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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 9/2563 “กกต.” ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เขต 2 จ.ก ำแพงเพชร  
เ พ่ิ ม ชื่ อ - ถ อ น ชื่ อ ไ ด้
ภำยในวันที่ 12 ก.พ.นี้ 

คมชัดลึกออนไลน์ 
 
 
 

ฐำนเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 

 
ส ำนักข่ำวไทย

ออนไลน์ 
 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 

กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

MGR ออนไลน์ 

กกต.แจ้ง เจ้ำบ้ำนในเขตเลือกตั้งที่ 2 
ก ำแพงเพชร ตรวจรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งด่วน พบชื่อตกหล่น-ชื่อเกิน 
แจ้งเพ่ิม-ถอน ได้ภำยใน 12 ก.พ.นี้ 
กกต. ขอผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมเขต 2 
ก ำแพงเพชร ตรวจสอบรำยชื่อ แจ้ง
เพ่ิม-ถอนชื่อได้ ภำยใน 12 ก.พ.นี้ 
กกต . ให้ ผู้ มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง  เ ขต  2 
ก ำแพงเพชร “เพ่ิม-ถอนชื่อ” ภำยใน 
12 ก.พ.นี้ 
กกต.ขอปชช.เขต 2 ก ำแพงเพชร
ตรวจสอบชื่อภำยใน 12 ก.พ. 
'กกต.' ขอ ปชช. ก ำแพงเพชร เขต 2 
ตรวจสอบรำยชื่อ ภำยใน 12 ก.พ. 
กกต. แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 
ก ำแพงเพชร ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อ 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “มท.1”ยัน ส ำรวจประชำกรแลว้ รอ ครม. เคำะเลือกตั้งท้องถิ่น 14 
2 สยำมรัฐออนไลน์ "ศำล รธน."นัดลงมติ "ร่ำงพรบ.งบฯ 63" วันที่ 7 กพ.นี้ 16 
3 ช่อง 8 ออนไลน์ ศำล รธน.นัดชี้ชะตำยุบพรรคอนำคตใหม่ ปมเงินกู้ วันที่ 21 ก.พ.นี้ 17 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 ประชำชำติธุรกิจ ศำลนัดชี้ “งบโมฆะ” 7 ก.พ. เปิด 7 ทำงออกใช้งบฉุกเฉิน-โหวตใหม่ 3 วำระ 18 
5 ส ำนักข่ำวอิสรำ ศำล รธน.นัดชี้ชะตำ 2 คดีส ำคัญ! ฟังค ำวินิจฉัยคดียุบพรรค อนค. 21 
6 Voice ออนไลน์ ศำล รธน. นัด 21 ก.พ. ชีช้ะตำยุบพรรคอนำคตใหม่ คดีกู้เงิน 'ธนำธร'  22 
7 ข่ำวสดออนไลน์ ด่วน! ศำลรัฐธรรมนูญ นัดวินจิฉัย "ยุบอนำคตใหม่" อีก "21 ก.พ. นี้ 23 
8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 21 ก.พ.ชี้ชะตำ "อนำคตใหม่"! ศำลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรค 24 
9 มติชนออนไลน์ ศำล รธน.นดัเคำะงบ’63 ศุกร์นี ้ส่วนยุบพรรค อนค. นัด 21 ก.พ. 25 
10 แนวหน้ำออนไลน์ 'อนำคตใหม่' นับถอยหลัง! ศำลรธน.นัดชีช้ะตำ'ยุบ-ไม่ยุบ' 21 ก.พ.นี้ 26 
11 MGR ออนไลน์ อนค.ลุ้น! ศำลเคำะ 21 ก.พ.ตัดสินยุบพรรคปมเงินกู้  27 
12 News 1 ออนไลน์ “ชวน” ยนัไม่แก้ญัตติซักฟอก  28 
13 News 1 ออนไลน์ “ปำรีณำ” จ่อยื่น “ชวน” สอบจริยธรรม “เสรีพิศุทธ์” ไล่ลำออก 29 
14 คมชัดลึกออนไลน์ 'แรมโบ้อีสำน' จัดทัพป้อง'นำยกฯ' -รมต.สู้ซักฟอก นอกสภำ 30 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' เคลื่อนไหวทันที หลังศำล รธน.เคำะวันวินิจฉัยคดียุบพรรค 31 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ ยุบไม่ยุบ! ศำลรธน.เคำะแล้ววันชี้ขำดคดีพรรคอนำคตใหม่กู้เงินธนำธร 32 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แรมโบ้อีสำน' ขนอดีตนักกำรเมืองชื่อดังเข้ำวอร์รูมพิทักษ์นำยกฯบิ๊กตู่ 33 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เศรษฐกิจใหม'่แถลงแช่แข็ง 'มิ่งขวัญ' ไม่ขับพ้นพรรค 34 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส.ส้มหวำนรับบัญชำ ดอกเตอร์ปิยบุตร ยื่นแล้วญัตติตั้ง กมธ. 35 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ รำยล่ำ! อดีตส.ส.หลำยสมัย-อดีต รมต.ลำออกพ้นประชำธิปัตย์ 36 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทวัญ' เชื่อ 'เทพไท'ไม่แตกแถวโหวตอภปิรำย 37 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ โทรโข่งเพ่ือไทยบอกประยุทธ์อย่ำชี้น ำนำยหัวชวน! 38 
23 MGR ออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” ขู่เอำผิด “สิระ” ฐำนหมิ่น-ปฏิบัติหน้ำที่มิชอบ 39 
24 คมชัดลึกออนไลน์ 10 ส.ส. อนค. ผวำโดนตัดสิทธิ์คดีเงินกู้ 40 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ สำมมิตรเขย่ำซักฟอก 40 ส.ส. เคำะอภิปรำย 24-26 ก.พ. 45 
26 ไทยรัฐออนไลน์ เดือดอีก สิระ ปะทะ เสรีพิศุทธ์ ซัด ไม่รับเรื่องบ้ำนรุกแม่น้ ำ ป 47 
27 คมชัดลึกออนไลน์ ปำรีณำ ยืน่ ชวน สอบจรยิธรรม เสรีพิศุทธ์ เลือกปฏิบัติ 49 
28 คมชัดลึกออนไลน์ "อุตตม"ปัด"สำมมิตร"แสดงพลังต่อรองต ำแหน่ง 50 
29 ไทยรัฐออนไลน์ "แรมโบ้อีสำน" จดัทีมปกป้อง "นำยกฯตู่" และคณะ รมต. 51 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ จำก 'ตะรำงคน' ถึง 'ตำรำงบิน' 53 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ทำงใครทำงมัน 55 
3 ไทยรัฐออนไลน์ คำบลูกคำบดอก : คนไทยกับกำรเมืองน้ ำเน่ำ 57 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : กำรเมืองที่ไร้อำยุควำม 59 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงกลไกในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งกำรเลือกตั้ง กิจกรรมกำรเลือกตั้งสมำนฉันท์               
ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยมีนำยธนบูรณ์ 
สินมำนะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ผู้บริหำร และพนักงำน        
ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร 

6 ก.พ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 มกรำคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้ำร่วมรับฟังข้อมูลกำรแบ่งเขต
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลนครพิษณุโลก โดยมีนำงสมิหรำ เหล็กพรหม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร     
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิษณุโลก นำยบุญทรง แทนธำนี นำยกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ผู้บริหำร พนักงำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่                    
จังหวัดพิษณุโลก ให้กำรต้อนรับ ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กรรมการการเลอืกตัง้ 
รบัฟงัขอ้มลูการแบง่เขตเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลนครพษิณโุลก  

5 ก.พ. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
7 กุมภำพันธ์ 

2563 

09.30 น. จังหวัดพิษณุโลก ดร.ฐิติ เชฏฐ์  นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง             
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดพิษณุโลก  
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ข่าวอ้างอิง 
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5 กุมภำพันธ์ 2563 - 10:15 น.  

เลือกซ่อมก าแพงเพชร เจอผี-ชื่อตกหล่น ต้องแจ้งเพิ่ม-ถอน 

 

 

  

 

 

 

กกต.แจ้ง เจ้าบ้านในเขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด่วน พบชื่อ

ตกหล่น-ชื่อเกิน แจ้งเพ่ิม-ถอน ได้ภายใน 12 ก.พ.นี ้

          เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสำรข่ำวถึงกำรเลือกตั้งซ่อมจ.

ก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรณ์รัตน์ ในวันอำทิตย์ที่ 23 ก.พ.63 เวลำ 

08.00-17.00 น.  

          โดย กกต.ขอประชำสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ อ.พรำน

กระต่ำย อ.ลำนกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงำม (เฉพำะต ำบลมหำชัย ต ำบลพันทอง ต ำบลหนองคล้ำ และต ำบลหนอง

ทอง) อ.เมืองก ำแพงเพชร (เฉพำะต ำบลสระแก้ว) ตรวจสอบบัญชีรำบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรื อ บริเวณ

ใกล้เคียงที่เลือกตั้ง หำกเห็นว่ำไม่มีชื่อตนเอง หรือเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรำกฏอยู่ใน ทะเบียนบ้ำนของ

ตน สำมำรถแจ้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ภำยในวันที่ 12 ก.พ.นั้น เพ่ือขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ

แล้วแต่กรณี ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยน ำหลักฐำน ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชสชน หรือบัตร

ประจ ำตัวอื่นใดที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดงด้วย 

 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414859 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/414859
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หนา้แรก / Politics / ขอปชช.ตรวจสอบช่ือเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชรภายใน12ก.พ.  

 

05 Feb 2020 อ่ำน 78 ครั้ง 

กกต. ขอผู้มสีิทธเิลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร ตรวจสอบรายชื่อ แจ้งเพิ่ม-ถอนช่ือได้ 
ภายใน 12 ก.พ.นี ้ 

5 กุมภำพันธ์ 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำ ตำมที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ส.
จังหวัดก ำแพงเพชรเขตเลือกตั้ง 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ซึ่ง กกต.ได้ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภำพันธ์นี้นั้น 
กกต.ขอแจ้งว่ำประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ ภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์นี้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
เขตเลือกตั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ อ.พรำนกระต่ำย อ.ลำนกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงำม (เฉพำะ ต.มหำชัย ต.พำนทอง ต.
หนองคล้ำ และต.หนองทอง) อ.เมืองก ำแพงเพชร (เฉพำะต.สระเก้ว) สำมำรถตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ 
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงท่ีเลือกตั้ง ซึ่งหำกเห็นว่ำ ไม่มีชื่อตนเอง หรือ เจ้ำบ้ำนเห็นว่ำ มีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
ปรำกฎอยู่ในทะเบียนบ้ำนของตน สำมำรถแจ้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพ่ิมชื่อหรือถอน
ชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้โดยน ำหลักฐำน ประกอบด้วย ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชำชน 
หรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนใดที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดง 

 

อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/420775 

 

https://www.thansettakij.com/home
https://www.thansettakij.com/politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/420775
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       5 ก.พ. 2020 09:37:18  

 

 

กกต.ให้ผู้มสีิทธิเลือกตัง้ เขต 2 ก าแพงเพชร “เพิ่ม-ถอนช่ือ” ภายใน 12 ก.พ.นี ้

ส ำนักงำน กกต. 5 ก.พ.-ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำ ตำมที่มี พ.ร.ฎ.ให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 
23 กุมภำพันธ์นี้ ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อได้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ 
อ.พรำนกระต่ำย อ.ลำนกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงำม (เฉพำะ ต.มหำชัย ต.พำนทอง ต.หนองคล้ำ และต.หนอง
ทอง)  อ.เมืองก ำแพงเพชร (เฉพำะ ต.สระแก้ว) สำมำรถตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณ
ใกล้เคียงที่เลือกตั้ง หำกเห็นว่ำไม่มีชื่อ หรือเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำ มีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรำกฏอยู่ในทะเบียนบ้ำนของตน  ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสำมำรถแจ้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์  เพ่ือขอเพ่ิมชื่อ
หรือถอนชื่อแล้วแต่กรณี ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ด้วยกำรน ำหลักฐำนส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัว
ประชำชน  หรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนใดที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดงด้วย.- ส ำนักข่ำวไทย  

อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e3a2a5ee3f8e40af84163b7 

 

 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5e3a2a5ee3f8e40af84163b7
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พุธที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 09.40 น.                      

กกต.ขอปชช.เขต 2 ก าแพงเพชรตรวจสอบชื่อภายใน 12 ก.พ. 

                    “กกต.”ขอผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 2 ก ำแพงเพชร ตรวจสอบรำยชื่อ หำกพบชื่อตกหล่น-มีชื ่อคน

อ่ืนในทะเบียนบ้ำน แจ้งเพ่ิม-ถอนชื่อได้ ภำยใน 12 ก.พ.นี้ 

                      

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่ำ ตำมที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำร

เลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ซึ่ง กกต.ได้ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งใน

วันที่ 23 ก.พ.นี้นั้น กกต.ขอแจ้งว่ำประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อได้ ภำยในวันที่ 12 ก.พ.นี้ 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ในพื้นที่ อ.พรำนกระต่ำย อ.ลำนกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงำม 

(เฉพำะ ต.มหำชัย ต.พำนทอง ต.หนองคล้ำ และ ต.หนองทอง) อ.เมืองก ำแพงเพชร (เฉพำะ ต.สระแก้ว) 

สำมำรถตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือ บริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ซึ่งหำกเห็นว่ำไม่

มีชื่อตนเอง หรือเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรำกฏอยู่ในทะเบียนบ้ำนของตน สำมำรถแจ้งต่อนำย

ทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ โดยน ำ

หลักฐำน ประกอบด้วย ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวอ่ื นใดที่ทำงรำชกำร

ออกให้มำแสดงด้วย 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/755840 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/755840
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5 กุมภำพันธ์ 2563 261  

'กกต.' ขอ ปชช. ก าแพงเพชร เขต 2 ตรวจสอบรายชื่อ ภายใน 12 ก.พ. 

 

"กกต." ขอผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 2 ก ำแพงเพชร ตรวจสอบรำยชื่อ หำกพบชื่อตกหล่น-มีชื่อคนอ่ืนในทะเบียนบ้ำน แจ้ง
เพ่ิม-ถอนชื่อได้ ภำยใน 12 ก.พ.นี้ 

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำ ตำมที่มี พ.ร.ฎ.ให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 23 
กุมภำพันธ์นี้ ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อได้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ อ.
พรำนกระต่ำย อ.ลำนกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงำม (เฉพำะ ต.มหำชัย ต.พำนทอง ต.หนองคล้ำ และต.หนองทอง) 
อ.เมืองก ำแพงเพชร (เฉพำะ ต.สระแก้ว) สำมำรถตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เลือกตั้ง หรือบริ เวณ
ใกล้เคียงที่เลือกตั้ง หำกเห็นว่ำไม่มีชื่อ หรือเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำ มีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรำกฏอยู่ในทะเบียนบ้ำนของตน ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสำมำรถแจ้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ เพ่ือขอเพ่ิมชื่อ
หรือถอนชื่อแล้วแต่กรณี ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ด้วยกำรน ำหลักฐำนส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัว
ประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนใดที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดงด้วย 

อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865073 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865073
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กกต. แจ้งให้ผูม้ีสิทธเิลอืกตั้ง เขต 2 ก าแพงเพชร ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 
เผยแพร:่ 5 ก.พ. 2563 11:37   ปรับปรุง: 5 ก.พ. 2563 14:14   โดย: ผู้จดักำรออนไลน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

กกต.แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 ก าแพงเพชร ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ โดยสามารถ “เพิ่มช่ือ-ถอนชื่อ” ภายใน 
12 ก.พ.นี้ 

  วันนี้ (5 ก.พ.) ส ำนักงำน กกต.แจ้งว่ำ ตำมที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ส.ก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้ง

ที่ 2 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 23 ก.พ.นี้ ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ

ได้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ อ.พรำนกระต่ำย อ.ลำนกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ ำเภอไทรงำม 

(เฉพำะ ต.มหำชัย ต.พำนทอง ต.หนองคล้ำ และต.หนองทอง) อ.เมืองก ำแพงเพชร (เฉพำะ ต.สระแก้ว) สำมำรถ

ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง หำกเห็นว่ำไม่มีชื่อตนเอง หรือเจ้ำ

บ้ำนเห็นว่ำมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรำกฏอยู่ในทะเบียนบ้ำนของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถแจ้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ 

หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ภำยในวันที่ 12 ก.พ. เพ่ือขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อแล้วแต่กรณี ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ด้วยกำรน ำหลักฐำนส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนใดที่ทำงรำชกำรออกให้มำ

แสดงด้วย 

 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000011848 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000011848
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หนา้แรก / Politics / “มท.1”ยนั ส ารวจประชากรแลว้ รอครม.เคาะเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  

 

“มท.1”ยัน ส ารวจประชากรแล้ว รอครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น  

05 Feb 2020 อ่ำน 6522 ครั้ง 

 “อนุพงษ์”แจง กมธ.ปกครองท้องถิ่นฯ ยันจัดท าข้อมูลประชากรแต่ละพื้นที่เรียบร้อย สามารถก าหนดหน่วย
เลือกตั้งท้องถิ่นได้ ระบุ กทม.ใช่งบเลือกตั้ง270 ล้าน ส่วนวันเลือกตั้งครม.-กกต.พิจารณา  

