เอง ต้องยอมรับกติกำกำรตรวจสอบ กำรเป็นนำยกฯครั้งนี้ 
แตกต่ำงจำกเมื่อ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ที่ไม่มีกำรตรวจสอบจำกสภำนิติบัญญัติเลย วันนี้เป็นนำยกฯที่มำจำกกำรเลือกตั้งตำม
รัฐธรรมนูญ ต้องมีกำรตรวจสอบถ่วงดุลจำกสภำฯที่มำจำกเลือกตั้งของประชำชน ต้องเคำรพกำรท ำงำนของทุกฝ่ำยตำมเงื่อนไข
ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้  
“อนุดิษฐ์”โอ่ซักฟอกข้อมูลแน่นปึ้ก 

น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ ผู้อภิปรำยทุกคนจะใช้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบมำแล้วเท่ำนั้น จะไม่มีกำรอภิปรำยใส่ร้ำยป้ำยสีอย่ำงเด็ดขำด โดยวำงกรอบกำรอภิปรำยไว้ 3 ด้ำน คือ
ควำมไร้ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรต่อทุก ปัญหำของรัฐบำล กำรทุจริตจำกกำรออกนโยบำยที่เอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ทุนขนำดใหญ่ ซึ่งทุกนโยบำยที่ออกมำตั้งแต่โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ กำรแจกเงินตำมโครงกำรชิมช้อปใช้ หรือโครงกำร
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก หรืออีอีซี ล้วนแล้วแต่เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มเจ้ำสัว เกิดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
หรือ “รวยกระจุก จนกระจำย” และกำรทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในหลำยโครงกำรและหลำยกระทรวง ซึ่งพบว่ำมีกำรเรียกรับ
ผลประโยชน์สูงยิ่งกว่ำที่เคยมีกำรกล่ำวหำกันมำในอดีต จนมีกำรร้องเรียนมำนับครั้งไม่ถ้วน แต่รัฐบำลก็ไม่สนใจ ซึ่งเมื่อฝ่ำย
ค้ำนเข้ำไปตรวจสอบจึงพบว่ำมีพวก “ขยะพิษ” ระดับบิ๊กเนมเข้ำไปเกี่ยวข้องผลที่เกิดขึ้นจึงไม่น่ำแปลกใจที่องค์กำรเพ่ือควำม
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โปร่งใสนำนำชำติจัดอันดับให้ไทยมีกำรคอร์รัปชันมำกขึ้นยิ่งกว่ำในอดีต แซงประเทศอ่ืนๆหลำยประเทศในอำเซียนไปเป็นที่
เรียบร้อย 
แจกกล้วยชนะไร้ค่า “บิ๊กตู่” อยู่ต่อถึงหายนะ 

น.อ.อนุดิษฐ์กล่ำวว่ำ กำรอภิปรำยครั้งนี้หวัง ว่ำคงไม่เห็นควำมพยำยำมที่จะหำมือมำโหวตให้ชนะฝ่ำยค้ำนในสภำฯอีก 
เพรำะไม่ว่ำจะมำในรูปแบบงูเห่ำ หรือกำรแจกกล้วยให้ลิง เป็นกำรกระท ำที่ไร้อุดมกำรณ์ เพรำะจ ำนวนมือในสภำฯ ย่อมไม่มีค่ำ
เท่ำกับควำมศรัทธำของประชำชน แม้รัฐบำลจะชนะเสียงโหวตในสภำฯ แต่หำกไม่สำมำรถสร้ำงศรัทธำให้กับประชำชนได้ เสียง
ข้ำงมำกที่เกิดจำกกลุ่มงูเห่ำหรือกำรแจกกล้วยก็ไร้ควำมหมำย ตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ประสบกับภำวะยำกล ำบำกมำก จำกกำร
บริหำรงำนที่ผิดพลำดของผู้น ำที่ฉ้อฉล ไร้ประสิทธิภำพและไร้วิสัยทัศน์ หำกยังปล่อยให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ 
และ รมว.กลำโหม และพวกพ้องอยู่บริหำรงำนต่อไป จะน ำมำซึ่งควำมเสียหำยและหำยนะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในทุกมิติ ทั้ง
ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ควำมปรองดอง คุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอีกด้วย 
“วิสาร” ขู่ฟ่อมัด 3 ป.ขึ้นเขียงขย่มยับ 

