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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 12 กุมภาพันธ ์2563 

ข่าวอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "สนธิรัตน์" เตรียมหอบคณะช่วย "เพชรภูมิ" หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 6 
2 แนวหน้าออนไลน์ 15 ก.พ.‘สนธิรัตน์’ยกคณะช่วย‘ลูกไวพจน์’หาเสียง  7 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ "ชวน"โยน กมธ. กิจการสภาฯ สอบ ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน 8 
4 คมชัดลึกออนไลน์ จ่อชง กมธ. กิจการสภาฯ สอบปมเสียบบัตรแทนกัน 10 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เฮียสน' ยืนยันปัญหาการเสียบบัตรแทนกันจะไม่เกิดขึ้นแล้ว 11 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ปธ.สภารับขรก.ไม่กล้าสอบ ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน 12 
7 ไทยรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู่” โยนเป็นเร่ืองสภาฯ โหวตงบ 63 ขอทุกคนค านึงความจ าเป็นที่ใช้ 13 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ "ฝ่ายค้าน"ส่อไม่ร่วมสังฆกรรมถกงบ 63วาระ2-3ใหม่ 14 
9 คมชัดลึกออนไลน์ "ส.ส. ฝ่ายค้าน" จะไม่ร่วมพิจารณางบฯ 63 15 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ สว.เคาะ 4 ตุลาการศาลรธน. 16 
11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ปิยบุตร"นัดแถลงด่วนคดีเงินกู้ 19 
12 ส านักข่าวอิสรา ‘ปิยบุตร’ค้านค าสั่งศาล รธน. ขอให้เปิดไต่สวนพยาน- 20 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปิยบุตร' ยื่น ศาล รธน. ไต่สวนคดีพรรคกู้เงิน 'ธนาธร' อย่างเปิดเผย 21 
14 แนวหน้าออนไลน์ 'ปิยบุตร'ปร๊ีดแตก! ค าวินิจฉัยศาล รธน. ให้ร่างพรบ.งบฯ 63 ไม่โมฆะ 22 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ปิยบุตร'สอนส.ส.ซีกรบ.มีวินัย เข้าโหวตร่างพ.ร.บ.งบให้ครบ 23 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ อนค.ร้องศาลรธน.ขอเปิดไต่สวนคดีกู้เงินหัวหน้าพรรค 24 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปิยบุตร' จวก 'ศาลรธน.' ท าตัวเป็น 'ผบ.สภาฯ' 26 
18 MGR ออนไลน์ “ปิยบุตร” ติงศาล รธน.วินิจฉัยเกินอ านาจ เป็น รธน.เสียเอง 27 
19 MGR ออนไลน์ เลขาฯ อนค.แถลงข่าวคดีเงินกู้ จับตา 5 ตุลาการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ 28 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ว.เห็นชอบ 4 ว่าที่ตุลาการศาลรธน. ตะลึง!โหวตไม่เอา'ชั่งทอง' 139 เสียง 29 
21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ด่วน! ส.ว.ไฟเขียว 4 ศาล รธน. ใหม่ ‘ชั่งทอง’ ไม่ผ่าน 31 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ วุฒิสภาเคาะ 4 ตุลาการศาลรธน.มีแค่ "ชั่งทอง" ร่วงคนเดียว 32 
23 MGR ออนไลน์ เปิดเหตุ "ชั่งทอง" อดนั่งตุลาการศาล รธน. "พรเพชร" 34 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' บี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบเร่ืององค์ประชุมสภา 36 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส้มหวานยุ่งแล้ว 'หมอวรงค์' เปิดเอกสารหลุดที่ 'ปิยบุตร' พูดไม่หมด! 37 
26 MGR ออนไลน์ “วราวุธ” บอกรอวิปสองฝ่ายหารือชัดเจน อภิปราย พ.ร.บ. งบฯ 63  38 
27 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เฮียสน' ยืนยันปัญหาการเสียบบัตรแทนกันจะไม่เกิดขึ้นแล้ว 39 
28 เดลินิวส์ออนไลน์ "ชวน" โยน กมธ. กิจการสภาฯสอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 40 
29 ไทยรัฐออนไลน์ “บิก๊ตู่” โยนเป็นเร่ืองของสภาฯ โหวตร่าง พ.ร.บ.งบ 63 วาระ 2 และ 3 อีกคร้ัง 41 
30 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชวน' รับ จนท.ไม่กล้าสอบกรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน จ่อชง กมธ. 42 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ จ่อชงกมธ.กิจการสภาฯ สอบปมเสียบบัตรแทนกัน 43 
2 ไทยรัฐออนไลน์ สมศักดิ์ บอก พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ชาวบ้านรออยู่  45 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชิงเก้าอ้ี 'ปธ.ศาล รธน.คนใหม่' อนค.เลือดเข้าตาดิ้นเฮือกสุดท้าย 46 
4 ไทยรัฐออนไลน์ กล้าได้กล้าเสีย : หยุดเมื่อถึงเวลาที่ต้องหยุด 48 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ต้องไม่จบ แค่โหวตงบใหม่ 50 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้าพบ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประขาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเวลา 13.00 น. เข้าพบ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ 
เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เวลา 14.30 น. เข้าพบ นายอรรถพล 
ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเวลา 15.30 น. เข้าพบ ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 

