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รวมข่าววันเสาร์
เสาร ์      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 6 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ กกต.ให้ 2 พรรค สิ้นสภาพความเป็น

พรรคการเมือง 
7 

3 ประชาชาติธุรกิจ ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 9 
4 แนวหน้าออนไลน ์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ 2 พรรค สิ้นสภาพความเป็น 

พรรคการเมือง 
10 

5 มติชนออนไลน ์ เพื่อไทย ปลุก คนก าแพงเพชร ส่งเสียงถึงรัฐบาล ผ่านการเลือกต้ังซ่อม 12 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ พปชร. ลุย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม 8 ก.พ.-รมต. ลงช่วยได้ แต่นอกเวลา

ราชการ 
13 

7 มติชนออนไลน ์ อน ุกมธ. แก้ รธน. ชะลอถก ม.256 หลังความเห็นแตก ซีก รบ. 
ชี้ เข็นยังไงก็ไม่ผ่าน ส.ว. ชุดนี ้

14 

8 มติชนออนไลน ์ ส.ว. สวน ส.ส.โกง ลต. ต้องโดนตัดหัว 7 ชั่วโคตร! เก่ง ย้อนศร 
พวกเลียบูต๊ทหาร ต้องโดนก่อน 

15 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'ชูศักด์ิ' ชงเสนอแก้ไข รธน. ไม่ใช่ล้มล้างการปกครอง 16 
10 สยามรัฐออนไลน์ "เพื่อไทย" ชงแก ้ม.49 ป้องกันใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 

"กมธ. แก ้รธน." รับไปพิจารณา 
18 

11 7HD ออนไลน์ มติศาลรัฐธรรมนูญ 5 ต่อ 4 พ.ร.บ.งบ 63 ไม่โมฆะ กรณ ีสส.เสียบ
บัตรแทนกัน 

20 

12 มติชนออนไลน ์ ‘วิปรัฐบาล’ โล่ง ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ไม่โมฆะ เข้ม ส.ส. โหวตวาระ 2-3 
ใหม่ ไม่ผิดซ้ า 

21 

13 ข่าวสดออนไลน์ 'วิษณ'ุ โล่งอก พ.ร.บ.งบ 63 ไม่โมฆะ เรื่อง ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 
ไม่ใช่เรื่องของศาล 

22 

14 ข่าวสดออนไลน์ ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญชี้แล้ว ส.ส.รัฐบาล เสียบบัตรแทนกนั-พรบ.งบ 
63 ไม่โมฆะ 

24 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ โล่งอก ศาล รธน.ไม่ฟันร่าง พ.ร.บ.งบฯ เป็นโมฆะ ส่วนปม
เสียบบัตรโยน ป.ป.ช. ตรวจสอบ 

25 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไร้ข้อกังขา! มือเปิดประเด็นเสียบบัตรแทนกัน เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

26 
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ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
17 มติชนออนไลน ์ นิพิฏฐ์ เห็นด้วย ศาลชี้งบ’63 ไม่โมฆะ ชี้ ที่เปิดปมนี้ แค่อยากให้ ส.ส.

ท างาน สมหน้าที่ผู้แทน 
27 

18 ไทยรัฐออนไลน ์ ด่วน มติศาล รธน. 5-4 ร่างพ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ไม่โมฆะ ให้โหวตใหม่ 
วาระ 2-3 

28 

19 เดลินิวส์ออนไลน ์ มติศาล รธน. 5-4 ร่างพ.ร.บ.งบฯ ไม่โมฆะ โหวตใหม่วาระ 2-3 29 
20 ไทยรัฐออนไลน ์ เปิดค าวินิจฉัย ศาล รธน.ท าไม ส.ส. เสียบบตัรแทน ไม่ท าให้ พ.ร.บ.

งบฯ 63 โมฆะ 
30 

21 คมชัดลึกออนไลน ์ มติศาล รธน.รา่ง พ.ร.บ.งบฯ 63 ไม่โมฆะ 32 
22 สยามรัฐออนไลน์ มติศาล รธน.ชี้ "ร่าง พรบ.งบฯ 63" ไม่โมฆะ ให้โหวตใหม ่วาระ 2-3 34 
23 สยามรัฐออนไลน์ ด่วน ! "ชวน" เรียกประชุมสภาฯถก "พรบ.งบฯ63" วาระ2-3ใหม ่

13 กพ.น้ี หลังศาล รธน. มีค าวินิจฉัย 
35 

24 มติชนออนไลน ์ ชวน นัดสภา 13 กมุภา เริ่มโหวตงบ'63 วาระสอง-สามใหม ่
ตามค าวินิจฉัยศาล รธน. 

36 

25 สยามรัฐออนไลน์ เปิดค าวินิจฉัยฉบับเต็ม "ศาลรธน." ชี้ "พรบ.งบฯ63" ไม่โมฆะ 
อ้างประเทศต้องได้กฎหมายไปช่วยแก้ปัญหา 

37 

26 แนวหน้าออนไลน ์ ศาล รธน. ชี้ขาดงบ’63  ไม่เปน็โมฆะ ให้ลงมติวาระ 2-3 ใหม ่ 39 
27 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ชวน’ ยึดหลักนิติธรรม! นัดสภาโหวตวาระ 2-3 ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 

จบม้วนสุดท้าย 
43 

28 แนวหน้าออนไลน ์ 'วิษณ'ุ คาดทูลเกล้าฯ ร่าง พ.ร.บ.งบ ได้ภายใน ก.พ. โยน ปปช. 
สอบ ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน 

44 

29 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส.ว.เสรี' ยกกรณีร่าง พรบ.งบฯปี 63 จวกยับสภาผู้แทนฯ เอะอะอะไร
ก็ส่งศาล รธน. 

45 

30 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ โล่งอก ศาล รธน.ไม่ฟันร่าง พ.ร.บ.งบฯ เป็นโมฆะ ส่วนปม
เสียบบัตรโยน ป.ป.ช. ตรวจสอบ 

46 

31 ไทยรัฐออนไลน ์ ให้โหวตใหม่วาระ 2-3 ร่างงบ 63 สภาฯ นัด 13 ก.พ. 47 
32 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ธนาธร" สุดมัน่ปมเงินกู้เอาผิด "อนาคตใหม"่ ไม่ได ้ 56 
33 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'วิษณ'ุ ชี้หากยุบ อนค. ส.ส. ยังโหวตได้เว้นคนถูกตัดสิทธิ 58 
34 คมชัดลึกออนไลน ์ อนค. พร้อมอภิปรายนอกสภา หากพรรคถูกยุบ 60 
35 ไทยรัฐออนไลน ์ ธนาธร พร้อมอภิปรายนอกสภา หากอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค ปมเงินกู้ 

191 ล้าน 
61 

36 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณ”ุ ชี้ หาก “อนาคตใหม่” ถูกยุบ ส.ส. ยังลงมต-ิอภิปรายได้ 
เหตุยังคงสมาชิกภาพ 

62 
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ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
37 คมชัดลึกออนไลน ์ โยนเรื่องสอบ เสรีพิศุทธ์ ให้ กก.จริยธรรม 63 
38 ไทยรัฐออนไลน ์ นิพิฏฐ์ เห็นพ้อง ศาล รธน.ชี้ขาด จี้ ป.ป.ช. ด าเนินคดี 2 ส.ส.ภูมิใจไทย 64 
39 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไร้ข้อกังขา! มือเปิดประเด็นเสียบบัตรแทนกัน เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ 
65 

40 สยามรัฐออนไลน์ "เพื่อไทย" ยอมรับเตรียมแผนส ารอง "ศึกซักฟอก" ไว้แล้ว หาก "อนค."
โดนยุบพรรคจริง 

66 

41 แนวหน้าออนไลน ์ 'นิพิฏฐ์' เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยศาล รธน. จี้สภาฯ-ปปช. เช็คบิล ส.ส.
เสียบบัตร 

67 

42 ไทยรัฐออนไลน ์ ศาลฎีกา ยกค าร้อง ไม่อนุญาตปล่อยตัวช่ัวคราว "จ่าประสทิธิ์" 
หวั่นหลบหน ี

68 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ คาบลูกคาบดอก : ส่องการเมือง 69 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ กล้าได้กล้าเสีย : อนาคตใหม่สุดทางเลื่อน 70 
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมผู้บริหารและ
พนักงาน ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและ 
การมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8  เพื่อเตรียมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ณ ห้องประชุม 601 

 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
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ข่าวอ้างอิง 
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ราชกิจจาฯประกาศ 2 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:12 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้ 2 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคประชาธิปไตย และพรรคเพื่อนไทย 
มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในรายกิจจานุเบกษา 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1954053 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1954053
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/ราชกิจจา-1024x576-1-728x410.jpg
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ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ กกต.ให้ 2 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 18:53 น.      
 
 
 
 
 
 
 
7 ก.พ.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคประชาธิปไตยเพื่อ
ประชาชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน  
 พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนต้องดพเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 
๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑มีผลใช้บังคับ และต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประกาศ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา 
 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาตามมาตรา ๑๔๑ วรรค
หนึ่ง (๓) และมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไม่สามารถด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนสิ้นสภาพความเป็น พรรค
การเมืองตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบมาตรา ๙๑ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคเพื่อนไทย
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อนไทยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน 
 พรรคเพื่อนไทยต้องด าเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า พรรคเพื่อนไทยไม่สามารถด าเนินการตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับเดียวกัน 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพื่อนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ 
วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56564
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ราชกิจจาฯประกาศ 2 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:43 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ 2 พรรคการเมือง สิ้น
สภาพการเป็นพรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคประชาธิปไตย พรรคเพื่อนไทย มีผลตั้งแต่งวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-419213 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-419213
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วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.06 น. 
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศให้ 2 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรค
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550 น้ัน  
 พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนต้องด าเนินการตามมาตรา 141  วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 3/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 
14 กันยายน พุทธศักราช 2561 มีผลใช้บังคับ และต้องด าเนินการตามมาตรา 141/1  วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา 
 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาตามมาตรา 141  วรรค
หนึ่ง (3) และมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560  ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561  ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 
2561 พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไม่สามารถด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคประชาธิปไตยเพื่อ
ประชาชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
เดียวกัน  
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศให้พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนสิ้นสภาพความเป็น พรรค
การเมืองตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561  เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ประกอบมาตรา 91 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
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 นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคเพื่อนไทย
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้มีประกาศนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อนไทยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 น้ัน 
 พรรคเพื่อนไทยต้องด าเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า พรรคเพื่อนไทยไม่สามารถด าเนินการตาม
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 ได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91  วรรคหนึ่ง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพื่อนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 
91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/471566
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เพื่อไทย ปลุก คนก าแพงเพชร ส่งเสียงถึงรัฐบาล ผ่านการเลือกตั้งซ่อม 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 20:02 น.  
 
 
 
 
 
 
 
“อนุสรณ์” ชวน ปชช. เขต 2 ก าแพงเพชร ส่งเสียงถึงรบ. ผ่านการลต.ซ่อม  
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 
2 จ.ก าแพงเพชร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ว่า บรรยากาศการรณรงค์หาเสียงของนายกัมพล ปัญกุล อดีตรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร ในนามพรรคพท. ได้รับเสียงตอบ
รับในระดับที่ดี แต่การเลือกตั้งซ่อมที่ต้องสู้กับพรรคแกนหลักรัฐบาล ที่กุมอ านาจรัฐไว้ในมือ ไม่มีครั้งใดง่าย สิ่งที่ทีมหา
เสียงพรรคพท. สื่อสารกับพี่น้องประชาชน ชาวเขต 2 จ.ก าแพงเพชร คือ แม้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ จะไม่ส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่สามารถส่งสัญญาณดังๆถึงรัฐบาลอย่างเป็นทางการว่า พี่น้องประชาชนรู้สึกอย่างไร พึงพอใจกับ
ผลงานพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในระดับใด นโยบายที่ได้หาเสียง
ไว้ เมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 ได้ท าตามที่หาเสียงและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือไม่ สัญญาว่าจะลดภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 10% ก็แก้เกี้ยวว่า เป็นแค่ยกตัวอย่างตอนหาเสียง จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 425 บาท เท่ากันทั่ว
ประเทศ พอมาเป็นรัฐบาลปรับจริงแค่ 5-6 บาท นโยบายมารดาประชารัฐ ที่จะให้เงิน ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ ได้ให้ใครไป
แล้วหรือยัง เบี้ยผู้สูงอายุที่จะปรับเพิ่ม ปรับได้หรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ สารภาพชัดว่า รัฐบาลมีปัญหามาก โดยเฉพาะการ
ใช้จ่ายงบทุกโครงการ ทุกนโยบายที่หาเสียงไว้ ไม่รู้วิธีการว่าจะท าอย่างไรให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายที่แถลงไว้ได้ เรา
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่นโยบายหาเสียง นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ไม่สามารถท าได้ แล้วไม่เกิดผลอะไร สารพัดปัญหา
ที่รุมเร้ารัฐบาล ถูกรุมสหบาทา จนกลายเป็นต าบลกระสุนตก สารพัดไวรัสรุมเร้า ไหนจะปัญหาส่งออกพัง ท่องเที่ยวทรุด 
สินค้าเกษตรราคาตกต่ า ประกาศให้ราคาอ้อย 1,000 บาทขึ้นไปต่อตัน ตอนนี้ราคาตกต่ า ห่างไกลจากที่ประกาศไว้มาก 
ปัญหาภัยแล้งที่หนักสุด รุนแรงสุดในรอบ 60 ปี ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ปัญหาไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ปัญหาส.ส.
เสียบบัตรแทนกัน ปัญหารัฐบาลขาดเสถียรภาพ กลายเป็นรัฐบาลอมโรค ท าอะไรไม่ค่อยได ้
 “โพลแทบทุกส านัก สะท้อนรัฐบาลขาลงเต็มสูบ แต่ดูเหมือนรัฐบาลไม่สนใจ ดังนั้น เสียงของพี่น้อง
ประชาชน เขต 2 ก าแพงเพชร จะท าหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศว่า ประชาชนเดือดร้อนทั่วทุกหย่อมหญ้า ถึงเวลาที่
รัฐบาลต้องเคารพและฟังเสียงประชาชน เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1954254 
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พปชร. ลุย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม 8 ก.พ.-รมต.ลงช่วยได้ แต่นอกเวลาราชการ  
ไทยรัฐออนไลน7์ ก.พ. 2563 12:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมศักดิ์ เทพสุทิน" แกนน า พปชร. เผย ส่งทีม ก.ม.พปชร.คุย กกต.หารือปม รมต.ยันช่วยหาเสียงได้แต่ต้องนอก
เวลาราชการ ชี้ เลือกตั้งซ่อม ไม่ง่าย ปัด มีปัญหาเรื่องส่งตัวผู้สมัคร ส.ส. 
 วันที่ 7 ก.พ. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการ
เลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก าแพงเพชร ในวันที่ 23 ก.พ. ว่า ตนในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งจากพรรคให้เป็น ผู้อ านวยการ
เลือกตั้งซ่อม เขต 2 จ.ก าแพงเพชร ได้พูดคุยกับ ส.ส. ในพื้นที่ใกล้เคียง ทุกคนพร้อมลงไปช่วยหาเสียงอย่างเต็มที่ ส่วน
คนที่อยู่จังหวัดไกลๆ ได้ขอให้ท าตารางงานมา พวกเขาอยากลงไปช่วยหาเสียงด้วย บรรยากาศเบื้องต้นขณะนี้น่ายินดี 
ทุกคนในพรรคพลังประชารัฐพร้อมเพรียงกัน รวมใจกันช่วยอย่างเต็มที่ โดยการลงพื้นที่ช่วยหาเสียง จะเริ่มในวันที่ 8 
ก.พ.นี้ นอกจากนี้ในเบื้องต้น ตนได้ให้นักกฎหมายของพรรคไปหารือกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า รัฐมนตรี
ของพรรคสามารถลงไปช่วยหาเสียงได้หรือไม่ ซึ่งทางกกต.ให้ค าตอบว่าท าได้ แต่เวลาลงไปช่วยจะต้องไม่สุ่มเสี่ยง ต้อง
เป็นนอกเวลาราชการ ส่วน ส.ส.หากไม่มีประชุมสภา สามารถไปได้ 
 เมื่อถามว่า มีคนวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อาจมีการดึงอ านาจรัฐไปช่วยหาเสียง นายสมศักดิ์ กล่าว
ว่า ช่วงเวลาราชการเราไม่ไปอยู่แล้ว และเราจะไม่เอาคนของรัฐหรือข้าราชการไปช่วยหาเสียงเด็ดขาด ตนเคยผ่านการ
เลือกตั้งซ่อมหลายครั้ง ที่ผ่านมาไม่เคยท าผิดกฎหมาย ตนรักษากกฎระเบียบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาตลอด 
 "การเลือกตั้งยากทุกครั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่ง่ายเลย เราต้องเอางานและนโยบายตอนหา
เสียงใหญ่ไปพูดคุยกับประชาชนว่าเราท าส่วนไหนส าเร็จไปบ้างแล้ว เรื่องต่างๆ เหล่านี้จะถูกถามจากประชาชนในพื้นที่
อย่างแน่นอน ดังนั้นเราต้องตอบให้ได้ ต้องชี้แจงท าความเข้าใจ และให้ ส.ส.ช่วยชี้แจง" นายสมศักดิ์ กล่าว 
 เมื่อถามว่า มีกระแสถึงความขัดแย้งในการส่งตัวผู้สมัคร หลังจากที่พรรคส่ง นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ลูก
ชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร ลงเลือกต้ังซ่อม นายสมศักดิ์ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ มีคน
สนใจมาร่วมงานเยอะมาก จึงมีผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งซ่อมหลายราย ดังนั้นจึงต้องท าไพรมารีโหวต ท าตามที่
กฎหมายก าหนดทุกอย่างก็จบ วันนี้ทุกคนพร้อมไปช่วยงานทั้งหมด ท าให้เห็นว่า ปัญหาขัดแย้งที่ร่ าลือกันไม่เป็น  
ความจริง. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766123 
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อนุกมธ.แก้รธน. ชะลอถกม.256 หลังความเห็นแตก ซีกรบ. ชี้ เข็นยังไงก็ไม่ผ่านส.ว.ชุดนี้ 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 22:18 น.  
 
 
 
 
 
 
 