นำยวิสำร เตชะธีรำวัฒน์ ส.ส.เชียงรำยพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกฯ ที่ผู้เสนอญัตติหลักเป็นพรรคอนำคตใหม่และเสรีรวมไทยว่ำ ตั้งใจหำข้อมูลกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ข้อมูลที่ได้มำส่วนใหญ่จะใช้อภิปรำย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและรมว.กลำโหม ใน
กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง และด ำเนินกำรผิดจริยธรรมทำงกำรเมืองร้ำยแรง ข้อมูลตรงนี้จะ
เกี่ยวโยงไปถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ที่ร่วมกันมำตั้งแต่กำร
รัฐประหำรด้วย กำรอภิปรำยของตนจะมีเนื้อหำเกี่ยวพันทั้ง 3 ป. เพรำะกำรปฏิบัติตัวของทั้ง 3 คนเกี่ยวโยงสืบทอดอ ำนำจมำ
ตั้งแต่รัฐประหำร แม้รัฐบำลอ้ำงว่ำท ำงำนมำแค่ 6 เดือน แต่พฤติกรรมที่ผ่ำนมำมีผลต่อกำรท ำหน้ำที่ในปัจจุบัน 
“บิ๊กตู่” ล้มเหลวพี่ใหญ–่พี่รองต้องโดนด้วย 

“กำรอภิปรำยฯครั้งนี้จะสะท้อนสิ่งเหล่ำนี้รวมถึงพฤติกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรัฐบำลชุดนี้ ที่มีกำรใช้อ ำนำจขัด
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและจริย– ธรรมทำงกำรเมือง แม้ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบควำมล้มเหลวในกำรบริหำร แต่ 
พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.อนุพงษ์ ต้องมีส่วนรับผิดชอบ เพรำะร่วมบริหำรประคับประคองกันมำตั้งแต่ต้น ปีนี้จีดีพีประเทศคง
เติบโตต่ ำว่ำ 2% ด้วยปัจจัยต่ำงๆ เช่นเศรษฐกิจโลก ประเด็นผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำ ถ้ำจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ไม่มีควำมรู้
ด้ำนเศรษฐกิจบริหำรต่อไป ประเทศคงแย่ลงกว่ำที่เป็นอยู่” 
ติวเข้มจัดซีรีส์ลับฝีปากทีมซักฟอก 
นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวว่ำที่ผ่ำนมำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้คุยกันตลอด วันที่ 3 ก.พ. จะมีกำรหำรือเอำ
เนื้อหำมำลงรำยละเอียดมำคุยกันเพ่ือท ำเป็นซีรีส์เชื่อมต่อกันก่อนที่จะวำงตัวผู้ที่จะอภิปรำยและวำงล ำดับ วำงสคริปต์คร่ำวๆ 
เนื่องจำกมีผู้อภิปรำยจ ำนวนมำก จึงไม่อยำกให้ประเด็นซักฟอกซ้ ำกัน สิ่งที่กังวลนิดหน่อยคือผู้อภิปรำยที่มี 20-25 คน หลำย
คนยังประสบกำรณ์น้อย ต้องเติมประสบกำรณ์ให้ใหม่ จะซักซ้อมและจัดประชุมกันอย่ำงต่อเนื่อง แต่ข้อมูลเรำมีดีและเนื้อหำ
แน่น เมื่อถำมว่ำไฮไลต์ว่ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้เป็นเรื่องใด นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่อยำก
อภิปรำยให้เห็นภำพที่บำงเรื่อง บำงอย่ำง บำงคนไม่รู้ หรือไม่คิดว่ำผู้ถูกอภิปรำยจะเป็นได้ หรือท ำได้ขนำดนี้ เมื่อถำมว่ำกังวล
หรือไม่ ประธำนสภำฯจะสั่งห้ำมไม่ให้อภิปรำยเชื่อมโยงเรื่องอดีต นำยสุทินกล่ำวว่ำ เชื่อว่ำเป็นเกมของเขำอยู่แล้ว แต่มันมี
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ค ำอธิบำยได้ ที่เรำจะโยงให้เห็นภำพต่อเนื่องกันต้องเท้ำควำม และให้ประชำชนตัดสิน เพรำะเป็นเรื่อง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่เคยมี
กำรตรวจสอบ ถำมว่ำประชำชนอยำกฟัง อยำกให้เรำตรวจสอบหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็อยำกฟัง 
ก าชับ ส.ส.อย่าเสียบบัตรแทนกัน 