วันที่ 5 ก.พ. 63 คณะกรรมำธิกำร (กมธ.)กำรกระจำยอ ำนำจ กำรปกครองท้องถิ่น และบริหำรรำชกำรรูปแบบพิเศษ 
สภำผู้แทนรำษฎร   เชิญ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เข้ำชี้แจงควำมคืบหน้ำกำร
เตรียมกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดย พล.อ.อนุพงษ์ ชี้แจงว่ำ ข้อมูลจ ำนวนประชำกร  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้
รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีหมู่บ้ำนที่มีจ ำนวนประชำกรไม่ครบตำมที่กฎหมำยก ำหนด ได้ด ำเนินกำรจัดสรรให้
เรียบร้อย เพื่อให้หมู่บ้ำนนั้นสำมำรถก ำหนดเป็นหน่วยเลือกตั้งได้ 

   พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบเรื่องงบประมำณ ได้ส ำรวจทั้ง
หมดแล้ว มีข้อมูลว่ำกรุงเทพมหำนคร จะใช้งบประมำณ 270 ล้ำนบำท , เทศบำลเมือง พัทยำ ใช้งบประมำณ 1.2 ล้ำน
บำท ขณะเดียวกันยังมีองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(อบต.) เทศบำล ยังไม่มีควำมพร้อมด้ำนงบประมำณ ประมำณ 150 แห่ง จึงยังไม่สำมำรถสรุปตัวเลขงบประมำณได้ แต่
ประเมินว่ำในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ จะสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
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พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวด้วยว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ต้องรอให้ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 มีผลบังคับใช้ก่อน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ ปี 63 อำจเป็นโมฆะ ทั้งฉบับหรือบำงมำตรำสุด
แล้วแต่ศำลจะพิจำรณำ ส่วนจะก ำหนดวันเลือกตั้งได้เมื่อไรนั้น ไม่ใช่อ ำนำจของกระทรวงมหำดไทย จึงตอบไม่ได้ ต้องให้
เป็นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ประกำศวันเลือกตั้ง 

   ด้ำนกรรมำธิกำรฯ หลำยคนมีควำมเป็นกังวล ว่ำงบประมำณจะเพียงพอส ำหรับกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
หรือไม่ เพรำะจนถึงขณะนี้ ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณฯ ปี 63 ยังไม่มีผลบังคับใช้ รวมถึงขอให้กระทรวงมหำดไทย ชะลอ 
พ.ร.บ.ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ไว้ก่อน เพรำะขณะนี้ท้องถิ่นไม่สำมำรถเก็บเงินภำษีท้องถิ่นได้ ท ำให้ไม่มีเงินมำ
สนับสนุนกำรเลือกตั้ง อยำกให้ใช้กฎหมำยเก่ำไปก่อน เพ่ือให้สำมำรถเก็บภำษีที่ดินได้ปกติ 

 

อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/420817#.Xjto-8grB_l.lineme 
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"ศาล รธน."นดัลงมติ "ร่างพรบ.งบฯ 63" วันที่ 
7 กพ.นี้ - "อนค."ลุ้นระทึก ยุบ-ไม่ยุบพรรค "คดี
กู้เงิน"21กพ. 
สยามรัฐออนไลน์ 5 กุมภาพนัธ์ 2563 17:45 การเมือง  

 
วันนี้ (5 ก.พ.63) ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสำรข่ำว ระบุว่ำ วันนี้ ศำลรัฐธรรมนูญได้ประชุม

ปรึกษำพิจำรณำคดีที่ส ำคัญและเป็นที่สนใจ 2 เรื่องดังนี้  
1. กรณีประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของ ส.ส.ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 

148 วรรคหนึ่ง (1) ว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  ตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
โดยผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำคดีมีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะ
วินิจฉัยไต้ โดยไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวน ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มำตรำ 58 วรรคหนึ่ง และก ำหนดประเด็นที่ต้องพิจำรณำวินิจฉัย พร้อมทั้งนัดแถลงด้วยวำจำ 
ปรึกษำหำรือ และลงมติ ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ.นี้ เวลำ 13.30 น. 

2.กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรค
อนำคตใหม่ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำ ตำมค ำร้องของผู้ร้องและค ำ
ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำคดี พอวินิจฉัยได้ ไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์ แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำน
บุคคล รวม 17 ปำก ตำมที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยำน จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็นหนังสือ
ยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ.นี้ และให้เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำควำมเห็นเป็นหนังสือและ
ส่งเอกสำรต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ. ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
มำตรำ 27วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. เวลำ 15.00 น. เป็นตันไป ณ ห้องพิจำรณำคดี ชั้น3 
ศำลรัฐธรรมนูญ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/130951 
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ศาล รธน.นดัชี้ชะตายบุพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ วันที่ 21 ก.พ.นี ้
 วันที่ลงขำ่ว 5 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 18:02 น.   119 

  

 

 
ศำลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัยร่ำง งบ 63 เป็นโมฆะหรือไม่ ศุกร์นี้ พร้อมนัดชี้ชะตำยุบพรรคอนำคตใหม่ ปมเงินกู้ วันที่ 21 
กุมภำพันธ์ 

ศำลรัฐธรรมนูญนัด ฟังค ำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่ง กรณีกกต.ยื่นค ำร้องของศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัจยุบพรรคอนำคต
ใหม่ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ เวลำ 15.00 น. 

ทั้งนี้ ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นว่ำ ตำมค ำร้องของ กกต.และค ำชี้แจงข้อกล่ำวหำคดีพอ
วินิจฉัยได้ จึงไม่จ ำเป็นต้องไต่สวนพยำยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำให้พยำยำนบุคคลรวม 17 ปำก 
จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริง หรือควำมเป็นหนังสือ ยื่นต่อศำลภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์นี้ และให้เลขำ กกต.
ในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำควำมเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสำรต่อศำลรัฐธรรมนูญ ภำยในวันที่้ 12 กุมภำพันธ์ และนัด
อ่ำนค ำวินิจฉัย วันที่ 21 กุมภำพันธ์ เวลำ 15.00 น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaich8.com/news_detail/86681 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56386 
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ศาลนัดชี้ “งบโมฆะ” 7 ก.พ. เปิด 7 ทางออกใช้งบฉุกเฉิน-โหวตใหม่ 3 วาระ 
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 - 14:48 น.  

 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญได้นัดฟังค ำวินิจฉัยและแถลงด้วยวำจำ ปรึกษำหำรือและลงมติ ในวันศุกร์ที่ 7 
กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 น. 

ก่อนหน้ำนี้วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 คือวันสุดท้ำย ที่ศำลรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ร้องทรำบและให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
นำยสรศักดิ์ เพียรเวช เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม พูล
เจริญ ส.ส.สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ และนำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ยื่นค ำชี้แจงเป็น
หนังสือพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ กรณีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) สังกัดรัฐบำล 90 คน ยื่นเรื่อง
ผ่ำนประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือขอให้ส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็น “โมฆะ” หรือไม่ เนื่องจำกมีกำรใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติทั้งที่
ไมไ่ด้อยู่ในห้องประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระ 2 และ 3  
นฤมล ภิญโญสินวัตร โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 ได้มีกำรพิจำรณำ หำทำงออก ไว้หลำยทำงด้วยกัน 
ตำมที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัตร โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี แถลงแนวทำงแก้ไขไว้ว่ำ ครม. มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปพลำงก่อน (เพ่ิมเติม) เป็นร้อยละ 
75 ตำมท่ีส ำนักงบประมำณเสนอ 
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณสำมำรถใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันไปพลำงก่อนได้อย่ำงต่อเนื่องและบรรเทำควำมเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึ้นจำกำรที่พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จะประกำศใช้
ล่ำช้ำออกไปอีก ซึ่งยังไม่สำมำรถคำดกำรณ์ระยะเวลำได้ในชั้นนี้ 

โดยให้ส ำนักงบประมำณมีอ ำนำจจัดสรรงบประมำณตำมควำมจ ำเป็น แต่ไม่ เกินวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยแต่
ละแผนงำน/รำยกำร ตำมพ.ร.บ.ประมำณรำยจ่ำยประจ ำงบประมำณ พ.ศ.2562 เฉพำะกรณี ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นรำยจ่ำยตำมข้อผูกพันสัญญำ และค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล 
2. ต้องด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่รัฐบำลท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ หรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ 
3. ส ำหรับภำรกิจพ้ืนฐำนหรือมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหำกไม่ด ำเนินกำรจะเสียหำยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
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ส ำหรับรำยกำรผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยข้ำมปีที่ได้ท ำสัญญำก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีที่งบประมำณรำยจ่ำยของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำหรับรำยกำรดังกล่ำว ไม่เพียงพอใช้จ่ำยตำมข้อผูกพันที่ต้องจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ให้ใช้จ่ำยจำกงบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของหน่วยรับงบประมำณซึ่งต้องหักออกจำกแผนงำนและรำยกำรที่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ เมื่อพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ประกำศใช้บังคับแล้ว 
  แหล่งข่ำวจำกที่ประชุมครม.เปิดเผยว่ำ ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบในแนวทำง กรณีท่ีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย
ค ำร้องพิจำรณำกำรตรงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ จ ำนวน 2 แนวทำงหำกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณปี 63 ตกท้ังฉบับ ได้แก่ 
แนวทำงท่ี 1 ให้เสนอสภำพิจำรณำ 3 วำระรวด ซึ่งจะท ำให้ใช้เวลำนำนพอสมควร 
แนวทำงที่ 2 ใช้รัฐธรรมนูญมำตรำ 143 เนื่องจำกกระบวนกำรพิจำรณำ พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 63 สภำท ำไม่
เสร็จสิ้นตำมกรอบเวลำ 105 วัน โดยเสนอร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณร่ำยจ่ำยที่ผ่ำนมติครม. เสนอให้วุฒิสภำ (ส.ว.) ลงมติ
รับรองใหม่อีกครั้ง 
ทั้  งนี้ ไม่มีกำรพิจำรณำถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกำรตรำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยไม่ถูกต้องตำม
รัฐธรรมนูญบำงมำตรำ 
  นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ กล่ำวว่ำ คำดว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลำในกำร
พิจำรณำและอ่ำนค ำวินิจฉัยประมำณ 1 เดือน แต่ระหว่ำงรอค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญว่ำกำรตรำร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ได้เสนอเรื่องไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือน ำเรื่อง
กำรขยำยกรอบกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปพลำงก่อน จำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 
ส ำหรับโครงกำรเก่ำที่เป็นโครงกำรผูกพันงบประมำณข้ำมปีจะให้เบิกจ่ำยได้ตำมงวดงำนที่เสร็จตำมสัญญำได้ถึงเดือน
มิถุนำยนและเมื่องบประมำณสำมำรถใช้ได้จะเบิกจ่ำยทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 100 
อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรใหม่ที่เป็นโครงกำรที่มีระยะเวลำด ำเนินกำรปีเดียวและโครงกำรใหม่ที่ตั้งงบประมำณผูกพันข้ำมปี
วงเงินทั้งหมด 3-4 แสนล้ำนบำทจะไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ 

ขณะที ่นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ทำงออกหำกศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกำรตรำ
ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ คือ กำรลงมติร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณงบประมำณ
รำยจ่ำยใหม่เฉพำะมำตรำที่มีปัญหำ 
“คงไม่โมฆะทั้งฉบับเหมือนร่ำงพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้ำนล้ำนบำท หรือ กำรขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้ตกไปทั้งฉบับ เพรำะเนื้อหำของร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 63 ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเพียงข้ันตอน
กำรตรำกฎหมำยบำงมำตรำที่อำจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (เสียบบัตรแทนกัน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ อย่ำงไรก็ตำมสุดท้ำยแล้ว
ขึ้นอยู่กับค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ” 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมและส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวว่ำ ใน
อดีตกำรลงมติร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 3 วำระรวด ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน แต่ไม่ได้หนักใจเพรำะส ำนัก
งบประมำณจะเพ่ิมวงเงินให้ใช้ แต่ข้ำรำชกำรไม่กล้ำใช้เพรำะถึงแม้จะให้ท ำแต่ถูกต้องหรือไม่และไม่มีใครรับรอง 
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“หำกต้องลงมติร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ใหม่อีกครั้ง 3 วำระรวด โดยวำระสองจะเป็นกำรลงมติ
รำยมำตรำ โดยไม่ต้องตั้งกรรมำธิกำร (กมธ.) ขึ้นมำแปรญัตติใหญ่เพรำะสำมำรถตั้งกมธ.เต็มสภำเพ่ือพิจำรณำได้” 
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ส่วน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลัง
ประชำรัฐ กล่ำวว่ำ ต้องตั้งต้นจำกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญก่อน เช่น ลงมติใหม่เฉพำะมำตรำที่กระบวนกำรลงมติ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (เสียบบัตรแทนกัน) และกำรลงมติวำระสำม เพรำะเป็นกำรลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้ง
ฉบับ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงบประมำณสรุปควำมเป็นมำของกำรขอขยำยกำรใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันไปพลำง
ก่อนเพ่ิมเติมจำกมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2562 ในระหว่ำงที่ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 63 เบิกจ่ำย
ล่ำช้ำไป 4 เดือน และศำลรัฐธรรมนูญได้พิจำรณำรับค ำร้องกรณีกำรตรำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณปี 63 ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญไว้พิจำรณำแล้ว เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 ท ำกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำออกไปอีก 
ส าหรับทางออกในการแก้ปัญหา พรบ.งบประมาณ ที่ฝ่ายรัฐบาลคาดการณ์ มีดังนี ้
1. ขยำยกำรใช้เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 62 ไปพลำงก่อน จำก 50% เป็น 75 % และ 100 % 
2. เตรียมกำรคัดเลือก กำรเจรจำ กำรร่ำงสัญญำและส่งอัยกำรตรวจร่ำงสัญญำโครงกำรลงทุนใหม่ไว้ล่วงหน้ำ 
3. กรณีงบผูกพันข้ำมปี ให้ใช้งบกลำงรำยกงำนฉุกเฉินเร่งด่วน ของงบปี 62 ไปก่อน 
4. เสนอร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณปี 63 “ฉบับ ครม.” ต่อวุฒิสภำ ตำมช่องทำงรัฐธรรมนูญมำตรำ 143 (105 วัน) 
5. เปิดสภำพิจำรณำ 3 วำระรวดทั้งฉบับ 
6. เปิดสภำพิจำรณำ 3 วำระรวดเฉพำะมำตรำที่มีปัญหำ 
7. อำศัยอ ำนำจฝ่ำยบริหำรออกพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) 
อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงท่ีเป็นไปได้อีกทำงออก คือ กรณี ส.ส.มีกำรเสียบบัตรลงมติแทนกัน ย่อมไม่ส่งผลต่อมติที่เห็นชอบ 
ดังนั้น กระบวนกำรตรำ ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ถือว่ำ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/economy/news-418038 
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ศาล รธน.นดัชี้ชะตา 2 คดีส าคัญ! ฟังค า
วินิจฉัยคดียุบพรรค อนค.ปมกู้เงิน 'ธนา
ธร' 191.2 ล. 21 ก.พ. - นัดลงมติปม
เสียบบัตรแทนกันร่าง พ.ร.บ.งบฯ 7 ก.พ. 
วนัพุธ ท่ี 05 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 18:04 น. 

 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสำรข่ำว ระบุว่ำ  ศำล
รัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษำพิจำรณำคดีที่ส ำคัญและเป็นที่สนใจ คือ กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้อง
ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพื่อมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  
ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำ ตำมค ำร้องของผู้ร้องและค ำขี้แจงแก้ข้อ
กล่ำวหำคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำนบุคคล รวม 
17 ปำก ตำมที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยำน จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศล
รัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 และให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำ
ควำมเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสำร ต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 
21 กุมภำพันธ์ 2563 เวล 1500 นำฬิกำ เป็นตันไป ณ ห้องพิจำรณำคดี ชั้น 3 ศำลรัฐธรรมนูญศูนย์รำชกำรเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์. 
@นัดวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบฯ 7 ก.พ.  