อนุกมธ.แก้รธน. ชะลอพิจารณา ม.256 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม หลังความเห็นแตก ชี้ เข็นยังไงก็ไม่ผ่านส.ว.ชุดนี้ 
เหตุ คนเหล่านี้เคยเป็นมือยื่นศาล ล้มแก้ฉบับปี50 
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพพันธ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
อนุกมธ.ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ในคณะกมธ.
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาในมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติ่มรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
เนื่องจากยังมีความเห็นออกเป็น 2 ทาง 1.ฝ่ายที่สนับสนุนให้แก้ไขมาตรา 256 ซึ่งได้ยกเหตุผลว่า สมควรให้มีการแก้ไข
ได้ง่ายขึ้นกว่าบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในปัจจุบัน 2.ฝ่ายที่คัดค้านการแก้ไขมาตรา 256 เพราะเห็นว่า เมื่อมีการแก้ไข
จะต้องมีการท าประชามติ อันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณถึงประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับ
การแก้ไขมาตรา 256 แม้ในที่ประชุมจะมีกมธ.เสนอว่า จ าเป็นที่ต้องแก้ไขให้เป็นสากล แต่จากการสืบค้นทางวิชาการ
พบว่า ในหลายประเทศก็ได้ก าหนดขั้นตอนของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยากกว่าของประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่นที่
ก าหนดให้เสียงข้างมาก 2ใน3 หรือบางประเทศต้องผ่านการลงมติให้ความเห็นชอบจากทีละสภา 
 “ที่ส าคัญมาตรา 256 มีเจตนารมณ์ต้องการแก้ไขปัญหาเสียงข้างมากลากไปที่เกิดขึ้นในกรณีแก้ไข
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 จนถึงขั้นมีการเสนอเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบุคคลที่ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเวลานั้น 
ปัจจุบันยังส.ว.ตามบทเฉพาะกาลในปัจจุบันด้วย จึงมีความเป็นไปได้ที่ส.ว.ย่อมจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 256 
ด้วยเหตุน้ีท าให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯในมาตรา 256 จ าเป็นต้องชะลอการพิจารณาไปก่อน เพื่อให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้เดินหน้าพิจารณาเรื่องอ่ืนๆต่อไป” นายไพบูลย์ กล่าว และว่า 
 นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ส าหรับการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แบ่งกลุ่มการพิจารณาออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มมาตราที่น่าจะสามารถแก้ไขได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขมาตรา 256 โดยเชื่อว่า หลังจากที่กมธ.มี
ข้อเสนอออกมา จะสามารถน าไปสู่การแก้ไขได้ 2.กลุ่มมาตราที่อาจต้องใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 -2 ปี เพื่อรอให้ส.ว.
ชุดใหม่ เช่น ระบบการเลือกต้ังส.ส.และประเด็นที่เป็นความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง ซึ่งไม่สามารถหาความเห็น
ร่วมกันในช่วงเวลาการท างานของคณะกมธ. และกลุ่มที่ 3 เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระท าได้ เพราะจะไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากส.ว.ตามบทเฉพาะกาล เช่น มาตรา 256 ซึ่งเชื่อว่า ส.ว.จะไม่เห็นด้วย รวมไปถึงการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ
และการแก้ไขบทเฉพาะกาล โดยคิดว่าอาจต้องรอให้พ้นระยะเวลา 5 ปีเพื่อให้ส.ว.ชุดใหม่ที่มาจากการเลือกกันเองของ
กลุ่มวิชาชีพมาด าเนินการแทน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1954468 
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ส.ว. สวน ส.ส.โกงลต. ต้องโดนตัดหัว 7ชั่วโคตร! เก่ง ย้อนศร พวกเลียบู๊ตทหาร ต้องโดนก่อน 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 21:18 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
“สมชาย” สวน ส.ส. พวกโกงลต. ต้องโดนตัดหัว 7 ชั่วโครต หลังชงโทษแรงคนท ารปห. เจอ “เก่ง การุณ” ย้อนศร 
พวกเลียท็อบบุ๊ก นั่นแหละต้องโดน 
 กรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาญัตติการตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารเกิดชึ้นอีกในอนาคต ตามที่ 8 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ น าโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอนั้น โดยส.ส.ฝ่ายค้าน ได้อภิปรายเสนอให้ตัดหัวเจ็ดชั่วโครตคนท า
รัฐประหารยึดอ านาจนั้น 
 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์แสดงความเห็นถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า 
“น่าสนใจมากๆ ส.ส.เสนอให้ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรคนท ารัฐประหาร ขอเสนอตัดหัวพวกโกงบ้านกินเมืองและพวกซื้อ
เสียงด้วย สภาน่าจะมีที่ว่างมากเลย555” 
 ท าให้ นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ในโพสต์แสดงความเห็นนายสมชาย โดยระบุว่า 
“เฮ้ยๆ…ให้ตัดหัวไอ้พวกที่เลียรองเท้าบู๊ทก่อนดีมั้ยครับ ชีวิตพวกมึ…ไม่เคยได้อะไรมาด้วยน้ าพักน้ าแรงตัวเองเลย 
นอกจากใช้ลิ้นเลียรองเท้าบู๊ท” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1954354 
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'ชูศักดิ์'ชงเสนอแก้ไขรธน.ไม่ใช่ล้มล้างการปกครอง 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ ถกหมวดสิทธิเสรีภาพ  “ชูศักดิ์” ชงเสนอแก้ไขรธน.ไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ล้มล้างการ
ปกครองฯ   ด้าน “อดีต กรธ.” ย้ าจะแก้ ต้องค านึงถึงพันธกรณีของไทยที่มีต่อตปท.ด้วย 
 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ประธาน กมธ.ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีการพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน
หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
 นายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษา กมธ. เสนอว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรอง
สิทธิ เสรีภาพของประชาชนไว้จ านวนมาก แต่กลับถูกตัดด้วยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ว่าด้วยการ
รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดาประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
หรือของหัวหน้า คสช.ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ส่งผลให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องมาอยู่
ภายใต้บทเฉพาะกาล ทั้งๆที่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการรับรองไว้ในบทถาวรของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไขบทเฉพาะกาลในมาตรานี้ โดยอาจจะก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้ เหมือนกับบทเฉพาะกาล
ในส่วนอื่นๆที่มีการก าหนดระยะเวลาเช่นกัน 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธาน กมธ. เสนอว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนเขียนไว้ดีในรัฐธรรมนูญ 
แต่ในทางปฏิบัติกลับถูกด าเนินคดีความ ขณะที่สิทธิเสรีภาพที่หายไปที่ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพ
ในทางการเมืองที่ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันถอดถอนคนในฝ่ายการเมืองได้ผ่านวุฒิสภา แต่ก็มีค าถามอีกว่าในช่วงที่ 
ส.ว. มาจากการแต่งตั้งสมควรที่จะมีสิทธิถอดถอนคนของฝ่ายการเมืองหรือไม่ แต่หากมีการตั้ง ส.ว. ชุดใหม่ก็ควรให้
อ านาจนี้กลับคืนมา หรืออีกทางคือพิจารณาว่า ประชาชนมีสิทธิเข้าช่ือถอดถอนคนในฝ่ายการเมืองหรือไม่ และถ้ามี ควร
ไปรวมอยู่กับอ านาจ ส.ว. เหมือนเดิมหรือไม่ 
 ด้านนายชูศักดิ์ ศิรินิล กรรมาธิการฯจากพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากให้พิจารณาศึกษาแก้ไข มาตรา 49 
ว่าด้วยบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มิได้ โดยมาตรานี้มีความมุ่งหมายป้องกันการใช้รัฐประหารและป้องกันการใช้ก าลังมาล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ในอดีตจะให้อ านาจอัยการสูงสุดในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน แต่ปรากฏว่าครั้ง 
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หนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าให้ประชาชนเป็นผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงเห็นว่ามาตรานี้มีปัญหาพอสมควร 
และใช้มาตรานี้เป็นเครื่องมือทางการเมือง แม้แต่การเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ยังถูกกล่าวหาเป็นการล้มล้าง
การปกครองมาแล้ว ดังนั้น อยากเสนอว่าควรมีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ถือ
ว่าเป็นการกระท าที่ล้มล้างการปกครองฯ 
 "ไม่อยากให้มาตรานี้ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง จนเป็นคดีรกศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น มาตรา 49 
ควรได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนเพื่อให้การใช้อ านาจนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความชัดเจน" นายชูศัก ดิ์ 
กล่าว 
 นายปกรณ์  นิลประพันธ์ กรรมาธิการและอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวว่า หมวดสิทธิ 
เสรีภาพในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจ านวนมาก ดังนั้น การจะแก้ไขในเรื่องใดควรพิจารณาถึง
พันธะกรณีของไทยที่มีต่อต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ ไม่ว่าจะมีสิทธิเสรีภาพมากขนาดไหนแต่กรอบการใช้สิทธิเสรีภาพ
เป็นเรื่องส าคัญ รัฐธรรมนูญต้องถูกใช้เพื่อให้เดินไปข้างหน้า จึงต้องค านึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในอนาคตภายใต้ความท้า
ทายใหม่ด้วย เช่น สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่แสดงให้เห็นว่าได้ ท างานไป
ข้างหน้า  
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองประธานกมธ.และประธานคณะอนุกมธ.ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น กล่าวว่า คณะอนุกมธ.จะรับข้อเสนอจากที่ประชุมไปพิจารณา เพราะเห็นว่าหลาย
เรื่องที่กมธ.ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นนั้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกมธ.มาบางส่วนแล้ว แต่เมื่อที่ประชุมกมธ.
วิสามัญได้มีข้อสังเกต ทางคณะอนุ กมธ.จะน าไปพิจารณาและกลับมาเสนอต่อที่ประชุมต่อไป.... 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756296 
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สยามรัฐออนไลน์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 13:48 
"เพื่อไทย"ชงแก้ม.49 ป้องกันใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง "กมธ.แก้รธน."รับไปพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถกกมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ฟาก "เพื่อไทย"เสนอแก้ไข ม.49 ป้องกันคดีีรกศาล ด้าน "ปกรณ์"แนะแก้ไขหมวด สิทธิ
เสรีภาพต้องค านึงถึงพันธกรณีต่อต่างประเทศ "ไพบูลย์"เผยจะรับข้อเสนอไปพิจารณา 
 วันที่ 7 ก.พ. ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี และเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีวาระพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน
หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
 นายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้จ านวนมาก แต่กลับถูกตัดด้วยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา 
279 ว่าด้วยการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดาประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ส่งผลให้สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนต้องมาอยู่ภายใต้บทเฉพาะกาล ทั้งๆที่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการรับรองไว้ในบท
ถาวรของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไขบทเฉพาะกาลในมาตรานี้ โดยอาจจะก าหนดระยะเวลาการ
บังคับใช้ เหมือนกับบทเฉพาะกาลในส่วนอื่นๆที่มีการก าหนดระยะเวลาเช่นกัน 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนเขียน
ไว้ดีในรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติกลับถูกด าเนินคดีความ ขณะที่สิทธิเสรีภาพที่หายไปที่ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ 
เช่น สิทธิเสรีภาพในทางการเมืองที่ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันถอดถอนคนในฝ่ายการเมืองได้ผ่านวุฒิสภา แต่ก็มี
ค าถามอีกว่าในช่วงที่ ส.ว. มาจากการแต่งตั้งสมควรที่จะมีสิทธิถอดถอนคนของฝ่ายการเมืองหรือไม่ แต่หากมีการตั้ง 
ส.ว. ชุดใหม่ก็ควรให้อ านาจนี้กลับคืนมา หรืออีกทางคือพิจารณาว่า ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนคนในฝ่ายการเมือง
หรือไม่ และถ้ามี ควรไปรวมอยู่กับอ านาจ ส.ว. เหมือนเดิมหรือไม่ 
 นายชูศักดิ์ ศิรินิล กรรมาธิการวิสามัญฯสัดส่วนพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากให้พิจารณาศึกษาแก้ไข
มาตรา 49 ว่าด้วยบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมิได้ โดยมาตรานี้มีความมุ่งหมายป้องกันการใช้รัฐประหารและป้องกันการใช้ก าลังมาล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่ง  
 
 

https://siamrath.co.th/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200207/6a448f857c04815cfec5729ffbd105650773b2887a7c0a7d7a3b94d84d0db7a5.jpg?itok=Qh6eW1f7
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รัฐธรรมนูญในอดีตจะให้อ านาจอัยการสูงสุดในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน แต่
ปรากฎว่าครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าให้ประชาชนเป็นผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงเห็นว่ามาตรานี้มีปัญหา
พอสมควร และใช้มาตรานี้เป็นเครื่องมือทางการเมือง แม้แต่การเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูยก็ยังถูกกล่าวหาเป็น
การล้มล้างการปกครองมาแล้ว ดังนั้น อยากเสนอว่าควรมีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าการเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ล้มล้างการปกครองฯ  
 "ไม่อยากให้มาตรานี้ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง จนเป็นคดีรกศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น มาตรา 49 
ควรได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนเพื่อให้การใช้อ านาจนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความชัดเจน" นายชูศักดิ์ 
กล่าว  
 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมาธิการวิสามัญฯและอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า หมวดสิทธิ
เสรีภาพในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจ านวนมาก ดังนั้น การจะแก้ไขในเรื่องใดควรพิจารณาถึง
พันธกรณีของไทย ที่มีต่อต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ ไม่ว่าจะมีสิทธิเสรีภาพมากขนาดไหนแต่กรอบการใช้สิทธิเสรีภาพ
เป็นเรื่องส าคัญ รัฐธรรมนูญต้องถูกใช้เพื่อให้เดินไปข้างหน้า จึงต้องค านึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในอนาคตภายใต้ความท้า
ทายใหม่ด้วย เช่น สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่แสดงให้เห็นว่าได้ท างานไป
ข้างหน้า  
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯและประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา
วิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ
จะรับข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯไปพิจารณา เพราะเห็นว่าหลายเรื่องที่กรรมาธิการวิสามัญฯได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็นนั้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯมาบางส่วนแล้ว แต่เมื่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้มีข้อสังเกต ทางคณะอนุกรรมาธิการฯจะน าไปพิจารณาและกลับมาเสนอต่อที่ประชุมต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/131397 
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณี สส.เสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกัน พร้อมให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติวาระ 2 และ 3 ใหม ่
 เป็นมติเสียงข้างมากในการวินิจฉัยกรณีการใช้สิทธิออกเสียงลงมติแทนกันของ สส. ระหว่างการลงมติร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 โดยศาลรัฐธรรมนูญพบว่าการออกเสียงในวาระ 1 ขั้นรับหลักการ และขั้นตอน
กรรมาธิการก่อนเสนอให้สภาฯพิจารณาในวาระ 2 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ถือว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ มีเพียงการออกเสียง
โดยไม่สุจริตของ สส.ในวาระ 2 และวาระ 3 เท่านั้น 
 คดีนี้จึงมีปัญหาเฉพาะกระบวนการตรากฎหมาย แต่ไม่มีประเด็นอันเป็นสาระส าคัญของร่างกฎหมายที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศชาติต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ไขปัญหาความ
ล่าช้าและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงมีค าวินิจฉัยให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระ 2 และวาระ 3 ใหม่ให้
ถูกต้องก่อนส่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ล่าสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมสภาฯ เพื่อลงมติวาระ 2 ให้ความเห็นชอบเป็นรายมาตรา และ
วาระ 3 เห็นชอบทั้งฉบับใหม่ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้แล้ว ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุหลัง
เสร็จสิ้นขั้นตอนของสภาฯ และวุฒิสภาแล้วคาดว่า ตามขั้นตอนนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายไดภ้ายในเดือนกุมภาพันธ์นี ้
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/393404 
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‘วิปรัฐบาล’ โล่ง ร่าง พ.ร.บ.งบฯไม่โมฆะ เข้ม ส.ส.โหวตวาระ 2-3 ใหม่ ไม่ผิดซ้ า 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:49 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ที่ประชุม
สภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 วาระ 2-3 ใหม่ ว่าที่ประชุมวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน กับประธานสภา ได้
ข้อสรุปว่าจะประชุมสภาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ วาระ 2 และ 3 ใหม่ตามค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในฐานะวิปรัฐบาลต้องขอขอบพระคุณค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมากที่เป็น
ทางออกให้กับประเทศ ทั้งในการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 จะเปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้อภิปรายอย่างเต็มที่ ท าทุกอย่างให้
ถูกต้องตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าพิจารณาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ไม่เสร็จ ก็จะพิจารณาต่อในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ ในส่วนของวิปรัฐบาลจะก าชับ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ให้ทุกคนยึด
ข้อบังคับการประชุมสภาและข้อกฎหมาย โดยเฉพาะการเสียบบัตรลงคะแนนช่วงโหวตรายมาตราอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าอีก และให้ทุกคนเข้าร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นในการพิจารณาวาระ 3 ก่อนจะส่งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
ให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไป 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1953948 
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'วิษณุ' โล่งอก พ.ร.บ.งบ 63 ไม่โมฆะ เรื่องส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ไม่ใช่เรื่องของ ศาลรัฐธรรมนูญ  
7 ก.พ. 2563 - 18:41 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
'วิษณุ' โล่งอก พ.ร.บ.งบ 63 ไม่โมฆะ เรื่องส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ไม่ใช่เรื่องของ ศาลรัฐธรรมนูญ  
 เวลา 17.30น. วันที่ 7 ก.พ. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ภายหลัง ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นโมฆะ ว่า ร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณฯไม่ได้ตกไปหรือโมฆะทั้งฉบับ ส่วนเรื่องความสุจริตหรือไม่สุจริตอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบ
ด าเนินคดีต่อไป ไม่เกี่ยวอะไรกับศาลรัฐธรรมนูญ 

 ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญชี้แล้ว ส.ส.รัฐบาล เสียบบัตรแทนกัน-พรบ.งบ 63 ไม่โมฆะ 
 ส าหรับวาระที่ 2 ที่ศาลวินิจฉัยให้เสียไปนั้น จะเริ่มต้นพิจารณาในขั้นตอนที่คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณฯพิจารณาเสร็จแล้วและเสนอสภาฯพิจารณาเห็นชอบตั้งแต่มาตรา 1 เรื่อยไป ใครสงวนมาตราอะไร
กันไว้ก็ว่ากันไปแต่ทุกคนเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างต้องรีบร้อนรวดเร็วให้เสร็จใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. ที่ศาลมีค า
วินิจฉัย 
 ตนได้เรียนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมทราบแล้ว และทราบว่านาย
ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯก าหนดให้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าววันที่ 13 ก.พ. เป็นต้นไป เมื่อพิจารณากันเสร็จและลง
มติวาระ 3 เสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ว.ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน จากนั้น ส.ว.จะส่งกลับมายังรัฐบาลซึ่งมีเวลา 
5 วันก่อนน าขึ้นกราบบังคมทูล คาดว่าทูลเกล้าฯได้ภายในเดือน ก.พ. 
 เมื่อถามว่า สภาฯมีสิทธิอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ในวาระ 2 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มีสิทธิจะ
อภิปรายมากหรือน้อยแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งตนไม่อาจชี้น าได้ 
บอก ป.ป.ช.เจ้าของเรื่องสอบส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 
 เมื่อถามถึงการด าเนินการกับผู้เสียบบัตรแทนกัน นายวิษณุ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แตะต้อง เพราะ
ไม่ใช่เรื่องของศาล ต้องไปตรวจสอบกันเอง และไม่ว่าภายหลังผลการตรวจสอบการเสียบบัตรจะเป็นอย่างไร ผิดหรือไม่
จะไม่ย้อนมาท าให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณนั้นเสียไป 
 อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวสภาฯมีสิทธิเอาเรื่องกับผู้เสียบบัตรแทนกันได้ ใครก็สามารถร้อง เรียน
เหมือนกับที่มีการยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ มันเป็นเรื่อง
พฤติกรรมของส.ส. ไม่ใช่คดีอาญาธรรมดา เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ป.ป.ช. จะเป็นเจ้าของเรื่องที่ต้องตรวจสอบ
ก่อนเป็นด่านแรก 
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 เมื่อถามว่าส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกับเจ้าของบัตร มีโทษเหมือนกันหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เรายังไม่ทราบ
เลยว่ามีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ แต่ละคนมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน บางคนอ้างว่าบัตรคาอยู่เพราะตัวเขาไม่อยู่ บาง
คนก็อ้างว่าให้คนอื่นเสียบบัตรแทนโดยยินยอมและยืนควบคุมอยู่ สิ่งเหล่านี้หากเป็นความผิดจะไม่เหมือนกัน โทษก็จะ
ไม่เหมือนกัน เว้นแต่เป็นการสมคบกันแบบนั้นจะถือเป็นตัวการทั้งคู่ 
เมื่อถามว่าศาลวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ถือว่าแฮปป้ีใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “รู้สึกโล่งอก” 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3541150 
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ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญชี้แล้ว ส.ส.รัฐบาล เสียบบัตรแทนกัน-พรบ.งบ 63 ไม่โมฆะ  
7 ก.พ. 2563 - 15:41 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ไม่โมฆะ ปมส.ส.เสียบบัตรแทนกัน แต่ให้ลงมติ
ใหม่ วาระ 2-3 ก่อนส่งให้ ส.ว. ต่อ 
 วันนี้ (7 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจาลงมติกรณีประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา  148 
วรรค 1 (1) ว่า พระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมานรายจ่ายพศ.2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 กรณีที่มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทน ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ภริม พูลเจริญ 
ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และสมบูรณ์ ชารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 
วรรคหนึ่ง (1) ท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 
 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
วินิจฉัยได้ โดยไม่จ าเป็นต้องไต่สวน ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พศ.2561 มาตรา 58 วรรค 1 จึงนัดลงมติในวันน้ี 
 ล่าสุดองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้พระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบ
ประมานรายจ่ายพ.ศ.2563 ไม่เป็นโมฆะ และให้ลงมติใหม่ในวาระที่ 2 และ 3 ก่อนส่งให้วุฒิสภาลงมติต่อ 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3540360 
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'วิษณุ' โล่งอก ศาลรธน.ไม่ฟันร่างพ.ร.บ.งบฯเป็นโมฆะ ส่วนปมเสียบบัตรโยน ป.ป.ช.ตรวจสอบ 
07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 19:24 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 ก.พ.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นโมฆะว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ
ไม่ได้ตกไปหรือโมฆะทั้งฉบับ ส่วนเรื่องความสุจริตหรือไม่สุจริตอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบด าเนินคดีต่อไป ไม่
เกี่ยวอะไรกับศาลรัฐธรรมนูญ ส าหรับวาระที่  2 ที่ศาลวินิจฉัยให้เสียไปนั้น จะเริ่มต้นพิจารณาในขั้นตอนที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯพิจารณาเสร็จแล้วและเสนอสภาฯพิจารณาเห็นชอบตั้งแต่มาตรา 1 
เรื่อยไป ใครสงวนมาตราอะไรกันไว้ก็ว่ากันไปแต่ทุกคนเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างต้องรีบร้อนรวดเร็วให้เสร็จใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. ที่ศาลมีค าวินิจฉัย ซึ่งตนได้เรียนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม
ทราบแล้ว และทราบว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯก าหนดให้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าววันที่ 13 ก.พ. เป็นต้นไป
เมื่อพิจารณากันเสร็จและลงมติวาระ 3 เสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ว.ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน จากนั้น ส.ว.จะ
ส่งกลับมายังรัฐบาลซึ่งมีเวลา 5 วันก่อนน าขึ้นกราบบังคมทูล คาดว่าทูลเกล้าฯได้ภายในเดือน ก.พ. เมื่อถามว่า สภาฯมี
สิทธิอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ในวาระ 2 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มีสิทธิจะอภิปรายมากหรือน้อยแต่ทุกคนต้อง
เข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งตนไม่อาจช้ีน าได้ 
 เมื่อถามถึงการด าเนินการกับผู้เสียบบัตรแทนกัน นายวิษณุ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แตะต้อง เพราะ
ไม่ใช่เรื่องของศาล ต้องไปตรวจสอบกันเอง และไม่ว่าภายหลังผลการตรวจสอบการเสียบบัตรจะเป็นอย่างไร ผิดหรือไม่
จะไม่ย้อนมาท าให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณนั้นเสียไป อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวสภาฯมีสิทธิเอาเรื่องกับผู้เสียบบัตรแทน
กันได้ ใครก็สามารถร้องเรียนเหมือนกับที่มีการยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ตรวจสอบ มันเป็นเรื่องพฤติกรรมของส.ส. ไม่ใช่คดีอาญาธรรมดา เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ป.ป.ช. จะเป็นเจ้าของ
เรื่องที่ต้องตรวจสอบก่อนเป็นด่านแรก 
 เมื่อถามว่า ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกับเจ้าของบัตร มีโทษเหมือนกันหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เรายังไม่ทราบ
เลยว่ามีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ แต่ละคนมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน บางคนอ้างว่าบัตรคาอยู่เพราะตัวเขาไม่อยู่ บาง
คนก็อ้างว่าให้คนอื่นเสียบบัตรแทนโดยยินยอมและยืนควบคุมอยู่ สิ่งเหล่านี้หากเป็นความผิดจะไม่เหมือนกัน โทษก็จะ
ไม่เหมือนกัน เว้นแต่เป็นการสมคบกันแบบนั้นจะถือเป็นตัวการทั้งคู่ เมื่อถามว่าศาลวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ถือว่าแฮปปี้ใช่
หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “รู้สึกโล่งอก” 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56567 
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ไร้ข้อกังขา!มือเปิดประเด็นเสียบบัตรแทนกัน เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 19:02 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 ก.พ.63 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นส.ส.เสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกัน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "ผมเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการ
ลงมติร่างพรบ.งบประมาณในวาระ 2 และ 3 เสียใหม่ให้ถูกต้อง ผมไม่ได้มีเจตนาให้ร่างพรบ.เป็นโมฆะ เพราะหากตก
เป็นโมฆะต้องเริ่มกระบวนการเสนอใหม่ ซึ่งใช้เวลานาน 
 ผมเพียงต้องการให้ผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเท่านั้น อย่าทรยศต่อความไว้วางใจ
ของประชาชน" 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56565 
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นิพิฏฐ์ เห็นด้วย ศาลชี้งบ’63 ไม่โมฆะ ชี้ ที่เปิดปมนี้ แค่อยากให้ส.ส.ท างาน สมหน้าที่ผู้แทน 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 21:59 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
นิพิฏฐ์ เห็นด้วย ศาลรธน. ชี้งบ’63 ไม่โมฆะ ชี้ เปิดประเด็นนี้ แค่อยากให้ส.ส.ท างาน สมกับที่คนเลือกมา   
 กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 เสียง วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 ไม่เป็นโมฆะ เนื่องจากไม่มีประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ แต่มีกระบวนการตรากฎหมาย
ฉบับนี้ไม่ชอบ เนื่องจากกรณีเสียบบัตรแทน สภาจึงต้องกลับไปเริ่มกระบวนการพิจารณาในวาระสองและสามใหม่ ก่อน
เสนอให้วุฒิสภาพิจารณาให้เป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ง 
 วันนี้ (7 ม.ค.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์แสดง
ความเห็น โดยระบุว่า 
 “ผมเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการลงมติร่างพรบ.
งบประมาณในวาระ 2 และ 3 เสียใหม่ให้ถูกต้อง ผมไม่ได้มีเจตนาให้ร่างพรบ.เป็นโมฆะ เพราะหากตกเป็นโมฆะต้องเริ่ม
กระบวนการเสนอใหม่ ซึ่งใช้เวลานาน 
 “ผมเพียงต้องการให้ผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเท่านั้น อย่าทรยศต่อความ
ไว้วางใจของประชาชน” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1954449 
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/o3130a2ff84867c8062f2a1874fec12a1_4620693218518119390_๒๐๐๒๐๗_0321.jpg
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ด่วน มติศาลรธน. 5-4 ร่างพ.ร.บ.งบฯปี 63 ไม่โมฆะ ให้โหวตใหม่ วาระ 2-3  
ไทยรัฐออนไลน7์ ก.พ. 2563 15:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ด้วย
มติ 5 ต่อ 4 ไม่โมฆะ และให้โหวตใหม่ ในวาระ 2-3   
 วันที่ 7 ก.พ. ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่ง
ความเห็น ของ ส.ส. กรณีส.ส.เสียบบัตรลงคะแนน แทน นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม 
พูลเจริญ ส.ส.สุมทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ตามรธน.มาตรา 
148 วรรคหนึ่ง (1) ท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่  
 ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 
ล้านล้านบาท ด้วยมติ 5 ต่อ 4 ไม่เป็นโมฆะ และให้โหวตใหม่ ในวาระ 2-3  
 โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกหนังสือนัดวินิจฉัย กรณีประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ ส.ส. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัย
ได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย พร้อมทั้งนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และ
ลงมติ ในวันนี้ (7 ก.พ.)  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766088 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1766088
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มติศาลรธน.5-4ร่างพ.ร.บ.งบฯไม่โมฆะ โหวตใหม่วาระ2-3 
                    
 
 
 
 
 
 
 
ศาลรธน.มีมติ 5 ต่อ 4 ไม่โมฆะร่างพ.ร.บ.งบฯ63 และโหวตใหม่วาระ 2-3 
 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณากรณีประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าคดีมี
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยไต้ โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย... 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/756320


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

 

 
เปิดค าวินิจฉัย ศาลรธน.ท าไม ส.ส.เสียบบัตรแทน ไม่ท าให้ พ.ร.บ.งบฯ 63 โมฆะ  
ไทยรัฐออนไลน ์7 ก.พ. 2563 19:07 น. 
 