อีกเรื่อง นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน และเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงปัญหำ ส.ส.เสียบบัตร
แทนกันหรือกำรฝำกให้บุคคลอ่ืนเสียบบัตรให้ ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 อำจจะ
เกิดขึ้นอีกระหว่ำงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เนื่องจำกเครื่องลงคะแนนยังไม่เพียงพอว่ำ ได้ย้ ำกับสมำชิกทุกคนในพรรคถึงกำร
ลงคะแนนให้ถูกต้องแล้ว และคิดว่ำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร คงให้เวลำเสียบบัตรนำนขึ้น 2 เท่ำ เพรำะประธำนสภำฯคงเห็น
ข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้น ส่วนกรณีนิด้ำโพลส ำรวจควำมเห็นประชำชนส่วนใหญ่ ต้องกำรให้ ส.ส.ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสียบบัตรแทนกัน 
แสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำรลำออก ต้องพิจำรณำจำกเจตนำเพรำะมีปัญหำจำกควำมไม่สะดวกจริงๆ แต่หำกไม่ใช่เหตุผลนี้
ค่อยว่ำกัน ขออย่ำเพ่ิงตีรวน สุดท้ำยขึ้นอยู่กับศำลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย 
“สมศักดิ์” แนะขยายเพดานเบิกจ่ายงบฯ 
นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่ำวถึงร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ว่ำ ขณะนี้กังวล เคยคิดว่ำ
งบประมำณจะได้ใช้แบบเต็มรูปแบบภำยใน ก.พ. แต่เมื่อเกิดปัญหำที่มีผู้ร้องว่ำมี ส.ส.เสียบบัตรแทนกันในวันลงมติ จึงต้องยื่น
เรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญชี้ขำด อำจใช้เวลำอีกสักระยะหนึ่ง และเนื่องจำกไตรมำสแรกของปีงบฯ 63 เป็นกำรใช้จ่ำยงบฯปี 62 ไป
พลำงก่อน ซึ่งเป็นกำรใช้จ่ำยรำยจ่ำยประจ ำและโครงกำรที่มีควำมต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบำลอำจต้องขยำยวงเงินเบิกจ่ำยจำกที่ไตร
มำสแรกที่เรำมีเพดำน 30% ดังนั้นควรจะให้เบิกจ่ำยเงินได้ก่อนเพ่ิมเป็น 60-65% โดยควบระหว่ำงไตรมำสที่ 1 และ 2 ใช้ไป
ก่อน น่ำจะพอสำมำรถแก้ไขปัญหำไปได้เพรำะเป็นเหตุกำรณ์จ ำเป็น ตนคิดว่ำหำกน ำเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่
ประชุมคงจะเห็นด้วยอยู่แล้ว 
“ไพบูลย”์ ยันมติเห็นชอบครบองค์ประชุม 

นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีที่ประธำนสภำฯส่งควำมเห็น ส.ส.ให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่ำง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ว่ำ ค ำวินิจฉัยร่ำง พ.ร.บ.งบฯปี 63 น่ำจะสอดคล้องกับแนวของค ำวินิจฉัยที่ 8/2551 
วันที่ 8 ก.ค.2551 เรื่อง นำยกฯขอให้วินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกระบวนกำรตรำร่ำง พ.ร.บ.ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ... 
แม้ว่ำศำลวินิจฉัยให้ร่ำง พ.ร.บ.ดังกล่ำวตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นอันตกก็ตำม แต่เหตุที่ตก
ไปปรำกฏในค ำวินิจฉัยที่ 8/2551 มีสมำชิก สนช.เข้ำประชุมเพียง 50 คนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ใน
ขณะนั้น คือ 121 คน จึงไม่ครบองค์ประชุม และถือว่ำกำรประชุมเพ่ือลงมติวำระหนึ่งขั้นรับหลักกำรเป็นกำรประชุมโดยไม่ชอบ
ด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2550 มำตรำ 126 วรรคหนึ่ง 
กดบัตรแทน 2–3 เสียงไม่มีผลเปลี่ยนมติ 
“ค ำร้องกรณี ส.ส.ใช้บัตรแสดงตนและลงมติทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมระหว่ำงพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบฯปี 63 วำระ 2 และ 3 
ข้อเท็จจริงมีเพียง 2-3 เสียงเท่ำนั้น แม้กำรออกเสียงจะไม่เป็นไปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีผลใดๆที่จะท ำให้กำร
พิจำรณำวำระ 2 และ 3 ไม่ครบองค์ประชุมและไม่ได้มติเสียงข้ำงมำก ด้วยแนวค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 8/2551 ร่ำง พ.ร.บ.
งบฯปี 63 ตรำขึ้นโดยออกเสียงลงคะแนนครบองค์ประชุมและมติเห็นชอบด้วยเสียงข้ำงมำกตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มำตรำ 
120 ทั้งวำระ 2 และ 3 จึงเป็นร่ำง พ.ร.บ.ที่ตรำขึ้นโดยถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” นำยไพบูลย์กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762560. 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1762560
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กางยอดบริจาค อนค.แค่ปีเศษ ‘ธนาธร-ครอบครัว’ ควัก 42.7 ล. จากทัง้หมด 105 ล.  