วันเดียวกัน ศำลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษำพิจำรณำคดีที่ส ำคัญและเป็นที่สนใจ คือ   กรณีประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตร 148 วรรค
หนึ่ง (1) ว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 
ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำคดีมีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะวินิจฉัย
ได้ โดยไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวน ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรมนูญ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 58 วรรคหนึ่ง และก ำหนดประเด็นที่ต้องพิจำรณำวินิจฉัย พร้อมทั้งนัดแถลงด้วยวำจำ ปรึกษำหำรือ และ
ลงมติ ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 นำฬิกำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/isranews-news/85273-isranewss-85222.html 
 
 

https://www.isranews.org/isranews-news/85273-isranewss-85222.html
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ศาล รธน. นัด 21 ก.พ. ชี้ชะตายุบพรรคอนาคตใหม่ คดีกู้เงิน 'ธนาธร' 191 ล้านบาท 
 พร้อมนัด 7 ก.พ.ลงมติชี้ขาด ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ตราขึ้นถูกต้องหรือไม่จากกรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกันในสภาฯ 

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสำรข่ำวถึงผลกำรประชุมของคณะตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ ที่ได้ประชุมปรึกษำพิจำรณำคดีที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของ ส.ส. ขอให้ ศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่ำ ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ จำกกรณีที่มี ส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบำลถูกกล่ำวหำว่ำมีกำร
เสียบบัตรแทนกัน ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ คดีมีพยำนหลักฐำน
เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ โดยไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวน ตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 58 วรรคหนึ่ง และก ำหนดประเด็นที่ต้องพิจำรณำวินิจฉัย พร้อมทั้งนัดแถลงด้วยวำจำ 
ปรึกษำหำรือ และลงมติ ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ.นี้ เวลำ 13.30 น.  
ขณะเดียวกัน ศำลรัฐธรรมนูญยังได้พิจำรณำเรื่องที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญ
พิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่กรณีกู้ยืมเงินจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
เป็นเงินจ ำนวน 191,200,000 บำท เป็นกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืน มำตรำ 72 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 โดยยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจำรณำยุบพรรคอนำคตใหม่ตำมมำตรำ 92 วรรคหนึ่ง (3) 

โดยผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำ ตำมค ำร้อง ของผู้ร้องและ
ค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์ แห่งกำรพิจำรณำ ให้
พยำนบุคคล รวม 17 ปำก ตำมที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยำน จัดท ำบันทึก ถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็น
หนังสือยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ. และให้เลขำธิกำร กกต. ในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำควำมเห็นเป็น
หนังสือและส่งเอกสำร ต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ. นี้ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย วิธี
พิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2563 มำตรำ 27 วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.นี้ เวลำ 
15.00 นำฬิกำ เป็นต้นไป ณ ห้องพิจำรณำคดี ชั้น 3 ศำลรัฐธรรมนูญ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 
ธันวำคม 2550 อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/SehFuFVIf 

http://www.voicetv.co.th/read/SehFuFVIf
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ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัย "ยุบอนาคตใหม่" อีก "21 กุมภาพันธ์" นี ้ 

 
5 ก.พ. 2563 - 17:26 น.  
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านวินิจฉัยยุบอนาคตใหม่ 21 ก.พ. พร้อมนัดแถลงด้วยวาจาปม พ.ร.บ.งบฯ 63 7 
ก.พ.นี้ 

เมื ่อวันที ่ 5 ก.พ. ศำลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษำพิจำรณำคดีกรณีประธำนสภำผู ้แทนรำษฎรส่ง
ควำมเห็นของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 148 วรรคหนึ่ง(1) 
ว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตรำขึ้นไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ 

โดยศำลรัฐธรรมนูญ ได้อภิปรำยเพื่อน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ คดีมีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะ
วินิจฉัยได้โดยไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรไต่สวนตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
ของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มำตรำ 58 วรรคหนึ่ง และก ำหนดประเด็นที่ต้องพิจำรณำวินิจฉัยพร้อมทั้งนัด
แถลงด้วยวำจำ ปรึกษำหำรือและลงมติในวันที่ 7 ก.พ. เวลำ 13.30 น. 
ส่วนกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพื่อมีค ำสั่งยุบพรรค
อนำคตใหม่ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำ ตำมค ำร้องของผู้ร้องและค ำชี้แจงแก้
ข้อกล่ำวหำคดีพอวินิจฉัยได้ไม่จ ำเปนต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำให้พยำน
บุคคลรวม 17 ปำก 

 
ตำมที่ผู ้ร ้องยื ่นบัญชีระบุพยำน จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็น เป็นหนังสือยื ่นต่อศำล
รัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ. และให้เลขำธิกำร กกต.ในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำควำมเห็นเป็นหนังสือและส่ง
เอกสำรต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ.ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ61 มำตรำ 27 
วรรคสำม และนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ. เวลา 15.00 น. 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3533921 
อ้ำงอิง : https://www.springnews.co.th/politics/612335 
อ้ำงอิง : https://www.kaohoon.com/content/339955 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3533921
https://www.springnews.co.th/politics/612335
https://www.kaohoon.com/content/339955
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/02/อนค.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 

 
 
21 ก.พ.ชี้ชะตา "อนาคตใหม่"! ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรค 
วันที่ 05 ก.พ. 2563 เวลำ 17:26 น. 

 
ศำลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยกรณี กกต.ยื่นค ำร้องขอให้มีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่วันที่ 21 ก.พ.นี้ ให้ผู้ถูกร้องท ำบันทึก
ถ้อยค ำพยำนยื่นภำยใน12ก.พ.นี้  

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 ศำลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษำพิจำรณำคดีที่ส ำคัญและเป็นที่สนใจ กรณี คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่ง ยุบพรรคอนำคตใหม่ โดย ผลกำรพิจำรณำ ศำล
รัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพื่อน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำ ตำมค ำร้องของผู้ร้องและค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำคดีพอวินิจฉัย
ได้ ไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล 

แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำนบุคคล รวม 17 ปำก ตำมที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยำน จัดท ำ
บันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ. 63 และให้
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำควำมเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสำรต่อศำลรัฐธรรมนูญ
ภำยในวันที่ 12 ก.พ.63 ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
มำตรำ 27 วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 63 เวลำ 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจำรณำคดี ชั้น 
3 ศำลรัฐธรรมนูญ 

 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/613942 
อ้ำงอิง : https://www.bbc.com/thai/thailand-51386364 
อ้ำงอิง :  
https://www.facebook.com/153951094974177/posts/1192100517825891?d=n&sfns=mo 
เฟสบุ๊กส ำนักข่ำวช่องวัน :  
https://www.facebook.com/1121281977960276/posts/2904695182952271?d=n&sfns=mo 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/613942
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วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 - 17:26 น.  

ศาล รธน.นดัเคาะงบ’63 ศุกร์นี้ ส่วนยุบพรรค อนค. 
นัด 21 ก.พ. 

 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1947602 
ส ำนักข่ำว : 
https://www.tnews.co.th/politic/la/521948/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0
%B8%98%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89
%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-
%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8
%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 
https://news1live.com/detail/9630000012063 
https://www.bbc.com/thai/thailand-51386364 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/179336 
https://www.mcot.net/view/5e3a99e9e3f8e40aef41395d 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1947602
https://www.tnews.co.th/politic/la/521948/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/521948/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/521948/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/521948/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/521948/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.tnews.co.th/politic/la/521948/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://news1live.com/detail/9630000012063
https://www.bbc.com/thai/thailand-51386364
https://www.banmuang.co.th/news/politic/179336
https://www.mcot.net/view/5e3a99e9e3f8e40aef41395d


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

 
วันพุธ ที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.32 น. 
 
'อนาคตใหม่' นับถอยหลัง! ศาลรธน.นัดชี้ชะตา'ยุบ-ไม่ยุบ' 21 กุมภาฯนี ้ 
 

 
 
  เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสำรข่ำว ระบุว่ำ วันนี้ ศำลรัฐธรรมนูญได้
ประชุมปรึกษำพิจำรณำคดีที่ส ำคัญและเป็นที่สนใจ คือ  กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญ
พิจำรณำวินิจฉัยเพื่อมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  
ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำ ตำมค ำร้องของผู้ร้องและค ำขี้แจงแก้ข้อ
กล่ำวหำคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำนบุคคล รวม 
17 ปำก ตำมที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยำน จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศล
รัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 และให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำ
ควำมเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสำร ต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2563 มำตรำ 27วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 
21 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 15.00 นำฬิกำ เป็นตันไป ณ ห้องพิจำรณำคดี ชั้น 3 ศำลรัฐธรรมนูญศูนย์รำชกำรเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/471084 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865129 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/471084
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865129
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เผยแพร่: 5 ก.พ. 2563 17:28   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

อนค.ลุ้น! ศาลเคาะ 21 ก.พ.ตัดสินยุบพรรคปมเงินกู้ ให้โอกาสพยานแจง 12 ก.พ. 
 

 
 
ศำลรธน. นัดชี้ชะตำคดียุบอนค.ปมเงินกู้ 21 ก.พ. พร้อมให้โอกำส 17 พยำนพรรคยื่นชี้แจงภำยใน 12 ก.พ. 
วันนี้ (5ก.พ.) ศำลรัฐธรรมนูญได้มีกำรอภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยในคดีที่กกต. ยื่นค ำร้องขอให้ศำลพิจำรณำวินิจฉัย
เพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่แล้ว เห็นว่ำตำมค ำร้องของกกต. และค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำคดีพอวินิจฉัยได้  ไม่
จ ำเป็นต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำนบุคคลรวม 17 ปำก ตำมที่พรรค
อนำคตใหม่ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยำนมำนั้นจัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็นหนังสือต่อศำล
รัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ. และให้เลขำธิกำรกกต. ในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำควำมเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสำร
ต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 ก.พ.เช่นกัน ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 2561 มำตรำ 27 
วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. เวลำ 15.00 น. 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000012063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000012063
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เผยแพร่: 5 ก.พ. 2563 10:52   ปรับปรุง: 6 ก.พ. 2563 08:51 

 “ชวน” ยันไม่แก้ญัตตซิักฟอก ชี้ถ้า รบ.-ฝ่ายค้านสรุปกรอบซักฟอกไม่ได้ สภาจะเป็นผู้เคาะ
วันเอง 

 
 
  วันนี้ (5 ก.พ.) นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีวิปรัฐบำลเสนอให้ทบทวนญัตติเปิด
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เนื่องจำกฝ่ำยค้ำนตั้งข้อสังเกตว่ำมีข้อควำมอันเป็นเท็จว่ำ เดิมแล้วญัตติมีปัญหำเรื่องลำยเซ็นรับรอง 
1 รำยชื่อ แต่เมื่อไปสอบถำมกับบุคคลที่เซ็นเสร็จแล้วยืนยันว่ำเป็นลำยเซ็นจริง  ญัตติจึงไม่ต้องมีกำรแก้ไข ส่วนกรณีที่
ฝ่ำยรัฐบำลชี้ว่ำมีข้อควำมอันเป็นเท็จ กล่ำวหำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ทรำบได้ว่ำ
ข้อควำมอันเป็นเท็จจริงหรือไม่ แต่เมื่อบรรจุในระเบียบวำระแล้วไม่สำมำรถกลับมำแก้ไขได้ 
ส่วนกรณีหำกไม่แก้ไขญัตติ ฝ่ำยรัฐบำลจะประท้วงก่อนเริ่มเข้ำสู่กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ นำยชวนกล่ำวว่ำ คงไม่มีปัญหำ 
เพรำะที่ผ่ำนมำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจก็มีปัญหำเกิดขึ้นอยู่แล้ว กำรอภิปรำยไม่ไว้ใจถือเป็นกำรใช้สิทธิตรวจสอบตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย 
ส่วนที่ฝ่ำยรัฐบำลอยำกให้อภิปรำยไม่ไว้วำงใจระหว่ำงวันที่ 27 ถึง 29 และลงมติวันที่ 28 กุมภำพันธ์ นำยชวนบอกว่ำ 
เดิมทีตั้งใจว่ำวันที่ 28 กุมภำพันธ์ จะเป็นวันประชุมสภำผู้แทนรำษฎรนัดพิเศษเพ่ือพิจำรณำญัตติที่ค้ำงอยู่ และยังต้องมี
กำรก ำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภำ 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรยังกล่ำวถึงกรอบเวลำก ำหนดกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ  เดิมทีคำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นช่วง
กลำงเดือนกุมภำพันธ์นี้ แต่ปัญหำขณะนี้คือควำมพร้อมของฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนต่ำงกันจึงจะมีกำรหำรือกันระหว่ำง 
3 ฝ่ำยช่วงเช้ำวันนี้ หำกไม่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ทำงสภำผู้แทนรำษฎรจะเป็นฝ่ำยก ำหนดวันเวลำที่เหมำะสมเอง 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000011826 
 
 
 

https://news1live.com/detail/9630000011826
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เผยแพร่: 5 ก.พ. 2563 13:09   ปรับปรุง: 6 ก.พ. 2563 08:40 

 “ปารีณา” จ่อยื่น “ชวน” สอบจริยธรรม            
“เสรีพิศุทธ์” ไล่ลาออก เหตุไมร่ับเรื่องรอ้งเรยีนตัวเอง 

 

“ปำรีณำ” ยื่น “ชวน” สอบจริยธรรม “เสรีพิศุทธ์” ปมเลือกปฏิบัติรับ
เรื่องร้องเรียน บอกถ้ำต้องทนกับกำรถูกยื่นเรื่องร้องเรียน-ไม่อยำกรับเรื่องที่ตัวเองถูกร้องเรียนก็ควรจะลำออกไป 
วันนี้ (5 ก.พ.) เมื่อเวลำ 11.15 น. ที่รัฐสภำ น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคประชำรัฐ แถลงร้องเรียนนำยชวน 
หลีกภัย ประธำนสภำฯ ในกำรเลือกปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธำนคณะกรรมำธิกำร 
(กมธ.) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ สภำผู้แทนรำษฎร ว่ำกำรไม่รับเรื่องร้องเรียนท ำให้เกิด
ปัญหำใน กมธ. เช่น กรณีนำยสนธยำ สวัสดี มำยื่นหนังสือร้องเรียน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เรื่องหมิ่นเบื้องสูง นอกจำกนี้ยังมี
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตอีกประมำณ 3-4 เรื่อง ตนในฐำนะกรรมำธิกำรฯ พยำยำมจะยื่นเรื่องเข้ำกรรมำธิกำรฯ 
ก็ไม่สำมำรถท ำได้ ต้องไปยื่นเรื่องที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำฯ เพ่ือจะให้ส่งเรื่องกลับมำที่กรรมำธิกำรฯ ขณะเดียวกัน 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์พยำยำมบ่ำยเบี่ยงในเรื่องดังกล่ำวนี้ จนน ำไปสู่กำรต่อว่ำตนด้วยค ำว่ำ “เสือก” และทุกวันนี้ พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ก็ยังไม่ถอนค ำพูด เช่นเดียวกันกับเรื่องวันนี้ ที่นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐในฐำนะ
กรรมำธิกำรฯ ยื่นหนังสือร้องเรียนให้มีกำรสอบ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กรณีปลูกบ้ำนรุกล้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ตอนยื่นหนังสือ
สื่อมวลชนก็อยู่ในห้องจ ำนวนมำก และเห็นว่ำประธำนกรรมำธิกำรฯ มีกำรบ่ำยเบี่ยงที่จะรับหนังสือร้องเรียน และอ้ำงว่ำ
ตอนนี้อยู่ในกำรพิจำรณำ ทั้งนี้ กำรรุกล้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำเป็นเรื่องของประชำชน เป็นสิ่งที่ควรจะรับเรื่องร้องเรียน 
น.ส.ปำรีณำกล่ำวต่อว่ำ ที่ผ่ำนมำเวลำมีกำรประชุมกรรมำธิกำรฯ ขณะพิจำรณำอยู่ก็มีประชำชนเดินเข้ำมำยื่นหนังสือ
ร้องเรียน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก็รับตลอด และสื่อมวลชนก็เห็นว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์บ่นเยอะว่ำทนๆ แต่ถ้ำรู้สึกว่ำต้องทน
กับกำรถูกยื่นเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ หรือไม่อยำกรับเรื่องที่ตัวเองถูกร้องเรียนก็ควรจะลำออกไป อย่ำงไรก็ตำมตนจะไปยื่น
เรื่องให้นำยชวนสอบจริยธรรมในกำรเลือกปฏิบัติเรียกรับหนังสือร้องเรียนของประธำนกรรมำธิกำรฯ นอกจำกนี้ก็มีกำร
หยิบยกเรื่องเก่ำขึ้นมำพิจำรณำ คือ เรื่องนำฬิกำหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งบรรจุในวำระ
กำรประชุม เรื่องนี้ตนได้แจ้งต่อประธำนกรรมำธิกำรฯ ในที่ประชุมแล้วว่ำเรื่องนี้จบไปแล้ว คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ มีมติ 5 ต่อ 3 ระบุว่ำไม่มีควำมผิดกำรไม่จงใจแจ้งเรื่องนำฬิกำ ดังนั้น กรรมำธิกำรฯ จึงไม่
มีอ ำนำจที่จะเรียกคนนั้นคนนี้มำตรวจสอบซึ่งเป็นกำรใช้อ ำนำจเกินขอบเขต  โดยตนจะท ำหนังสือร้องเรียนถึง
ประธำนสภำฯ และหวังว่ำประธำนสภำฯ จะรับเรื่องนี้และตั้งกรรมำกำรสอบพฤติกรรมของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000011901 
ส ำนักข่ำว : https://mgronline.com/politics/detail/9630000011901 
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'แรมโบ้อีสาน' จดัทัพป้อง'นายกฯ' -รมต.สู้ซักฟอก นอกสภา 

 
 
 
'แรมโบ้อีสำน' จัดกำร์ดป้อง'นำยกฯ' -รมต. สู้ซักฟอก นัดประชุมทีมงำน'วอร์รูม' ตอบโต้ฝ่ำยค้ำนนอกสภำ 
นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชลที่ท ำเนียบรัฐบำลว่ำ กรณีท่ีพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำนได้ยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ และรัฐมนตรีอีก5 คนนั้น ตนขอยืนยันว่ำ ยัง
เดินหน้ำตั้งทีมวอร์รูมตอบโต้ฝ่ำยค้ำนนอกสภำฯอย่ำงแน่นอน โดยมีก ำหนดหำรือกันภำยในสัปดำห์หน้ำโดยจะเชิญอดีต 
ส.ส.อดีตนักกำรเมืองนอกสภำฯที่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองมำยำวนำน อำทิ เช่น  นายอ านวย คลังผา นายพรศักดิ์ 
เจริญประเสริฐ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นายฉลอง เรี่ยวแรง นายทวี สุระบาล นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา นาย
ธีรยุทธ์ วานิชชัง นายสมเกียรติ ศรลัมภ์และนายสิทธิชัย จรูญเนตร นายทศพล เพ็งส้มและนายเอกภาพ พลซ่ือ เป็น
ต้น ซึ่งมีอดีตนักกำรเมืองที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงของฝ่ำยค้ำนได้แจ้งควำมจ ำนงค์มำร่วมเป็นทีมวอร์รูมจ ำนวนมำก  ดังนั้น
ภำยในสัปดำห์หน้ำ ผมจะได้เชิญและนัดประชุมพูดคุยเตรียมข้อมูลเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนของคณะเรำอย่ำง
เข้มข้น 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414931?adz 
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ร้อนจริงๆ 'ปิยบุตร' เคลื่อนไหวทันที หลังศาล รธน.เคาะวันอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรค
อนาคตใหม ่