 
 
 
 
 
เปิดค าวินิจฉัยฉบับเต็ม ของศาลรธน. ด้วยมติเสียงข้างมาก เหตุใด คดีส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ถึงไม่ท าให้ร่างพ.ร.บ.
งบประมาณปี 63 เป็นโมฆะ เพียงแต่ต้องให้สภา ด าเนินการโหวตวาระ 2 และ 3 ใหม ่
 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็น ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 2 ค าร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ 
 ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ซึ่งผลการลงมติ ศาลรัฐธรรมนญู
เห็นว่า คดีนี้ไม่มีประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อความหรือเนื้อหาสาระของ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่
อย่างใด ทั้งไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความผิดทางอาญา หรือทางจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใด คงมีประเด็น
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะเรื่องกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เท่านั้ น ส่วนบุคคลใด
จะต้องรับผิดรับโทษอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปด าเนินการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงข้างมาก วินิจฉัยว่า การกระท าโดยไม่สุจริตใช้สิทธิออกเสียงลงมติแทนผู้ที่
ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมด้วยนั้น เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ 
โดยไม่อยู่ในอาณัติมอบหมายของผู้ใด และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
114 ทั้งสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 120 วรรคสาม และการ
ออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 40 วรรคสาม 
 ข้อเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 14.30 นาฬิกา ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการพิจารณา
วาระที่สอง และวาระที่สาม ปรากฏการแสดงตนและลงมติของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่
นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ รับเองว่าตนไม่อยู่ในที่ประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิได้
อยู่ในห้องประชุม แต่ปรากฏว่า มีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตน และลงมติแทน ย่อมมีผลเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนที่ไม่สุจริต ท าให้ผลการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวัน
และเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่ชอบด้วย 
 ปัญหาว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตกไปทั้งฉบับ ตามค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 - 18/2556 และค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3 – 4/2557 หรือไม่ เห็นว่า ประเด็นข้อ
วินิจฉัย พฤติการณ์แห่งคดีและบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแตกต่างจากประเด็นข้อ
วินิจฉัย พฤติการณ์แห่งคดี และบทกฎหมายในคดีน้ีอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ คดีนี้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับข้อความอันเป็น
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่มีปัญหาที่กระบวนการตราร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้เท่านั้น ทั้งข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็ปรากฏชัดว่าการพิจารณา ออกเสียงลงมติของสภาผู้แทนราษฎรใน
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรียง
ตามล าดับมาตราในวาระที่สองได้ด าเนินการไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทุกประการ ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไป
โดยสมบูรณ์ก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศชาติจะต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ปัญหาความ
ล่าช้าและอุปสรรคในการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 74 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจก าหนดค าบังคับไว้ในค า
วินิจฉัยได้ด้วย ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวนี้มิได้มีอยู่ในอดีต 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
มาตรา 74 ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่สองและวาระที่สาม และข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ แต่การพิจารณาลงมติในวาระที่หนึ่ง และในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการก่อนน าเสนอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกเสียงลงมติเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่สอง ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปก่อน ที่จะมีการกระท า
อันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเป็นขั้นตอนที่ชอบและมีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้ว จากนั้นให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่แก้ไขให้ถูกต้องดังกล่าวให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ เพื่อด าเนินการตามรัฐธรรมนูญต่อไป พร้อมทั้งให้
สภาผู้แทนราษฎรรายงานผลการปฏิบัติตามค าบังคับต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย 
ส่วนค าร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 78 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เห็นว่า เหตุแห่งค าร้องดังกล่าวเป็นเหตุเดียวกันกับที่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มี  
ค าวินิจฉัยไปในคดีนี้แล้ว กรณีไม่มีเหตุจ าเป็นต้องรับไว้พิจารณาวินิจฉัยให้อีก จึงมีค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766410 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1766410
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7 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:58 น. 
มติศาลรธน.ร่าง พ.ร.บ.งบฯ63 ไม่โมฆะ 
 
 
 
 
 
 
 
ศาล รธน.อ้างความจ าเป็นเร่งด่วน ประเทศชาติรอใช้งบประมาณ ลงมติเสียงข้างมาก ให้พ.ร.บ.งบฯ63 ไม่โมฆะ ให้
แก้ไขด้วยการลงมติวาระ 2,3 ใหม่ พร้อมรายงานผลต่อศาลใน 30 วัน ชี้เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
                7 ก.พ.2563- ศาล รธน.อ้างความจ าเป็นเร่งด่วน ประเทศชาติรอใช้งบประมาณ ลงมติเสียงข้างมาก ให้
พ.ร.บ.งบฯ63 ไม่โมฆะ ให้แก้ไขด้วยการลงมติวาระ 2,3 ใหม่ พร้อมรายงานผลต่อศาลใน 30 วัน ชี้เสียบบัตรลงคะแนน
แทนกันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่กระบวนการผ่านวาระหน่ึงมาโดยชอบรธน.แล้ว  แจงชัดรายละเอียดแตกต่างเทียบเคียง
กับร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2.2 ล้านไม่ได้ ส่วนส.ส.เสียบบัตรแทนกันต้องรับโทษอย่างไรต้องไปด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
          ศาลรัฐธรรมนูญ- 7 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (7 ก.พ.) องค์คณะตุลาการรัฐธรรมได้ประชุม
ปรึกษาพิจารณาคดีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.
พัทลุง พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ 
พรรคภูมิใจไทย เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 
          โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้ไม่มีประเด็นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.
ฉบับนี้ และไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาหรือทางจริยธรรมของส.ส.คนใด คงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา
วินิจฉัยเฉพาะเรื่องกระบวนการตราร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เท่านั้น ส่วนบุคคลใดจะต้องรับโทษอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้อง
ไปด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า การกระท าโดยไม่สุจริตใช้สิทธิออกเสียงลงมติ 
แทนผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมด้วยนั้นเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นส.ส. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ใน
อาณัติมอบหมายของผู้ใด แลละต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 114 ทั้งสมาชิกคน
หนึ่งย่อมมีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 120 วรรคสาม และการออกเสียงลงคะแนนจะ
กระท าแทนกันมิได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 80 วรรคสาม 
        ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 19.30 น. ถึงวันที่ 11 ม.ค.63 ซึ่งเป็นการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ปรากฏการแสดง
ตนและลงมติของนายฉลอง ทั้งที่นายฉลองรับเองว่าตนไม่อยู่ในที่ประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว การที่ส.ส.มิได้อยู่ใน 
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ห้องประชุมแต่ปรากฎว่ามีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแทนย่อมีผลเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่
สุจริต ท าให้ผลการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 ในวันและเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
             ส าหรับปัญหาว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 ตกไปทั้งฉบับตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18 /2556 
(กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาส.ว.)และค าวินิจฉัยที่ 3-4/2557(กรณีร่างพ.ร.บ.กู้เงิน2.2 ล้านล้านบาท) หรือไม่ เห็นว่า
ประเด็นข้อวินิจฉัยพฤติการณ์แห่งคดีและบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแตกต่างจาก
ประเด็นข้อวินิจฉัยพฤติการณ์แห่งคดี และบทกฎหมายในคดีนี้อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือคดีนี้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อความอันเป็นสาระส าคัญของร่างพ.ร.บ.ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่มีปัญหาที่กระบวนการตราร่าง
พ.ร.บ.ฉบับน้ีเท่านั้น ทั้งข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็ปรากฏชัดว่า การพิจารณาออกเสียงลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 1 
ชั้นรับหลักการและการพิจารณาของกรรมาธิการก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่ 
2 ได้ด าเนินการไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ ถือว่าได้เป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณ์ก่อนแล้ว 
 นอกจากนี้ยังมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศชาติจะต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและ
อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 
มาตรา 74 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจก าหนดค าบังคับไว้ในค าวินิจฉัยได้ด้วย ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวนี้มิได้มีอยู่
ในอดีต จึงอาศัยอ านาจตามพ.ร.ป.ดังกล่าว ให้สภาผู้แทนราษฎร ด าเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 
และข้อสังเกตของกรรมาธิการแต่การพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 และขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการก่อนน าเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาออกเสียงลงมติเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่ 2 ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปก่อนที่จะมีการกระท า
อันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเป็นขั้นตอนที่ชอบและมีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้ว จากนั้นให้เสนอร่างพ.ร.บ.ที่แก้ไข
ให้ถูกต้องดังกล่าวให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเพื่อด าเนินการตามรัฐธรรมนูญต่อไป พร้อมทั้งให้สภาผู้แทนราษฎร
รายงานผลการปฏิบัติตามค าบังคับต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย  
 ส่วนค าร้องที่ประธานสภาฯส่งความเห็นของส.ส.จ านวน 78 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่ 6 
ก.พ.นั้น เห็นว่า เหตุแห่งค าร้องดังกล่าวเป็นเหตุเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยในคดีนี้แล้วกรณีจึงไม่มีเหตุ
ต้องรับไว้พิจารณาวินิจฉัยให้อีกจึงสั่งไม่รับค าร้อง  
               ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับค าร้องประธานสภาฯ ที่ส่งความเห็นส.ส.78 คน เป็นกรณีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เต
มียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพรรคเสรีรวมไทย ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยประเด็นเดียวกัน โดยอ้างพฤติการณ์
ของนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย และส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/415469?utm_source 
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สยามรัฐออนไลน์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 15:30  
มติศาลรธน.ชี้ "ร่างพรบ.งบฯ63" ไม่โมฆะ ให้โหวตใหม่ วาระ 2-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรณีเมื่อวันที่ 5 ก.พ.62 ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าว ว่า ได้มีการประชุมปรึกษาพิจารณากรณีที่
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง 
(1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตราขึ้นไม่ถูกต้องตาม
บทบญญัติตามรัฐธรรมนูญ 
 โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง 
และก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย วันนี้ (7 ก.พ. 2563)  
 ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้าน
บาท ไม่โมฆะ และให้โหวตใหม่ ในวาระ 2-3 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/131432 
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7 กุมภาพันธ์ 2563 17:58  
ด่วน ! "ชวน"เรียกประชุมสภาฯถก "พรบ.งบฯ63"วาระ2-3ใหม่ 13 กพ.นี้ หลังศาลรธน.มีค าวินิจฉัย 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (7 ก.พ.63) นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาฯ เป็นนัดพิเศษ วันที่ 13 ก.พ. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระสองและวาระสามอีกครั้ง ตามที่
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุไว้ 
 อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะก าหนดเวลาช่วงดังกล่าวตนได้หารือกับนายชวน พร้อมกับนายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพื่ อก าหนดวันพิจารณาโดยเร็วที่สุด ใน
วันที่ 12 ก.พ.แต่นายสมพงษ์ ระบุว่าในวันดังกล่าวต้องพิจารณาญัตติด่วน ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคอนาคตใหม่ และคณะเสนอให้ สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
รัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ที่ค้างอยู่ ดังนั้นนายชวน จึงขอนัดวันที่ 13 ก.พ.เวลา 09.30 น. 
 “ในขั้นตอนต้องเร่ิมพิจารณาวาระสองใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ชื่อร่าง ไปจนถึงมาตราสุดท้าย โดยส.ส.ที่เสนอค า
แปรญัตติ และกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นสามารถอภิปรายได้ตามกรอบเดิม และลงมติเป็นรายมาตรา ก่อนจะลง
มติวาระสามต่อไป  
 อย่างไรก็ตามหากการประชุมนัดพิเศษไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียว สามารถขยายไปจนกว่าการพิจารณาจะ
แล้วเสร็จวาระให้ความเห็นชอบทั้งฉบับ และเมื่อสภาฯ ลงมติวาระสามแล้วเสร็จ ต้องส่งเรื่องให้วุฒิสภา พิจารณาต่อ
ทันที” นายสรศักดิ์ กล่าว 
 
อ้างอิง :  https://siamrath.co.th/n/131478 
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ชวน นัดสภา 13กุมภา เริ่มโหวตงบ'63 วาระสอง-สามใหม่ ตามค าวินิจฉัยศาลรธน. 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:06 น. 
 
 
 
 
 
"ชวน" นัด ลงมติวาระสอง-สามร่าง กม.งบใหม่ ตามค าวินิจฉัยศาลรธน. 13 ก.พ. ด้าน ฝ่ายค้าน เห็นชอบกรอบ
เวลา 
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ นัดประชุมสภาฯ เป็นนัดพิเศษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระสองและวาระสามอีกครั้ง ตามที่ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะก าหนดเวลาช่วงดังกล่าวตนได้หารือกับนายชวน พร้อมกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.
เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ฐานะผู้น าฝ่ายค้านเพื่อก าหนดวันพิจารณาโดยเร็วที่สุด ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ แต่นายสมพงษ์ 
ระบุว่า ในวันดังกล่าวต้องพิจารณาญัตติด่วนขอสภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และคณะเสนอนั้น 
ยังค้างการพิจารณาอยู่ ดังนั้น นายชวนจึงขอนัดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. ซึ่งในขั้นตอนต้องเริ่มพิจารณาวาระ
สองใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ชื่อร่างไปจนถึงมาตราสุดท้าย โดยส.ส.ที่เสนอค าแปรญัตติและกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็น
สามารถอภิปรายได้ตามกรอบเดิม และลงมติเป็นรายมาตราก่อนจะลงมติวาระสามต่อไป อย่างไรก็ตาม หากการประชุม
นัดพิเศษไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียว สามารถขยายไปจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จวาระให้ความเห็นชอบทั้งฉบับ 
และเมื่อสภาฯลงมติวาระสามแล้วเสร็จ ต้องส่งเรื่องให้วุฒิสภา พิจารณาต่อทันที 
 ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากมติศาลรัฐธรรมนูญที่
วินิจฉัยให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี63 ไม่โมฆะ แต่ให้โหวตวาระ 2-3 ใหม่นั้น ทางประธานสภาได้หารือพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน ได้ข้อสรุปว่า ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. จะประชุมสภาวาระปกติต่อเรื่อเดิมคือญัตติการตั้ง
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาเรื่องไม่รัฐประหารก่อน จากนั้น วันพฤบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ จะประชุมพิจารณาร่าง
งบประมาณวาระ 2 และวาระ 3 ใหม่ ถ้าไม่เสร็จให้พิจารณาต่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือ 15 กุมภาพันธ์ จนแล้ว
เสร็จ โดยเรื่องเวลาดังกล่าว 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกันทั้งหมด 
 