วนัอาทิตย ์ท่ี 02 กมุภาพนัธ ์2563 เวลา 13:40 น. 
เขียนโดย isranews 

“…เท่ากับว่ายอดเงินบริจาคนับเฉพาะแค่ 4 รายของนายธนาธร-ครอบครัว รวมแล้ว ‘เกือบครึ่ง’ ของยอดเงินบริจาค
ทั้งหมดให้แก่พรรคอนาคตใหม่ ? นี่ยังไม่นับ ‘คนใกล้ชิด’ อ่ืน ๆ เช่น น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ 
บริจาค 1 ล้านบาท นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค (อดีตผู้ช านาญการประจ าตัว ส.ส. นายธนาธร) 3.5 ล้าน
บาท นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร (อดีตผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว ส.ส. นายธนาธร) 2 ล้านบาท เป็นต้น…” 

 
ชื่อของนำยอรัญ วงศ์งำมนิจ ‘น้องเขย’ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ คือบุคคลในครอบครัว ‘จึงรุ่งเรือง
กิจ’ รำยที่ 4 ที่ปรำกฏชื่ออยู่ในบัญชีผู้บริจำคเงินให้แก่พรรคอนำคตใหม่ นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561-พ.ย. 2562 (ตำมกำร
เผยแพร่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง – กกต.)  (อ่านประกอบ : พ.ย.62 น้องเขย‘ธนาธร’บริจาคเงินเข้า อนค. 2 
ล.-‘พิจารณ์’ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วย 3 ล.) 
หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า มีบุคคลในครอบครัว ‘จึงรุ่งเรืองกิจ’ อย่างน้อย 4 ราย ที่บริจาคเงินให้แก่พรรคอนาคตใหม่ 
ระหว่างเดือน ต.ค. 2561-พ.ย. 2562 ได้แก่ 
1.นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ บริจำคในปี 2561 เป็นเงิน 10 ล้ำนบำท ปี 2562 เป็นเงิน 8.5 ล้ำนบำท 
2.นำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (คู่สมรสนำยธนำธร) บริจำคในปี 2561 เป็นเงิน 7.2 ล้ำนบำท ปี 2562 เป็นเงิน 10 ล้ำนบำท 
3.นำงวนิดำ แดงทองดี (มำรดำนำงรวิพรรณ) บริจำคในปี 2561 เป็นเงิน 5 ล้ำนบำท 
4.นำยอรัญ วงศ์งำมนิจ (สำมีนำงรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ น้องสำวนำยธนำธร) บริจำคในปี 2562 เป็นเงิน 2 ล้ำนบำท 
รวมยอดทั้งสิ้น 42.7 ล้านบาท 
ขณะที่ยอดบริจาครวมทั้งหมดของพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 ที่มีการเผยแพร่ยอดเงินบริจาคครั้งแรก (ตาม
การเผยแพร่ของ กกต.) จนถึงเดือน พ.ย. 2562 (ยอดที่ กกต. เผยแพร่ล่าสุด – ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 2563) รวมทั้งสิ้น 
105,752,307 บาท 
เท่ากับว่ายอดเงินบริจาคนับเฉพาะแค่ 4 รายของนายธนาธร-ครอบครัว รวมแล้ว ‘เกือบครึ่ง’ ของยอดเงินบริจาคทั้งหมด
ให้แก่พรรคอนาคตใหม่ ? 

https://www.isranews.org/isranews/85131-isranews-85131.html
https://www.isranews.org/isranews/85131-isranews-85131.html
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นี่ยังไม่นับ ‘คนใกล้ชิด’ อ่ืน ๆ เช่น น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช โฆษกพรรคอนำคตใหม่ บริจำค 1 ล้ำนบำท นำยนิติพัฒน์ แต้ม
ไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค (อดีตผู้ช ำนำญกำรประจ ำตัว ส.ส. นำยธนำธร) 3.5 ล้ำนบำท นำยรณวิต หล่อเลิศสุนทร (อดีต
ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว ส.ส. นำยธนำธร) 2 ล้ำนบำท เป็นต้น 
ขณะเดียวกันยังมีกรรมกำรบริษัทในเครือ ‘ไทยซัมมิท’ ซึ่งเป็นธุรกิจของตระกูล ‘จึงรุ่งเรืองกิจ’ บริจำคด้วย คือ นำยชำญณรงค์ 
ลีลำนภำพรรณ์ บริจำค 6 ล้ำนบำท เมื่อเดือน ต.ค. 2562 
หากนับรวมยอดบุคคลใกล้ชิด-กรรมการในเครือ ‘ไทยซัมมิท’ ด้วย เท่ากับว่าคอนเน็คชั่นของ ‘นายธนาธร’ บริจาคเงิน
ให้แก่พรรคอนาคตใหม่ ‘เกินครึ่ง’ ของยอดเงินบริจาคทั้งหมด ? 
ไม่รวมกรณีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยกู้เงินให้แก่พรรคอนำคตใหม่อย่ำงน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือน ม.ค. 2562 วงเงิน 
161.2 ล้ำนบำท ครั้งที่สองเดือน เม.ย. 2562 วงเงิน 30 ล้ำนบำท รวม 191.2 ล้ำนบำท ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
รัฐธรรมนูญ 
อาจสะท้อนให้เห็นว่าใครคือ ‘นายทุนพรรค’ ตัวจริง ? 