 
 
5 ก.พ.63  - ภำยหลัง ศำลรัฐธรรมนูญ ก ำหนดวันนัดอ่ำนค ำวินิจฉัย คดีท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยื่นค ำร้องขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพื่อมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ 
ล่ำสุดผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำวันที่ 6 ก.พ.นี้ ที่อำคำรรัฐสภำ นำยปิยยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ จะแถลง
ข่ำวต่อประเด็นดังกล่ำวในเวลำ 10.00 น. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56391 
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ยุบไม่ยุบ! ศาลรธน.เคาะแล้ววันช้ีขาดคดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินธนาธร 

 
 
5 ก.พ.63 - ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสำรข่ำว ระบุว่ำ วันนี้ ศำลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษำพิจำรณำคดี
ที่ส ำคัญและเป็นที่สนใจ คือ  กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่ง
ยุบพรรคอนำคตใหม ่ 
ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำ ตำมค ำร้องของผู้ร้องและค ำขี้แจงแก้ข้อ
กล่ำวหำคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ ำต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำนบุคคล รวม 
๑๗ ปำก ตำมที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยำน จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศล
รัฐธรรมนูญภำยในวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในฐำนะผู้เกี่ยวข้องจัดท ำ
ควำมเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสำร ต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๒๗ วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัย
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวล ๑๕๐๐ นำฬิกำ เป็นตันไป ณ ห้องพิจำรณำคดี ชั้น ๓ ศำลรัฐธรรมนูญศูนย์
รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56386 
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ฝ่ายค้านสะดุ้ง! 'แรมโบ้อีสาน' ขนอดตีนักการเมืองชื่อดังเข้าวอรร์ูมพิทักษ์นายกฯบิ๊กตู่ 

 
5 ก.พ. 63 -  นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์กรณีท่ีพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้ยื่นญัติ
ติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และรัฐมนตรีอีก 5 คนว่ำยืนยันว่ำ ยังเดินหน้ำตั้งทีมวอร์รูม ตอบโต้
ฝ่ำยค้ำนนอกสภำฯอย่ำงแน่นอน โดยมีก ำหนดห ำรือกันภำยในอำทิตย์หน้ำโดยจะเชิญอดีตส.ส.อดีตนักกำรเมืองนอก
สภำฯที่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองมำยำวนำน  
อำทิเช่น นำยอ ำนวย คลังผำ นำยพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ นำยสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นำยฉลอง เรี่ยวแรง นำยทวี สุระ
บำล นำยธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภำ นำยธีรยุทธ์ วำนิชชัง นำยสมเกียรติ ศรลัมภ์้ นำยสิทธิชัย จรูญเนตร นำยทศพล เพ็ง
ส้ม นำยเอกภำพ พลซื่อ เป็นต้น ซึ่งมีอดีตนักกำรเมืองที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงของฝ่ำยค้ำนได้แจ้งควำมจ ำนงค์มำร่วมเป็น
ทีมวอร์รูมจ ำนวนมำก ดังนั้นภำยในอำทิตย์หน้ำ จะได้เชิญและนัดประชุมพูดคุยเตรียมข้อมูลเตรียมควำมพร้อมในกำร
ท ำงำนของคณะเรำอย่ำงเข้มข้น 
"เรำมีข้อมูลมำกมำยว่ำฝ่ำยค้ำนบำงพรรคกำรเมือง ในอดีตที่ผ่ำนมำได้มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ฉัอรำษฎร์บังหลวงอย่ำงไร 
ประเทศชำติเสียย่อยยับเพรำะกำรโกงกินของนักกำรเมืองบำงคนอย่ำงไร ดังนั้นทำงทีมวอร์รูมนอกสภำฯเรำขอส่ง
สัญญำณถึงฝ่ำยค้ำนว่ำ อย่ำพยำยำมสร้ำงหลักฐำนเท็จ ใส่ร้ำยป้ำยสี นำยกรัฐมนตรีและคณะรมต.ทั้ง5 ท่ำน อย่ำขุดคุ้ย
เรื่องอดีตที่ไม่เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในช่วง 7 เดือนที่ผ่ำนมำ ถ้ำยังใช้วำทกรรมใส่ควำมอันเป็นเท็จและ
อภิปรำยนอกญัติติ เรำจะเปิดโต๊ะแถลงข่ำวตอบโต้นอกสภำทันที ไม่ใช่เป็นกำรข่มขู่ แต่เป็นกำรเอำจริง เรำจะชี้แจง
ข้อมูลที่เลวร้ำยที่ประชำชนคนไทยยังไม่ทรำบ จะได้รับรู้รับทรำบควำมเสียหำยอันร้ำยแรงในอดีตของคนที่อยู่เบื้องหลัง
พรรคฝ่ำยค้ำน  แต่ถ้ำฝ่ำยค้ำนอภิปรำยอยู่ในกรอบ พวกเรำก็มีมำรยำทพอที่จะไม่ตอบโต้หรือขุดคุ้ยรื้อเรื่องรำวในอดีต 
ของพวกท่ำนเช่นกัน" 
นำยสุภรณ์ กล่ำวว่ำ งำนนี้ไม่มีขู่และไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่ำงแน่นอน   ประชำชนจะได้ทรำบควำมเลวร้ำยของ
นักกำรเมืองในอดีตของฝ่ำยค้ำนที่เคยท ำอะไรไว้ จึงขอเตือนว่ำ ให้มีมำรยำททำงกำรเมืองในกำรอภิปรำยในครั้งนี้ อย่ำ
ให้ประชำชนเบื่อหน่ำยสำปแช่งเหมือนนักกำรเมืองในอดีตอีกเลย  เหมือนสุภำษิตที่ว่ำ ว่ำแค่เขำแต่อิเหนำเป็นเองและ
เป็นหนักเอำถึงบ้ำนเมืองต้องแทบล่มสลำย พวกเรำจึงต้องช่วยกันออกมำปกป้องนำยกรัฐมนตรี ที่ใจซื่อมือสะอำด
เสียสละเพ่ือบ้ำนเมืองอย่ำงพล.อ.ประยุทธ์ไว้เพื่อมิให้บ้ำนเมืองมีกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอีกต่อไป. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56365 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414931?adz= 

https://www.thaipost.net/main/detail/56365
https://www.komchadluek.net/news/politic/414931?adz
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'เศรษฐกิจใหม่'แถลงแช่แข็ง 'มิ่งขวัญ'ไม่ขับพ้นพรรค-แจงยิบเหตุทิ้งพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

5 ก.พ. 63 - นำยสุภดิช อำกำศฤกษ์ รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) พร้อมด้วย ส.ส.อีก 4 คนขอ
องพรรค ร่วมแถลงถึงจุดยืนของพรรค โดยนำยสุภดิช กล่ำวว่ำ ที่พรรคตัดสินใจออกจำกฝ่ำยค้ำนนั้น เพรำะส่วนใหญ่มติ
พรรคมักจะไม่ตรงกับมติวิปฝ่ำยค้ำน ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรด ำเนินกำรกิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคจะถือมติพรรคเป็นหลัก 
ยึดถือประชำธิปไตย ยอมรับในควำมเห็นต่ำง และรัฐธรรมนูญก็ได้ให้เอกสิทธิส.ส.แต่ละคนไว้ พรรคเรำจึงให้เกียรติส.ส.
ทุกคน แต่เมื่อมีมติพรรค เรำก็ท ำตำมมติพรรค ส่วนส.ส.คนใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติพรรค เรำก็รับฟังควำมเห็นต่ำงโดย
เสมอมำ และเมื่อมติของพรรคกับวิปฝ่ำยค้ำนไม่ตรงกัน เรำจึงขอถอนตัว และด ำเนินกำรอิสระตำมแนวทำงของพรรค 
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นควำมขัดแย้ง แต่เป็นกำรพัฒนำทำงกำรเมือง 
ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำแนวทำงของนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตหัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ คืออยู่กับฝ่ำยค้ำน แล้วหำกนำย
มิ่งขวัญโหวตสวนมติพรรรคบ่อยๆจะขับนำยมิ่งขวัญออกจำกพรรคหรือไม่ นำยสุภดิช กล่ำวว่ำ ไม่ว่ำ ส.ส.คนใดจะโหวต
ไม่เป็นไปตำมมติพรรคก็ถือเป็นเอกสิทธิ ซึ่งนำยมิ่งขวัญก็ไม่ได้ท ำอะไรผิด เรำก็ไม่ขับออกจำกพรรคอย่ำงแน่นอน 
ถำมต่อว่ำหลังจำกออกจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนแล้ว ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจจะโหวตให้ทำงรัฐบำลหรือไม่ นำยสุภดิช 
กล่ำวว่ำ กำรจะโหวตอะไรก็ตำมต้องโหวตตำมมติพรรค ดังนั้น วันนี้จึงยังบอกไม่ได้ว่ำจะโหวตให้ฝ่ำยใด เพรำะในกำร
อภิปรำยครั้งนี้ เรำต้องขอรอดูข้อมูลของแต่ละท่ำนก่อนว่ำเป็นอย่ำงไร จำกนั้น จะมำหำรือกับที่ประชุมเพ่ือหำมติ ยืนยัน
ว่ำเรำไม่เคยเปลี่ยนจุดยืน แต่เรำท ำตำมมติพรรคมำโดยตลอด และยืนยันว่ำขณะนี้รัฐบำลไม่ได้ประสำน  หรือติดต่อเข้ำ
มำ 

เมื่อถำมว่ำ จะขออภิปรำยร่วมกับฝ่ำยค้ำนด้วยหรือไม่ นำยสุภดิช กล่ำวว่ำ  เมื่อเรำท ำหนังสืออกจำกกำรเป็น
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนแล้ว เรำจะไปอภิปรำยกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้อย่ำงไร 
ถำมอีกว่ำจริงหรือไม่ที่คะแนนสนับสนุนของพรรคมำจำกนำยมิ่งขวัญ นำยสุภดิช  กล่ำวว่ำ ตนไม่ขอพูดก้ำวล่วง ให้
สื่อมวลชนไปวิเครำะห์เอำเอง เมื่อถำมย้ ำว่ำ แบบนี้ถือเป็นกำรลอยแพนำยมิ่งขวัญหรือไม่ นำยสุภดิช กล่ำวว่ำ ไม่ได้เป็น
กำรลอยแพนำยมิ่งขวัญ แต่ถือเป็นกำรให้เอกสิทธิ วันนี้ท่ำนยังเป็นสมำชิกพรรค และเรำยังคงรับฟังควำมคิดเห็นท่ำนอยู่ 
ถำมต่อว่ำ เหตุใดพรรคถึงเปลี่ยนจุดยืนทั้งที่ตั้งแต่หำเสียงมำบอกมำตลอดว่ำจะท ำงำนร่วมกับทำงฝ่ำยประชำธิปไตย  
นำยสุภดิช กล่ำวว่ำ เรำไม่ได้เปลี่ยนจุดยืน พรรคเรำตั้งใจท ำงำนเพ่ือส่วนรวม แต่ที่เรำแยกตัวออกมำ เพรำะที่ผ่ำนมำ
กำรโหวตไม่เป็นไปตำมมติวิปฝ่ำยค้ำนอยู่บ่อยครั้ง ยืนยันว่ำไม่มีเรื่องผลประโยชน์ใดๆเข้ำมำเก่ียวข้อง. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56368 
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ส.ส.สม้หวานรับบัญชา ดอกเตอร์ปิยบุตร ยื่นแล้วญัตตติั้ง กมธ.วิสามัญต่ อต้านรัฐประหาร ! 

 
5 ก.พ. 63 - ที่รัฐสภำ นำยคำรม พลพรกลำง นำยรังสิมันต์ โรม และนำยจิรวัฒน์ อรัณยกำนนท์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรค
อนำคตใหม่ (อนค.) แถลงถึงกำรยื่นญัตติตั้งกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญศึกษำ ป้องกัน ต้ำนรัฐประหำร  
โดยนำยคำมรม กล่ำวว่ำ พรรค อนค.เห็นว่ำ กำรยึดอ ำนำจเป็นเรื่องที่เป็นปัญหำต่อบ้ำนเมืองตั้งแต่กำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครองปี 2475 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยมีกำรยึดอ ำนำจถึง 13 ครั้ง ซึ่งกำรท ำรัฐประหำรได้สร้ำงผลเสียหลำยๆ
ด้ำน ทั้งด้ำนระบบรำชกำรที่เกิดควำมสับสน ด้ำนกำรเมืองที่ท ำให้เกิดควำมแตกแยกทำงควำมคิด ด้ำนเศรษฐกิจก็ไม่
เป็นที่ยอมรับของนำนำชำติ ซึ่งกำรยึดอ ำนำจทุกครั้งจะมีข้ออ้ำงเรื่องข้ำรำชกำรกำรเมืองทุกจริต  หรือประชำชน
แตกแยก ไม่มีควำมม่ันคง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้ยึดอ ำนำจชอบใช้  
“กำรยึดอ ำนำจเกิดขึ้นวนเวียนซ้ ำซำก และไม่เกิดผลดีทั้งในประเทศ  และสำยตำนำนำชำติ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค อนค. และคณะจึงได้เสนอญัตตินี้ขึ้นเพ่ืออภิปรำยในสภำเป็นครั้งแรก โดยมองว่ำ ท ำอย่ำงไรจะ
ไม่ให้เกิดกำรรัฐประหำรขึ้นอีก ทั้งที่กฎหมำยระบุว่ำ กำรท ำรัฐประหำรนั้นผิดกฎหมำยอำญำมำตรำ 113 ฐำนกบฏ แต่
กลับไม่มีกำรป้องกันว่ำ จะท ำอย่ำงไรไม่ให้กำรรัฐประหำรเกิดขึ้น เรำจึงได้เสนอเรื่องนี้เพ่ือไม่ให้กำรยึดอ ำนำจเกิดขึ้นอีก 
วันนี้ (5 กุมภำพันธ์) เวลำประมำณ 18.00 น. เป็นต้นไป จะมีกำรเปิดอภิปรำย โดยนำยปิยบุตร” นำยคำรม กล่ำว  
ด้ำนนำยจิรวัฒน์ กล่ำวว่ำ เรื่องรัฐประหำรมักถูกพูดถึงในวงเสวนำวิชำกำรเท่ำนั้น แต่ไม่เคยถูกน ำมำอภิปรำยในสภำ 
พรรคอนำคตใหม่จึงอยำกให้สมำชิก และประชำชนเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรหยุดยั้งกำรรัฐประหำร อย่ำงไรก็ตำม หำก
สมำชิกไม่เห็นด้วยกับญัตตินี้พ่ีน้องประชำชนทำงบ้ำนจะเข้ำใจว่ำ ท่ำนไม่ได้อยู่ฝั่งที่ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่อยู่ฝั่งรัฐประหำร ซึ่งญัตติน่ำจะต้องเข้ำสู่ที่ประชุมสภำวันนี้ หรืออย่ำงน้อยที่สุดหำก
มีกำรใช้กลไก หรือเล่นเกมทำงกำรเมืองก็อำจจะเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ แต่อย่ำงไรญัตตินี้ก็ต้องได้เข้ำ
สภำ. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56377 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56377
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รายล่า! อดตีส.ส.หลายสมัย-อดีต รมต.ลาออกพ้นประชาธิปัตย ์

 
  5 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นพ.ปรีชำ มุสิกุล อดีตส.ส.ก ำแพงเพชร พรรคประชำธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรี
ช่ วยว่ ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  ในรัฐบำลของหม่อมรำชวงศ์ เสนีย์  ปรำโมช  และรัฐมนตรีช่ วยว่ ำกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบำลของนำยชวน หลีกภัย  ได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้ำพรรค  เพ่ือ
ขอลำออกจำกสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 โดยในหนังสือลำออกระบุว่ำ ด้วยข้ำพเจ้ำนำยแพทย์ปรีชำ มุสิกุล  สมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ มีควำมประสงค์ลำออก 
จำกกำรเป็นสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 5  กุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
   ทั้งนี้ ได้ส ำเนำเรียนนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองกณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้รับทรำบด้วย จึงเรียนมำเพ่ือ
โปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
ขอแสดงควำมนับถือ 
ก่อนหน้ำนี้อดตีส.ส. และสมำชิกพรรค อำทิ นำยกรณ์ จำติกวณิช นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม.  นำยพีระ
พันธุ์ พีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ก็ได้ลำออกจำกพรรคประชำธิปัตย์ไปแล้ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56374 
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'เทวัญ' เชื่อ 'เทพไท'ไม่แตกแถวโหวตอภิปราย 

 
   
5 ก.พ.2563 - นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะที่ปรึกษำคณะกรรมกำรประสำนงำน
พรรคร่วมรัฐบำลให้สัมภำษณ์ว่ำ ในกำรประชุมวิป 3 ฝ่ำยวันที่ 5 ก.พ. เพ่ือหำข้อสรุปช่วงเวลำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ที่
ยังมีควำมเห็นต่ำงกับฝ่ำยค้ำน แต่ส่วนตัวเชื่อว่ำวันที่ 25 - 27 ก.พ. และให้ลงมติในวันที่ 28 ก.พ.นั้น เป็นช่วงเวลำที่
เหมำะสมแล้ว หลังสอบถำมรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรำย เห็นว่ำเป็นช่วงเวลำที่สะดวกของทุกคน ไม่มีใครติดภำรกิจ
ในช่วงดังกล่ำว และยินดีไปชี้แจงตอบข้อสงสัยต่ำงๆ   
  “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม  ไม่มีควำมเป็นห่วงเรื่องกำรลงมติในกำร
อภิปรำยครั้งนี้ ด้วยตระหนักถึงควำมเป็นปึกแผ่นของพรรคร่วมรัฐบำล ซึ่งทุกคนออกมำยืนยันแล้วว่ำ พร้อมสนับสนุน
รัฐบำลอย่ำงเต็มที่ แต่หำกมีกำรพำดพิงถึงหน่วยงำนใด กระทรวงใด นำยกฯก็สำมำรถมอบหมำยให้รัฐมนตรีหน่วยงำน
นั้นๆ ลุกขึ้นชี้แจงและตอบค ำถำมแทนนำยกฯได้” 
ส่วนกรณีที่นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ที่หลำยครั้งก่อนหน้ำนี้ มักแสดงควำมเห็น
สวนทำงกับพรรค หรือรัฐบำล ออกมำประกำศชัดว่ำในกำรอภิปรำยครั้งนี้จะสนับสนุนนำยกรัฐมนตรีและรัฐบำลอย่ำง
เต็มที่นั้น นำยเทวัญ กล่ำวด้วยรอยยิ้มว่ำ ได้รับทรำบจำกรัฐมนตรีของพรรคประชำธิปัตย์ว่ำมีกำรพูดคุยท ำควำมเข้ำใจ
กับนำยเทพไทแล้ว จึงย้ ำว่ำห้วงเวลำนี้ ทุกคนในรัฐบำลต่ำงล้วนสมัครสมำนสำมัคคีกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56346 
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โทรโข่งเพื่อไทยบอกประยุทธ์อย่าช้ีน านายหัวชวน! 
 