 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1953783 
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7 กุมภาพันธ์ 2563 16:59 
เปิดค าวินิจฉัยฉบับเต็ม "ศาลรธน."ชี้ "พรบ.งบฯ63"ไม่โมฆะ อ้างประเทศต้องได้กฎหมายไปช่วยแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้ไปต่อ! ศาลรธน.มีมติเสียงข้างมาก ให้พ.ร.บ.งบฯ 63 ไม่โมฆะ แม้เสียบบัตรแทนมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ผ่าน
วาระหนึ่งมาโดยชอบรธน.แล้ว ระบุประเทศชาติรองบฯ ไปแก้ปัญหา ใช้อ านาจตามพ.ร.ป.ศาลก าหนดทางออก สั่ง
ลงมติวาระ2-3ใหม่ พร้อมให้รายงานผลภายใน 30 วัน ตีตกค าร้อง "78สส." 
 เมื่อเวลา 13.30 น. องค์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง 
(1) ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีนายฉลอง เทิดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม พูล
เจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรี รัมย์ พรรคภูมิใจไทย เสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกัน  
 โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้ไม่มีประเด็นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.
ฉบับนี้ และไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาหรือทางจริยธรรมของส.ส.คนใด คงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา
วินิจฉัยเฉพาะเรื่องกระบวนการตราร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เท่านั้น ส่วนบุคคลใดจะต้องรับโทษอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้อง
ไปด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า การกระท าโดยไม่สุจริตใช้สิทธิออกเสียงลงมติ 
แทนผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมด้วยนั้นเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นส.ส. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ใน
อาณัติมอบหมายของผู้ใด และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 114 ทั้งสมาชิกคน
หนึ่งย่อมมีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 120 วรรคสาม และการออกเสียงลงคะแนนจะ
กระท าแทนกันมิได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 80 วรรคสาม  
 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 19.30 น. ถึงวันที่ 11 ม.ค.63 ซึ่งเป็นการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ปรากฏการแสดง
ตนและลงมติของนายฉลอง ทั้งที่นายฉลองรับเองว่าตนไม่อยู่ในที่ประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว การที่ส.ส.มิได้อยู่ใน
ห้องประชุมแต่ปรากฎว่ามีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแทนย่อมีผลเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่
สุจริต ท าให้ผลการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 ในวันและเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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 ปัญหาว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 ตกไปทั้งฉบับตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18 /2556 (กรณี
แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาส.ว.)และค าวินิจฉัยที่ 3-4/2557(กรณีร่างพ.ร.บ.กู้เงิน2.2 ล้านล้านบาท) หรือไม่ เห็นว่า
ประเด็นข้อวินิจฉัยพฤติการณ์แห่งคดีและบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแตกต่างจาก
ประเด็นข้อวินิจฉัยพฤติการณ์แห่งคดี และบทกฎหมายในคดีนี้อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือคดีนี้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อความอันเป็นสาระส าคัญของร่างพ.ร.บ.ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่มีปัญหาที่กระบวนการตราร่าง
พ.ร.บ.ฉบับน้ีเท่านั้น ทั้งข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็ปรากฏชัดว่า การพิจารณาออกเสียงลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 1 
ชั้นรับหลักการและการพิจารณาของกรรมาธิการก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่ 
2 ได้ด าเนินการไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ ถือว่าได้เป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณ์ก่อนแล้ว 
 นอกจากนี้ยังมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศชาติจะต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและ
อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 74 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจก าหนดค าบังคับไว้ในค าวินิจฉัยได้
ด้วย ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวนี้มิได้มีอยู่ในอดีต จึงอาศัยอ านาจตาม พ.ร.ป.ดังกล่าว ให้สภาผู้แทนราษฎร ด าเนินการให้
ถูกต้องเฉพาะในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และข้อสังเกตของกรรมาธิการแต่การพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 และขั้นตอน
การพิจารณาของกรรมาธิการก่อนน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาออกเสียงลงมติเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่ 
2 ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปก่อนที่จะมีการกระท าอันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเป็นขั้นตอนที่ชอบและมีผลสมบูรณ์ตาม
รัฐธรรมนูญแล้ว จากนั้นให้เสนอร่างพ.ร.บ.ที่แก้ไขให้ถูกต้องดังกล่าวให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเพื่อด าเนินการตาม
รัฐธรรมนูญต่อไป พร้อมทั้งให้สภาผู้แทนราษฎรรายงานผลการปฏิบัติตามค าบังคับต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
 ส่วนค าร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส.จ านวน 78 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.นั้น เห็นว่า เหตุแห่งค าร้องดังกล่าวเป็นเหตุเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยในคดีนี้แล้วกรณี
จึงไม่มีเหตุต้องรับไว้พิจารณาวินิจฉัยให้อีกจึงสั่งไม่รับค าร้อง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับค าร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ส่งความเห็นส.ส.78 คน เป็นกรณีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมีย
เวส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยประเด็นเดียวกัน โดยอ้างพฤติการณ์ของนางนาที รัชกิจ
ประการ ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคภูมิใจไทย และส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/131463 
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วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
ศาลรธน.ชี้ขาดงบ’63 ไม่เป็นโมฆะ ให้ลงมติวาระ2-3ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
ศาล รธน.มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ชี้ร่างพ.ร.บ.งบ’63ไม่โมฆะ การเสียบบัตรแทนกันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่มี
ประเด็นกระทบข้อความที่เป็นสาระส าคัญ 
 ไม่ผิดอาญาและจริยธรรม ร่างผ่านวาระ1ชอบแล้ว ยกเหตุประเทศชาติรอใช้งบประมาณ พร้อมสั่งสภาฯลง
มติวาระ2-3 ใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้ สว.พิจารณาต่อไป ด้าน’แรมโบ้’จัด22องค์รักษ์พิทักษ์รัฐบาล พร้อมโต้กลับฝ่าย
ค้าน หากซักฟอกใส่ร้ายป้ายสี ขู่สาวไส้เรื่องฉาวในอดีต ขณะ’พท.’เตรียม30ขุนพลซักฟอกรัฐบาล พุ่งเป้าถล่ม’บิ๊กตู่’
บริหารประเทศผิดพลาด 
 เมื่อเวลา13.30น.วันที่ 7กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมได้ประชุมปรึกษา
พิจารณาคดีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส .ส.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา148 วรรคหนึ่ง(1)ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน
3.2ล้านล้านบาท ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีนายฉลอง เทิดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง 
พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐและนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรค
ภูมิใจไทยเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 
 โดยผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้ไม่มีประเด็นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.
ฉบับนี้และไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาหรือทางจริยธรรมของส.ส.คนใด คงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา
วินิจฉัยเฉพาะเรื่องกระบวนการตราร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เท่านั้น ส่วนบุคคลใด จะต้องรับโทษอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้อง
ไปด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
ศาลชี้ลงคะแนนแทนกันไม่สุจริต 
 ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า การกระท าโดยไม่สุจริตใช้สิทธิออกเสียงลงมติ แทนผู้ที่ไม่ได้อยู่
ร่วมประชุมด้วยนั้นเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสส.ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในอาณัติมอบหมายของ
ผู้ใดและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา114 ทั้งสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีหนึ่งเสียงในการ
ออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 120 วรรคสาม และการออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได้ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ80 วรรคสาม โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า การพิจารณาร่าง
พรบ.งบฯเมื่อวันที่ 10-11มกราคม63 ซึ่งเป็นการพิจารณาวาระที่2และ3 ปรากฏการแสดงตนและลงมติของ นายฉลอง 
ทั้งที่นายฉลอง รับเองว่า ไม่อยู่ในที่ประชุม การที่สส.มิได้อยู่ในห้องประชุมแต่มีการใช้บัตรแสดงตนและลงมติแทนย่อม ี
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ผลเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ท าให้ผลการลงมติร่างพรบ.งบฯในวันและเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลัก
นิติธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ไม่ตกทั้งฉบับ-ผ่านวาระ1-2ชอบแล้ว 
 ทั้งนี้ ปัญหาว่าร่างพรบ.งบฯตกไปทั้งฉบับตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่15 -18 /2556 (กรณีแก้ไข
รัฐธรรมนูญเรื่องที่มา สว.)และค าวินิจฉัยที่ 3-4/2557 (กรณีร่างพรบ.กู้เงิน2.2ล้านล้านบาท) หรือไม่ เห็นว่าประเด็นข้อ
วินิจฉัยพฤติการณ์แห่งคดีและบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแตกต่างจากประเด็นข้อ
วินิจฉัยพฤติการณ์แห่งคดี และบทกฎหมายในคดีนี้อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือคดีนี้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับข้อความอันเป็น
สาระส าคัญของร่างพรบ.ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่มีปัญหาที่กระบวนการตราร่างพรบ.ฉบับนี้เท่านั้น ทั้ง
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็ปรากฏชัดว่า การพิจารณาออกเสียงลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1 ชั้นรับหลักการและการ
พิจารณาของกรรมาธิการก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่2 ได้ด าเนินการไปโดย
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ ถือว่าได้เป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณ์ก่อนแล้ว 
ลงมติวาระ2-3ใหม-่ส่ง สว.ต่อไป 
 นอกจากนี้ ยังมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศชาติจะต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและ
อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีพรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561 
มาตรา74 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจก าหนดค าบังคับไว้ในค าวินิจฉัยได้ด้วย ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวนี้มิได้มีอยู่
ในอดีต จึงอาศัยอ านาจตาม พรป.ดังกล่าว ให้สภาผู้แทนราษฎร ด าเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่2และ3และ
ข้อสังเกตของกรรมาธิการแต่การพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 และขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการก่อนน าเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรได้พิจารณาออกเสียงลงมติเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่2 ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปก่อนที่จะมีการกระท าอันไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเป็นขั้นตอนที่ชอบและมีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้ว จากนั้นให้เสนอร่างพรบ.ที่แก้ไขให้
ถูกต้องดังกล่าวให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเพื่อด าเนินการตามรัฐธรรมนูญต่อไป พร้อมทั้งให้สภาผู้แทนราษฎรรายงาน
ผลการปฏิบัติตามค าบังคับต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30วัน นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
 ส่วนค าร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสส.จ านวน 78คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
เมื่อวันที่ 6ก.พ.เห็นว่า เหตุแห่งค าร้องดังกล่าวเป็นเหตุเดียวกันกับที่ศาลมีค าวินิจฉัยในคดีนี้แล้วกรณีจึงไม่มีเหตุต้องรับ
ไว้พิจารณาวินิจฉัยอีก จึงสั่งไม่รับค าร้อง โดยมีรายงานว่า ค าร้องดังกล่าวเป็นกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.
บัญชีรายช่ือพรรคเสรีรวมไทย ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยประเด็นเดียวกัน โดยอ้างพฤติการณ์ของนางนาที รัชกิจประการ สส.
บัญชีรายช่ือพรรคภูมิใจไทยและสส.พรรคพลังท้องถิ่นไท 
เผยลงมติผ่านฉิวเฉียด5ต่อ4เสียง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปอย่างฉิวเฉียดด้วยมติ 5 ต่อ4 เสียง
โดยมีรายงานว่าตุลาการเสียงข้างมาก 5 คนประกอบด้วย นายนุรักษ์ มาประณีต,นายจรัญ ภักดีธนากุล,นายบุญส่ง กุล
บุปผา,นายปัญญา อุดชาชนและนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ส่วนตุลาการเสียงข้างน้อย 4 คน ประกอบด้วย นายทวีเกียรติ 
มีนะกนิษฐ,นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน,์ชัช ชลวรและนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 
อนค.ถูกยุบสส.อภิปราย-โหวตได ้
 ก่อนหน้าศาลจะอ่านค าวินิจฉัยร่างพรบ.งบประมาณฯดังกล่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ว่า ส่วนตัวไม่ได้ตื่นเต้นอะไร แต่ตื่นตาตื่นใจมากกว่า เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเตรียมอะไร เพียงแต่ไม่รู้
ว่า อันไหนคืออันที่ถูกหยิบมาใช้เท่านั้น ซึ่งเราไม่รู้ว่าศาลจะออกทางไหน ซึ่งศาลคงจะมีแนวทางที่ชัดเจนว่า จะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร ไม่เช่นน้ันก็จะต้องไปที่ศาลรอบ 2อีก 
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นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรณีหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในวันที่ 21กุมภาพันธ์ สส.พรรคอนค.
สามารถอภิปรายหรือลงมติได้หรือไม่ว่า ได้ เพราะแม้จะถูกยุบพรรค เขาก็สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ภายในเวลาที่
ก าหนด หรือระหว่างที่ยังหาไม่ได้ก็ยังเป็นสส.อยู่ สมาชิกภาพยังอยู่ ดังนั้นยังโหวตลงมติได้ ยกเว้นคนถูกตัดสิทธิทางการ
เมือง 
ซักฟอกเกินเลย-แก้ข่าว-ฟ้องศาล 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมกับแกนน าวิปรัฐบาลในวันที่ 22 - 23 
กุมภาพันธ์ ที่พัทยา จ.ชลบุรี หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่ายังไม่ทราบ เพราะวันที่ 24กุมภาพันธ์ ตอนเช้ามีประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.)และช่วงบ่ายมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อถามว่า การอภิปรายลักษณะใดถึงจะน าไปด าเนินคดีได้ 
นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องของแต่ละคนจะคิดอย่างไร ตนไม่พูดอะไร เพราะยังไม่รู้เขาพูดอะไร จะไปจ้องฟ้องกลับกันแล้ว 
ส่วนการพูดแบบปั้นน้ าเป็นตัวนั้น บางเรื่องปล่อยไปได้ แต่ถ้าปั้นจนก่อให้เกิดความเสียหาย คนฟังเชื่อ กระทบต่อ
ชื่อเสียงเกียรติคุณ การท างานและเป็นภาระของประเทศชาติ อย่างนั้นต้องใช้มาตราที่ 1.คือ แก้ข่าว อย่าเพิ่งคิดถึงขั้น
ฟ้องร้องและ2.การแก้ข่าวไม่พอ จึงต้องฟ้องร้อง 
บิ๊กป้อมไปให้ก าลังสส.22-23กพ. 
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่
ไว้วางใจ ว่า เขาถามมา เราก็ตอบไป เราตอบแต่เรื่องจริง ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไร เมื่อถามถึงการสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ในวันที่ 22-23ก.พ.จะก าชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
ไม่ต้องก าชับอะไร ถามมาก็ตอบไป เพราะเราไม่ได้ท าอะไรผิด ให้สส.ด าเนินการไป และตนก็จะอาจจะไปเยี่ยมเยียนสส.
ที่ร่วมสัมมนา 
ลั่นขอใช้ความจริงสู้ศึกซักฟอก 
 เมื่อถามต่อว่าจะเป็นการให้ก าลังใจส.ส.ที่จะช่วยรับมือในการอภิปรายหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยัง
ไม่รู้ว่าเขาจะท าอย่างไร แต่เราจะเอาความจริงสู้ เพราะทุกคนมีความจริงทั้งนั้นที่จะตอบ เพราะไม่ได้ท าอะไรที่ผิด
กฎหมาย ตนรู้ว่าท าอะไรบ้าง และไม่จ าเป็นต้องเกร็งข้อสอบ ยืนยันถามอะไรมาก็ตอบไป 
เมื่อถามอีกว่าหากมีการยั่วยุใช้เรื่องส่วนตัวมาอภิปรายจะรับมืออย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าหากอภิปรายในเรื่อง
ส่วนตวัก็จะไม่ตอบและตนจะไม่อารมณ์เสีย ถามมาดีๆก็ตอบไปดีๆ 
‘แรมโบ้’จัด22องครักษ์โต้ฝ่ายค้าน 
 ด้านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้นัดแนะประชุมทีมวอร์รูมที่
เป็นอดีตรัฐมนตรี อดีตสส.และอดีตนักการเมือง ที่เคยสังกัดพรรคไทยรักไทย พลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย จ านวน 
22คนหรือ22อรหันต์มาประชุมร่วมกันหารือเตรียมข้อมูลของฝ่ายค้านเพื่อเตรียมข้อมูลให้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้
ตอบโต้อภิปรายสวนหมัดฝ่านค้านในสภาฯในช่วงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี5ท่าน 
 โดย นายสุภรณ์ กล่าวว่า ทุกท่านที่มาร่วมประชุมวอร์รูม ล้วนมีข้อมูลและมีประสบการณ์ทางการเมือง
ยาวนาน มีข้อมูลของพรรคฝ่ายค้านที่อดีตเคยท าความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนมากมายอย่างไรและหา
ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลบรรดาสส.ผู้อภิปรายของพรรคฝ่ายค้านที่เคยมีประวัติด่างพร้อยในอดีต ซึ่งนอกจากคอยป้อน
ข้อมูลให้กับสส.พปชรแล้ว ทีมวอร์รูม22อรหันต์ที่อยู่นอกสภาฯจะคอยแถลงข่าวตอบโต้ฝ่ายค้านในกรณีใส่ร้ายป้ายสี ขุด
คุ้ย แต่งเรื่องสร้างเรื่องอันเป็นเท็จปั้นน้ าเป็นตัวใสร้ายป้ายสีนายกรัฐมนตรีและคณะ ยืนยันว่า ฝ่ายค้านต้องอภิปรายอยู่
ในกรอบบริหารงานรัฐบาล7เดือนที่ผ่านมา ไม่ควรที่ย้อนกลับไปอภิปรายเรื่องในอดีตยุครัฐบาล คสช.ไม่งั้นเราจะย้อน
แถลงตอบโต้ในยุคอดีตรัฐบาลท่านทักษิณ ไทยรักไทยและยุครัฐบาลพลังประชาชนของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์และยุค
รัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตร เช่นกันว่า ใครมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อประเทศชาติประชาชนย้อนศร
กลับฝ่ายค้านเช่นกัน ทีมวอร์รูม22อรหันต์ จะนัดประชุมกันในวันที่16กพ.เวลา9.00น.ที่ท าการพรรค พปชร. 
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เปิดรายชื่อ22อรหันต์พิทักษ์รบ. 
 ส าหรับอดีต ส.ส.22คน ประกอบด้วย 1.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ 2.นายจ าลอง ครุฑขุนทด 3.นายสุรพร ดนัย
ตั้งตระกูล 4.นายอ านวย คลังผา 5.นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา 6.นายทวี สุระบาล 7.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 8.นาย
สิทธิชัย จรูญเนตร 9.นายฉลอง เรี่ยวแรง 10.นายเวียง วรเชษฐ11. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 12.นายภิรมย์ พลวิเศษ
13.นายธีรยุทธ วานิชชัง 14.นายธเนศ ธ ารงค์ทิพยคุณ 15.นายพิกิฎ ศรีชนะ 16.นายทศพล เพ็งส้ม17.นายเอกภาพ พล
ซื่อ 18.นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ 19.นายรณฤทธิขัย คานเขต 20.นายประนอม โพธิ์ค า 21.นายวัขระ กรรณิการ์และ22.
นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช 
‘เต้’ระดม8พรรคเล็กป้องรัฐบาล 
 ขณะที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เข้าสมทบพรรคร่วมติวเข้ม#สู้ศึกอภิปราย#หัวหน้าพรรคเล็กพร้อมปะ-ฉะ-ดะ!!! ผนึก 3 พรรค
(พรรคไทยศรีวิไลย์-พรรคประชาธรรมไทย-พรรคไทรักธรรม) พร้อมชวน กลุ่มกิจสังคมใหม่(พรรคพลังท้องถิ่นไทย-พรรค
รักฝืนป่าประเทศไทย) กลุ่ม 8 พรรคเล็ก และพรรคเศรษฐกิจใหม่(พรรคฝ่ายกลาง) เข้าร่วมประชุมสัมมนาของ
คณะท างาน พปชร.ที่พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ กรณี ถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
6 รมต. พร้อมทีมนักกฎหมาย ทีมนักเคลื่อนไหวนอกสภา เข้าสบทบทีม อนุชา-สุชาติ-วิรัช เร็วๆนี”้ 
พท.เตรียม30ขุนพลถล่มรัฐบาล 
 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการอภิปรายไม่
ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ขณะนี้คณะท างานร่วมฝ่ายค้านพูดคุยกับผู้ควบคุมเนื้อหาของทุกพรรคเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเรียงเนื้อหา และผู้อภิปราย คาดว่าในสัปดาห์หน้าคงแล้วเสร็จ และ
จากที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเชื่อมั่นในข้อมูลและเนื้อหาที่จะใช้อภิปรายว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเห็นข้อบกพร่อง
ผิดพลาดของรัฐบาลได้อย่างแน่นอน ตัวเลขผู้อภิปรายอยู่ที่ประมาณ 30คน โดยส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นหลัก 
‘ธนาธร’สงสัยไม่สอบ17พยาน 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่(อนค.)กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้มีการไต่
ส่วนพยานเพิ่มเติมคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ว่าอยากให้สังคมช่วยกันตั้งข้ อสงสัยว่าคดีนี้มีเอกสารหลุดจาก 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มาแล้ว พรรคอนาคตใหม่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยื่นสอบพยานทั้ง17คน ที่เป็น
คณะกรรมการสอบสวน ที่วินิจฉัยให้ยกฟ้องในกรณีนี้ตั้งแต่ชั้นกกต.ดังนั้นเราจึงอยากทราบว่า ท าไมศาลรัฐธรรมนูญจึง
ไม่เปิดให้มีโอกาสไต่สวนพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ กกต.ซึ่งเห็นว่าคดีนี้ ควรจะยกฟ้อง เพราะ1.ไม่มีกฎหมายข้อไหนที่
ห้ามพรรคการเมืองกู้เงิน 2.พรรคการเมืองอ่ืนก็กู้เงิน 3.เงินกู้ไม่ใช่รายได้และไม่ใช่เงินบริจาค เช่นเดียวกันกับการก าหนด
วันอ่านค าวินิจฉัย ก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพียงแค่ไม่กี่วัน ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเช่นกัน 
มั่นใจ100เปอร์เซ็นต์กู้เงินไม่ผิด 
  เมื่อถามว่า หากค าวินิจฉัยมีผลออกมาเป็นลบ ในส่วนการท างานนอกสภาจะเป็นอย่างไร นายธนาธร 
กล่าวว่า สส.อนาคตใหม่เชื่อว่าพวกเขามีความหนักแน่นมากกว่าที่หลายคนคิด ดังนั้นเหตุการณ์ผึ้งแตกรักคงจะไม่เกิดขึ้น 
ซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมไว้ส าหรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ จะเกิดเราก็ไม่หวั่น ขอให้
ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่อย่าหวั่นไหว พร้อมเดินด้วยกันต่อไป ตนมั่นใจ100เปอร์เซ็นต์ เพราะมีเอกสารหลุดจาก 
กกต.ที่ยืนยันแล้วว่า คดีดังกล่าวควรจะยกฟ้องไปแล้ว ส่วนวันที่ 21กุมภาพันธ์ น่าจะฟังค าวินิจฉัยอยู่ที่ๆท าการพรรค
และตนไม่กังวล 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471578 
 

https://www.naewna.com/politic/471578
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วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 18.57 น. 
 ‘ชวน’ยึดหลักนิติธรรม!นัดสภาโหวตวาระ2-3ร่างพ.ร.บ.งบฯจบม้วนสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า การลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณพ.ศ.2563 ในวาระ
ที่สอง และวาระที่สาม ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงให้ค าแนะน าให้สภาด าเนินการให้
ถูกต้องว่า ล่าสุด ศาลฯ ได้ส่งหนังสือมายังสภาฯเรียบร้อย ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ มีด าริว่า เรื่องนี้เป็น
เรื่องด่วนและส าคัญกับประเทศ จึงสั่งให้มีการประชุมสภาฯเป็นนัดพิเศษ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. โดย
ศาลฯ ให้ ส.ส. ด าเนินการพิจารณาลงมติในวาระที่สอง วาระที่สาม และข้อสังเกตของคณะกมธ.ให้ถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูญ แล้วเสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเพื่อด าเนินการตามรัฐธรรมนูญต่อไป  
 “เท่ากับว่า ผู้ที่สงวนค าแปรญัตติในครั้งที่แล้วมีสิทธิอภิปราย แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ถ้าจะให้ประหยัดเวลา วิป
รัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ก็สามารถหารือกัน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ คนที่พูดไว้เมื่อครั้งก่อนอาจขอถอนไม่อภิปราย
ก็ได”้ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ  
 น.พ.สุกิจ กล่าวอีกว่า ส่วนสาเหตุที่ไม่นัดประชุมพิเศษในวันที่ 12 กุมภาพันธ์.นั้น เนื่องจากฝ่ายค้านได้
ประสานงานมา โดยอยากให้จบญัตติด่วนของนายปิยะบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคต
ใหม่ พร้อมคณะ เรื่อง ขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้ เกิดรัฐประหารขึ้นอีกใน
อนาคต ดังนั้น นายชวน จึงด าริให้วันดังกล่าวเป็นวันประชุมตามวาระเช่นเดิม คือ มีการพิจารณากระทู้ และญัตติของ
นายปิยะบุตร ตามล าดับ  
 ด้านนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในท านองเดียวกันว่า ตามค าวินิจฉัยของศาล 
ได้ก าหนดให้ สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการลงมติ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ใน
วาระที่ 2 และวาระที่3 ใหม่ให้ถูกต้อง และ ส่งให้สมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งให้สภา
ผู้แทนราษฎรรายงานผลการปฏิบัติตามค าบังคับต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย  
 ซึ่งจากผลของค าวินิจฉัยดังกล่าว ได้รายงานให้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับทราบแล้ว 
โดยประธานสภาฯมีด าริให้ น าเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมอย่างเร็วที่สุดในวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์นี้ แต่ทางวิปฝ่ายค้าน 
เห็นว่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ยังมีวาระค้างการพิจารณาญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันการรัฐประหาร 
ดังนั้นจึงก าหนดให้ น าเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ . 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30น. โดยจะเริ่ม
พิจารณาลงมติในวาระ2 ตั้งแต่มาตราที่ 1 เกี่ยวกับชื่อของร่างพระราชบัญญัติ ไปจนครบทุกมาตรา ส่วนจะใช้เวลา
พิจารณากี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471565 
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วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 18.47 น. 
'วิษณุ'คาดทูลเกล้าฯร่าง พ.ร.บ.งบได้ภายใน ก.พ. โยนปปช.สอบส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์เวลา 17.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นโมฆะว่า ร่างพ.ร.บ.
งบประมาณฯไม่ได้ตกไปหรือโมฆะทั้งฉบับ ส่วนเรื่องความสุจริตหรือไม่สุจริตอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบ
ด าเนินคดีต่อไป ไม่เกี่ยวอะไรกับศาลรัฐธรรมนูญ ส าหรับวาระที่ 2 ที่ศาลวินิจฉัยให้เสียไปนั้น จะเริ่มต้นพิจารณาใน
ขั้นตอนที่คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯพิจารณาเสร็จแล้วและเสนอสภาฯพิจารณาเห็นชอบตั้งแต่
มาตรา 1 เรื่อยไป ใครสงวนมาตราอะไรกันไว้ก็ว่ากันไปแต่ทุกคนเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างต้องรีบร้อนรวดเร็วให้เสร็จใน 30 
วันนับตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. ที่ศาลมีค าวินิจฉัย ซึ่งตนได้เรียนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหมทราบแล้ว และทราบว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯก าหนดให้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าววันที่ 13 ก.พ. 
เป็นต้นไปเมื่อพิจารณากันเสร็จและลงมติวาระ 3 เสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ว.ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน จากนั้น 
ส.ว.จะส่งกลับมายังรัฐบาลซึ่งมีเวลา 5 วันก่อนน าขึ้นกราบบังคมทูล คาดว่าทูลเกล้าฯได้ภายในเดือน ก.พ.  
 เมื่อถามว่า สภาฯมีสิทธิอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ในวาระ 2 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มีสิทธิจะ
อภิปรายมากหรือน้อยแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งตนไม่อาจชี้น า
ได้  เมื่อถามถึงการด าเนินการกับผู้เสียบบัตรแทนกัน นายวิษณุ ตอบว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แตะต้อง เพราะไม่ใช่เรื่อง
ของศาล ต้องไปตรวจสอบกันเอง และไม่ว่าภายหลังผลการตรวจสอบการเสียบบัตรจะเป็นอย่างไร ผิดหรือไม่จะไม่ย้อน
มาท าให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณนั้นเสียไป อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวสภาฯมีสิทธิเอาเรื่องกับผู้เสียบบัตรแทนกันได้ ใคร
ก็สามารถร้องเรียนเหมือนกับที่มีการยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ตรวจสอบ 
มันเป็นเรื่องพฤติกรรมของส.ส. ไม่ใช่คดีอาญาธรรมดา เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ป.ป.ช. จะเป็นเจ้าของเรื่องที่ต้อง
ตรวจสอบก่อนเป็นด่านแรก เมื่อถามว่าส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกับเจ้าของบัตร มีโทษเหมือนกันหรือไม่ 
 นายวิษณุ กล่าวว่า เรายังไม่ทราบเลยว่ามีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ แต่ละคนมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน 
บางคนอ้างว่าบัตรคาอยู่เพราะตัวเขาไม่อยู่ บางคนก็อ้างว่าให้คนอื่นเสียบบัตรแทนโดยยินยอมและยืนควบคุมอยู่ สิ่ง
เหล่านี้หากเป็นความผิดจะไม่เหมือนกัน โทษก็จะไม่เหมือนกัน เว้นแต่เป็นการสมคบกันแบบนั้นจะถือเป็นตัวการทั้งคู่ 
เมื่อถามว่าศาลวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ถือว่าแฮปป้ีใช่หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า “รู้สึกโล่งอก”  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471563 
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08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:14 น 
'ส.ว.เสรี' ยกกรณีร่างพรบ.งบฯปี 63 จวกยับสภาผู้แทนฯเอะอะอะไรก็ส่งศาลรธน. 
 