 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/isranews/85164-isranews-85164.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isranews.org/isranews/85164-isranews-85164.html
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ส่องปม "นายกฯ-5รมต." ถูกซักฟอก 
คอลัมน์ฐานโซไซตี ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3545 หน้า 4 ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.63 โดย... ว.เชิงดอย  
 ส่องปม "นายกฯ-5รมต." ถูกซักฟอก 
  
 
 
 
 
 
 
          .... เคำะออกมำแล้วว่ำจะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ (ซักฟอก) ใครบ้ำง ส ำหรับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ประกอบด้วย พรรคเพ่ือไทย 
พรรคอนำคตใหม่ พรรคพลังปวงชนไทย พรรคประชำชำติ พรรคเพ่ือชำติ ซึ่งจะเป็นกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล รัฐมนตรีที่เจอ “แจ๊กพอต” 6 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 3.นายวิษณุ เครืองาม รองนำยกรัฐมนตรี 
4.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย และ 6.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยฝ่ำยค้ำนได้ยื่นญัตติ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจต่อประธำนรัฐสภำ เมื่อวันที่ 31 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ 
          ....กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล “ประยุทธ์ 2” ครั้งนี้ เป็นไปตำม 4 กรอบที่ฝ่ำยค้ำนวำงไว้ ประกอบด้วย 1.ควำมผิดที่
ส ำเร็จแล้วและยังส่งผลต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน 2.กลุ่มเครือข่ำยใกล้ชิดผู้มีอ ำนำจรัฐ หรือเครือข่ำย “3 ป.” ที่ประกอบด้วย 
ป.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ป.ป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ ป.ป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ส่วนกลุ่มที่ 3 กลุ่ม
รัฐมนตรีที่เข้ำมำใหม่ และ 4.กลุ่มที่บริหำรงำนผิดพลำด อันเกิดจำกกำรก ำกับนโยบำยที่ผิดพลำด 
          ....แน่นอนว่ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ฝ่ำยค้ำนได้มุ่งเป้ำหลักไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล ซึ่งมีเรื่องที่อยู่
ในข่ำยถูกอภิปรำยคือ กำรซื้อขำยที่ดินของบิดำย่ำนบำงบอน มูลค่ำ 600 ล้ำนบำท ที่ว่ำกันว่ำรัฐบำลเอ้ือประโยชน์ให้กับเจ้ำสัว
คนหนึ่ง นอกจำกนั้นเรื่องที่ฝ่ำยค้ำนไม่น่ำจะพลำดคือ กำรไม่เคำรพรัฐธรรมนูญ, กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณตนไม่ครบถ้วนตำม
รัฐธรรมนูญ, กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินบกพร่อง, กำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจล้มเหลว 
          ....ส ำหรับ “รองนายกฯวิษณุ” มือกฎหมำยรัฐบำล และ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” ทำงพรรคเพ่ือไทยล็อกเป้ำถล่มปม 
บริษัทฟิลลิป มอร์ริสฯ ที่อัยกำรสูงสุดได้มีค ำสั่งให้ฟ้องด ำเนินคดี 2 คดี คือ กำรน ำเข้ำบุหรี่จำกประเทศฟิลิปปินส์ มูลค่ำกว่ำ 
20,210 ล้ำนบำท และกำรเข้ำไปล้วงลูกกำรด ำเนินคดีของอัยกำร เพ่ือบรรเทำค่ำเสียหำยให้บริษัทฟิลลิป มอร์ริสฯอันเข้ำข่ำย
หลบเลี่ยงภำษีน ำบุหรี่เข้ำมำในประเทศกว่ำ 6.8 หมื่นล้ำนบำท อีกรำยที่มีชื่อติดโผมำตั้งแต่แรกที่พรรคเพ่ือไทยจองกฐินไว้ คือ 
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พล.อ.อนุพงษ์ ที่จะถูกซักฟอกหนักในเรื่องกำรน ำเข้ำขยะจำกต่ำงประเทศ ซึ่งโยงกับกลุ่มนักลงทุนจีนที่ได้รับอนุญำตเพียง 2 