 
   

5 ก.พ.2563 -  นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่ำวถึงกรณีข้อเสนอของรัฐบำลจะให้
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้ระหว่ำงวันที่ 25-27 ก.พ.และโหวตลงมติในวันที่ 28 ก.พ. ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม อำจท ำใจล ำบำกที่ต้องถูกขึงพืด ตรวจสอบ  แต่ขอให้ท ำควำมเข้ำใจว่ำ เมื่อพล.อ.
ประยุทธ์ เลือกที่จะยังอยู่สืบทอดอ ำนำจหลังกำรเลือกตั้ง ตัวช่วยมำกมำยที่เคยมี อำจเหลือไม่เท่ำเดิม จะหวังให้เป็นกำร
ยอวำที เหมือนอยู่กับแม่น้ ำ 5 สำยคงเป็นไปไม่ได้  
  นำยอนุสรณ์กล่ำวอีกว่ำ ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ จะทวงบุญคุณ อย่ำมำทวงกับประชำชน ให้ไปทวงกับแม่น้ ำ 5 สำย 
ที่สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ำย 5 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เหมือนปล้นเช็คเปล่ำจำกประชำชน  ไปกรอก
จ ำนวนเงินตำมอ ำเภอใจ ท ำให้ประเทศชำติและประชำชนเสียโอกำส กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจเป็นกำรท ำหน้ำที่
ตรวจสอบรัฐบำล ถ้ำเห็นว่ำ ไม่โปร่งใส สุ่มเสี่ยงว่ำจะมีกำรทุจริตคอร์รัปชัน ฝ่ำยค้ำนก็ถำม รัฐมนตรีก็ตอบ  ไม่ใช่เรื่อง
ยอมให้ด่ำ หรือไม่ยอมให้ด่ำ ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จะตอบได้หรือไม่ ผ่ำน หรือไม่ผ่ำน ประชำชนดูอยู่ ตัดสินและ
ประเมินผลได้ ทุกฝ่ำยควรท ำหน้ำที่สร้ำงสรรค์ สิ่งที่ประชำชนไม่สบำยใจ คือกำรพยำยำมชี้น ำกดดันประธำนสภำหลำย
ครั้ง เพ่ือให้รัฐบำลได้ประโยชน์มำกที่สุด 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56345 
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 “เสรีพิศุทธ์” ขูเ่อาผิด “สิระ” ฐานหมิ่น-ปฏบิัติหน้าที่มิชอบ 
 
 

 
 
  วันนี้ (5 ก.พ.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคเสรีรวมไทย ในฐำนะประธำนกรรมำธิกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.
พรรคพลังประชำรัฐ ยื่นเรื่องให้ กมธ.ตรวจสอบกรณีกำรสร้ำงบ้ำนรุกล ำน้ ำเจ้ำพระยำว่ำ ภำพดังกล่ำวเป็นภำพของเดิม
ผ่ำนมำ 20 ปีแล้ว นำยสิระต้องเข้ำใจว่ำ กมธ.ยังมีงำนอีกมำก เรื่องที่ยื่นให้ตรวจสอบไม่ใช่ปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ตนก ำลังพิจำรณำเรื่องกำรหมิ่นประมำท และให้กำรเท็จ และจะพิจำรณำว่ำ กมธ.ที่ออกไปตำมที่ต่ำงๆเป็น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบหรือไม่ นี่คือปัญหำของคนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ นำยสิระมีปัญหำกับตน เข้ำมำใน กมธ.เพ่ือ
เสนอญัตติให้ยุติเรื่องกำรตรวจสอบนำยกรัฐมนตรีถวำยสัตย์ไม่ครบ 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000011924 
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6 กุมภาพนัธ์ 2563 - 06:00 น.  
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เปิดอ่ำน 179 ครั้ง 
ศำลรัฐธรรมนูญนัด 21 กุมภำพันธ์ ตัดสินยุบพรรค อนค. คดีกู้เงิน 10 กก.บริหำรพรรคผวำถูกตัดสิทธิ์ อดเข้ำสภำ นัด 7 
กุมภำพันธ์ ลุ้นคดีเสียบบัตร ชี้ขำดงบ 63 ผ่ำนหรือไม่ 
               เริ่มนับถอยหลังเข้ำไปทุกทีส ำหรับคดีพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กู้เงิน นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ จ ำนวน 191 ล้ำนบำท ซึ่งก่อนหน้ำนี้ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) ได้รับเรื่องดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย 
ล่ำสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตศร.) ได้ประชุมปรึกษำในประเด็นแห่งคดีพร้อมนัดวันเวลำตัดสินคดีดังกล่ำวแล้ว 
 ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตา อนค. 21 กุมภาพันธ์ 
              เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 ศำลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษำคดีที่พิจำรณำส ำคัญ และเป็นที่น่ำสนใจกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ 
โดยผลกำรพิจำรณำศำลรัฐธรรมนูญได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ำ ตำมค ำร้องของผู้ร้องและค ำชี้แจงแก้
ข้อกล่ำวหำคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรไต่สวนพยำนบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำนบุคคล
รวม 17 ปำก ตำมที่พรรคอนำคตใหม่ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยำนมำ จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริง หรือควำมเห็น
เป็นหนังสือต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ และให้เลขำธิกำร กกต. ในฐำนะผู้เกี่ยวข้อง จัดท ำควำมเห็น
เป็นหนังสือและส่งเอกสำรต่อศำลรัฐธรรมนูญ ภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ เช่นกัน ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของ
ศำลรัฐธรรมนูญ 2561 มำตรำ 27 วรรคสำม และนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ เวลำ 15.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องพิจำรณำคดีชั้น 3 ศำลรัฐธรรมนูญ 
   
10 กก.บริหารหนาวถ้าถูกตัดสิทธิ์ 
              รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ กำรนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ในคดีเงินกู้ยืมพรรค
จำกนำยธนำธร จ ำนวน 191 ล้ำน ในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ นั้น ศำลอำจมีค ำวินิจฉัยได้หลำยแนวทำง คือ 1. ศำลมีค ำสั่ง
ยุบพรรค แต่ไม่ตัดสิทธิกำรเมืองกรรมกำรบริหำรพรรค 2. ศำลไม่ยุบพรรค แต่ตัดสิทธิทำงกำรเมืองกรรมกำรบริหำร
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พรรค 3. ยุบพรรคอนำคตใหม่ และตัดสิทธิทำงกำรเมืองกรรมกำรบริหำรพรรค ซึ่งในแนวทำงที่ 2 และ 3 หำก
กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองจะท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคจ ำนวน 11 คนที่เป็น ส.ส. ต้อง
พ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. ไปด้วย และจะท ำให้ทั้งหมดไม่สำมำรถอิภปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ ได้ 
  
              ส ำหรับรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ประกอบด้วย นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พ้นสภำพ ส.ส.) 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นายช านาญ จันทร์เรือง พล.ท.พงศกร รอดชมภู นายรณวิต 
หล่อเลิศสุนทร (ไม่ได้เป็น ส.ส.) น.ส.พรรณิการ์ วานิช นายไกลก้อง ไวทยการ นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ (ไม่ได้เป็น 
ส.ส.) นายสุนทร บุญยอด (ไม่ได้เป็น ส.ส.) น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ นายสุรชัย ศรีสารคาม นายเจนวิทย์ 
ไกรสินธุ์ นายชัน ภักดีศรี (ไม่ได้เป็น ส.ส.) น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ 
  
7 กุมภาพันธ์ ศาลลงมติปมเสียบบัตร 
              ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในวันเดียวกันศำลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษำกรณีประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็น
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่ำ ร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ โดยผลกำรพิจำรณำได้อภิปรำยเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ คดีมีพยำนหลักฐำนเพียงพอวินิจฉัยได้ โดยไม่
ต้องไต่สวน ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 2563 มำตรำ 
58 วรรคหนึ่ง และก ำหนดประเด็นที่ต้องพิจำรณำวินิจฉัย พร้อมนัดแถลงด้วยวำจำ ปรึกษำหำรือ และลงมติในวันศุกร์ที่ 
7 กุมภำพันธ์ เวลำ 13.30 น. 
  
              ทั้งนี้ มีรำยงำนว่ำกำรวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญจำกปม ส.ส. เสียบบัตรแทนกันนั้น ศำลรัฐธรรมนูญอำจมี
ค ำวินิจฉัยได้ 2 แนวทำงคือ 1. ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ ปี 2563 มีควำมสมบูรณ์ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เพรำะผ่ำนกำรลงมติของ ส.ส. ในสภำผู้แทนรำษฎรอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมหลักกฎหมำย โดยในส่วนของ ส.ส. ที่
เสียบบัตรแทนกันให้ถือว่ำเป็นควำมผิดเฉพำะบุคคลโดยให้ตกไปเฉพำะในส่วนนั้น และ 2. ศำลรัฐธรรมนูญอำจส่งเรื่อง
ให้สภำเพ่ือน ำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณปี 2563 กลับไปให้ ส.ส. ลงมติกันใหม่เฉพำะในส่วนของมำตรำเกิดปัญหำเสียบ
บัตรแทนกัน จำกนั้นให้สภำมีมติรับหลักกำรในวำรำะ 2 และ 3 เพื่อให้งบประมำณปี 2563 มีควำมสมบูรณ์ 
  
ตกลงเรื่องวันซักฟอกไม่ได้ 
              เมื่อเวลำ 09.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธำนกำรประชุมร่วมกันระหว่ำง
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และตัวแทนจำกคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก ำหนดวันประชุมสภำ 
เพ่ือพิจำรณำญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ โดยมีตัวแทนวิปรัฐบำลที่เข้ำร่วมประชุม อำทิ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิป
รัฐบาล ส่วนตัวแทน ครม. ที่มำร่วมประชุม คือ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ นายพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนฝ่ำยค้ำนน ำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภา 
โดยใช้เวลำในกำรหำรือร่วมกันประมำณ 30 นำที 
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              จำกนั้น นำยวิรัช ให้สัมภำษณ์ว่ำ จำกกำรประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องวัน โดยจะหำรือกันอีกครั้ง อำจเตรียม
วันเพิ่มอีก 1 วัน จำกเดิม 25 - 27 กุมภำพันธ์ เช่น เริ่มอภิปรำย 24 กุมภำพันธ์ แต่หำกเสร็จใน 3 วันได้ก็จะดี ซึ่งสัดส่วน
เวลำเหมำะสมแล้ว ส่วนจะย้ำยมำเริ่มอภิปรำยวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ตำมที่ฝ่ำยค้ำนเสนอพบว่ำ รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำยมี
ก ำหนดกำรท ำงำน เช่น นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ จะเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
  
ฝ่ายค้านโวยอย่าบีบกันเกินไป 
              ขณะที่ นำยสมพงษ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรประชุมร่วมกับประธำนสภำในเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปเรื่องวันในกำร
อภิปรำยอย่ำงเป็นทำงกำร โดยพิจำรณำ 2 แนวทำง ได้แก่ 1. เริ่มประชุมเพ่ืออภิปรำยตั้งแต่วันที่ 18 กุมภำพันธ์ โดยจะ
พิจำรณำจนกว่ำจะเสร็จสิ้นกระบวนควำม หรือ 2. เริ่มประชุมเพ่ืออภิปรำยตั้งแต่วันที่  24 กุมภำพันธ์ และไปลงมติใน
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ หรือวันที่ 28 กุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของสมัยประชุมนี้ โดยถึงท่ีสุดแล้วทำงตัวแทนรัฐบำลจะ
น ำกรอบเวลำนี้ไปหำรือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ต่อไป 
  
              “เนื่องจำกในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจมีผู้ขออภิปรำยเป็นจ ำนวนมำก จึงต้องใช้เวลำพอสมควร ดังนั้นข้อเสนอ
ของรัฐบำลที่ให้เวลำอภิปรำยให้เหลือเพียงแค่ 3 วัน คือ วันที่ 25 - 27 กุมภำพันธ์ นั้น ฝ่ำยค้ำนไม่มีทำงยอมรับอย่ำง
เด็ดขำด เพรำะถือเป็นกำรบีบกันเกินไป” นำยสมพงษ์ กล่ำว 
  
สุดท้าย 3 ฝ่ายเคาะ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 
              ต่อมำเวลำ 13.30 น. หลังจำกถกเถียงกันอยู่นำน ล่ำสุด นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา
ผู้แทนราษฎร กล่ำวว่ำ ในช่วงบ่ำยวันที่ 5 กุมภำพันธ์ ได้รับกำรประสำนจำกตัวแทนฝ่ำย ครม. ว่ำ ทุกฝ่ำยเห็นพ้อง
ต้องกันให้อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ ตั้งแต่เวลำ 13.30 น. จนถึงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ และลงมติ
กันในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรอภิปรำยไม่จบภำยใน 3 วัน จะขยำยเวลำให้อภิปรำยถึงวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ และไปลงมติในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 
  
“ชวน” ชี้ ปมญัตติเท็จรอตรวจสอบ 
              ที่ รัฐสภำ นำยชวน ล่ำวถึงกรณีวิปรัฐบำลเสนอให้ทบทวนญัตติเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เนื่องจำกฝ่ำยรัฐบำล
ตั้งข้อสังเกตว่ำมีข้อควำมอันเป็นเท็จ ว่ำ เดิมทีแล้วญัตติมีปัญหำเรื่องลำยเซ็นรับรอง 1 รำยชื่อ ไม่เหมือนกับลำยเซ็นที่
เคยให้ไว้ จึงได้สอบถำมกับบุคคลที่เซ็น แต่ได้รับกำรยืนยันว่ำเป็นลำยเซ็นจริง ญัตติจึงไม่ต้องมีกำรแก้ไข ส่วนกรณีที่
ฝ่ำยรัฐบำลชี้ว่ำมีข้อควำมอันเป็นเท็จ กล่ำวหำ พล.อ.ประยุทธ์ ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ทรำบได้ว่ำข้อควำมอันเป็นเท็จจริง
หรือไม่ แต่เมื่อบรรจุในระเบียบวำระแล้ว ไม่สำมำรถกลับมำแก้ไขได้ 
              เมื่อถำมว่ำ หำกไม่แก้ไขญัตติ ฝ่ำยรัฐบำลอำจจะประท้วง ก่อนเริ่มเข้ำสู่กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ นำยชวน 
กล่ำวว่ำ คงไม่มีปัญหำ เพรำะที่ผ่ำนมำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจก็มีปัญหำเกิดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจถือ
เป็นกำรใช้สิทธิ์ตรวจสอบตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย 
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“วิษณุ” ชี้ ฝ่ายค้านพูดหม่ินเอาผิดได้ 
              เมื่อเวลำ 09.15 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์กรณีกำรยื่นญัตติอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจที่มีถ้อยค ำรุนแรงถึงขนำดต้องให้ประธำนสภำตรวจสอบใหม่หรือไม่ ว่ำ ไม่เคยได้ยินว่ำมี อย่ำงมำกก็ไปตกลงกัน 
แต่นั่นอำจจะเป็นเพรำะในสมัยก่อนไม่มีกำรใช้ถ้อยค ำที่รุนแรงเกินเหตุเหมือนอย่ำงนี้ เพรำะส่วนใหญ่เขำจะสงวนเอำไว้ 
รุนแรงไปหลุดปำกพูดกันในสภำเลย ประธำนจะเบรกก็ไม่ทันแล้ว อย่ำงมำกก็ขอถอนค ำพูด จะเป็นอย่ำงนั้นมำกกว่ำ 
              เมื่อถำมว่ำ ภำยหลังกำรอภิปรำยแล้ว จะสำมำรถเอำผิดข้ำงนอกได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ในเรื่องของ
ญัตติคงไม่สำมำรถท ำได้ แต่ในเรื่องของกำรอภิปรำยท ำได้ เพรำะมีกำรถ่ำยทอด ซึ่งไม่มีกฎหมำยหรือข้อบังคับคุ้มครอง 
หำกไปพูดในลักษณะดูหมิ่นหรือเป็นกำรพูดหมิ่นประมำท ใครเสียหำยก็สำมำรถฟ้องร้องได้ ทั้งนี้ ในส่วนของประธำน
จะต้องคุมเกมให้อภิปรำยอยู่ในร่องในรอย และเม่ือถอนค ำพูดไปแล้วก็ถือว่ำหมดไปจำกรำยงำนกำรประชุม 
  