 
 
 
 
 
 
8 ก.พ.63 - นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเน้ือหาดังนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ พรบ.งบประมาณแผ่นดินฯแล้ว 
 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติ 5 : 4 ว่า พรบ.งบประมาณแผ่นดิน ไม่เป็นโมฆะ และให้สภาผู้แทนราษฎรไปลง
มติในวาระ 2 – 3 ใหม่ ก็เป็นหลักส าคัญของการใช้อ านาจอธิปไตยที่เป็นอ านาจสูงสุดของประเทศ 
 ถึงได้บอกมาตลอดว่า การท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ในวุฒิสภา หรือในรัฐสภา เป็นการท าหน้าที่ใช้
อ านาจสูงสุดแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ การใช้อ านาจดังกล่าว หากพบว่ามีข้อบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่
ถูกต้องในส่วนใด ย่อมเป็นอ านาจหน้าที่ของแต่ละสภาที่มีอ านาจแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
 อันเป็นหลักการส าคัญที่แต่ละสภาต้องยอมรับใน “อ านาจของตนเอง” คือสามารถน ากลับมาพิจารณา 
แก้ไข และมีมติแก้ไขให้ถูกต้องได้ ดังเช่น เทียบเคียงกับการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลเอง เมื่อพบว่ามี
กระบวนการใดบกพร่องศาลก็ยังมีอ านาจในการเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นได้ 
 แต่ในฝ่ายนิติบัญญัติกลับไม่กล้าหรือไม่ยอมแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง กลับต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แก้ไขปัญหาให้ ซึ่งเท่ากับว่าในฝ่ายนิติบัญญัติไม่ยอมรับในอ านาจของตนเอง ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของตนเอง 
 ทั้งๆที่ เห็นข้อบกพร่องผิดพลาดในกระบวนการลงมติอยู่ตรงหน้าชัดๆ ยังไม่ยอมที่จะแก้ปัญหา หรือไม่กล้า
ที่จะแก้ปัญหาที่ตนเองก่อขึ้น จึงได้ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแก้ไขให้ ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น 
 ก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งที่ต้องรับรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา ที่เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติ ประการส าคัญ คือ ต้องยอมรับอ านาจของตนเองก่อน โดยใช้เสียงส่วนใหญ่มีมติเพื่อตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สภา และต้องยอมรับในเสียงข้างมาก 
 ความจริงในเรื่องนี้ เมื่อพบปัญหา สภาผู้แทนราษฎรก็มีอ านาจในการน าร่าง พรบ.งบประมาณฯนี้มาพิจารณา
แก้ไขปัญหาลงมติในสภาผู้แทนราษฎรได้เองอยู่แล้ว เพราะข้อบกรพร่องเกิดจากกระบวนการการลงมติในสภาเอง 
สภาก็มีอ านาจจะแก้ปัญหาของตัวเองได้ 
ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญ 
ไปๆมาๆ ศาลรัฐธรรมนูญเลยกลายเป็นอ านาจสูงสุดของประเทศ 
โชคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ สส.ไปโหวตลงมติใหม่ หากศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่า พรบ.งบประมาณฯเป็นโมฆะ ก็จะยุ่ง
ทั้งประเทศ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56592 

https://www.thaipost.net/main/detail/56592
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07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 19:24 น. 
'วิษณุ' โล่งอก ศาลรธน.ไม่ฟันร่างพ.ร.บ.งบฯเป็นโมฆะ ส่วนปมเสียบบัตรโยน ป.ป.ช.ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 7 ก.พ.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นโมฆะว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ
ไม่ได้ตกไปหรือโมฆะทั้งฉบับ ส่วนเรื่องความสุจริตหรือไม่สุจริตอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบด าเนินคดีต่อไป ไม่
เกี่ยวอะไรกับศาลรัฐธรรมนูญ ส าหรับวาระที่  2 ที่ศาลวินิจฉัยให้เสียไปนั้น จะเริ่มต้นพิจารณาในขั้นตอนที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯพิจารณาเสร็จแล้วและเสนอสภาฯพิจารณาเห็นชอบตั้งแต่มาตรา 1 
เรื่อยไป ใครสงวนมาตราอะไรกันไว้ก็ว่ากันไปแต่ทุกคนเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างต้องรีบร้อนรวดเร็วให้เสร็จใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. ที่ศาลมีค าวินิจฉัย ซึ่งตนได้เรียนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม
ทราบแล้ว และทราบว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯก าหนดให้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าววันที่ 13 ก.พ. เป็นต้นไป
เมื่อพิจารณากันเสร็จและลงมติวาระ 3 เสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ว.ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน จากนั้น ส.ว.จะ
ส่งกลับมายังรัฐบาลซึ่งมีเวลา 5 วันก่อนน าขึ้นกราบบังคมทูล คาดว่าทูลเกล้าฯได้ภายในเดือน ก.พ. เมื่อถามว่า สภาฯมี
สิทธิอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ในวาระ 2 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มีสิทธิจะอภิปรายมากหรือน้อยแต่ทุกคนต้อง
เข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งตนไม่อาจช้ีน าได้ 
 เมื่อถามถึงการด าเนินการกับผู้เสียบบัตรแทนกัน นายวิษณุ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แตะต้อง เพราะ
ไม่ใช่เรื่องของศาล ต้องไปตรวจสอบกันเอง และไม่ว่าภายหลังผลการตรวจสอบการเสียบบัตรจะเป็นอย่างไร ผิดหรือไม่
จะไม่ย้อนมาท าให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณนั้นเสียไป อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวสภาฯมีสิทธิเอาเรื่องกับผู้เสียบบัตรแทน
กันได้ ใครก็สามารถร้องเรียนเหมือนกับที่มีการยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ตรวจสอบ มันเป็นเรื่องพฤติกรรมของส.ส. ไม่ใช่คดีอาญาธรรมดา เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ป.ป.ช. จะเป็นเจ้าของ
เรื่องที่ต้องตรวจสอบก่อนเป็นด่านแรก 
 เมื่อถามว่า ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกับเจ้าของบัตร มีโทษเหมือนกันหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เรายังไม่ทราบ
เลยว่ามีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ แต่ละคนมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน บางคนอ้างว่าบัตรคาอยู่เพราะตัวเขาไม่อยู่ บาง
คนก็อ้างว่าให้คนอื่นเสียบบัตรแทนโดยยินยอมและยืนควบคุมอยู่ สิ่งเหล่านี้หากเป็นความผิดจะไม่เหมือนกัน โทษก็จะ
ไม่เหมือนกัน เว้นแต่เป็นการสมคบกันแบบนั้นจะถือเป็นตัวการทั้งคู่ เมื่อถามว่าศาลวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ถือว่าแฮปปี้ใช่
หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “รู้สึกโล่งอก” 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56567 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56567
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8 ก.พ. 2563 05:30 น. 
ให้โหวตใหม่วาระ 2-3 ร่างงบ 63 สภาฯ นัด 13 ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
ศาล รธน.ชี้-ไม่โมฆะมียกเหตุจ าเป็นด่วน ‘ป้อม’ รับมือซักฟอกไม่ตอบเรื่องส่วนตัว 
 ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ไม่เป็นโมฆะ สั่งน ากลับไปลงมติใหม่วาระ 2-3 ให้ถูกต้อง ไม่
วินิจฉัยความผิดอาญาจริยธรรม ส.ส.กดบัตรแทนกัน สภาฯเด้งรับนัด 13 ก.พ.ลงมติใหม่หมดไฟเขียวผู้สงวนค าแปรญัตติ
อภิปรายได้อีก “วิษณ”ุ โล่งอก คาดน าขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ภายใน ก.พ. “นิพิฏฐ์” บี้ ป.ป.ช.ฟันอาญา 2 ส.ส.ภูมิใจไทย “บิ๊ก
ป้อม” บอกจะไม่อารมณ์เสีย แต่ถ้าถูกชกเรื่องส่วนตัวจะไม่ตอบ “อนุดิษฐ์” มั่นใจคดีเงินกู้ อนค.ไม่กระทบแผนซักฟอก 
“ชลน่าน” โอ่ ทุบเน้นๆ “บิ๊กตู่” มัดด้วยหลักฐานทุจริต “ธนาธร” ลั่นถ้ายุบพรรคลุยแหลกนอกสภาฯ ขู่ลงถนนหรือไม่
อยู่ที่ประชาชนเลิกทนรัฐบาล ปชป.ระส่ าหนัก “อันวา” น า ส.ส.เข้าช่ือชงเปิดประชุมวิสามัญ โละกรรมการบริหารพรรค 
โวยแก้ไขด่วนเลือดไหลไม่หยุดก่อน ส.ส.ใต้สูญพันธุ์ 
 ศาลรัฐธรรมนูญลงมติชี้ขาดร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นโมฆะ 
จากกรณี ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ระบุไม่มีข้อความอันเป็นสาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ แต่มีปัญหาที่กระบวนการตราร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีค าสั่งให้น าร่างกลับไปลงมติในวาระ 2 และ 3 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญศาล 
 
 รธน.วินิจฉัยร่างงบฯ 63 
 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 ก.พ. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี
ที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็น ส.ส. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 
ภายหลังการพิจารณาส านักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารเผยแพร่ข่าวระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้ไม่มีประเด็น
ให้วินิจฉัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความผิดทางอาญา หรือทางจริยธรรมของ 
ส.ส.คนใด คงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะเรื่องกระบวนการตราร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เท่านั้น ส่วนบุคคลใดต้อง
รับโทษอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
ชี้ออกเสียงไม่สุจริต ไม่ชอบด้วย รธน. 
 ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าการกระท าโดยไม่สุจริตใช้สิทธิออกเสียงลงมติ แทนผู้ที่ไม่ได้
อยู่ร่วมประชุมด้วยน้ัน เป็นการละเมิดหลักการพ้ืนฐานของการเป็น ส.ส.ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในอาณัติมอบหมาย
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ของผู้ใด และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทน กันมิได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562  
 ข้อ 80 วรรคสาม ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 2563 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.
63 เวลา 19.30 น. ถึงวันที่ 11 ม.ค.63 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ปรากฏการแสดงตนและลงมติของนายฉลอง ทั้งที่
นายฉลองรับเองว่าตนไม่อยู่ในที่ประชุมวันดังกล่าว แต่ปรากฏว่ามีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแทน 
ย่อมมีผลเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ท าให้ผลการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ในวันและเวลาดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
พฤติการณ์คดีต่างกับเงินกู้ 2.2 ล้านล้าน 
 ส่วนปัญหาว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 ตกไปทั้งฉบับตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 
(กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว.) และค าวินิจฉัยที่ 3-4/2557 (กรณีร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท) หรือไม่ 
เห็นว่าประเด็นข้อวินิจฉัยพฤติการณ์แห่งคดีและบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว
แตกต่างจากประเด็นข้อวินิจฉัยพฤติการณ์แห่งคดี และบทกฎหมายในคดีนี้อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือคดีนี้ไม่มีประเด็น
เกี่ยวกับข้อความอันเป็นสาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มีปัญหาที่กระบวนการตราร่าง พ.ร.บ.
ฉบับนี้เท่านั้น ทั้งข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏชัดว่า การพิจารณาออกเสียงลงมติของสภาฯในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการและ
การพิจารณาของกรรมาธิการก่อนเสนอให้สภาฯพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่ 2 ได้ด าเนินการไปโดยชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ ถือว่าได้เป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณ์ก่อนแล้ว 
 
สั่งลงมติวาระ 2-3 ใหม ่
 นอกจากนี้ยังมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศชาติต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและ
อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินอีกด้วย ปัจจุบันมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 74 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจก าหนดค าบังคับไว้ในค าวินิจฉัยได้ด้วย ซึ่งมิได้มีอยู่ใน
อดีต จึงอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้สภาฯ ด าเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3 และข้อสังเกตของกรรมาธิการ แต่การพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 และขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการ
ก่อนน าเสนอสภาฯ ได้พิจารณาออกเสียงลงมติเรียงตามล าดับมาตราในวาระที่ 2 ได้เสร็จสิ้นไปก่อนที่จะมีการกระท าอัน
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเป็นขั้นตอนที่ชอบและมีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้ว จากนั้นให้เสนอร่าง พ.ร.บ.ที่แก้ไขให้
ถูกต้องดังกล่าวให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ เพื่อด าเนินการตามรัฐธรรมนูญต่อไป พร้อมทั้งให้สภาฯรายงานผลการ
ปฏิบัติตามค าบังคับต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
 
ตีตกค าร้องสอบ “นาที” บินทัวร์จีน 
 ส่วนค าร้องที่ประธานสภาฯ ส่งความเห็นของ ส.ส. จ านวน 78 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่ 
6 ก.พ.นั้น เห็นว่าเหตุแห่งค าร้องดังกล่าวเป็นเหตุเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยในคดีนี้แล้ว กรณีจึงไม่มี
เหตุต้องรับไว้พิจารณาวินิจฉัยให้อีกจงึสั่งไม่รับค าร้อง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับค าร้องดังกล่าวเป็นค าร้องที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย
และ ส.ส.78 คน ยื่นต่อประธานสภาฯ เพื่อส่งความให้ศาลวินิจฉัยประเด็นเดียวกัน โดยอ้างพฤติการณ์ของนางนาที รัช
กิจประการ ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคภูมิใจไทย และนาย โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคพลังท้องถิ่นไท 
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สภาฯ ตั้งแท่นโหวตใหม่ 13 ก.พ. 
 นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ร่าง 
พ.ร.บ.งบฯ ปี 2563 ไม่เป็นโมฆะ แต่ให้ไปลงมติใหม่ในวาระ 2 และ 3 ว่า ได้แจ้งให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ 
รับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยนายชวนได้หารือกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน และเห็นตรงกันว่าจะนัดประชุม
สภาฯ เพื่อลงมติร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2563 ในวาระ 2 และ 3 อีกครั้งในวันที่ 13 ก.พ. เวลา 09.30 น. โดยจะลงมติใหม่
ทั้งหมดตั้งแต่มาตราแรกไปจนถึงมาตราสุดท้าย รวมถึงวาระ 3 และข้อสังเกตแนบท้ายด้วย หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
สามารถไปพิจารณาต่อในวันที่ 14 ก.พ.ได ้
 
ไฟเขียว ส.ส.อภิปรายรายมาตราวาระ 2 
 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เปิดเผยว่าการประชุมสภาฯ วันที่ 13 ก.พ. ลงมติร่าง 
พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 วาระที่ 2-3 และข้อสังเกตของ กมธ.ให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ผู้ที่สงวนค าแปรญัตติในครั้งที่แล้วมี
สิทธิอภิปราย แต่ถ้าจะให้ประหยัดเวลาวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านควรหารือกันเพื่อผลประโยชน์ประเทศ คนที่พูดครั้ง
ก่อนอาจขอถอนไม่อภิปราย สาเหตุที่ไม่นัดประชุมวันที่ 12 ก.พ.เนื่องจากฝ่ายค้านประสานงานมา อยากให้จบญัตติด่วน
ของนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนาคตใหม่ เรื่องขอให้สภาฯตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ประธานสภาฯ ด าริให้ประชุมตามวาระเดิม 
 
“วิษณุ” โล่งอกคาดทูลเกล้าฯใน ก.พ. 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 
ไม่เป็นโมฆะว่า วาระที่ 2 ทุกคนเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างต้องรีบร้อนรวดเร็วให้เสร็จใน 30 วัน เมื่อลงมติวาระ 3 เสร็จแล้ว
จะเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ว.จะใช้เวลาไม่นาน ส่งกลับมายังรัฐบาลมีเวลา 5 วัน คาดว่าทูลเกล้าฯได้ภายในเดือน ก.พ. 
เมื่อถามว่า ศาลวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ถือว่าแฮปปี้หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า “รู้สึกโล่งอก” ส่วนเรื่องความสุจริตหรือไม่
สุจริตอะไรนั้น ต้องไปตรวจสอบด าเนินคดีต่อไป ใครก็สามารถร้องเรียนเหมือนกับที่มีการยื่นให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบเป็นเรื่องพฤติกรรมของ ส.ส.ไม่ใช่คดีอาญาธรรมดา เป็นความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ และไม่ว่าผลการตรวจสอบผิดหรือไม่จะไม่ย้อนมาท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบฯให้เสียไป เมื่อถามว่า ส. ส.ที่
เสียบบัตรแทนกับเจ้าของบัตรมีโทษเหมือนกันหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า หากผิดโทษจะไม่เหมือนกัน เว้นแต่เป็นการ
สมคบกันจะถือเป็นตัวการทั้งคู ่
 
พท.จี้ รบ.รับผิดชอบไม่ใช่แค่ท าใหม่ 
 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ให้มีการลง
มติร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 2563 ในวาระ 2-3 ใหม่ว่า ไม่ได้นอกเหนือความคาดหมาย เดาล่วงหน้าไว้อยู่แล้ว คนส่วนหนึ่งคง
คิดคล้ายๆกัน แต่รัฐบาลจะนั่งดูเฉยๆแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคงไม่น่าดูเท่าไหร่นัก เพราะนี่คือการกระท าของ
ฝ่ายรัฐบาลล้วนๆ ต้องรับผิดบ้างไม่ใช่เอาเข้าวาระ 2-3 ใหม่แล้วจบกัน ความรับผิดชอบทางการเมืองคือรัฐบาลลาออก
หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่อย่างนั้นจะหาบรรทัดฐานอะไรไม่ได้เลย 
 
“นิพิฏฐ์” บี้ ป.ป.ช.ฟันอาญาเด็ก ภท. 
 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาล  ซึ่ง
ก าหนดค าบังคับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ เพราะมีความไม่สมบูรณ์ของ พ.ร.บ.งบฯเกิดขึ้นจริงในวาระ 2 และ 3 ต้องไปท า
ให้สมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ ส่วนคนเสียบบัตรแทนกันและเจ้าของบัตรที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในวันโหวต สภาฯได้ต้ัง 
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คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าผิดจริยธรรมนักการเมืองหรือไม่ ถ้าผิดจริงถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง ต้องท า
ความเห็นส่งให้สภาฯพิจารณาและส่งเรื่อง ป.ป.ช.ด าเนินคดีอาญา ส.ส.ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มีโทษจ าคุก 1-10 ปี การกระท าของนายฉลอง เทอดวีระพงษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทยและนางนาที รัชกิจประการ 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย จะผิดทางอาญาหรือไม่ มีผู้ไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.ไว้แล้ว 
 
24 ก.พ.เริ่มซักฟอก 3 วันขยายได้ 1 
 อีกเรื่อง เมื่อเวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า 
การประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้ก าหนดให้เป็นการประชุม
นัดพิเศษ เริ่มวันที่ 24 ก.พ.เวลา 13.30 น. เบื้องต้นก าหนดให้อภิปรายถึงวันที่ 26 ก.พ. แต่ถ้าอภิปรายไม่จบ สามารถ
ขยายเวลาได้อีกหนึ่งวัน ถึงวันที่ 27 ก.พ. แต่จะเกินวันที่ 27 ก.พ.ไม่ได้ เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 วรรค 3 ห้าม
ไม่ให้ลงมติวันเดียวกับวันอภิปราย ดังนั้นต้องลงมติวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมนี้พอด ี
 