รำย ที่ได้รับอนุญำตน ำเข้ำขยะ รวมถึงเรื่องโรงไฟฟ้ำขยะ และโรงก ำจัดขยะ 
          ....ไปที ่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่น่ำจะถูกอภิปรำยในเรื่องคุณสมบัติไม่เหมำะสมกับกำรเป็นรัฐมนตรี จำกเหตุมีคดีค้ำง
เก่ำจำกที่เคยถูกจ ำคุกในต่ำงประเทศ เห็นว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย จองกฐินไว้แล้ว 
           ....หันไปดูปัญหำ “ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563” ที่แม้จะผ่ำน “สภาผู้แทนราษฎร” และ 
“วุฒิสภา” มำแล้ว แต่ก็ยังไม่สำมำรถเดินหน้ำกระบวนกำรต่อไปเพ่ือประกำศใช้เป็นร่ำงกฎหมำย เพ่ือให้น ำ  “เงิน
งบประมาณ” 3.2 ล้ำนล้ำนบำท ออกมำใช้ได้ เพรำะเกิดจำกกำร “ละทิ้งหน้าที่” ของผู้ที่ถูกเรียกว่ำ “ทรงเกียรติ” จนเกิด
ปัญหำกำร “เสียบบัตรแทนกัน” ในกำรโหวตรับร่ำงกฎหมำย น ำไปสู่กำรยื่นให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยใน 3 ประเด็นคือ 
1.กระบวนกำรร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ขัดหรือแย้งกับหลักกำรกำรออกเสียงลงคะแนน ตำม
รัฐธรรมนูญ ปี 2560 มำตรำ 120 หรือไม่ 2.หำกมีปัญหำ จะมีปัญหำทั้งฉบับหรือเฉพำะมำตรำที่มีปัญหำ และ 3.จะด ำเนินกำร
ในแต่ละกรณีต่อไปอย่ำงไร 
          ....วันที่ 4 กุมภำพันธ์ เป็นวันที่ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ก ำหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สรศักดิ์ เพียรเวช เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร, ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย, ภริม พูลเจริญ ส.ส.สุมทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ และ 
สมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อศำล ... ต้องรอดูว่ำทั้ง 4 คน 
จะยื่นค ำชี้แจงตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ เพรำะหำกมีกำรขอ “เลื่อน” ส่งค ำชี้แจงออกไป กระบวนกำรของ “ศำลรัฐธรรมนูญ” ที่
จะให้ควำมกระจ่ำงชัดต่อ “พ.ร.บ.งบประมำณ” ก็จะล่ำช้ำออกไปอีก ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศชำติแต่อย่ำงใด 
          .... 1 ใน 2 ส.ส.ภูมิใจไทย คือ นาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ไม่ปรำกฏชื่อในจ ำนวนคนที่ศำลรัฐธรรมนูญสั่งให้
ส่งค ำชี้แจงปมเสียบบัตรแทนกัน ท ำให้ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ผู้ที่ออกมำเปิดโปงเรื่อง
ดังกล่ำว เกิดควำมสงสัยว่ำท ำไมค ำร้องของ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนไม่มีชื่อของ นำที ทั้งที่มีหลักฐำนปรำกฏชัดว่ำบัตรของ
นำที มีกำรลงคะแนนเสียงมำตลอด จึงอยำกถำมส.ส.ทั้ง 2 ฝ่ำยว่ำท ำไมไม่สงสัยข้อมูลดังกล่ำวบ้ำง มั่นใจว่ำกรณีของ ฉลอง 
เทอดวีระพงศ์ และ นำที มีน้ ำหนักมำก แต่ในเมื่อ ส.ส.ในสภำไม่สงสัยก็แล้วแต่... 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/420495 
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โดนเตม็ๆ 
 
 
 
 

 
 
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ได้ยื่นญัตติเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 1 นำยกฯ 2 รองนำยกฯ และ3 รัฐมนตรี ส่งท้ำยสภำฯปิดเทอม

สิ้นเดือนนี้ตำมกติกำถือเป็นกำรตรวจสอบรัฐบำลครั้งแรก หลังจำกว่ำงเว้นมำ 7 ปี ถ้ำเปรียบเทียบรำยชื่อ ครม.ตั้งแต่โผแรก
จนถึงโผสุดท้ำย มีกำรชักเข้ำชักออก ชักออกชักเข้ำมำถึง 3 ครั้ง 3 ครำ 