 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เขา้พบคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ 

11 ก.พ. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดี-
ศุกร์ที่ 13-14 
กุมภาพันธ์ 

2563 

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานคณะกรรมการ              
การเลือกตั้ งป ระจ า จั ง ห วั ดนค รศ รี ธ ร รม ร า ช                 
และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองที่ 3 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
13 กุมภาพันธ์ 

2563 

10.00 น. 
 

13.30 น. 
 

 
13.00 น. 

 

ห้อง 301  
 
 

ห้องท างานรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
กรมกิจการผู้สูงอายุ 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมผู้ให้ข้อมูลวารสารตามกฎหมาย  
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมศูนย์การเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัด
ก าแพงเพชร  
นายไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ                 
การเลือกตั้ง เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
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ข่าวอ้างอิง 
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"สนธิรัตน์" เตรียมหอบคณะช่วย "เพชรภูมิ" หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
สยามรัฐออนไลน์ 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:31 การเมือง 
  

 

 
"สนธิรัตน์" เตรียมหอบคณะช่วย "เพชรภูมิ" หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 15 ก.พ. ไม่หว่ัน "จุลพันธ์"                 
โผล่ช่วยเพื่อไทย 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ว่า ในวันที ่15 ก.พ.จะ
น าคณะลงไปช่วยนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร พรรค พปชร.หาเสียงที่ จ.ก าแพงเพชร ส่วนที่
ปรากฎภาพนายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตแคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส.พรรค พปชร.ไปช่วยนายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัคร ส.ส.
ก าแพงเพชร พรรคเพ่ือไทยหาเสียง จะกระทบต่อเสียงของพรรค พปชร.หรือไม่นั้น เห็นว่า เป็นเร่ืองของการหาเสียง แต่
หน้าที่ของพรรค พปชร.จะต้องเดินหน้าหาเสียงตามยุทธศาสตร์ของพรรค ปัญหาในการเลือกตั้งแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีปัญหา
อยู่ทุกคร้ัง ดังนั้น ต้องด าเนินการปรับแก้กันไป 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/132009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/132009
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200211/538213cc9aa27ff259f79cfe953068c433f95404a1af4b95c19573528d04c071.jpg?itok=9FpSttX3
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หนา้แรก / การเมือง  

15 ก.พ.‘สนธิรตัน์’ยกคณะช่วย‘ลูกไวพจน’์หาเสียง ไม่หวั่นอดีตตวัเก็งพรรคโผล่ช่วย พท. 
วันอังคาร ท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 10.30 น. 