“สุริยะ” ลั่น ไม่มีน า 40 ส.ส. ต่อรอง 
              ขณะที่นำยสุริยะ แกนน ำกลุ่มสำมมิตร กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ในกำรนัด ส.ส. รับประทำนอำหำรเที่ยง ว่ำ ใน
วันนี้ได้นัด ส.ส. กลุ่มสำมมิตร ประมำณ 40 คน ช่วยระดมควำมคิด เพรำะเป็นผู้มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองในกำรเก็ง
ข้อสอบ และเตรียมข้อมูลให้ เพรำะหลำยคนก็ผ่ำนกำรลงมติไม่ไว้วำงใจมำแล้ว ซึ่งพวกเรำเตรียมหำข้อมูลเพ่ือมำ
ช่วยเหลือนำยกรัฐมนตรี 
               “ผมยืนยันว่ำกำรรวมตัวของ ส.ส. กลุ่มสำมมิตร ในวันนี้ไม่เก่ียวกับกำรแสดงพลังในกำรปรับ ครม. หลังกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ แต่กำรมำรวมตัววันนี้เพ่ือช่วยเหลือรัฐมนตรี ทั้งนี้ผมไม่ห่วงประเด็นเศรษฐกิจ แต่ห่วงเรื่องกำรเมือง
ที่ ส.ส. จะต้องแก้ปัญหำตรงนี้ได้ และเมื่อกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจจบลงกลุ่มสำมมิตรก็จะสลำยตัว” นำยสุริยะ กล่ำว 
  “เศรษฐกิจใหม”่ ไม่ลอยแพ “ม่ิงขวัญ” 
              เวลำ 13.00 น. ที่ รัฐสภำ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ พร้อมด้วย
กรรมกำรบริหำรพรรค และ ส.ส. พรรคจ ำนวน 5 คน ร่วมกันแถลงกำรณ์ถอนตัวออกจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนอย่ำงเป็น
ทำงกำรอีกครั้งว่ำ ได้ยื่นถอนตัวจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนตั้งแต่วันที่ 30 มกรำคม แต่ที่ไม่ได้แถลงข่ำวเพรำะวันดังกล่ำว
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนแถลงข่ำวกำรยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ จึงให้เกียรติ จึงได้มำแถลงในวันนี้ ส่วนเหตุที่ยื่นจดหมำยเพรำะ
ที่ผ่ำนมำมติของพรรคไม่ตรงกับมติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ขึ้นบ่อยๆ ซึ่งไม่ได้มองว่ำตรงนั้นเป็นเรื่อง
ขัดแย้ง แต่เป็นกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรเมือง จึงได้ถอนตัวออกจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเพ่ือเป็นอิสระตำมแนวทำงของ
พรรค เพรำะพรรคคือกลุ่มคนซึ่งท ำงำน เรำก็ท ำตำมมติพรรค 
                เมื่อถำมว่ำ จะด ำเนินกำรกับ นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ อย่ำงไร เพรำะยังท ำงำน
ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนอยู่ นำยสุภดิช กล่ำวว่ำ ไม่ว่ำ ส.ส. ท่ำนใดก็ตำมไม่ด ำเนินกำรตำมมติพรรค ถือว่ำมีเอกสิทธิ์ 
เรำต้องให้เกียรติ เพรำะประชำธิปไตยเรำต้องยอมรับควำมเห็นต่ำง ส่วนจะขับนำยมิ่งขวัญออกจำกพรรคหรือไม่ นำย
สุภดิช กล่ำวว่ำ นำยมิ่งขวัญไม่ได้ท ำผิดอะไร ไม่ขับแน่นอน และไม่ได้เป็นกำรลอยแพ แต่ให้เอกสิทธิ์สมำชิกและ ส.ส. 
ทุกคน นำยมิ่งขวัญเป็นสมำชิกเรำก็ฟังและยอมรับควำมเห็นต่ำงนั้น 
 “เสรีพิศุทธ์” ยื่นหลักฐานเพิ่มปมเสียบบัตร 
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              เมื่อเวลำ 14.00 น. นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่ำวว่ำ นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหลักฐำนเพ่ิมเติมไปให้ศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจำรณำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 โดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และคณะ 
รวม 82 คน ได้ยื่นหลักฐำนเพ่ิมเติมประกอบค ำร้องฝ่ำยค้ำน เป็นแผ่นซีดีกำรแถลงข่ำวของ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส. 
สมุทรปราการ และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ซ่ึงได้รับกำรยินยอมจำก นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน ในฐำนะผู้ยื่นค ำร้องให้เพ่ิมเติมหลักฐำนได้ 
                นอกจำกนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังได้ยื่นค ำร้องใหม่อีก 1 ฉบับ โดยรวมทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรเสียบบัตร
แทนกันทั้งหมดเป็น 1 ค ำร้อง ได้แก่ 1. กรณีนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส. พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 2. กรณี นำงนำที รัช
กิจประกำร 3. กรณี น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส. สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ นำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ ส.ส. บุรีรัมย์ 
พรรคภูมิใจไทย 4. กำรแถลงข่ำวของ น.ส. สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส. พรรคประชำธิปัตย์ 5. กำรเปิดเผยของ นำยณัฐ
ชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส. กทม. พรรคอนำคตใหม่ เรื่องกำรเสียบบัตรแทนกัน และ 6. คลิปกำรลงคะแนนแทนกันของ
พรรคพลังท้องถิ่นไท ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำร้อง ถ้ำมีควำมถูกต้องจะส่งให้ศำลรัธรรมนูญ
พิจำรณำต่อไป นอกจำกนี้สภำได้มอบหมำยให้เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ตรวจสอบค ำร้องในกรณีเหล่ำนี้ด้วย 
  หมอปรีชาไขก๊อกประชาธิปัตย์อีก 
              มีรำยงำนว่ำ นพ.ปรีชา มุสิกุล อดีต ส.ส. ก าแพงเพชร 6 สมัย พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้ำ
พรรค เพ่ือขอลำออกจำกสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ เป็นรำยล่ำสุด โดยในหนังสือลำออกระบุว่ำ ด้วยข้ำพเจ้ำ นพ.ปรีชำ 
มุสิกุล สมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ มีควำมประสงค์ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 
กุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยท ำส ำเนำเรียนนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับทรำบด้วย 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
              ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ก่อนหน้ำนี้อดีตแกนน ำคนส ำคัญๆ ของพรรค อำทิ นายกรณ์ จาติกวณิช นายอรรถ
วิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส. กทม. รวมทั้ง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. ก าแพงเพชร ก็ได้ลำออกจำกพรรค
ประชำธิปัตย์ไปแล้ว 
  “โรม” เชิญ “บิ๊กแป๊ะ” แจงว่ิงไล่ลุง 
              ที่ รัฐสภำ นายรังสิมันต์ โรม โฆษกคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลกำรประชุมว่ำ ในสัปดำห์หน้ำกรรมำธิกำรจะประชุมในเรื่องกิจกรรมวิ่งไล่ลุง โดย
จะเชิญ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เนื่องจำกมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจในเชิง
นโยบำย หำกเชิญแล้วท่ำนไม่มำในสัปดำห์หน้ำ กรรมำธิกำรจะพิจำรณำว่ำจะใช้ค ำสั่งเรียกหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม 
กรรมำธิกำรเชิญท่ำนมำ 4 ครั้ง แต่ท่ำนไม่เคยมำ ส่งแต่ตัวแทนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีหน้ำที่กับเรื่องนั้นๆ เข้ำ
ชี้แจง 
  
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/415047?adz= 
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สามมติรเขย่าซักฟอก 40 ส.ส.โชว์พลังห้ามแตะโควตารมต./เคาะอภิปราย 24-26 ก.พ. 
06 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 

 
 “ชวน” ชี้ชัดไม่แก้ไขญัตติซักฟอก อ้ำงไม่ทรำบข้อควำมใดเป็นเท็จ ให้ไปว่ำกันตอนอภิปรำย คอนเฟิร์มวันซักฟอก 24-
26 ก.พ. เริ่ม 13.30 น. หำกไม่จบขยำยถึง 27 ก.พ. "วิษณุ" ยอมรับข้อกล่ำวหำรุนแรง โวรัฐบำลไม่สนิมสร้อย “สมคิด-
อุตตม”น ำทีมถก "กลุ่มสำมมิตร" แสดงพลัง 40 ส.ส.ส่งสัญญำณถึงนำยกฯ ห้ำมขยับโควตำ รมต. หลังลือสะพัด "สุวิทย์" 
เต็งหนึ่งถูกเขี่ยทิ้งหลังซักฟอก ขณะที่ "สนธิรัตน" ไม่ได้มำร่วมวงด้วย จับตำระดม ส.ส.ฮึดสู้ ด้ำน ส.ส.พท.ลั่นมีหลักฐำน
มัดแน่น "ประวิตร-ประยุทธ์" เอื้อประโยชน์เจ้ำสัว 
    ที่รัฐสภำ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีฝ่ำยรัฐบำลขอให้แก้ไขญัตติ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำนว่ำ คงไม่มีกำรแก้ไขแล้ว จำกกำรตรวจสอบมีปัญหำเฉพำะลำยเซ็นของผู้เสนอญัตติท่ำน
หนึ่งที่เซ็นไม่เหมือนกับลำยเซ็นที่ให้ไว้ ซึ่งสอบถำมแล้ว และได้รับกำรยืนยันว่ำเป็นของตัวเอง ส่วนที่มีกำรระบุว่ำมีบำง
ข้อควำมในญัตติเป็นเท็จนั้น ขอให้ไปว่ำกันตอนอภิปรำย เพรำะไม่ทรำบเช่นกันว่ำข้อควำมใดเป็นเท็จหรือไม่เป็นเท็จ  
    "เมื่อถึงเวลำประชุมก็ต้องดูแลให้กำรอภิปรำยเป็นไปโดยเรียบร้อย กำรอภิปรำยมีปัญหำเป็นเรื่องปกติ เป็นกำร
ตรวจสอบในระบอบประชำธิปไตย และถือเป็นกำรตรวจสอบที่เข้มข้นที่สุด เพรำะฉะนั้นต้องให้โอกำสทั้งสองฝ่ำย ไม่ใช่
ว่ำผู้เสนอเป็นผู้พูดฝ่ำยเดียว อีกฝ่ำยหนึ่งก็มีสิทธิ์โต้ตอบเช่นกัน" 
     ส่วนที่รัฐบำลเสนอให้อภิปรำยวันที่ 25-27 ก.พ. ลงมติในวันที่ 28 ก.พ. นำยชวนกล่ำวว่ำ ตั้งใจจะกันวันที่ 28 ก.พ.
ไว้ส ำหรับใช้ในกำรประชุมนัดพิเศษประจ ำเดือน เพ่ือให้ญัตติที่ค้ำงอยู่นั้นได้พิจำรณำให้ได้มำกที่สุด เดิมตั้งใจไว้ว่ำจะให้
เป็นวันสะสำงงำนนอกจำกนี้ก็ยังมีกำรประชุมร่วมรัฐสภำอีก จะมีวำระขอขยำยเวลำและกำรพิจำรณำแก้ไขประมวลวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง ถ้ำเสร็จทันก็จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำในสมัยประชุมนี้เลย ส่วนที่ฝ่ำยค้ำนเสนอว่ำหำกอภิปรำยไม่เสร็จ
เสนอให้เปิดประชุมวิสำมัญเพื่ออภิปรำยต่อ คิดว่ำไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น 
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    วันเดียวกัน นำยชวนได้เป็นประธำนกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และตัวแทนจำกคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เพ่ือก ำหนดวันประชุมสภำฯ พิจำรณำญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม อำทิ นำยพุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล, นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น ำฝ่ำย
ค้ำนในสภำฯ,  นำยดิสทัต โหตระกิตย์ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น 
    จำกนั้น นำยวิรัชให้สัมภำษณ์ว่ำ บรรยำกำศกำรหำรือเป็นไปด้วยดี ส่วนปัญหำญัตติมีถ้อยค ำไม่เหมำะสมนั้น นำย
สมพงษ์บอกจะปรับให้เหมำะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรประท้วง ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องวันเวลำ แต่จำกเดิม 25-27 
ก.พ. อำจจะให้เริ่มอภิปรำยเป็นวันที่ 24 ก.พ. โดยให้เวลำ 3 วัน ถ้ำเสร็จได้ก็ดี ส่วนจะย้ำยมำเริ่มวันที่ 19 ก.พ. ตำมที่
ฝ่ำยค้ำนเสนอหรือไม่ เป็นข้อมูลที่มีกำรเสนอ แต่ช่วงวันที่ 19-21 ก.พ. รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำยมีก ำหนดกำรท ำงำน เช่น 
นำยดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.กำรต่ำงประเทศ จะเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
     ด้ำนนำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ เนื่องจำกมีผู้ขออภิปรำยเป็นจ ำนวนมำก จึงต้องใช้เวลำพอสมควร ดังนั้นข้อเสนอของ
รัฐบำลที่ให้เวลำในกำรอภิปรำยระหว่ำงวันที่ 25-27 ก.พ. ฝ่ำยค้ำนไม่มีทำงยอมรับอย่ำงเด็ดขำด เพรำะถือเป็นกำรบีบ
กันเกินไป ส่วนกรณีฝ่ำยรัฐบำลขอให้แก้ไขเนื้อหำญัตตินั้น ฝ่ำยค้ำนได้รับควำมชัดเจนจำกประธำนสภำฯ แล้ว จึงไม่
จ ำเป็นต้องแก้ไขอีก แต่ถ้ำจะให้เอำใจรัฐบำลแล้ว ฝ่ำยค้ำนก็พร้อมจะไม่อ่ำนเนื้อหำในญัตติในส่วนนั้น และคิดว่ำไม่
จ ำเป็นจะต้องมีกำรเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ เพรำะเป็นเรื่องที่มีควำมยุ่งยำก 
เคำะซักฟอก 24-26 ก.พ. 
    ต่อมำ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษำประธำนสภำฯ เปิดเผยว่ำ ในช่วงบ่ำยวันที่ 5 ก.พ. ได้รับกำรประสำนจำก
ตัวแทนฝ่ำยครม.ว่ำ ทุกฝ่ำยเห็นพ้องต้องกันให้อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีในวันที่ 24 ก.พ. ตั้งแต่เวลำ 13.30 น. จนถึง
วันที่ 26 ก.พ. และลงมติกันในวันที่ 27 ก.พ. หำกกำรอภิปรำยไม่จบภำยใน 3 วัน จะขยำยเวลำให้อภิปรำยถึงวันที่ 27 
ก.พ. และไปลงมติในวันที่ 28 ก.พ. 
    นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ กล่ำวถึงญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ กำรกล่ำวหำในครั้งนี้ถือว่ำรุนแรง ถ้ำถือว่ำ
กล่ำวหำคือกล่ำวหำมันก็ไม่มีอะไรหรอก ในที่สุดมันจะเบำกว่ำนี้ หรือรุนแรงกว่ำนี้ ก็เอำไปตอบกัน และเอำเข้ำจริงเขียน
เบำก็สำมำรถที่จะบริภำษรุนแรงได้ในเวลำที่อภิปรำย ประธำนก็ค่อยคุมเกม เพรำะข้อบังคับก็มีอยู่แล้ว ก็เอำไว้วินิจฉัย
กั น ต อ น ที่ พู ด  แ ต่ ช่ ว ง ยื่ น ญั ต ติ ไ ม่ มี ข้ อ บั ง คั บ เ ขี ย น เ อ ำ ไ ว้  เ พ ร ำ ะ ก็ ไ ม่ ค ำ ด คิ ด ว่ ำ จ ะ มี อ ย่ ำ ง นี้   
    ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ส่วนตัวมีองครักษ์พิทักษ์เหมือนกับคนอ่ืนหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ไม่มี ไม่เคยได้ยินและไม่คิดว่ำ
จะต้องมีด้วย แต่ถ้ำมี เข้ำใจว่ำเขำคงปกป้องระบบหรือระเบียบข้อบังคับ หรือส่วนที่จะกระทบต่อรัฐบำลมำกกว่ำ แต่ถ้ำ
เป็นกำรกระทบต่อส่วนตัวคงไม่มีองครักษ์คนไหนมำท ำอะไรอย่ำงนั้น และบังเอิญรัฐบำลก็ไม่ได้สนิมสร้อยอะไรด้วย 
ส ำหรับรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องเตรียมข้อมูล เพรำะรู้ดีว่ำตัวเองท ำอะไรหรือไม่ท ำอะไร ยกเว้นบำงเรื่องที่เป็นข้อมูลเชิงลึก 
ก็อำจต้องให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องไปอยู่เตรียมข้อมูลที่สภำด้วย  

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56412 
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5 ก.พ. 2563 13:07 น. 