ชงปลด “เสรีพิศุทธ์” เข้าญัตติปกต ิ
 นพ.สุกิจกล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในคณะ กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภา
ผู้แทนราษฎร หลายคนสอบถามนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ บ่อยครั้งมากว่า เรื่องราวต่างๆ ถึงไหนแล้ว ขอเรียน
ว่า กมธ.ได้เสนอญัตติด่วนขอให้สภาฯมีมติให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย พ้นจาก
ประธาน กมธ. กล่าวหาว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ล่วงละเมิดพระบรมราชวินิจฉัย เกี่ยวกับการถวายสัตย์ฯ ภายหลังรับญัตติ
มาแล้ว เจ้าหน้าที่สภาฯได้เสนอความเห็นมายังประธานสภาฯว่าควรด าเนินการอย่างประนีประนอม เรียกผู้เสนอญัตติ
มาพูดคุย เพราะญัตตินี้ค่อนข้างแรง ประธานสภาฯไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งกัน จึงยอมสละเวลาเข้าไปสังเกตการณ์ 
อีกทั้งเชิญนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กมธ.ผู้เสนอญัตติมาพูดคุย ถัดจากนั้นเล็กน้อย 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ได้ขอเข้าพบนายชวน แต่นายไพบูลย์ยืนยันไม่ถอนญัตติ จึงจ าเป็นต้องเสนอเข้าวาระการประชุม แต่
สภาฯพิจารณาแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์ญัตติด่วน จึงบรรจุเป็นญัตติธรรมดาแทน อยู่ล าดับที่ 113 
 
“บิ๊กป้อม” ตั้งการ์ดพูดเรื่องส่วนตัวไม่ตอบ 
 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการ
รับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เขาถามมา เราก็ตอบไป เราตอบแต่เรื่องจริง ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไร ส่วนการสัมมนา
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) วันที่ 22-23 ก.พ.ไม่ต้องก าชับอะไร ถามมาก็ตอบไป เพราะ
เราไม่ได้ท าอะไรผิด ให้ ส.ส.ด าเนินการไป ตนอาจไปเยี่ยมเยียน ส.ส.ที่ร่วมสัมมนา ยังไม่รู้ว่าเขาจะท าอย่างไร แต่เราจะ
เอาความจริงสู้ เพราะทุกคนมีความจริงทั้งนั้นที่จะตอบ ไม่ได้ท าอะไรที่ผิดกฎหมาย ตนรู้ว่าท าอะไรบ้างและไม่
จ าเป็นต้องเก็งข้อสอบ ยืนยันถามอะไรมาก็ตอบไป หากอภิปรายเรื่องส่วนตัวก็จะไม่ตอบ จะไม่อารมณ์เสีย ถามมาดีๆก็
ตอบไปดีๆ 
 
“วิษณุ” แนะ รมต.เป้าเชือดร่วมสัมมนา 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงการหารือกับรัฐมนตรีและตัวแทนรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจเมื่อวันที่ 6 ก.พ.ว่า เราต่างเป็นหน้าใหม่กันทั้งนั้น จึงต้องให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล มาอธิบายขั้นตอนธุรการ เนื้อหาที่จะถูกอภิปรายของใครของมันรับผิดชอบกันเอง 
ส่วนองครักษ์ไม่ได้พูดถึง ไม่ได้มอบหมายประธานวิปรัฐบาลไปด าเนินการอะไร เขารับผิดชอบของเขาอยู่แล้ว ยังไม่ทราบ
ว่าจะไปร่วมสัมมนาหรือไม่ แต่มีความจ าเป็น เพราะรัฐมนตรีทั้งหมดยกเว้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ  
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รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ไม่คุ้นเคยกับ ส.ส. เขาอาจสอบถามก่อนก็ได้ว่าประเด็นหรือ
ข้อหานี้จะตอบอย่างไรเผื่อเป็นแนวทาง รัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็น ส.ส.ตอบโต้ตีรวนไม่เป็น รู้อย่างเดียวว่าถามมาตอบไป ตอบ
ไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้ มีผู้แนะน าว่าถ้าตอบไม่ได้ให้บอกไม่ทราบจะไปตรวจสอบและมาแจ้งภายหลัง การพูดแบบปั้น
น้ าเป็นตัว บางเรื่องปล่อยไปได้ แต่ถ้าปั้นจนก่อให้เกิดความเสียหาย คนฟังเชื่อเช่นนั้นต้องใช้มาตรการ 1.แก้ข่าว อย่า
เพิ่งคิดถึงขั้นฟ้องร้อง 2.ถ้าแก้ข่าวไม่พอจึงต้องฟ้องร้อง ภาพรวมรัฐบาลไม่ได้กังวลเกินเหตุแต่ต้องเตรียมท าการบ้าน 
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจึงควรให้ความร่วมมือให้การอภิปรายสมบูรณ์ 
 
อนค.ถูกยุบ ส.ส.ยังซักฟอก–โหวตได ้
 เมื่อถามว่าตื่นเต้นกับการถูกอภิปรายครั้งนี้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ไม่ตื่นเต้นจนตื่นเต้นแล้ว พอเห็นสื่อ
ตื่นเต้นเลยรู้สึกตื่นเต้น เหมือนเข้าไปในห้องนี้เราไม่ได้กลัวผี แต่พอทุกคนบอกมีผี เคยโดนมาแล้ว เราก็รู้สึกว่า เอ๊ะ
อาจจะมี” เมื่อถามว่าจะมีการสอนมวยในสภาฯหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่สอน เราเป็นผู้ตอบข้อสอบ ขอย้ าอีกครั้ง
เราต้องให้เกียรติคนที่ถาม ถือว่าเขาถามเพื่อประชาชนให้ไปคิดอย่างนั้น เราต้องค านึงถึงประชาชนที่ฟังอยู่ ส่วน ส.ส.
พรรคอนาคตใหม่หากถูกยุบพรรควันที่ 21 ก.พ.หาพรรคใหม่สังกัดได้ หรือระหว่างที่ยังหาไม่ได้ยังเป็น ส.ส.อยู่ ยังโหวต
ลงมติได้ ยกเว้นคนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง เหมือนกรณีนางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ แม้ออกมาแล้วยังโหวตได้ 
 
สามมิตรปัดก่อหวอดตรึงเก้าอี้ รมต. 
 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงเสียงวิจารณ์กลุ่มสามมิตรนัด ส.ส.ทานข้าว
กว่า 40 คน เพราะกลัวเก้าอี้รัฐมนตรีหลุดหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ส.ส.นัดทานข้าวเตรียมพร้อมรับมืออภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เพราะ ส.ส.ในกลุ่มสามมิตรมีประสบการณ์โชกโชน ต่างรู้ไส้รู้พุงฝ่ายค้านดี จึงช่วยเตรียม
ข้อมูลสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ไม่ได้มีการต่อรองอะไร ทุกอย่างลงตัว
แล้ว ขณะนี้กลุ่มสามมิตรได้สลายไปแล้ว มีเพียงพรรคพลังประชารัฐที่เป็นหนึ่งเดียว ส.ส.มากันเยอะเพราะให้เกียรติและ
เคารพนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐ มี
เอกภาพ ได้รับการดูแลอย่างดีจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค แกนน าทุกคนจึงรักใคร่กัน จะ
ช่วยดูแลการอภิปรายเต็มที่ 
 
“แรมโบ้อีสาน” ตั้งทีมสวนหมัด พท. 
 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ กล่าวว่า ได้นัดแนะประชุมทีมวอร์รูมอดีต
รัฐมนตรี อดีต ส.ส.และนักการเมืองที่เคยสังกัดพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน และเพื่อไทย 22 คนมาหารือกันวันที่ 
16 ก.พ.ที่พรรคพลังประชารัฐ เตรียมข้อมูลของฝ่ายค้านเพื่อให้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ตอบโต้อภิปรายสวนหมัดฝ่าย
ค้านในสภาฯช่วงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทุกท่านมีข้อมูลของพรรคฝ่ายค้านในอดีตเคยท าความเสียหายต่อประเทศชาติ
และประชาชนมากมาย นอกจากคอยป้อนข้อมูลให้บรรดา ส.ส.แล้ว ทีมวอร์รูมนอกสภาฯจะคอยแถลงข่าวตอบโต้ฝ่าย
ค้านกรณีขุดคุ้ย แต่งเรื่องปั้นน้ าเป็นตัวใส่ร้ายป้ายสีนายกฯและรัฐมนตรีด้วย 
 
“อนุดิษฐ”์ มั่นใจคดี อนค.ไม่กระทบ 
 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะท างานร่วมฝ่ายค้านพูดคุยกับผู้ควบคุม
เนื้อหาทุกพรรคเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเรียงเนื้อหาและผู้อภิปราย คาดว่าสัปดาห์หน้าคงแล้วเสร็จ เชื่อมั่นในข้อมูล
และเนื้อหาประชาชนจะเห็นข้อบกพร่องผิดพลาดของรัฐบาลแน่นอน ผู้อภิปรายมีประมาณ 30 คน ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นหลัก ส่ วนการวินิจฉัยคดีกู้เงินพรรคอนาคตใหม่วันที่ 
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21 ก.พ.ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อภิปรายและเนื้อหาที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ คงไม่ได้รับผลกระทบคณะท างานร่วมได้หารือกับ
ผู้อภิปรายที่อาจได้รับผลกระทบจากค าวินิจฉัยไว้ เตรียมแผนส ารองเผื่อกรณีฉุกเฉินไว้แล้ว เช่นน าข้อมูลที่ จะอภิปราย
มอบให้สมาชิกพรรคที่ยังท าหน้าที่ได้ไปด าเนินการต่อ เชื่อว่าการอภิปรายจะมีเนื้อหาครบถ้วนและมีคุณภาพเหมือนเดิม
ทุกประการ 
ทุบเน้นๆ “บิ๊กตู”่ โอ่มีหลักฐานมัดทุจริต 
 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการที่ฝ่ายรัฐบาลโจมตีและดักคอห้ามฝ่ายค้านขุด
คุ้ยอภิปรายเรื่องเก่าว่า อยากให้ฝ่ายรัฐบาลไปอ่านญัตติให้ดี ฝ่ายค้านเขียนครอบคลุมไว้ ผู้อภิปรายต้องอภิปรายตามข้อ
กล่าวหาเท่านั้น ห้ามนอกประเด็น ไม่จ าเป็นต้องแตะเรื่องเก่ายกเว้นว่าเป็นผลสืบเนื่องมา จนก่อให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน 
ไม่กังวลองครักษ์พิทักษ์รัฐบาล ฝ่ายค้านมุ่งอภิปรายเนื้อหาสาระไม่นอกประเด็นตามญัตติที่ยื่น ประชาชนจะได้ประโยชน์ 
จะพุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นหลัก รัฐมนตรีท่านอื่นว่ากันตามข้อมูลที่มี เป้าใหญ่คือ พล.อ.ประยุทธ์ มีหลักฐาน
พิสูจน์ได้ จะมีหลักฐานชัดเจนทั้งการทุจริต เอื้อประโยชน์ให้นายทุนใกล้ชิดรัฐบาล ส่งผลให้ประเทศเสียหายนับแสนล้าน
บาท ฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลที่ส่งผลให้ประเทศล้มเหลวในที่สุด 
 
“โกศล” รอเล่นงานกลับ “สุภรณ์” 
 นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ านายกฯ ตั้งวอร์รูมแฉข้อมูลฝ่ายค้านว่า นายสุภรณ์เคยได้ดี มีต าแหน่งสมัยอยู่พรรคไทย-รักไทย จนถึงพรรคเพื่อ
ไทย พอมีขั้วอ านาจใหม่ก็กระโดนไปอยู่ คนแบบนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ คงน าเรื่องเก่ามาบิดเบือนสร้างวาทกรรมใส่ร้าย
พรรคเพื่อไทย ประชาชนมีวิจารณญาณ ไม่หลงเชื่อค าพูดของนายสุภรณ์ ถ้านายสุภรณ์ใส่ร้ายพรรคเพื่อไทย จะรวบรวม
หลักฐานด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 
หยันกุ้งฝอยตกปลากะพงเบิกเงินนาย 
 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐเตรียมตั้งองครักษ์พิทักษ์ 
พล.อ.ประยุทธ์ อย่างเอิกเกริกว่า เพื่อปกป้องพล.อ.ประยุทธ์ให้รอดพ้นจากการอภิปราย ท าให้วุ่นวายกันทั้งพรรค 
สะท้อนเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลวิกฤติหนัก การขู่อภิปรายกลับฝ่ายค้านของสารพัดกลุ่มองครักษ์ คงต้องอภิปราย
กันเองก่อนว่าใครอยู่มุ้งไหน กลุ่มไหน เอาบิลรายช่ือไปเบิกใครนี่คือภาพสะท้อนว่าการปฏิรูปการเมืองไม่มีอยู่จริง มือใคร
ยาวสาวได้สาวเอา เอารายช่ือไปเบิก เอากุ้งฝอยไปตกปลากะพง ท าอะไรหัดเกรงใจประชาชนบ้าง ฝ่ายค้านถามรัฐบาลก็
ตอบ พล.อ.ประยุทธ์จะกลัวอะไรกับการตรวจสอบ ยิ่งออกอาการยิ่งมีพิรุธ ประชาชน ดูอยู่ตัดสินใจได้ว่าควรจะออกมา
ไล่หรือให้อยู่ต่อ อย่าไปท าอะไรบิดเบือนเจตนารมณ์ประชาชน 
 
“พิชัย” เสี้ยม “บิ๊กตู่ถูกสมคิด” หลอก 
 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า ถ้าจ ากันได้ตอนที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
ฯโยนต าแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้ พล.อ. ประยุทธ์เคยเตือนล่วงหน้าว่านายกฯถูกหลอก คนรู้เรื่องเศรษฐกิจดีต้อง
ทราบว่าปี 62 ย่ าแย่จริงๆ เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 2.4 เปอร์เซ็นต์ล้มเหลวมาก แต่นายสมคิดกลับบอกว่าดีแล้ว
พอใจแล้วทั้งที่ประชาชนล าบากมาก อยากให้ดูคลิปที่นายสมคิดแสดงปาฐกถาปลายปี 56 ก่อนปฏิวัติโจมตีรัฐบาลพรรค
เพื่อไทยถึงเศรษฐกิจทรุด ส่งออกติดลบ การลงทุนหดหาย รายได้ประชาชนลดลง การใช้จ่ายภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ มี
แต่แจกเงิน สิ่งที่นายสมคิดพูดไว้ท าเองหมด พูดกลับไปกลับมาเอาตัวรอดไปวันๆ 
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“เทพไท” ขู่ มท.1 เจอขยี้ปมจัดซื้อ กฟภ. 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ยื่นญัตติต่อนายวรสิทธิ์ กัลป์
ตินันท์ ประธานคณะ กมธ.การอุตสาหกรรมสภาฯ ให้สอบสวนกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดซื้อ ลูกถ้วยไฟฟ้า
ชนิดคอมโพสิต ผลิตในจีน ผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศส านักนายกฯ ฝ่าฝืนมติ ครม.วันที่ 29 พ.ค.50 กระทบ
ผู้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลน 7 รายอย่างมาก ไม่สนับสนุนสินค้าในประเทศ จึงขอให้ประธานคณะ กมธ.การ
อุตสาหกรรมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ก ากับดูแล กฟภ. รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ 
ฝ่ายค้านอาจหยิบมาอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย ถ้า ไม่ได้ แก้ไขสั่งยกเลิกหรือระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน 
 
อัยการเลื่อนฟังค าสั่งแฟลชม็อบ 17 มี.ค. 
 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ พร้อมนายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครปฐม ผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืน พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะจากกรณีการจัดชุมนุมแฟลชม็อบที่สกายวอล์ก ย่านปทุมวัน เข้าพบพนักงานอัยการเพื่อฟังค าสั่งว่าจะส่งฟ้อง
ต่อศาลหรือไม่ ตามที่พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ยื่นส านวนต่อพนักงานอัยการ 4 ข้อหา นายกฤษฎางค์ นุตจรัส 
ทนายความ เปิดเผยว่า พนักงานอัยการมีค าสั่งให้พนักงานสอบสวนกลับไปสอบสวนเพิ่มเติม เพราะพยานหลักฐานยังไม่
เพียงพอ จึงเลื่อนไปฟังค าสั่งวันที่ 17 มี.ค. เวลา 10.00 น. เราต่อสู้ไปหลายประเด็น เช่น นายธนาธรและนายไพรัฏฐ
โชติก์ไม่ได้จัดการชุมนุม เพียงไปพบปะประชาชน จึงไม่ผิด พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จุดที่นายธนาธรและนายไพรัฏฐ
โชติก์ยืนวันนั้น ห่างจากที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ในระยะเกิน 150 เมตรแน่นอน มีหลายคดีก่อนหน้านี้ไม่มี
ความผิดมาแล้ว นอกจากนี้ เจ้าพนักงานที่ดูแลการชุมนุมวันนั้นไม่เคยมีค าสั่งให้เลิกการชุมนุม 
 
“ธนาธร” จ่อลุยซักฟอกนอกสภาฯ 
 นายธนาธรให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ จะยังคงไม่ถอยไม่ทนกับอ านาจไม่ยุติธรรม ส่วน
คดีเงินกู้ที่อาจถูกยุบพรรค ยืนยันว่ากระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ชอบธรรม หลายคนคงได้เห็น
เอกสารหลุดของ กกต.แล้ว ทั้งที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนทั้งสองชุดให้ยกค าร้องด้วยเหตุผล คือไม่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้ และพบว่าพรรคอื่นกู้เงินกัน ท าไม กกต.ต้องไปต้ังอนุกรรมการชุดที่สามขึ้นมา ยังยัดข้อหาใหม่โดยไม่แจ้งพวก
เราทราบ คือข้อหาตามมาตรา 72 ที่น าไปสู่การยุบพรรค เป็นกระบวนการยุติธรรมปกติหรือไม่ ตนและนายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการพรรค พร้อมท างานการเมืองในบทบาทอื่นต่อไป ถ้ายุบพรรคจริ ง เราเตรียมเนื้อหาอภิปรายไม่
ไว้วางใจไว้หลายเรื่อง ผู้อภิปรายหลายคนเป็นกรรมการบริหาร พรรค ถ้ายุบพรรคตัดสิทธิ ต้องน ามาอภิปรายนอกสภาฯ
แทน จะน าไปสู่อะไรคงไม่สามารถคาดเดาได้ในวันนี้ แต่เนื้อหาทั้งหมดเตรียมงานกันหนักแน่น และเหตุใดต้องนัดฟังค า
วินิจฉัยก่อนหน้าวันอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่ไม่กี่วัน 
 
ลงถนนหรือไม่อยู่ที่ ปชช.ไม่ทนรัฐบาล 
 “การลงถนนยังไม่ขอพูดถึงตอนนี้ แต่จ าเป็นต้องรณรงค์ต่อสู้เรียกร้องทุกหนทางที่จะท าได้ เพื่อสะท้อน
ความเดือดร้อนโกรธแค้นของประชาชน ท าให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวถึงความอยุติธรรมในสังคมไทยมากกว่า คงไม่ใช่การ
ปลุกระดม การลงถนนไม่ได้อยู่ที่พรรคอนาคตใหม่แต่อยู่ที่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ถ้าพวกเขารู้สึกว่าโกรธแค้นทน
ไม่ไหวกับการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือชีวิตและปัญหาของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้มีอ านาจ อะไร
ก็ห้ามพวกเขาลงถนนไม่อยู่ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมแต่เกี่ยวกับรัฐบาลมากกว่า” นายธนากรกล่าว 
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เชื่อ ส.ส.หนักแน่นไม่เกิดผึ้งแตกรัง 
 ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายธนาธรให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า มั่นใจ 
100 เปอร์เซ็นต์ว่าเอาผิดเราไม่ได้ เรามีเอกสารหลุดจาก กกต.ยืนยันมาแล้วว่าคดีนี้ควรยกฟ้องไปตั้งแต่แรกด้วยซ้ า วันที่ 
21 ก.พ.คาดว่าเราจะนัดฟังค าวินิจฉัยที่พรรคอนาคตใหม่ จุดยืนเราเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย ในอนาคตต้องไม่มีรัฐประหารอีก รวมถึงความเท่าเทียมของทุกคนและความก้าวหน้าของประเทศ การ
เป็นหรือไม่เป็น ส.ส. เราจะรณรงค์ต่อทั่วประเทศ ส่วน ส.ส.อนาคตใหม่เชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้หนักแน่นมากกว่าที่หลาย
คนคิด ตนภูมิใจในตัว ส.ส.ของพรรค เหตุการณ์ผึ้งแตกรังคงจะไม่เกิดขึ้น เราเตรียมพร้อมไว้ส าหรับทุกสถานการณ์ เรา
ไม่หวั่น ขอให้ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่อย่าหว่ันไหว พร้อมเดินด้วยกันต่อไป 
 
“อันวา” จี้ ปชป.หยุดเลือดไหลออก 
 ส่วนปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์ หลังมี ส.ส. อดีต ส.ส.และสมาชิกพรรคทยอยลาออก
กันอย่างต่อเนื่องไม่หยุด จนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อผลักดันให้เปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรค วันเดียวกัน นายอันวา สาและ ส.ส.ปัตตานี ในฐานะรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 
ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญแก้ไข
วิกฤติพรรคไปตั้งแต่หลังการประชุม ส.ส.พรรคเมื่อวันที่ 4 ก.พ. แต่ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากผู้บริหารพรรค พรรคต้องเร่ง
แก้ไขเร่งด่วน อยากเห็นพรรคเดินไปข้างหน้า การปิดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรค หากน าไปสู่จุดที่ต้องเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรค ไม่ต่างจากการเสนอปลดตัวเองด้วย ชี้ชัดได้ว่าไม่ได้ท าเพื่อตัวเอง แต่พยายามให้มีการปฏิรูป
พรรค ศึกษาข้อบกพร่องว่าเหตุใดสมาชิกพรรคจึงลาออกเลือดไหลไม่หยุดเสียที 
 
บี้ประชุมวิสามัญแก้วิกฤติก่อนสูญพันธุ์ 
 “เราต้องไม่ท าให้พรรคเลวร้ายไปกว่านี้ เลือกตั้งครั้งนี้ประชาธิปัตย์บอบช้ ามาก สุดท้ายจ าเป็นต้องร่วม
รัฐบาล เพื่อประคับประคองประเทศ แต่ต้องเดินหน้าด้วยธรรมาภิบาลที่ดีด้วย และเราต้องเยียวยาความบอบช้ าของ
พรรคและคนในพรรค ต้องเรียกฟื้นสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากคนของเรากลับคืนมาให้ได้ ประชาชนจับตาดูอยู่ว่า
ทิศทางประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไร ที่ส าคัญผู้บริหารพรรคควรประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริง ต้องรับฟังเสียง
วิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดกว้าง สมานบาดแผลที่เป็นช่องว่างระหว่างคนในพรรคที่มันน าไปสู่ความแตกแยกให้ยุติโดยเร็ว 
เพราะมีแนวโน้มที่เลือดจะไหลออกไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดอย่างนี้ จึงขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญหาแนวทางฝ่าฟันวิกฤติ
ร่วมกันอย่างมีพลังต่อไป ผมเป็นคนเดียวใน 11 เขตจังหวัดชายแดนใต้ที่รอดมาเป็น ส.ส.เราสูญเสียที่นั่งไปให้พรรคอื่น 
ถ้าไม่มีมาตรการแก้ปัญหาครั้งหน้าอาจไม่เหลือ ส.ส.เท่าวันน้ี” นายอันวากล่าว 
 