 

 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 08.35 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานและ
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ว่า ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2563 จะน าคณะลงไปช่วยนายเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร พรรค พปชร.หาเสียงที่ จ.
ก าแพงเพชร 

ส่วนที่ปรากฏภาพนายจุลพันธ์ ทับทิมอดีตแคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส.พรรค พปชร.ไปช่วยนายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัคร
ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคเพ่ือไทยหาเสียง จะกระทบต่อเสียงของพรรคพปชร.หรือไม่นั้น  เห็นว่า เป็นเร่ืองของการหาเสียง 
แต่หน้าที่ของพรรคพปชร.จะต้องเดินหน้าหาเสียงตามยุทธศาสตร์ของพรรคปัญหาในการเลือกตั้งแต่ละพ้ืนที่ย่อมมี
ปัญหาอยู่ทุกคร้ัง ดังนั้นต้องด าเนินการปรับแก้กันไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/472133


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 
 

 
"ชวน"โยน กมธ. กิจการสภาฯ สอบ ส.ส. เสยีบบัตรแทนกัน 
อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.04 น.                     

 
                    “ชวน”จ่อโยน กมธ.กิจการสภาฯ สอบปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เหตุ จนท.สภาฯไม่กล้าสอบส.ส. ยัน
หากข้อเท็จจริงชัดส่งป.ป.ช.เชือด เผยกรอบอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ 63 รอบใหม่ ต้องไล่ทีละมาตราเหมือนเดิม-ส.ส.มี
สิทธิอภิปรายซ้ าได้      

                     
 
  เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของ ส.ส.ที่เสียบ
บัตรแทนกัน ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 นั้นว่า เลขาธิการสภาฯก าลังด าเนินการ
อยู่ ซึ่งตนให้ตรวจสอบทุกกรณี ไม่ใช่แค่ในรายที่ถูกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีกรณีทั้งที่ตัวอยู่ในห้องประชุม และ
ตัวไม่อยู่ในห้องประชุม ซึ่งจะต้องตรวจสอบทุกราย แต่เลขาธิการสภาฯแจ้งตนมาว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยอยากสอบส.ส.ซึ่ง
เท่าที่หารือกับเลขาธิการสภาฯ ก็มีทางเลือกหนึ่งคือส่งให้กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรสอบเร่ืองนี้ ซึ่งก็ได้คุยกับ
นายอนันต์ ผลอ านวย ประธานคณะกรรมาธิการฯไว้เบื้องต้นแล้ว ว่าอาจจะขอให้กรรมาธิการกิจการสภาฯสอบเร่ืองนี้ 
เพราะเจ้าหน้าที่สภาฯไม่ค่อยอยากสอบ ส.ส. เพราะเขาเป็นข้าราชการ แต่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ มีข้อมูล
ดีกว่าทุกคน  
  ดังนั้นเจ้าหน้าที่สภาฯ จะสามารถสอบเบื้องต้นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ว่าใครเป็นอย่างไร ก็อาจจะส่งข้ อมูลให้
กรรมาธิการกิจการสภาฯ หากรับสอบเร่ืองนี้ ส่วนมาตรการที่ว่าแต่ละคนต้องรับผิดชอบอย่างไร เป็นอีกกระบวนการ
หนึ่งเราต้องดูอีกที หากสมมุติว่ามีพฤติกรรมที่ผิดในแง่กฎเกณฑ์ กติกา กฎหมาย ก็ต้องว่าไปตามความผิดนั้นๆอย่างที่
เคยเกิดข้ึนในอดีต  
  ส่วนการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเร่ืองนี้นั้น นายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 ได้วินิจฉัยไปแล้วถือว่าจบไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นหน้าที่สภาฯท่ีจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจิรง และส่ง
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป อย่างไรก็ตามหากพบความผิดชั ดเจน เราสามรถส่งเร่ืองให้
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ ซึ่งไม่มีใครจะไปยกเว้นใครได้ มันขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริง 
  ส่วนแนวทางการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในวาระที่ 2 นั้น นายชวนหลีกภัย 
กล่าวว่า เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย  ในวาระ 2 จะต้องเร่ิมตั้งแต่ชื่อ พ.ร.บ. ค าปรารภ ต้องไล่ไปทีละมาตราจน
จบ ส่วนฝ่ายค้านจะอภิปรายแต่ละมาตราก็เป็นสิทธิ จะอภิปราย 4-5 วันเหมือนเดิมก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่คนนอกก็จะรู้
ว่าเจตนาอะไร เพราะการอภิปรายรอบท่ีแล้วได้พูดกันมาอย่างละเอียดแล้ว อภิปรายจนมากกว่าปกติโดยทั่วไป ซึ่งทุกคน
ก็รู้ว่าได้มีการอภิปรายมาแล้ว แต่ถ้ายังอยากท าเหมือนเดิมก็เป็นสิทธิท าได้ตามกฎหมายไม่มีอะไรห้ามได้ ทั้งนี้เท่าที่ฟัง
จากสมาชิกส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าอภิปรายกันมาแล้ว คงไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนเดิม 
  เมื่อถามถึงกรณีอาจจะมีการหยิบยกเร่ืองมาตรา143 ที่ระบุว่าหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จใน 105 วัน ให้ถือว่า
สภาฯเห็นชอบ มาพูดคุยกันอีกหรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า ถือเป็นคนละเร่ือง เพราะเร่ืองนี้เป็นการปฏิบัติตามค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องเร่ิมพิจารณาวาระ 2 วาระ 3 ใหม่ ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ 
  นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร วางตัวไม่เป็นกลาง เนื่องจากไม่สั่งบรรจุ
ญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นวาระเร่งด่วนว่า เร่ืองดังกล่าวไม่เป็นความจริง และได้ชี้แจงไปหลายรอบ
แล้วว่า การยื่นญัตติด่วนต่างๆ ต่อสภาฯ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ และส่งต่ อ
ให้นายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ในฐานะผู้รับผิดชอบเร่ืองการเสนอญัตติต่างๆ ซึ่งพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่เข้าข่ายญัตติด่วนตามข้อบังคับการประชุมข้อ 50 จึงให้บรรจุเป็นญัตติธรรมดาในเร่ืองเสนอใหม่ 
  ทั้งนี้ เร่ืองการเสียบบัตรแทนกันนั้น นายชวนสั่งการให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสรุปข้อมูลเร่ืองการกดบัตร
ลงคะแนนแทนกันเสนอต่อนายชวน โดยคาดว่าจะเสนอภายในวันที่ 11ก.พ.นี้ เพ่ือส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการกิจการ
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือด าเนินการต่อไป. 
  อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756942 
ส านักข่าวกรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865812 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/756942
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865812
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จ่อชง กมธ. กิจการสภาฯ  
สอบปมเสียบบัตรแทนกัน 
11 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:12 น.  