เดือดอีก สิระ ปะทะ เสรีพิศุทธ์ ซัด ไม่รับเรือ่งบ้านรุกแม่น้ า ปารีณา ร่วม 
 
 
 
 
 
 
กมธ.ป.ป.ช.เดือดอีก "สิระ" ปะทะ "เสรีพิศุทธ์" ซัดไม่ยอมรับเรื่องสร้างบ้านหรูของตัวเองริมน้ ารุกเจ้าพระยา ถึง
เดินออกห้องประชุม "ปารีณา" ผสมโรง ชี้ วีรบุรุษนาแก ท าไม่เหมาะสม ขณะเสรีพิศุทธ์แจง ขออนุญาตกรมเจ้าท่า
ถูกต้อง 

วันที่ 5 ก.พ. ที่รัฐสภำ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรประชุมกรรมำธิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบ มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธำน โดย นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรค พปชร. ในฐำนะ กมธ.ป.ป.ช. 
ได้ขอยื่นเรื่องให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพ่ือขอให้ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำ ที่ปล่อยให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
สร้ำงบ้ำนริมน้ ำในลักษณะเข้ำข่ำยรุกล้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำหรือไม่ หลังพำสื่อมวลชนล่องเรือลงพ้ืนที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อ 3 
ก.พ.ที่ผ่ำนมำ 

ทั้งนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ ไม่ขอรับเรื่องดังกล่ำวไว้ แต่ให้นำยสิระ ยื่นต่อเลขำนุกำรกมธ.เอง เพรำะนำย
สิระแทรกเรื่องระหว่ำงก ำลังหำรือวำระอ่ืน ท ำให้เกิดปำกเสียงแสดงควำมไม่พอใจ จำก นำยสิระ ที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
ไม่ยอมรับเรื่องด้วยตัวเอง โดยนำยสิระ ได้กล่ำวว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กลัว ส.ส.สิระ ทั้งที่ผ่ำนมำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  ก็
รับเรื่องจำกคนอ่ืนๆ โดยตรงมำตลอด ขณะที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตอบโต้ว่ำ เป็นเพรำะไม่อยำกให้เกียรตินำยสิระ ก่อนที่
นำยสิระจะเดินออกจำกห้องประชุมไป โดยมีนำงสำวปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะกม
ธ.ป.ป.ช.อีกคน พยำยำมทักท้วง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ถึงควำมไม่เหมำะสมที่ไม่ยอมรับเรื่องดังกล่ำว จนมีกำรประท้วงตอบ
โต้กันไปมำ ระหว่ำง นำงสำวปำรีณำ กับ ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จึงได้เชิญสื่อมวลชนออกจำกห้อง
ประชุมเพ่ือไม่อยำกให้เห็นภำพควำมวุ่นวำยที่เกิดขึ้น 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร ป.ป.ช. สภำผู้แทนรำษฎร ชี้แจงกรณีนำยสิระ เจนจำคะ 
ส.ส.กรุงเทพมหำนคร พรรคพลังประชำรัฐ ยื่นเรื่องให้คณะกรรมำธิกำร ป.ป.ช. ตรวจสอบบ้ำนพักริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ติดวัดจันทร์สโมสร ย่ำนเกียกกำย โดยยอมรับว่ำ บ้ำนพักหลังดังกล่ำวเป็นบ้ำนพักของตนเองจริง ซึ่งเป็นบ้ำนที่สร้ ำงมำ
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เป็นเวลำนำนแล้ว จนเกิดจำกปัญหำน้ ำกัดเซำะตลิ่ง ยืนยันว่ำ ไม่ได้รุกล้ ำล ำน้ ำ ส่วนกำรสร้ำงท่ำเรือ ก็ขออนุญำตกรม
เจ้ำท่ำถูกต้องตำมกฎหมำย 

โดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อธิบำยว่ำ จนกระทั่งปี 2552 มีนำยต ำรวจที่ตนเองสั่งสอบสวนกรณีเกี่ยวพันกับ บ่อน 
ป.ประตูน้ ำ ร้องให้ตรวจสอบท่ำเรือบริเวณบ้ำนพักตนเอง จนมีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน และมีผลสรุปทั้งฝ่ำย
ต ำรวจและอัยกำรไม่สั่งฟ้อง จึงถือว่ำคดีถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่จะมีพยำนหลักฐำนใหม่ ซึ่งท่ำเรือก็ไม่เคยมีกำรต่อเติมอะไร
ใหม่ นอกจำกที่กรมเจ้ำท่ำเคยอนุญำตไว้ พร้อมมองว่ำ นำยสิระ ไม่เข้ำใจกำรท ำหน้ำที่กรรมำธิกำร ว่ำเรื่องใดที่อยู่ใน
กำรพิจำรณำขององค์กรอิสระและศำลก็ให้ยุติ เรื่องใดที่ต้องด ำเนินกำรก็ให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมำซักถำม แล้วค่อยลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ ซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับ 

ส่วนถือว่ำเป็นกำรจงใจเล่นงำนส่วนตัวหรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ ชัดเจนอยู่แล้วว่ำ มีปัญหำกันมำโดย
ตลอด ที่นำยสิระเข้ำมำท ำหน้ำที่ในคณะกรรมำธิกำรชุดนี้ เพ่ือยุติกรณีซักถำมเกี่ยวกับปัญหำถวำยสัตย์ปฏิญำณไม่
ถูกต้อง แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็จะรับเรื่องที่นำยสิระจะขอให้ด ำเนินกำรไว้ผ่ำนทำงเลขำนุกำรกรรมำธิกำร แต่จะไม่รับด้วย
ตนเอง และตอบโต้ด้วยข้อหำหมิ่นประมำทหรือแจ้งควำมอันเป็นเท็จและคงจะต้องฟ้องต่อไปเรื่อยๆ แต่คงไม่ถึงกับให้
ต้องมำกรำบเท้ำในภำยหลัง เพรำะกรณีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องหนักเหมือนนำยสัตวแพทย์ ธีทัชฐ์ เกียรติลดำรมย์ อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1764473 
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5 กุมภำพันธ์ 2563 - 14:10 น. 

ปารีณา ยื่น ชวน สอบจริยธรรม เสรีพิศุทธ์ เลือกปฏิบัติ 
 

 
 
"ปำรีณำ" เตรียมยื่นหนังสือถึงประธำนสภำฯ สอบ "เสรีพิศุทธ์" เหตุเลือกปฏิบัติ ท ำให้เกิดปัญหำ ด้ำนนำยสิระ ก็เตรียม
จะท ำกำรฟ้อง กรณีปลูกท่ีพักอำศัยบุกรุกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
           5 ก.พ.2563-นำงสำว ปำรีณำ ไกรคุปต์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดรำชบุรี ในฐำนะกรรมำธิกำรใน
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ร้องเรียนประธำนสภำฯ นำยชวน หลีกภัย  เรื่อง 
กำรรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุว่ำ กำรเลือกปฏิบัติของประธำน คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ก่อให้เกิดปัญหำถึงสองครั้ง โดยครั้งแรกคือกรณีนำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิก
พรรคพลังประชำรัฐ ยื่นหนังสือร้องเรียนว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ หมิ่นเบื้องสูง 2 ครั้ง และเรื่องกำรทุจริตอีก 4-5 กรณ ี
            ซึ่งส่วนตัวได้ไปยื่นเรื่องที่ ส ำนักงำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ที่ได้ส่งเรื่องมำยั ง กมธ.ปปช. แต่ปรำกฏว่ำ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ พยำยำมบ่ำยเบี่ยงที่จะตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว จนน ำไปสู่ถ้อยค ำหยำบคำยใส่ตนอย่ำงรุนแรง และ
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีกำรถอนค ำพูดแต่อย่ำงใด  
         นำงสำวปำรีณำ ยังเปิดเผยเพ่ิมเติมว่ำ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ นำยสิระ เจนจำคะ ก็เ ตรียมจะท ำกำรฟ้อง 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กรณีปลูกท่ีพักอำศัยบุกรุกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ซึ่งเจ้ำตัวกล่ำวอ้ำงกับตนว่ำอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
       ด้วยเหตุนี้นำงสำวปำรีณำจึงมำยื่นเรื่องต่อ นำยชวน เพ่ือให้ท ำกำรสอบจริยธรรม กำรเลือกปฎิบัติในกำรรับ
หนังสือร้องเรียนของกมธ. ส่วนประเด็นกำรหยิบเรื่องนำฬิกำหรูซึ่งเป็นเรื่องเก่ำมำพิจำรณำนั้น ส่วนตัวได้พยำยำมแจ้งใน
ที่ประชุมว่ำ เป็นเรื่องที่จบไปนำนแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414916?utm_source= 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/414916?utm_source
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5 กุมภำพันธ์ 2563 - 14:14 น. 

"อุตตม"ปัด"สามมติร"แสดงพลังต่อรองต าแหน่ง 
 

 
 
"อุตตม" ลั่น ไม่ได้ให้ความส าคัญ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน"พปชร."เป็นพิเศษ อยู่ด้วยกันหมดปัด"สามมิตร" แสดงพลัง
ต่อรองต าแหน่ง 

5 กุมภำพันธ์ 2563 ที่โรงแรมสุโกศล นำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) 
กล่ำวถึงกำรรับมือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ ในส่วนของพรรคพลังประชำรัฐ เรำเตรียมตัวเต็มที่  
ส.ส.ของพรรคก็มำทำนข้ำวกัน เรำก็มำให้ก ำลังใจกันแต่ยืนยันว่ำไม่ได้มีเพียงแค่ส.ส.ในกลุ่มสำมมิตร  เพรำะทุกกลุ่ม ทุก
คนก็ มีกำรให้ก ำลังใจกัน รวมถึงพรรคร่วมรัฐบำล ในกำรท ำงำนด้วยกัน  ทั้งอภิปรำย และฝ่ำยข้อมูล ถือเป็น
กระบวนกำรปกติ และยืนยันว่ำตนไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษเพรำะเรำอยู่ร่วมกัน เรำอยู่ด้วยกัน
หมด เดินมำถึงขั้นนี้แล้ว พรรคพลังประชำรัฐ คือหนึ่งเดียว และต่อไปหำกมีกลุ่มไหนใน พรรคพลังประชำรัฐจัดงำนตนก็
พร้อมจะไปร่วม สุดท้ำยก็ต้องมีคุยร่วมกันหมด 
 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ จ ำเป็นต้องมีกำรเจอกันของพรรคร่วมรัฐบำลก่อนที่จะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจหรือไม่ นำย
อุตตม กล่ำวว่ำ ตนคิดว่ำคงมีเวทีเช่นนั้น แต่ตอนนี้เรำก็เร่งด ำเนินกำรอยู่  อย่ำงไรก็ตำมยืนยันว่ำกำรรวมตัวในวันนี้ไม่ได้
เป็นกำรแสดงพลัง เพ่ือต่อรองต ำแหน่งรัฐมนตรี หำกมีกำรปรับ ครม.หลังอภิปรำย แต่กำรมำรวมตัวในวันนี้เป็นกำร
เตรียมกำรในสภำ ถือเป็นเรื่องปกติ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414917?utm_source= 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414924?utm_source= 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/414917?utm_source
https://www.komchadluek.net/news/politic/414924?utm_source
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5 ก.พ. 2563 15:15 น. 
 

 
"แรมโบ้อีสาน" จัดทีมปกป้อง "นายกฯตู่" และคณะ รมต. ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ นัด
ประชุมทีมงาน "วอร์รูม" ตอบโต้ฝ่ายค้านนอกสภา ถ้าอภิปรายใส่ร้าย เรื่องราวในอดีตนอก
ประเด็น 
 

วันที่ 5 ก.พ. นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี ได้สัมภำษณ์สื่อมวลชนที่ท ำเนียบ
รัฐบำลว่ำ กรณี ที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้ยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ และรัฐมนตรีอีก 5 
ท่ำนนั้น ผมขอยืนยัน ว่ำ ยังเดินหน้ำตั้งทีมวอร์รูมตอบโต้ฝ่ำยค้ำนนอกสภำฯ อย่ำงแน่นอน โดยมีก ำหนดหำรือกันภำยใน
อำทิตย์หน้ำ โดยจะเชิญอดีต ส.ส. อดีตนักกำรเมืองนอกสภำฯ ที่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองมำยำวนำน อำทิ นำย
อ ำนวย คลังผำ นำยพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ นำยสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นำยฉลอง เรี่ยวแรง นำยทวี สุระบำล นำยธีร
ทัศน์ เตียวเจริญโสภำ นำยธีรยุทธ์ วำนิชชัง นำยสมเกียรติ ศรลัมภ์ และนำยสิทธิชัย จรูญเนตร นำยทศพล เพ็งส้ม และ
นำยเอกภำพ พลซื่อ เป็นต้น ซึ่งมีอดีตนักกำรเมือง ที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงของฝ่ำยค้ำนได้แจ้งควำมจ ำนงมำร่วมเป็นทีมวอร์
รูมจ ำนวนมำก ดังนั้นภำยในอำทิตย์หน้ำ ผมจะได้เชิญและนัดประชุมพูดคุย เตรียมข้อมูลเตรียมควำมพร้อมในกำร
ท ำงำนของคณะเรำอย่ำงเข้มข้น "เรำมีข้อมูลมำกมำยว่ำ ฝ่ำยค้ำนบำงพรรคกำรเมือง ในอดีตที่ผ่ำนมำได้มีกำรทุจริตคอร์
รัปชัน ฉัอรำษฎร์บังหลวง อย่ำงไร ประเทศชำติเสียย่อยยับเพรำะกำรโกงกินของนักกำรเมืองบำงคนอย่ำงไร" 
 

ดังนั้น ทำงทีมวอร์รูมนอกสภำฯ เรำขอส่งสัญญำณถึงฝ่ำยค้ำนว่ำ อย่ำพยำยำมสร้ำงหลักฐำนเท็จ ใส่ร้ำยป้ำยสี 
นำยกรัฐมนตรีและ คณะรมต.ทั้ง 5 ท่ำน อย่ำขุดคุ้ยเรื่องอดีตที่ไม่เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ในช่วง 7 เดือนที่
ผ่ำนมำ ถ้ำยังใช้วำทกรรมใส่ควำมอันเป็นเท็จและอภิปรำยนอกญัตติ เรำจะเปิดโต๊ะแถลงข่ำวตอบโต้นอกสภำทันที ไม่ใช่
เป็นกำรข่มขู่ แต่เป็นกำรเอำจริง เรำจะชี้แจงข้อมูลที่เลวร้ำยที่ประชำชนคนไทยยังไม่ทรำบ จะได้รับรู้ รับทรำบ ควำม
เสียหำยอันร้ำยแรงในอดีตของคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคฝ่ำยค้ำน แต่ถ้ำฝ่ำยค้ำนอภิปรำยอยู่ในกรอบ "พวกเรำก็มีมำรยำท
พอ" ที่จะไม่ตอบโต้หรือขุดคุ้ยรื้อเรื่องรำวในอดีต ของพวกท่ำนเช่นกัน 
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"งำนนี้ไม่มีขู่ และไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่ำงแน่นอน ประชำชนจะได้ทรำบควำมเลวร้ำยของนักกำรเมืองในอดีต
ของฝ่ำยค้ำน ที่เคยท ำอะไรไว้ จึงขอเตือนว่ำ ให้มีมำรยำททำงกำรเมืองในกำรอภิปรำยในครั้งนี้ อย่ำให้ประชำชนเบื่อ
หน่ำยสำปแช่ง เหมือนนักกำรเมืองในอดีตอีกเลย เหมือนสุภำษิตที่ว่ำ "ว่ำแค่เขำแต่อิเหนำเป็นเอง" และเป็นหนักเอำถึง
บ้ำนเมืองต้องแทบล่มสลำย พวกเรำจึงต้องช่วยกันออกมำปกป้องนำยกรัฐมนตรี ที่ใจซื่อมือสะอำด เสียสละเพ่ือ
บ้ำนเมืองอย่ำง ท่ำนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไว้เพ่ือมิให้บ้ำนเมืองมีกำรทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไป นำยสุภรณ์ กล่ำว
... 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1764603 

https://www.komchadluek.net/news/politic/414931?utm_source=category&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=politic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1764603
https://www.komchadluek.net/news/politic/414931?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/414931?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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จาก 'ตะรางคน' ถึง 'ตารางบิน' 
06 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.       