โผแรก ที่ฝ่ำยค้ำนประกำศจองกฐิน 5 คน คือ นำยกฯ 1 คน รองนำยกฯ 1 คน และรัฐมนตรี 3 คน โผที่สอง ฝ่ำยค้ำน
เพ่ิมบัญชีเชือดเป็น 9 คน มีชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์,นำยอนุทิน ชำญวีรกูล, ดร.อุตตม สำว
นำยน และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ติดหำงว่ำวเพ่ิมอีก 4 คน 

โผสุดท้ำย ฝ่ำยค้ำนตัดออกไป 3 คน เหลือ 6 คน3 ชื่อที่โดนชักออกจำกโผซักฟอกนำทีสุดท้ำยคือ ดร.สมคิด จำตุศรี
พิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี, นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯ ควบ รมว.สำธำรณสุข และ ดร.อุตตม สำวนำยน รมว.คลัง 

ส่วน 6 รำยชื่อที่จะถูกรับน้องใหม่กลำงสภำฯน ำโดย “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” นำยกฯและ รมว.กลำโหม “พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนำยกฯ ประธำนยุทธศำสตร์ พรรคพลังประชำรัฐ “ดร.วิษณุ เครืองำม” รองนำยกฯฝ่ำยเนติบริกร 
“พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ” รมว.มหำดไทย “นำยดอน ปรมัตถ์วินัย” รมว.ต่ำงประเทศ และ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ” รมช.
เกษตรและสหกรณ ์

ก ำหนดเปิดศึกซักฟอก 3 วัน 3 คืน ตั้งแต่พุธที ่19 ก.พ. ถึงศุกร์ที่ 21 ก.พ. และลงมติไว้วำงใจ หรือไม่ไว้วำงใจ เสำร์ที่ 
22 ก.พ.  

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่ำผู้โชคดีที่โดนฝ่ำยค้ำนจับขึ้นเขียงช ำแหละกลำงสภำฯทั้ง 6 รำย ไม่เคยโดนอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
มำก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่ต้องโดนฝ่ำยค้ำนขึงพืดตรวจสอบถึงลูกถึงคน แถมยังไม่รู้ว่ำประเด็นที่ฝ่ำยค้ำนจะหยิบมำแฉกลำงสภำ
ฯเป็นเรื่องใด?? 

แต่เชื่อว่ำฝ่ำยค้ำนมีข้อมูลเด็ดของรัฐมนตรีที่ถูกจองกฐินอยู่ในมือ เพรำะถ้ำฝ่ำยค้ำนไม่มีหลักฐำนเด็ดๆงัดออกมำโชว์ 
ฝ่ำยค้ำนจะโดนชำวบ้ำนรุมโห่เสียผู้เสียคน“แม่ลูกจันทร์” ประเมินว่ำผู้ที่จะโดนฝ่ำยค้ำนจัดหนักพิเศษสุดๆต้องเป็นนำยกฯลุงตู่ 
อย่ำงแน่นอน 

คำดว่ำฝ่ำยค้ำนจะตรวจสอบย้อนตะเข็บตั้งแต่ยุครัฐบำล คสช. จนมำถึงยุคสืบทอดอ ำนำจ คสช.เป็นนำยกฯหลัง
เลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตยครึ่งใบ นำยกฯลุงตู่ จะต้องโดนฝ่ำยค้ำนรุมถล่มควำมล้มเหลวในกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจอย่ำง
จั๋งหนับบุเรงนอง 
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ไม่ว่ำเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องลำกไปลงที่ “ลุงตู่” แต่ผู้เดียว เป็นครั้งแรกในชีวิตหล่อๆของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
ที่จะโดนซักฟอกกลำงสภำฯ ถ่ำยทอดสดให้ชำวบ้ำนชมฟรี 3 วัน 3 คืน นำยกฯลุงตู่จะเอำตัวรอดได้หรือไม่ ต้องตำมไปดู 

“แม่ลูกจันทร์” ประเมินว่ำส ำหรับ “รองนำยกฯลุงป้อม” เจ้ำของต ำนำนนำฬิกำยืมเพ่ือน น่ำจะเบำกว่ำใครในพ่ีน้อง 
3 ป. ส่วน ดร.วิษณุ ศรีธนญชัยรอดช่อง และ นำยดอน รมว.ต่ำงประเทศ ปำกไม่มี หูรูด คงบำดเจ็บไม่สำหัสถึงขั้นไอซียู 

ที่น่ำจะโดนหนักที่สุด รองจำก “พล.อ.ประยุทธ์” คือ “ร.อ.ธรรมนัส” รมช.เกษตรฯ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐคนดัง
ฝ่ำยค้ำนฉำยหนังโฆษณำว่ำมีข้อมูลย้อนหลังไปถึงคดีเก่ำในศำลออสเตรเลีย ซึ่งอำจส่งผลให้ ร.อ.ธรรมนัส เข้ำข่ำยขำดคุณสมบัติ
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี?? จริงเท็จประกำรใด “แม่ลูกจันทร์” ไม่รับประกันซ่อมฟรีงำนนี้ ถ้ำฝ่ำยค้ำนไม่มีใบเสร็จมำยืนยัน เสีย
ฟอร์มตำยชักนะโยม. 