                    โรงแรมดิแอทธินี โฮเต็ล - 11 ก.พ.2563-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ว่า เลขาธิการสภาฯก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งตนสั่งการให้ตรวจสอบทุกกรณี ไม่ใช่แค่ในรายที่ถูกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
แต่ให้ตรวจสอบทุกรายว่าแต่ละรายข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร  เพราะมีกรณีทั้งที่ตัวอยู่ในห้องประชุม และตัวไม่อยู่ในห้อง
ประชุม จึงจะต้องตรวจสอบทุกราย 
               เบื้องต้นเลขาธิการสภาฯแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยอยากสอบ ส.ส. จึงมีทางเลือกหนึ่งคือส่งให้กรรมาธิการ
กิจการสภาผู้แทนราษฎรสอบเร่ืองนี้ ซึ่งก็ได้คุยกับนายอนันต์ ผลอ านวย ประธานคณะกรรมาธิการฯไว้เบื้องต้นแล้ว ว่า
อาจจะขอให้กรรมาธิการกิจการสภาฯสอบเร่ืองนี้ เพราะเจ้าหน้าที่สภาฯไม่ค่อยอยากสอบ ส.ส.เพราะเขาเป็นข้าราชการ 
แต่ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ ดีกว่าทุกคน ดังนั้นเจ้าหน้าที่สภาฯ จะสามารถสอบเบื้องต้นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ว่าใครเป็นอย่างไร จากนั้นก็อาจจะส่งข้อมูลให้กรรมาธิการกิจการสภาฯ 
             นายชวน กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรการที่ว่าแต่ละคนต้องรับผิดชอบอย่างไร เป็นอีกกระบวนการหนึ่งเราต้องดูอีก
ที หากสมมุติว่ามีพฤติกรรมที่ผิดในแง่กฎเกณฑ์ กติกา กฎหมาย ก็ต้องว่าไปตามความผิดนั้นๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
ส่วนการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเร่ืองนี้นั้น นายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคน
ที่ 2 ได้วินิจฉัยไปแล้วถือว่าจบไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นหน้าที่สภาฯที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจิรง และส่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป อย่างไรก็ตามหากพบความผิดชัดเจน เราสามรถส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ ซึ่งไม่มีใครจะไปยกเว้นใครได้ มันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง 
            เมื่อถามถแนวทางการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในวาระที่ 2 นั้น นายชวน
หลีกภัย กล่าวว่า เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย  ในวาระ 2 จะต้องเร่ิมตั้งแต่ชื่อ พ.ร.บ. ค าปรารภ ต้องไล่ไปทีละ
มาตราจนจบ ส่วนฝ่ายค้านจะอภิปรายแต่ละมาตราก็เป็นสิทธิ จะอภิปราย 4-5 วันเหมือนเดิมก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่คน
นอกก็จะรู้ว่าเจตนาอะไร เพราะการอภิปรายรอบที่แล้วได้พูดกันมาอย่างละเอียดแล้ว อภิปรายจนมากกว่าปกติ 
โดยทั่วไปทุกคนก็รู้ว่าได้มีการอภิปรายมาแล้ว แต่ถ้ายังอยากท าเหมือนเดิมก็เป็นสิทธิท าได้ตามกฎหมายไม่มีอะไรห้ามได้ 
ทั้งนี้เท่าท่ีฟังจากสมาชิกส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าอภิปรายกันมาแล้ว คงไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนเดิม 
                เมื่อถามถึงกรณีอาจจะมีการหยิบยกเร่ืองมาตรา143 ที่ระบุว่าหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จใน 105 วัน ให้ถือ
ว่าสภาฯเห็นชอบ มาพูดคุยกันอีกหรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า ถือเป็นคนละเร่ือง เพราะเร่ืองนี้เป็นการปฏิบัติตามค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องเร่ิมพิจารณาวาระ 2 วาระ 3 ใหม่ ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416225 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/132069 

https://www.komchadluek.net/news/politic/416225
https://siamrath.co.th/n/132069
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'เฮียสน' ยืนยันปัญหาการเสียบบัตรแทนกันจะไม่เกิดขึ้นแล้ว 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น.      

 

 
  11 ก.พ.63-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์
การถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดข้ึนว่า พรรค พปชร. เตรียมพร้อมอยู่แล้ว และได้เร่งหารือเพ่ือเตรียมการให้พร้อม
ในระยะเวลา2 สัปดาห์ ตนหารือกับหัวหน้าพรรคแล้วว่าภายในพรรคจะต้องหารือกันในเร่ืองนี้ เนื่องจากเป็นเร่ืองส าคัญ
ที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน เพราะเป็นหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ได้แสดงบทบาทและท่าทีที่ชัดเจน 
ว่าทุกคนจะเข้ามาช่วยกัน ถือเป็นเร่ืองปกติเพราะทุกคนอยู่ในนามรัฐบาล แต่ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล 
มีเพียงการหารือเร่ืองการเตรียมการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยตนจะเดินทางไปร่วม 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากในวันที่ 21 ก.พ.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เชื่อว่าเสียงรัฐบาลจะ
มั่นคงขึ้นหรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เร็วเกินไปที่จะตอบ เพราะอยู่ในกระบวนการของศาล ยังไม่รู้ว่าศาลจะวินิจฉัย
อย่างไร ต้องรอฟังค าวินิจฉัยของศาลก่อน 