 

 

             วันนี้ "ไม่คุย" 
                แต่จะน ำ "ข่ำวสำรที่รอคอย" มำบอก ๒-๓ เรื่อง 
                เรื่องท่ี ๑ วันนี้ ๖ ก.พ. เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
                ศำลนัดอ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำ คดี นปช.ปิดล้อมบ้ำนพักสี่เสำเทเวศร์ของ "พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์" 
เมื่อปี ๒๕๕๐ 
                จ ำเลยมี ๗ คน........ 
                ๑.นำยนพรุจ วรชิตวุฒิกุล ๒.นำยวีระศักดิ์ เหมะธุลิน ๓.นำยวันชัย นำพุทธำ 
                ๔.นำยวีระกำนต์ มุสิกพงศ์ ๕.นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ๖.นำยวิภูแถลง พัฒนภูมิไท และ ๗.นพ.เหวง  โตจิรำกำร 
                ในชั้นศำลอุทธรณ์ จ ำเลยที่ ๑ จ ำคุก ๒ ปี ๘ เดือน ยกฟ้องจ ำเลยที่ ๒-๓ 
                จ ำคุกจ ำเลยที่ ๔-๗ คนละ ๒ ปี ๘ เดือน 
                ด้วยค ำพิพำกษำศำลฎีกำวันนี้ ถ้ำยืนตำมศำลอุทธรณ์ ๔ แกนน ำ นปช.ประกอบด้วย 
                "นำยวีระกำนต์-นำยณัฐวุฒิ, นำยวิภูแถลง-นพ.เหวง" 
                เข้ำคุกทันที คดีเป็นที่สิ้นสุด! 
                เรื่องท่ี ๒ เมื่อวำน (๕ ก.พ.๖๓) 
                ศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสำรข่ำว  
                -เรื่อง "ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๖๓" กรณี กำรโหวต มี ส.ส."เสียบบัตรแทนกัน" 
                จะมีผลต่อร่ำง พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้อย่ำงไร? 
                ศำลฯ อภิปรำยกันแล้ว เห็นว่ำ........ 
                มีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ ไม่จ ำต้องไต่สวน    
                จึงก ำหนดประเด็นพิจำรณำวินิจฉัย แถลงวำจำ ปรึกษำหำรือ และลงมติ ศุกร์ที่ ๗ ก.พ.๖๓ เวลำ  ๑๓.๓๐ น. 
                เรื่องท่ี ๓ เรื่อง "ยุบพรรคอนำคตใหม่" 
                เมื่อวำนเช่นกัน ศำลฯ อภิปรำย และเห็นว่ำ 
                ตำมค ำร้อง กกต.และค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำของพรรคอนำคตใหม่ พอวินิจฉัยได้  
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                ไม่จ ำเป็นต้องไต่สวนพยำนบุคคล  
                แต่เพ่ือประโยชน์แห่งกำรพิจำรณำ ให้พยำนบุคคล รวม ๑๗ ปำก ตำมท่ีผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยำน  
                จัดท ำบันทึกถ้อยค ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นเป็นหนังสือ ยื่นต่อศำลฯ ภำยใน ๑๒ ก.พ. รวมทั้งเลขำ
ฯ กกต.ด้วย 
                นัดอ่ำนค ำวินิจฉัย ศุกร์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ เวลำ ๑๕.๐๐ น. 
                ครับ.... 
                ทั้ง ๓ เรื่อง มีผลเป็นรูปธรรมกับบ้ำน-กับเมือง ฉะนั้น พลำดได้ แต่จะไม่สนใจ..ไม่ได้! 
 
                มิตรภาพ-น้ าใจ "ไทย-จีน"  
 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/56418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/56418


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

 
6 ก.พ. 2563 05:01 น. 
 

ทางใครทางมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรรคเศรษฐกิจใหม่ มี ส.ส. 6 คน แหกค่ำยฝ่ำยค้ำน โผไปซุกชำยคำรัฐบำลแล้ว 5 คน เหลือ “นำยมิ่งขวัญ แสง
สุวรรณ์” โด่เด่ ดูดไม่หลุด ฉุดไม่ไป สมัครใจ เป็นฝ่ำยค้ำนคนเดียวพรรคเศรษฐกิจใหม่จึงกลำยเป็นพรรคลูกผสม เป็น
พรรคครึ่งบกครึ่งน ้ำ เป็นทั้งฝ่ำยค้ำน และเป็นฝ่ำยรัฐบำล ทูอินวัน จะเป็นงูเห่ำก็ไม่ใช่ จะไม่เป็นงูเห่ำก็ไม่เชิง เป็นพรรค
กำรเมืองแบบพิเศษ เหยียบเรือสองแคม 

“แม่ลูกจันทร”์ ไม่แปลกใจที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ประกำศถอนตัวจำกฝ่ำยค้ำนไปเข้ำพวกฝ่ำยรัฐบำล 
เพรำะพรรคนี้ออกอำกำรด้ำมโผล่ ตัวอยู่ฝ่ำยค้ำน แต่โหวตช่วยรัฐบำลตะพึด ตะพือกำรประกำศแยกตัวจำกฝ่ำยค้ำน
อย่ำงชัดเจน จึงเป็นเรื่องดี 3 ประกำรคือ 

1, ดีต่อ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คน ไม่ต้องเคอะๆเขินๆ ผลุบๆโผล่ๆ อย่ำงที่ผ่ำนมำ 2, ดีต่อพรรครัฐบำล จะ
ได้เสียง ส.ส.เพ่ิมอีก 5 คน และเสียง ส.ส.ฝ่ำยค้ำนลดไป 5 คน 3, ดีต่อพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่เหลือ 6 พรรคฝ่ำยค้ำนจริงๆ 
ไม่ต้องระแวงฝ่ำยค้ำนปลอมๆ แอบเอำควำมลับคำบไปบอกฝ่ำยรัฐบำล 

สรุปว่ำกำรที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ย้ำยส ำมะโนครัวไปสังกัดขั้วรัฐบำล เกิดผลดีต่อทุกฝ่ำยด้วยประกำรฉะนี้แล  
“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำสำเหตุที่พรรคเศรษฐกิจใหม่รีบประกำศแยกตัวจำกพรรคฝ่ำยค้ำนไปร่วมหัวจมท้ำยฝ่ำยรัฐบำล 
เพรำะมีข่ำวหนำหูว่ำหลังเสร็จศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล “นำยกฯลุงตู่” จะปรับ ครม.ลอตใหญ่เพ่ือเร่งสร้ำงผลงำน
ให้เข้ำตำประชำชน 

คำดว่ำกำรปรับ ครม.ครั้งใหม่ จะต้องค ำนวณโควตำรัฐมนตรีกันใหม่ให้สอดคล้องกับจ ำนวน ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลที่
เพ่ิมข้ึนอีกกว่ำ 10 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งมี ส.ส. 6 คนจะได้โควตำรัฐมนตรี 1 เก้ำอ้ีอย่ำงแน่นอน!! 
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ปัญหำอยู่ตรงที่ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ย้ำยข้ำมฟำกไปอยู่กับ “ลุงตู่” เพียง 5 คน ขำด “นำยมิ่งขวัญ” คีย์
แมนคนส ำคัญไปหนึ่งคน ท ำให้อ ำนำจต่อรองโควตำรัฐมนตรี ไม่ปึ้กเท่ำที่ควรเพรำะผู้มีควำมเหมำะสมจะนั่งเก้ำอ้ี
รัฐมนตรีของพรรคเศรษฐกิจใหม่คือ “นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์” อดีตรองนำยกฯฝ่ำยเศรษฐกิจ รัฐบำลชิมไปบ่นไป 

แต่เมื่อ “นำยมิ่งขวัญ” สมัครใจขอเป็นฝ่ำยค้ำนอย่ำงเดิม เท่ำกับ “นำยมิ่งขวัญ” ปฏิเสธเก้ำอ้ีรัฐมนตรีโดย
ปริยำย“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำเหตุที่ นำยมิ่งขวัญ ไม่รับประเคนเก้ำอ้ีรัฐมนตรี เพรำะตอนหำเสียงเลือกตั้ง “น้ำมิ่ง” 
ประกำศจุดยืนต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจ คสช. 

กำรประกำศจุดยืน “ไม่เอำลุงตู่” ท ำให้ประชำชนเทคะแนนเสียงเลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่กว่ำ 4.8 แสนคะแนน 
ส่งผลให้นำยมิ่งขวัญอุ้มลูกพรรคโนเนมเข้ำสภำฯได้อีก 5 คน วันนี้ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ 5 คน ที่อำศัยใบบุญ “นำยมิ่ง
ขวัญ” อุ้มเข้ำสภำฯ ดันย้ำยข้ำมฟำกไปหนุนลุงตู่ยกทีม ปล่อยให้ “น้ำมิ่ง” อยู่โยงเป็นฝ่ำยค้ำนคนเดียว 
มันเจ็บปวดกระดองใจมั้ยล่ะโยม. 
“แม่ลูกจันทร”์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1764378 
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คาบลูกคาบดอก : คนไทยกับการเมืองน้ าเน่า 
 
 
 
 
 

 
กำรเมืองหลังได้รัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้งตำม รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นกำรเมืองที่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ถอยหลังลงคลอง หนักที่สุดเท่ำที่เคยมีมำในประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย กำรทุ่มเทอ ำนำจกำรบริหำรกำรปกครอง
ประเทศให้กับ กำรสืบทอดอ ำนำจ โดยปรำศจำก กำรตรวจสอบและถ่วงดุล เนื่องจำกรัฐธรรมนูญได้เปิดช่องโหว่เอำไว้
ให้กลไกกำรตรวจสอบถ่วงดุล ถูกซื้อได้ ท ำให้ภำพลักษณ์ของกำรเมืองไทยไม่ต่ำงจำกกำรเมืองน้ ำเน่ำในอดีต  ดูตัวอย่ำง
จำกกำรไม่มีเสถียรภำพของ ส.ส. ชักเข้ำชักออก ผลพวงจำกกำรใช้วิธีนับคะแนนแบบสัดส่วนผสม บำงคนได้เป็น ส.ส.ไม่
ถึง 24 ชั่วโมงก็โดนถอด บำงคนโดนถอดไปแล้วก็ได้กลับเข้ำมำเป็น ส.ส.ใหม่ 

กระทบกันไปทั้งระบบ ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น จำกกรณีเสียบบัตรแทนกัน จนท ำให้ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563 ค้ำงท่อ บรรดำ ส.ส.ในสภำท ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เสียบผิดก็เสียบใหม่ ใครอยำกจะเสียบแทนใคร
เป็นเรื่องธรรมดำ ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีขื่อแป ไม่มีควำมรับผิดชอบ รวมไปจนถึง ส.ส.ที่พบกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ
แผ่นดินชัดเจน ก็ยังท ำหน้ำที่ต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

กระบวนกำรศึกษำแก้ไขในรัฐธรรมนูญ ในสภำ เหมือนเล่นปำหี่ ไม่เต็มใจแก้ เอำแค่กำรตั้งกรรมำธิกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญล็อกสเปกกันไว้ตั้งแต่ระดับประธำนไปจนถึงกรรมำธิกำร จ ำนวนสัดส่วนระหว่ำงฝ่ำยค้ำนฝ่ำยรัฐบำล อ้ำปำก
ก็เห็นลิ้นไก่ ว่ำบทสรุปของกำรศึกษำแก้ไขรัฐธรรมนูญจะออกมำอย่ำงไร 

ในท้ำยที่สุด กระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ำยบริหำร กลำยเป็นสนำมเด็กเล่น จะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจใครบ้ำง 
จะใช้เสียงสนับสนุนรัฐบำลกี่เสียง จะมำทั้งพรรคหรือเอำแค่บำงส่วน จะเอำงูเห่ำมำกน้อยแค่ไหน เป็นไปตำมใบสั่ง 
ต่อไปนี้ กฎหมำยกำรเงินไม่ผ่ำนสภำก็เรื่องเล็ก อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลก็เรื่องเล็ก ทุกอย่ำงดูเป็นเรื่องเล็กเพรำะ
รัฐธรรมนูญล็อกสเปก นำยกรัฐมนตรี เอำไว้ชัดขนำดนั้น ยิ่งกว่ำใส่ผ้ำยันต์หุ้มเกรำะ 

สะท้อนเสียงของชำวบ้ำน โดยส ำนัก สวนดุสิตโพล ภำพรวมดัชนีกำรเมืองไทย ได้แค่ 3.88 คะแนน ลดลง
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 แยกเป็นกำรท ำหน้ำที่ของ ฝ่ำยค้ำน คะแนนเพิ่มขึ้นจำก 5.20 เป็น 5.30 คะแนน ผลงำนรัฐบำล 
จำก 4.14 เหลือ 3.56 คะแนน ควำมมั่นคงของประเทศ จำก 3.92 เหลือ 3.88 คะแนน ควำมเป็นอยู่ของประชำชน จำก 
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3.43 เหลือ 3.40 คะแนน รำคำสินค้ำ จำก 3.20 เหลือ 3.08 คะแนน กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน จำก 3.14 เหลือ 3.05 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน จำก 3.58 เหลือ 3.41 

ที่มีคะแนนเพ่ิมขึ้น กำรแก้ปัญหำคอร์รัปชัน จำก 3.41 เป็น 3.55 คะแนน กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับประชำชน 
จำก 4.36 เป็น 4.55 จริยธรรม วัฒนธรรมของคนในชำติ 4.70 เป็น 5.30 คะแนน ควำมสำมัคคีของคนในชำติ 4.56 
เป็น 4.84 กำรปฏิบัติตน ควำมสำมัคคีของนักกำรเมือง 3.67 เป็น 3.79 กำรแก้ปัญหำผู้มีอิทธิพล 3.63 เป็น 3.79 เวลำ
นี้ที่ชำวบ้ำนอยำกให้รัฐแก้ปัญหำมำกที่สุดคือ ปัญหำฝุ่ น PM 2.5 และไวรัสโคโรนำ ปฏิรูปกำรเมืองไทยให้เป็น
ประชำธิปไตย แก้ปัญหำเศรษฐกิจ กำรป้องกันกำรทุจริตและกำรดูแลสวัสดิกำรอย่ำงเท่ำเทียม ตำมล ำดับ  ไม่ต้องไปคิด
ท่ำยำกให้เมื่อยตุ้ม. 
 
หมัดเหล็ก 
mudlek@thairath.co.th 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1764468 
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บทบรรณาธิการ : การเมืองที่ไรอ้ายุความ 
 

ข้อควำมที่ยกมำข้ำงต้นเป็น “จริง” หรือ “เท็จ” เป็นเรื่องที่ชำวบ้ำนรู้กันทั่ว ช้ำงตำยทั้งตัวเอำใบบัวปิดหำมิดไม่ 
ถ้ำไม่เชื่อลองถำมประชำชนดู ไม่ต้องท ำให้เป็นเรื่องใหญ่โต ถึงขั้นต้องออกเสียงประชำมติ เอำแต่ถำมควำมเห็นหรือท ำ
โพล แต่ต้องเป็นโพลที่ท ำถูกต้องตำมหลักวิทยำศำสตร์ ไม่ใช่โพล “เชเลียร์” ของกองเชียร์ 

รัฐบำลไม่ต้องกำรให้ขุดคุ้ยเรื่องในอดีต ในสมัยรัฐบำล คสช.ที่ไม่มีใครตรวจสอบมำกกว่ำ อ้ำงว่ำไม่เกี่ยวกับ
รัฐบำลปัจจุบันที่เพ่ิงเข้ำรับหน้ำที่ แต่ประเทศประชำธิปไตยทั่วโลกถือว่ำกำรกระท ำผิดหรือถูกทำงกำรเมือง “ไม่มีอำยุ
ควำม” สำมำรถขุดข้ึนมำได้ทุกเมื่อ ชัดเจนที่สุดคือรัฐธรรมนูญ 2560 เรื่องต้องห้ำมสมัคร ส.ส. 

ตัวอย่ำงเช่นห้ำมผู้ที่เคยติดคุกพ้นโทษยังไม่ถึง 10 ปี ไม่ให้สมัคร ส.ส.ตลอดชีพ รวมทั้งผู้ที่เคยถูกสั่งให้พ้นจำก
รำชกำร เคยต้องค ำพิพำกษำให้ยึดทรัพย์ เคยต้องค ำพิพำกษำโกงกำรเลือกตั้ง เป็นต้น เปรียบเทียบกับคดีทุจริต แม้
จ ำเลยจะหนีไปต่ำงประเทศ แต่ถ้ำกลับมำจะถูกหิ้วปีกเข้ำคุกทันที ต้องหนีตลอดชำติ 

น่ำเป็นห่วงว่ำถ้ำฝ่ำยรัฐบำลใช้เรื่องนี้ขัดขวำงหรือยับยั้ง หรือก่อกวนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของพรรคฝ่ำยค้ำน 
ซึ่งเป็นกลไกกำรตรวจสอบถ่วงดุลที่ส ำคัญยิ่งของระบอบประชำธิปไตย กำรอภิปรำยวุ่นวำยแน่ และอำจลำมถึงนอกสภำ 
ส่วนผู้ที่ขัดขวำงอำจถูกกล่ำวหำ จงใจปฏิบัติหน้ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่น 

แม้จะเตรียมกำรพร้อมมำนำนแรมเดือน ทั้งสองฝ่ำยอันได้แก่ฝ่ำยรัฐบำลกับฝ่ำยค้ำน เตรียมพร้อมส ำหรับกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ำมกลำงเสียงเรี ยกร้องของประชำชน ขอให้เป็นกำรอภิปรำยที่
สร้ำงสรรค์แต่กำรอภิปรำยท ำท่ำจะกลำยเป็นเรื่องวุ่นวำยเมื่อฝ่ำยรัฐบำลให้ฝ่ำยค้ำนทบทวนญัตติใหม่ 

คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิป) ฝ่ำยรัฐบำล ตีรวนด้วยกำรยื่นเรื่องต่อนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ระบุว่ำ ข้อควำมในญัตติขอเปิดอภิปรำยของฝ่ำยค้ำน “มีข้อควำมเป็นเท็จ” ขัดต่อข้อบังคับ
กำรประชุมสภำเป็นญัตติที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ประธำนวิปขู่ว่ำถ้ำไม่ทบทวนจะมีองครักษ์ประท้วงตั้งแต่เริ่มต้น 

ข้อควำมที่วิปรัฐบำลเห็นว่ำเป็น “เท็จ” ได้แก่ข้อควำมที่ว่ำ “พล.อ.ประยุทธ์มีพฤติกำรณ์ไม่ยึดมั่นและศรัทธำต่อ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย...” ล้มล้ำงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุด และกระท ำกำรให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำร
ปกครอง ประเทศนอกวิถีทำงรัฐธรรมนูญ เพรำะตั้งแต่เป็นนำยกรัฐมนตรีตำม รธน.2560 ไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1764386 
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