ส.ส.ลงชื่อหนุนเร่งผ่าตัดปฏิรูปพรรค 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนการยื่นจดหมายเปิดผนึกกับนายอันวา 
สาและ ส.ส.ปัตตานี ยื่นต่อหัวหน้าพรรคอีกรวม 8 คน คือ 1.นายพนิต วิกิจเศรษฐ์ 2.นายอัศวิน วิภูศิริ 3.นางศรีสมร 
รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยา–วิวัฒน์ ส.ส.พังงา 5.น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล 6.
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช 7.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง 8.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.
นครศรีธรรมราช แต่ต่อมานายชัยชนะได้ขอถอนชื่อออก นอกจากนี้ยังมี ส.ส.อีกหลายคนที่ประสงค์จะลงชื่อสนับสนุน
เพราะเพ่ิงทราบเรื่อง อาทิ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก และนายจุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร เป็นต้น 
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30 พรรคทวง กกต.ชี้สถานะ “ไพบูลย์” 
 เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)นายบุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรค
ประชาไทย ประธานกลุ่มพรรคสหมิตร 30 พรรคการเมือง น าหัวหน้าพรรคต่างๆเข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. ทวงถามความ
คืบหน้าเรื่องการคัดค้านการประกาศผลการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. กับสถานะของนายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็น ส.ส.พรรคประชาชนปฏิรูป หรือ พปชร. นายก้องภพ วัง
สุนทร หัวหน้าพรรคผึ้งหลวง รองประธานกลุ่มพรรคสหมิตร 30 พรรคการเมือง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่นายไพบูลย์ระบุ
ว่า การค านวณครั้งนี้จะค านวณเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ตามมาตรา 91 บัญญัติว่า ให้ผู้สมัครตามล าดับหมายเลขใน
บัญชีรายชื่อของพรรคนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แสดงว่าที่ กกต. ค านวณใหม่ นายไพบูลย์ไม่ได้เป็นผู้สมัคร ส.ส.
บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูปที่สิ้นสภาพแล้ว และไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.บัญชี
รายชื่อต้องสังกัดพรรค การค านวณใหม่นายไพบูลย์ต้องไม่ได้รับการจัดสรรเป็น ส.ส. กกต.ต้องทบทวนว่าการค านวณ
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม ่
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766498 
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"ธนาธร"สุดม่ันปมเงินกู้เอาผิด"อนาคตใหม่"ไมไ่ด้ 
 ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 14.05 น.                      
                   
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” สุดมั่นปมเงินกู้เอาผิด”อนาคตใหม่”ไม่ได้ ข้องใจศาลรธน.ไม่เปิดไต่สวนพยานปากส าคัญ พร้อมยันการ
ท างานนอกสภาไม่ใช่การปลุกระดมคนลงถนน รอถกที่ประชุมพรรคจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ก่อนศาลนัดชี้ชะตา
หรือไม่                     
 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่าพระจันทร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้มีการไต่ส่วนพยานเพิ่มเติม คดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ว่า ตนอยากให้สังคม
ช่วยกันตั้งข้อสังสัยว่า คดีนี้มีเอกสารหลุดจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มาแล้ว ทางพรรคอนาคตใหม่เอง ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญยื่นสอบพยานทั้ง 17 คน ที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ที่วินิจฉัยว่า ให้ยกฟ้องในกรณีนี้ ตั้งแต่ชั้นกกต. 
ดังนั้นเราจึงอยากทราบว่าท าไมศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่เปิดให้มีโอกาสไต่สวนพยาน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ กกต. ซึ่งเห็นว่า
คดีนี้ ควรจะยกฟ้อง เพราะ 1.ไม่มีกฎหมายข้อไหนที่ห้ามพรรคการเมืองกู้เงิน 2.พรรคการเมืองอื่นก็กู้เงิน 3.เงินกู้ไม่ใช่
รายได้และไม่ใช่เงินบริจาค เช่นเดียวกันกับการก าหนดวันอ่านค าวินิจฉัย ก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพียงแค่ไม่กี่วัน ก็
เป้นเรื่องที่น่าสงสัยเช่นกัน 
 เมื่อถามว่า หากค าวินิจฉัย มีผลออกมาเป็นลบ ในส่วนของการท างานนอกสภานั้นจะเป็นอย่างไร นายธนา
ธร กล่าวว่าส าหรับตน การท างานการเมือง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็น ส.ส.แต่มันหมายถึงการรณรงค์ห้พี่น้อง
ประชาชน เข้าใจจุดยืนทางการเมืองของเรา ซึ่งจุดยืนของ อนค.คือการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับสู่ความเป็ น
ประชาธิปไตย ในอนาคตต้องไม่มีรัฐประหารอีก รวมถึงความเท่าเทียมของคนทุกคนในประเทศไทย และความก้าวหน้า
ของประเทศ ดังนั้นการเป็น หรือ ไม่เป็น ส.ส. ก็จะรณรงค์เรื่องนี้ต่อทั่วประเทศ 
 “ในส่วนของ ส.ส.อนาคตใหม่นั้น ผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้มีความหนักแน่นมากกว่าที่หลายคนคิด ผมมี
ความภูมิใจในตัว ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น เหตุการณ์ผึ้งแตกรักคงจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมไว้
ส าหรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ จะเกิดเราก็ไม่หวั่น ขอให้ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่อย่า
หวั่นไหว พร้อมเดินด้วยกันต่อไป ”นายธนาธร กล่าว 
 เมื่อถามว่า การณรงค์ดังกล่าวจะเป็นการปลุกระดมหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า การณรงค์ดังกล่าวเป็น
การท าให้พี่น้องประชาชนต่ืนตัวถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากกว่า คงไม่ใช่การปลุกระดม 
 เมื่อถามว่าก่อนการอ่านค าวินิจฉัย ทาง อนค.จะมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ หรือไม่ นายธนาธร กล่าว
ว่า ตอนนี้ยังไม่ได้คิด แต่จะมีการหารือกันในการประชุม กรรมการบริหารพรรคในวันอังคารที่ 11 ก.พ.นี้ ว่าจะมี
มาตรการอย่างไร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

57 

 

 
 
 
 เมื่อถามถึงความมั่นใจในคดีเงินกู้ นายธนาธ กล่าวว่า มั่นใจ 100% คดีนี้เรามีเอกสารหลุดจาก กกต.ที่
ยืนยันมาแล้วว่า คดีนี้ควรยกฟ้องไปตั้งแต่แรกด้วยซ้ า นอกจากนี้ในวันที่ 21 ก.พ. คาดว่าเราจะฟังค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที่พรรคอนาคตใหม่เหมือนที่ผ่านมา 
 “การลงถนนไม่ได้อยู่ที่พรรคอนาคตใหม่แต่อยู่ที่ความรู้สึกขอพี่น้องประชาชน ถ้าพวกเขารู้สึกว่าโกรธแค้น
ทนไม่ไหว กับการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือชีวิตและปัญหาของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้มีอ านาจ 
อะไรก็ห้ามพวกเขาลงถนนไม่อยู่ ดังนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผม แต่เกี่ยวกับรัฐบาลมากกว่า” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
กล่าว.                     
                                             
      
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756307 
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'วิษณุ'ชี้หากยุบอนค. ส.ส.ยังโหวตได้เว้นคนถูกตัดสิทธิ 
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.25 น.   
 
                     
 
 
 
 
 
“วิษณุ”ย้ ารมต.แจงปม อภิปรายต้องให้เกียรติสภา ชี้เทคนิคถามมาตอบไป ไม่ห่วง“บิ๊กตู่”คุมอารมณ์ เผยถ้าศาลร
ธน.ยุบส.ส.“อนาคตใหม่”ยังโหวตได้ เว้นแต่คนถูกตัดสิทธิการเมือง 
 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดหารือ
กับรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ และประธานวิปรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายดังกล่าว เมื่อวันที่ 
6 ก.พ.ที่ผ่านมา  ว่า พวกเราเป็นหน้าใหม่เป็นมือใหม่หัดขับก็ต้องเอาประธานวิปรัฐบาล และทีมงานมาช่วยอธิบาย
ขั้นตอนธุรการ ว่าขั้นตอนการลงมติท าอย่างไร จะอภิปรายทีละคนหรือว่าจะให้ท าอย่างไร เพราะเราท ากันเองไม่เป็น 
และอธิบายเรื่องที่วิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลตกลงกันไว้ ส่วนเนื้อหารัฐมนตรีแต่ละคนก็รับผิดชอบกันเอง ไม่มีการ
พูดเรื่ององครักษ์ ไม่มีใครสนใจ ซึ่งตนไม่ได้มอบหมายให้วิปรัฐบาลไปเตรียมอะไรเพ่ิมเติม  
 “ผมยังไม่ได้ปรึกษาใคร อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ก็ไม่มีประสบการณ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ยิ่งไม่มี
ประสบการณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประสบการณ์เยอะ ผมคงไม่ไปสอนมวยอะไร เพราะเราเป็นผู้ตอบข้อสอบ ต้องให้
เกียรติคนที่เขาถามเพราะถือว่าท าเพื่อประชาชน ให้คิดอย่างนั้น ครึ่งหนึ่งค านึงถึงคนในสภา อีกครึ่งหนึ่งค าตอบที่
ประชาชนฟังอยู”่นายวิษณุ กล่าว 
 นายวิษณุ กล่าวว่า  ส าหรับรัฐบาลไม่ได้กังวลจนเกินเหตุแต่ต้องเตรียมท าการบ้าน เพราะถือว่าการเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการตรวจสอบ เรียกว่าเป็นการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนสภาไม่มีอ านาจบริหาร
จะมีอ านาจที่ใหญ่เหนือกว่า คือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยสามารถท าได้ด้วยการตั้งกระทู้ถาม ยื่นญัตติ 
และเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติ และยาแรงที่สุดคือ การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยลงมติ รัฐมนตรีซึ่งถูก
ควบคุม ต้องให้ความร่วมมือตอบค าถาม อย่าไปตีรวน ตอบไม่ได้ก็ต้องตอบว่าตอบไม่ได้ ตอบได้ แต่เป็นเรื่องลับ ไม่ควร
เปิดเผย ก็ต้องขอเปิดประชุมลับ หรืออย่าตอบเลย บางครั้งก็ต้องกล้ ากลืนเพราะอาจถูกเข้าใจว่า ที่ไม่ตอบแปลว่าจริง 
เราต้องให้เกียรติผู้ที่ถาม อย่าตอบแบบสุกๆ ดิบๆ ต้องตอบให้สิ้นความ เว้นแต่ว่ามีการถามมาก คนหนึ่งถาม 10 ข้อ 
อภิปราย 20 คน รวม 200 ข้อ ก็จะมีปัญหาคือเวลาเหลือตอบน้อย ซึ่งผู้ถูกอภิปรายก็ต้องท่องไว้ในใจว่าส.ส. ก าลังท า
หน้าที่ของเขาในการควบคุม อย่าไปต าหนิ เรามีหน้าที่ต้องตอบ และให้เกียรติเพื่อให้การท าหน้าที่ ส.ส. สมบูรณ์ ทั้งนี้มี
ผู้รู้มาบอกว่า การอภิปรายครั้งนี้เป็นยาแรงส าหรับการบริหารสมัยแรก ซึ่งงบประมาณยังไม่ผ่าน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ที่ถูกอภิปรายควรจะมีคนช่วยดูกรณีที่ฝ่ายค้านอภิปรายนอกประเด็นหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ไม่มี เพราะหน้าที่รักษากฎระเบียบเป็นของประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่เนื่องจาก รัฐมนตรีประท้วงไม่ได้ ส.ส.
ก็จะมีหน้าที่คอยประท้วงตามหน้าที่ ถ้าพูดวกวนซ้ าซาก ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ท าได้อยู่แล้ว ไม่ใช่องครักษ์อะไร. 
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 เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีระบุว่า ต้องดูการอภิปรายของฝ่ายค้านถ้าเกินเลยก็อาจจะมีการฟ้องร้อง นาย
วิษณุ กล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา และเป็นเรื่องของแต่ละคน ที่จะเตรียมจับตาติดตามดู ซึ่งคงจะอยู่นอกสภา ถ้ามีอะไรก็
เตรียมฟ้องร้อง ซึ่งก็มีหลายคนแนะน าว่าให้ท า แต่ตนไม่ได้ไปติดตามมอนิเตอร์อะไร เพราะไม่รู้ว่าจะอภิปรายอย่างไร 
แต่หากเวลาผ่านไปแล้วมีคนมาสะกิดบอก เขาอภิปรายให้เสียหายและผิดกฎหมาย ก็อาจจะเอามาดูแล้วว่ากันใหม่ก็ได้ 
ทั้งนี้จะไปจ้องฟ้องกลับแล้วหรือ เรื่องปั้นน้ าเป็นตัวก็ปล่อยไปได้ อย่าไปถือสาหมดทุกเรื่อง เพราะบางทีเป็นการเหน็บ
แนมก็ปล่อยผ่านไปเสียบ้าง แต่ถ้าปั้นน้ าเป็นตัวแล้วเสียหาย คนฟังเชื่อตามที่พูด แล้วกระทบชื่อเสียง การท างาน เป็น
ภาระของประเทศ อย่างนั้นต้องแก้ข่าวก่อน อย่างเพ่ิงไปฟ้องร้อง ขั้นที่สองแก้ข่าวแล้วไม่พอก็ต้องฟ้อง มีอยู่แค่นั้นทุกคน
รู้อยู่แก่ใจ 
 ต่อข้อถามว่าเป็นห่วงการควบคุมอารมณ์ของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เป็นห่วง เวลานี้
ต้องตัวใครตัวมันก่อน จะไปเตี้ยอุ้มค่อมไม่ได้ นายกฯคงรู้แล้ว ขอให้สื่อไปถามนายกฯ เอง  เมื่อถามว่านายกฯสอบถาม
อะไรเป็นพิเศษในการตอบข้อซักถามหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีถามตน ส่วนจะถามคนอื่นหรือไม่ ไม่ทราบ นายกฯ 
ไม่เคยพูดเรื่องอภิปรายกับตน นอกจากพูดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วได้ยินพร้อมกัน ทั้งนี้ทั้ง 6 คน ที่ถูก
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่นับรวมร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นส.ส.มืออาชีพ อีก 5 คนไม่ได้เป็น
ส.ส. ก็คงไม่ไปตอบโต้ตีรวน รู้อย่างเดียวว่าถามมาก็ตอบไป ตอบไม่ได้ก็ตอบว่าตอบไม่ได้ ซึ่งมีรัฐมนตรีบางคนถามว่าหาก
ตอบไม่ได้จริงๆ เพราะไม่รู้ข้อมูลที่เขาไปขุดมาจะมีเทคนิคอย่างไรในการตอบ และก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ ก็มีคนแนะน าก็
บอกไปว่าไม่ทราบ และจะไปตรวจสอบในภายหลัง และจะแจ้งให้ทราบก็ต้องพูดกันตรงๆ ส่วนรัฐมนตรีที่เป็นส.ส. จะมี
ลูกเล่นอย่างอื่น ก็แล้วแต่ 
 เมื่อถามว่าฝ่ายค้านสามารถอภิปรายย้อนหลังไปถึงช่วงก่อนที่รัฐบาลเข้ามาท างานได้หรือไม่ วิษณุ กล่าวว่า 
ไม่ตอบว่าท าได้หรือไม่ได้ เพราะประธานสภาฯ จะเป็นคนวินิจฉัย 
 ต่อข้อถามว่า หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ ส.ส.จะอภิปราย
และลงมติไม่ไว้วางใจได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ส.ส.ที่ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารพรรค ต้องหาพรรคการเมืองอื่นไปสังกัดภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งระหว่างนั้น ส.ส.ยังสามารถ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี และสามารถลงมติได้ เพราะถือว่ามีสมาชิกภาพความเป็นส.ส. ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีของ
น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ที่หลังจากถูกพรรคอนาคตใหม่มีมติขับออกไปแล้ว ลงมติในการประชุมสภาฯอยู่ตลอด
ระหว่างหาพรรคใหม่....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/756300
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7 กุมภาพันธ์ 2563 - 12:07 น. 
อนค.พร้อมอภิปรายนอกสภา หากพรรคถูกยุบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" ย้อนถาม กกต.วินิจฉัยคดีเงินกู้ ท าไมต้องตั้งอนุ กก.ชุด 3 สืบสวนคดี เหมือนยัดข้อหาใหม่ที่ไม่ได้แจ้ง  
 7 ก.พ.2563- ที่ส านักงานอัยการคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) ระหว่างที่มารายงานตัวเพื่อรับทราบค าสั่งคดี
ชุมนุมแฟลชม็อบ สกายวอล์ค แยกปทุมวัน เมือเดือน ธ.ค.62 "นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงการต่อสู้คดียุบพรรคอนาคตใหม่ข้อหากู้เงินหัวหน้าพรรค ที่ศาลรัฐธรรม ก าหนดนัดพิจารณาใน
วันที่ 21 ก.พ.นี้ ว่า เรายืนยันเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม ในเอกสารหลุด แสดงให้เห็นชัดเจนว่าในชั้นคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านคณะอนุกรรมการสอบสวน 2 ชุด ซึ่งทั้ง 2 ชุด มีมติให้ยกฟ้อง ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ 1.ไม่มี
กฎหมายข้อไหนที่พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้ 2.เงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค ไม่ใช่รายได้ แต่เป็นหนี้สินตามหลักบัญชี ตามหลัก
กฎหมายทั่วไป 3.พรรคการเมืองอ่ืนก็กู ้
 
 
 อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/415414?utm_source= 
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7 ก.พ. 2563 13:27 น. 
ธนาธร พร้อมอภิปรายนอกสภา หากอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค ปมเงินกู้ 191 ล้าน 
 
 
 