"แม่ลูกจันทร"์ 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762091 
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บทบรรณาธิการ : เสียงอภิปรายนอกสภา 
 
 
 
 
 
 

แม้จะมีรำยงำนข่ำวว่ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนตกลงกันจะยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี 9 คน รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกลำโหม แต่ข่ำวบำงกระแสระบุว่ำ จะอภิปรำยแค่ 6 คน โดยตัดชื่อ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ และนำยอุตตม สำวนำยน ออก 

7 พรรคฝ่ำยค้ำนเตรียมกำรอภิปรำยมำหลำยเดือน และคุยว่ำรับรองมีทีเด็ด แฟนๆไม่ผิดหวังแน่ แต่อำจเนื่องจำกมีถึง 
7 พรรค จึงมีควำมเห็นต่ำง มีกำรใส่ชื่อรัฐมนตรีและตัดออก แต่คงไม่ถึงกับเป็นมวยล้มต้มคนดู จะโดนรุมประชำทัณฑ์ทำง
กำรเมืองแน่ เพรำะเป็นกำรกระท ำที่สวนกระแสประชำชน 

ผลกำรส ำรวจควำมเห็นประชำชน โดยนิด้ำโพล สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เมื่อเร็วๆนี้ พบว่ำคนส่วนใหญ่ 
42.57% อยำกให้อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ รัฐบำลทั้งคณะ 35.54% อยำกให้อภิปรำยรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล มีเพียง 13.82% ที่เห็น
ว่ำยังไม่ถึงเวลำซักฟอกรัฐบำล 5.35% คัดค้ำนกำรเปิดอภิปรำย 

ฝ่ำยที่เห็นว่ำยังไม่ถึงเวลำซักฟอกรัฐบำล อำจมองว่ำเพรำะเพ่ิงเข้ำรับหน้ำที่เพียงไม่ก่ีเดือน แต่รัฐบำลนี้ต่อเนื่องมำจำก
รัฐบำล คสช. ยึดอ ำนำจและปกครองประเทศด้วยอ ำนำจเบ็ดเสร็จนำนกว่ำ 5 ปี โดยมี “พ่ีน้องสำม ป.” เป็นแกนน ำ ทั้งสำม ป. 
อยู่ในต ำแหน่งเดิม จนถึงรัฐบำลปัจจุบัน มีผลงำนที่ควรซักฟอก 

มีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์มำอย่ำงต่อเนื่อง วิจำรณ์ว่ำรัฐบำลล้มเหลวสอบตก ในกำรปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปกำรเมืองให้เป็น
ประชำธิปไตย ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม ปฏิรูปต ำรวจ กำรแก้ปัญหำ เศรษฐกิจ ปำกท้องประชำชน กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรแก้ปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วม รวมทั้งปัญหำฝุ่นพิษ 

ผลกำรส ำรวจควำมเห็นประชำชนของสวนดุสิตโพลเมื่อปลำยเดือนมกรำคม รัฐบำลสอบตกอีกตำมเคย กลุ่มตัวอย่ำง 
52.90 ไม่เชื่อว่ำรัฐบำลจะแก้ปัญหำฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ได้ เพรำะไม่มีมำตรกำรแก้ปัญหำที่เป็นรูปธรรม กำรแก้ปัญหำที่ล่ำช้ำและ
ไม่จริงจัง คนส่วนใหญ่เสนอแนะให้รัฐบำลใช้ “ยำแรง” แก้ปัญหำ 

12 นโยบำยเร่งด่วนที่จะต้องท ำให้เสร็จในหนึ่งปี สัญญำว่ำจะแก้ปัญหำกำรด ำรงชีวิตของประชำชน จะลดควำม
เหลื่อมล้ ำของคุณภำพกำรบริกำร จะปรับปรุงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 (ขณะนี้ยังเป็นลูกผีลูกคน) จะแก้ปัญหำยำ
เสพติด จะสร้ำงควำมสงบสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จะแก้ปัญหำกำรทุจริต สบำยดีหรือ? 
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