 
 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เผย กรรมการบริหารอนาคตใหม่ พร้อมอภิปรายนอกสภา หาก
ถูกยุบพรรค เพราะคดีเงินกู้ 191 ล้าน ส่วนจะน าคนลงถนนเลยหรือไม่ ขอดูก่อน  
 วันที่ 7 ก.พ. ที่ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงการต่อสู้คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ข้อหากู้เงินหัวหน้าพรรค ว่า เรายืนยันเป็น
กระบวนการที่ไม่ชอบธรรม ในเอกสารหลุดแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่าน
คณะอนุกรรมการสอบสวน 2 ชุด ซึ่งทั้ง 2 ชุด มีมติให้ยกฟ้อง ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ 1. ไม่มีกฎหมายข้อไหนที่พรรค
การเมืองกู้เงินไม่ได้ 2. เงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค ไม่ใช่รายได้ แต่เป็นหนี้สินตามหลักบัญชี ตามหลักกฎหมายทั่วไป 3. พรรค
การเมืองอื่นก็กู้ ค าถามคือท าไม กกต. ต้องไปตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่ 3 ขึ้นเพื่อสืบสวนคดีนี้ มีการยัดข้อหาใหม่ซึ่ง
ไม่ได้แจ้ง คือมาตรา 72 น าไปสู่การยุบพรรค เราไม่ได้ถูกเรียกไปให้การ ไม่มีการสอบสวนพยานและหลักฐานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับมาตรา 72 มาตรานี้ เกี่ยวกับการไปรับเงินสกปรกไม่ได้ เช่น เงินค้ายาเสพติด การพนัน แต่เงินกู้และเงินบริจาค 
ได้มาจากการท างานโดยสุจริต เหตุผลที่ตั้งข้อหานี้มาเพราะน าไปสู่การยุบพรรคได้ เราขอถามสังคมว่าเป็นธรรมหรือ
เปล่า ในกระบวนการยุติธรรมปกติไม่มีการท าเช่นนี้ 
 นายธนาธร กล่าวถึงกรณีหากถูกยุบพรรคว่า พรรคอนาคตใหม่ คือ การเดินทางของบุคคล ไม่มีทางท าลาย
อุดมการณ์เราได้ แม้ชื่อพรรคจะไม่อยู่ แต่ทุกคนที่มีอุดมการณ์ยังอยู่ เราจะเดินทางกันต่อไป ต่อให้เป็นอย่างนั้นเราเชื่อ
ว่า ส.ส. ของพรรคจะเดินทางไปด้วยกันต่อ ส่วนตนและนายปิยบุตรพร้อมท างานทางการเมืองในบทบาทหน้าที่อื่นต่อไป 
เราไม่ได้ท างานการเมืองเพ่ือต้องการเป็น ส.ส. เป็นรัฐบาล เป็นรัฐมนตรี ไม่ใช่เป้าหมายของเรา 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีการยุบพรรคกระทบการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะท าอย่างไร นายธนาธร กล่าวว่า เรา
มีเนื้อหาที่ตระเตรียมไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจหลายเรื่อง หลายเรื่องผู้อภิปรายเป็นกรรมการบริหารพรรค ถ้ายุบพรรคตัด
สิทธิกรรมการพรรคเรา เรื่องต่างๆ เหล่านั้นที่สมควรจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร ก็คงจะต้องเอา
ออกมาอภิปรายนอกสภาแทน ส่วนจะน าไปสู่อะไรนั้น เราคงไม่สามารถคาดเดาได้ ในวันนี้ยืนยันว่าเรามีกระบวนการ
ท างานที่หนักแน่น เต็มที่ เพื่อตรวจสอบรัฐบาลแทนพี่น้องประชาชน ตนเรียนข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงมีการนัดอ่านค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงไม่กี่วัน เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่า 
 ถามว่า พรรคมีก าหนดปฏิทินกิจกรรมอะไรก่อนวันตัดสินหรือยัง นายธนาธร กล่าวว่า ก าลังพูดคุยกันอยู่ 
กิจกรรมต่างๆ คงไม่เกี่ยวกับวันตัดสิน คงเกี่ยวกับที่พรรคจัดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนของพรรคในเรื่องต่างๆ 
สถานการณ์ต่างๆ อธิบายช้ีแจงให้สาธารณะ ผู้สนับสนุนพรรคได้เข้าใจจังหวะก้าวของพรรค 
 เมื่อถามถึงกรณีเกิดการยุบพรรคกับการลงถนนเต็มตัว นายธนาธร กล่าวว่า ขอดูก่อนดีกว่า เราจ าเป็นที่
จะต้องรณรงค์ต่อสู้เรียกร้องในทุกช่องทางที่เราสามารถท าได้ เพื่อแสดงความไม่พอใจของประชาชนกับอ านาจที่สืบทอด
มาจากการท ารัฐประหาร 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766176 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1766176
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สยามรัฐออนไลน์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 13:10  
 “วิษณุ” ชี้ หาก “อนาคตใหม่” ถูกยุบส.ส. ยังลงมติ-อภิปรายได้ เหตุยังคงสมาชิกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 7 ก.พ. 63 เมื่อเวลา 10.50 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์กรณีหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ในวันที่ 21 ก.พ. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะสามารถ
อภิปรายหรือลงมติได้หรือไม่ว่า ได้ เพราะแม้ว่าจะถูกยุบพรรค เขาก็สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ภายในวันที่ก าหนด 
หรือระหว่างที่ยังหาไม่ได้ก็ยังเป็นส.ส.อยู่ สมาชิกภาพยังอยู่ ดังนั้นยังโหวตลงมติได้ ยกเว้นคนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 
เหมือนกรณีของนางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ที่แม้ออกมาแล้วก็ยังสามารถโหวตได้ 
 เมื่อถามว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคลาออกก่อนศาลวินิจฉัยจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ไม่ทราบ มีคนถามตนเช่นกัน ซึ่งความจริงเขาไม่ได้สนใจว่าอภิปรายได้หรือไม่ได้ แต่เขาสนใจเรื่องการด ารง
สมาชิกภาพเท่านั้น 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/131382 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/131382
https://siamrath.co.th/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200207/fb3e8dce4d7468135801cdc4c7300a6489357c428b142b7c17313fc974dd65d2.jpg?itok=CIamsJG2
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7 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:21 น. 
โยนเรื่องสอบ เสรีพิศุทธ์ ให้ กก.จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เด็กชวน" เผยโยนเรื่องสอบ จริยธรรม "เสรีพิศุทธ์"  ให้ กก.จริยธรรม พร้อมแจงปมบรรจุญัตติ ถอด ปธ.กมธ.
ปราบโกง เหตุคนเสนอไม่ยอมถอนเรื่อง  
 รัฐสภา - 7 ก.พ.2563-นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงชี้แจงต่อการบรรจุ
ญัตติของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่เสนอให้สภาฯ พิจารณาถอดถอน พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 108(5) ฐานะละเมิดพระราชอ านาจ 
 ทั้งนี้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้บรรจุวาระดังกล่าวไว้ในวาระญัตติธรรมดา ล าดับที่ 113 หลังจาก
ที่พิจารณาโดยเชิญ นายไพบูลย์หารือตามความเห็นของคณะท างานที่เสนอให้ใช้วิธีประนีประนอม เพราะเป็นกรณีที่
ร้ายแรงและไม่เคยเกิดขึ้นอีกทั้งอาจกระทบต่อโควต้าของประธานกมธ.ฯ ที่พรรคการเมืองได้รับ ทั้งนี้นายไพบูลย์ยืนยัน
ไม่ถอนญัตติท าให้นายชวนต้องบรรจุวาระดังกล่าว ส่วนกรณีที่น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐย่ืน
เรื่องต่อนายชวน เพื่อขอให้สอบจริยธรรม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ที่มีพฤติกรรมไม่ยอมรับเรื่องตรวจสอบของตนเองและใช้
ถ้อยค าไม่เหมาะสม ต้องรอให้คณะกรรมการจริยธรรม ของสภาฯ ที่เตรียมแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาอกีครั้ง  
 นพ.สุกิจ แถลงต่อความชัดเจนการนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า ได้นัดประชุมครั้งพิเศษ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. และเบื้องต้นให้เปิด
ประชุมเพื่ออภิปรายถึง 26 กุมภาพันธ์ หากไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาถึง 27 กุมภาพันธ์ ได้ แต่ต้องไม่เกินเวลาข้าม
วัน เพื่อที่จะต้องลงมติในวันถัดไปคือ 28 กุมภาพันธ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 วรรคสามก าหนดว่าห้ามลงมติไม่
ไว้วางใจในวันเดียวกันกับวันอภิปราย. 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/415476?utm_source 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/415476?utm_source
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7 ก.พ. 2563 18:30 น. 
นิพิฏฐ์ เห็นพ้อง ศาลรธน.ชี้ขาด จี้ ป.ป.ช. ด าเนินคดี 2 ส.ส.ภูมิใจไทย 
 
 
 
 
 
 
 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า ปชป.เห็นพ้อง ตามศาลรธน.ชี้ขาด เพราะไม่ต้องการให้ พ.ร.บ.งบฯ ตกไป จี้ 
ป.ป.ช.ด าเนินคดีอาญา 2 ส.ส.ภูมิใจไทย ชี้ ระวางโทษหนัก จ าคุก 1-10 ป ี
 วันที่ 7 ก.พ. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังทราบผลการวิจัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี2563 ว่า ไม่โมฆะ และสามารถโหวตใหม่ได้ ใน
วาระ 2 และ 3 ให้ถูกต้องรัฐธรรมนูญ ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาล เพราะไม่ต้องการให้ พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 
ต้องตกไปและส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ทั้งนี้ศาลสามารถก าหนดค าบังคับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ เพราะปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า มีความไม่สมบูรณ์ของ พ.ร.บ.งบฯ เกิดขึ้นจริง ในวาระที่ 2 และ 3 จึงต้องไปท าให้สมบูรณ์ตามรัฐธรรมนญู 
ส่วนจะใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้น อยู่ที่กระบวนการทางสภาฯ ตนคาดว่า จะใช้เวลาไม่นาน ซึ่งศาลก็ระบุว่า ต้องรายงานให้
ศาลทราบภายใน 30 วัน 
 นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนคนที่เสียบบัตรแทนกัน และเจ้าของบัตรที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในวันโหวตนั้น 
ทราบว่า ทางสภาฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงว่า มีความผิดจริยธรรมของนักการเมือง หรือไม่ 
ถ้าหากผิดจริงก็ถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง คณะกรรมการฯ ก็ต้องท าความเห็นเพื่อส่งเรื่องให้สภาฯ พิจารณาและส่งเรื่อง 
ป.ป.ช. ด าเนินคดีอาญา เพราะถือว่า ส.ส. ก็ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจ าคุก 1-10 ปี 
ทั้งนี้ การกระท าของนายฉลอง เทอดวีระพงษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ
พรรคภูมิใจไทย จะมีความผิดทางอาญาหรือไม่ ก็อยู่ที่ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการต่อไป เพราะทราบว่าได้มีผู้ไปยื่นเรื่องต่อ 
ป.ป.ช.ไว้แล้ว ถือเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.ต้องด าเนินการตามกฎหมาย และทราบว่า เรื่องนี้ทางสภาฯ เอง ก็ก าลัง
ด าเนินการสอบสวนอยู่เช่นกัน ทั้งหมดเพียงแต่อยากให้ ส.ส.มีความระมัดระวังในการท าหน้าที่ ให้สมกับที่พี่น้อง
ประชาชนไว้วางใจเลือกเป็นตัวแทนมาท าหน้าที่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766395 
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07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 19:02 น 
ไร้ข้อกังขา!มือเปิดประเด็นเสียบบัตรแทนกัน เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 ก.พ.63 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นส.ส.เสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกัน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "ผมเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการ
ลงมติร่างพรบ.งบประมาณในวาระ 2 และ 3 เสียใหม่ให้ถูกต้อง ผมไม่ได้มีเจตนาให้ร่างพรบ.เป็นโมฆะ เพราะหากตก
เป็นโมฆะต้องเริ่มกระบวนการเสนอใหม่ ซึ่งใช้เวลานาน 
 ผมเพียงต้องการให้ผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเท่านั้น อย่าทรยศต่อความไว้วางใจ
ของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56565 
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สยามรัฐออนไลน์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 14:02  
"เพื่อไทย"ยอมรับเตรียมแผนส ารอง "ศึกซักฟอก" ไว้แล้ว หาก "อนค."โดนยุบพรรคจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการอภิปรายไม่
ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ขณะนี้คณะท างานร่วมฝ่ายค้านพูดคุยกับผู้ควบคุมเนื้อหาของทุกพรรคเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเรียงเนื้อหาและผู้อภิปราย คาดว่าในสัปดาห์หน้าคงแล้วเสร็จ และ
จากที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเชื่อมั่นในข้อมูลและเนื้อหาที่จะใช้อภิปรายว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเห็นข้อบกพร่อง
ผิดพลาดของรัฐบาลได้อย่างแน่นอน ตัวเลขผู้อภิปรายอยู่ที่ประมาณ 30 คน โดยส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหลัก 
 เมื่อถามว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ วันที่ 21 ก.พ. ก่อนอภิปราย ไม่กี่วัน 
ถ้าผลออกมาทางลบจะกระทบการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า เชื่อว่าในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้อภิปรายและเนื้อหาที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ คงไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากคณะท างานร่วมได้หารือกับผู้
อภิปรายที่อาจได้รับผลกระทบจากค าวินิจฉัยไว้แล้ว โดยเตรียมแผนส ารองเผื่อกรณีฉุกเฉินเอาไว้ เช่น น าข้อมูลที่จะ
อภิปรายมอบให้กับสมาชิกพรรคที่ยังสามารถท าหน้าที่ได้ไปด าเนินการต่อ จึงเชื่อว่าการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน
จะมีเนื้อหาครบถ้วนและมีคุณภาพเหมือนเดิมทุกประการ 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/131402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/131402
https://siamrath.co.th/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200207/c698d3a856c7c989b21ba8556f92d45efdd9454436b9d49ebd955858e94a6afb.jpg?itok=YPwOFXQI
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วันศุกร ์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 18.01 น. 
'นิพิฏฐ์'เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยศาลรธน. จี้สภาฯ-ปปช.เช็คบิลส.ส.เสียบบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
"นิพิฏฐ์” เห็นพ้องตามศาล รธน. ยันไม่อยากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ต้องตกเป็นโมฆะ ยันหลังจากนี้เป็น
หน้าที่ของสภา - ปปช. ตรวจสอบคนเสียบบัตรแทนกัน 
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว ภายหลัง
ทราบผลการวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 ว่าไม่โมฆะ และ
สามารถโหวตใหม่ได้ในวาระ2 และ 3 ให้ถูกต้องรัฐธรรมนูญ ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาล เพราะไม่ต้องการ
ให้ พ.ร.บ.งบฯปี63 ต้องตกไปและส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ทั้งนี้ศาลสามารถก าหนดค าบังคับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ 
เพราะปรากฎข้อเท็จจริงว่า มีความไม่สมบูรณ์ของพ.ร.บ.งบฯเกิดขึ้นจริงในสาระที่ 2 และ3 จึงต้องไปท าให้สมบูรณ์ตาม
รัฐธรรมนูญ ส่วนจะใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้น อยู่ที่กระบวนการทางสภาฯ ตนคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ซึ่งศาลก็ระบุว่า ต้อง
รายงานให้ศาลทราบภายใน 30 วัน 
 นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนคนที่เสียบบัตรแทนกัน และเจ้าของบัตรที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในวันโหวตนั้น 
ทราบว่าทางสภาฯได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีความผิดจริยธรรมของนักการเมืองหรือไม่ ถ้า
หากผิดจริงก็ถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง คณะกรรมการฯก็ต้องท าความเห็นเพื่อส่งเรื่องให้สภาฯพิจารณาและส่งเรื่อง
ปปช. ด าเนินคดีอาญาเพราะถือว่า ส.ส.ก็ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจ าคุก1-10 ป ี
 ทั้งนี้ การกระท าของนายฉลอง เทอดวีระพงษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย และนางนาที รัชกิจประการ 
ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคภูมิใจไทย จะมีความผิดทางอาญาหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ ปปช.จะด าเนินการต่อไป เพราะทราบว่าได้
มีผู้ไปยื่นเรื่องต่อ ปปช.ไว้แล้ว ถือเป็นหน้าที่ของ ปปช.ต้องด าเนินการตามกฎหมาย และทราบว่าเรื่องนี้ทางสภาฯเองก็
ก าลังด าเนินการสอบสวนอยู่เช่นกัน ทั้งหมดเพียงแต่อยากให้ส.ส.มีความระมัดระวังในการท าหน้าที่ให้สมกับที่พี่น้อง
ประชาชนไว้วางใจเลือกเป็นตัวแทนมาท าหน้าที่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471551 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/471551


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

68 

 

 

 
7 ก.พ. 2563 20:44 น. 
ศาลฎีกา ยกค าร้อง ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว "จ่าประสิทธิ์" หวั่นหลบหนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลฎีกา ยกค าร้อง ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ อดีต ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ข้อหา
รับของโจร-ท าผิดพ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ ชี้ เกรงจะหลบหนี  
 กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษา จ าคุก จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ อดีต ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย โดยพิพากษา
ยืน จ าคุก ฐานรับของโจร เป็นเวลา 1 ปี และจ าคุกฐานกระท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ.2530 เป็นเวลา 1 ปี 
รวมจ าคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ต่อมา จ.ส.ต.ประสิทธิ์ จ าเลย ได้ยื่นค าร้องพร้อมหลักทรัพย์เดิม จ านวน 2 แสนบาท เพื่อ
ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ซึ่งในวันดังกล่าวศาลอาญาพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณามีค าสั่งประกันตัว
ต่อไป โดยตัว จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ถูกควบคุมไว้ที่เรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ ระหว่างรอค าสั่งเรื่องการประกันตัว 
 ผู้สื่อข่าวมีรายงานวันที่ 7 ก.พ.ว่า ศาลฎีกาได้มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ในชั้น
ฎีกานี้ เนื่องจากเป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องขออนุญาตฎีกา ซึ่งจ าเลยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกา
และจ าเลยก็ยังไม่ได้ยื่นฎีกา หากอนุญาตปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนี มีค าสั่งยกค าร้อง 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766540 
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คาบลูกคาบดอก : ส่องการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานการณ์ใน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับการรับมือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เที่ยวนี้ ล าพัง
ก าลังของฝ่ายค้านที่มีทั้ง ถอนยวง และ งูเห่า คงท าอะไร รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นว่าจะเกิดเหตุสนิม
เนื้อใน 
 สนิมเนื้อในที่ว่า คือ การบริหารจัดการอ านาจและผลประโยชน์ของคนในรัฐบาล มีการขยายสูตรการเมือง
ถ้าลุงตู่จะอยู่ต่อ ก็ต้องตัดเนื้อร้ายทิ้ง ซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะ ลุงตู่ เองก็ไม่มีก าลัง ส.ส.ที่จะคอยเป็นองครักษ์พิทักษ์เก้าอี้  
มีแต่ ส.ส.กลุ่ม กปปส. ไม่กี่คน ส่วน สามมิตร น าโดย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. ยุติธรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.
อุตสาหกรรม ก็จะเป็นอิสระที่มีรองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ สี่ยอดกุมาร เป็นตัวเชื่อม กลุ่มตะวันออก สุชาติ 
ชมกลิ่น เป็นกลุ่มที่ใหญ่รองลงมา ล้วนแต่เป็นอิสระ จะไปช้ีนิ้วสั่งโน่นสั่งน่ีไม่ได ้
 เช่นเดียวกับสถานภาพของผู้จัดการรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค ก็ไม่สามารถที่จะคุมสถานการณ์ในพรรคได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มี พรรคเล็กพรรคน้อย กลุ่มย่อยๆ
ที่คอยวิ่งเข้าวิ่งออก เป็นผู้ใหญ่ใจดี เป็นที่พึ่งของทุกคนเพราะฉะนั้นเสถียรภาพของ ลุงตู่ จึงไม่ค่อยมี เสถียรภาพ ถ้า 
สามมิตร ที่มี ส.ส.ทั้งในพรรคและนอกพรรคกลุ่มใหญ่ที่สุด มีขยับท่าทีที่ไม่พอใจ จะเกิดแรงสั่นสะเทือนทันที 
 หรือถ้าพรรคร่วมไม่พอใจ โดยเฉพาะ ปชป. และ ภูมิใจไทย จับมือกันต่อรอง ลุงตู่ ก็แย่ ท าให้มีการ
คาดการณ์กันไปว่า หลังจากการอภิปรายไปแล้ว ถ้าลุงตู่ไม่ปรับ ครม. คนที่ควรจะได้เป็น รมต.แล้วไม่ได้เป็นเช่น อนุชา 
นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท ถ้าไม่มีต าแหน่ง รมต.หลังจากที่พลาดต าแหน่งเลขาธิการพรรคมาแล้วเห็นทีจะยุ่ง 
 ในขณะเดียวกัน ถ้า ไปปรับเอากระทรวงที่พรรคร่วมครอบครองอยู่ในปัจจุบัน ก็จะเกิดแรงกระเพื่อมทันที 
หรือไปปรับเอาโควตาใน พรรคพลังประชารัฐ ก็จะเกิด คลื่นใต้น้ า ไม่มีใครยอมลุกจากเก้าอี้ง่ายๆโดยมีการเสนอสูตร
รับมือหากเกิดวิกฤติ ให้ ลุงตู่ ปรับ ครม.โดยเอา พลังประชารัฐ เป็นหลัก พรรคการเมืองอื่นค่อยเข้ามาร่วมภายหลัง ซึ่ง
ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นพรรคร่วมปัจจุบันอาจจะมีพรรคฝ่ายค้านมาร่วมด้วยก็ได้ 
 ช่วงนี้มี กระแสการตั้งพรรคของคนการเมือง ขึ้นมาอีกหลายพรรค รวมทั้งอนาคตใหม่ที่มองทางหนีทีไล่
เอาไว้เรียบร้อยแล้วหากจะถูกยุบพรรคในอนาคตเช่น กรณ์ จาติกวณิช ที่แยกจากประชาธิปัตย์มาตั้งพรรคใหม่ จตุพร 
พรหมพันธุ์ คนเสื้อแดงก็จะมาตั้งพรรคใหม่ แยกออกมาจากพรรคเพื่อชาติ หรือ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ที่ประกาศไม่ร่วม
สังฆกรรมกับ เศรษฐกิจใหม่ ก็น่าจะออกมาตั้งพรรคเป็นของตัวเอง ผ่าทางตันการเมือง โดยมี ลุงตู่ และ พลังประชารัฐ 
เป็นตัวต้ังเข้าทางรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ. 
หมัดเหล็ก  mudlek@thairath.co.th 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766160 
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กล้าได้กล้าเสีย : อนาคตใหม่สุดทางเลื่อน 
 
 
 
 
 
 ก่อนที่จะไปถึงศึกซักฟอก 6 รัฐมนตรีที่ก าหนดชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มตั้งแต่บ่ายวันที่ 24-26 ก.พ.63 ไปลง
มติกันในวันที่ 27 ก.พ.63ปรากฏว่าเรื่องใหญ่ทางการเมืองมาคั่นกลางเสียก่อน 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีก าหนดทีจ่ะอ่านค าวินิจฉัยคดี “ยุบพรรค” อนาคตใหม่ กรณี “เงินกู”้ 191 ล้านบาท
เป็นเรื่องที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ได้ปล่อยเงินกู้ให้พรรคตามค าร้องของ กกต.ให้ “ยุบพรรค” 
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าตามค าร้องของ กกต.และค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของพรรคอนาคตใหม่นั้นพอวินิ จฉัยได้ไม่
จ าเป็นต้องไต่สวนพยานบุคคล 
 แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้พยานบุคคล 17 ปาก ตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยานจัดท าบันทึก
ถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ.63 รวมทั้งเลขาธิการ กกต.
ด้วยเช่นกัน 
พูดง่ายๆว่ายังให้โอกาสได้ชี้แจงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนัดอ่านค าวินิจฉัยวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.63 เวลา 15.00 น.ด้วย
ความคาบเกี่ยวใน 2 เรื่อง คือการซักฟอกรัฐบาลและคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่อย่างแยกไม่ออก 
  “อนาคตใหม่” นั้นในฐานะ 1 ใน 6 พรรคฝ่ายค้านจึงมีส่วนสัมพันธ์กับทั้ง 2 เรื่องโดยตรงและมาดมั่นว่าจะ
โชว์ผลงานให้เตะตาประชาชนในครั้งน้ีด้วย 
 พรรคนี้ได้รับมอบหมายให้ซักฟอกรัฐมนตรีหลายคน โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะรุมสกรัม พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯว่าไปแล้วมีตัวเด่นๆอยู่หลายคนที่จะโชว์ฝีปากเอาจริงๆแล้วน่าจะเหนือกว่าเพ่ือไทยด้วยซ้ าไป 
 ทว่า เมื่อมีเหตุมาคั่นกลางคือคดี “เงินกู้” หากเป็นไปในทางบวกก็ไร้ปัญหา สามารถที่จะด าเนินการ
ซักฟอกได้เวลาแต่จะไปทางลบอันหมายถึงว่าจะมีผลต่ออนาคตใหม่โดยตรงถึงขั้น “ยุบพรรค” หรืออยู่ในการวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
ถ้า “ยุบพรรค” ก็แน่นอนเลยว่าบรรดากรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.จะต้องพ้นจากสมาชิกภาพทันที 
 ส.ส.ของพรรค ทั้งจาก ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่อก็จะต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด ไม่ว่าจะตั้ง
พรรคใหม่หรือพรรคที่มีอยู่แล้วก็ได ้
 แต่เนื่องด้วยการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.63 ก่อนหน้าที่จะมีการอภิปรายไม่
ไว้วางใจเพียงไม่กี่วันอย่าไปคิดถึงเรื่องซักฟอกเลย แค่ปัญหาในพรรคก็คงวุ่นไม่น้อย “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการ
พรรคอนาคตใหม่ ยืนยันว่าหากถูกยุบพรรคตามที่ผู้ก ากับภาพยนตร์อยู่เบื้องหลังน้ัน 
 แต่ไม่ยอมระบุว่า “ผู้ก ากับ”...คือใคร?และจะเดินหน้าไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน “นอก
สภา” ร่วมกับหัวหน้าพรรคอย่างแน่นอนพูดง่ายๆว่าเดินเกมลงถนนท านองนั้น...การเมืองยกนี้ไม่ธรรมดาแน่! 
“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766151 
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