เมื่อถามถึงกรณีการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า 
ทุกคนรู้หน้าที่ว่าเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากของประเทศไทย ดังนั้น การโหวตร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ต้องมีความสามัคคีกัน เชื่อว่าทุกคนทราบหน้าที่ รวมถึงได้ก าชับกันในทุกระดับอยู่แล้ว และตนคิดว่าปัญหาการ เสียบ
บัตรแทนกันจะไม่เกิดขึ้นแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56866 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865812 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56866
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865812
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ปธ.สภารับขรก.ไม่กลา้สอบส.ส. 
เสียบบตัรแทนกนั  

11 ก.พ. 2020 13:30:41  

 

 
  รัฐสภา 11 ก.พ.-“ชวน” ยอมรับเจ้าหน้าที่ไม่กล้าสอบส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เพราะเป็นข้าราชการ เตรียมชง
เร่ืองให้กมธ.กิจการสภาฯ สอบแทน พบใครผิดส่งป.ป.ช.จัดการต่อ พร้อมเปิดให้ส.ส.อภิปรายร่างงบ 63 อีกรอบ 
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ว่า เจ้าหน้าที่
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่กล้าและไม่อยากที่จะตรวจสอบเพราะเป็นข้าราชการ จึงล าบากใจเมื่อต้อง
ท าหน้าที่ตรวจสอบบุคคลที่เป็นส.ส. จึงได้ประสานไปยังคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือขอให้ตรวจสอบ
เร่ืองนี้แทน  

“ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ถ้าคณะกรรมาธิการกิจการ
สภารับตรวจสอบเร่ืองนี้ให้ โดยจะตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่เฉพาะผู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ส่งค าชี้แจง
เท่านั้น เชื่อว่าจะสอบข้อเท็จจริงได้ และถ้าพบว่าใครกระท าความผิด ต้องยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป” ประธานสภาผู้แทนราษฎรร กล่าว  
นายชวน กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในวาระ 2 และวาระ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ว่า ต้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งไม่เกี่ยวกับมาตรา 143 เร่ืองกรอบเวลา 105 วัน โดยจะเปิดให้สมาชิกอภิปรายตามข้อบังคับการประชุมเป็นราย
มาตรา ซึ่งฝ่ายค้านมีสิทธิจะอธิปรายได้อย่างเต็มที่ จะใช้เวลานานเท่าใดก็ได้ แต่หากอภิปรายซ้ าซ้อน บุคคลภายนอกจะ
รับทราบเจตนาเอง เพราะทุกฝ่ายทราบดีว่าการอภิปรายเคยเกิดขึ้นมาแล้ว หากทุกฝ่ายอภิปรายอย่างสมเหตุสมผล เชื่อ
ว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน   

ส่วความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชวน กล่าวว่า ฝ่ายค้านยังไม่ได้ยื่นรายชื่อบุคคลที่จะขออภิปรายไม่
ไว้วางใจ มีเพียงการเสนอญัตติเท่านั้น.-ส านักข่าวไทย        

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e424a11e3f8e40af3417479 
ส านักข่าวโพสต์ทูเดย์ : https://www.posttoday.com/politic/news/614466 
ส านักข่าวสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/132069 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472182 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/394016 

 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5e424a11e3f8e40af3417479
https://www.posttoday.com/politic/news/614466
https://siamrath.co.th/n/132069
https://www.naewna.com/politic/472182
https://news.ch7.com/detail/394016
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“บิ๊กตู่” โยนเป็นเรื่องสภาฯ โหวตงบ 63 ขอทกุคนค านึงความจ าเป็นที่ต้องใช ้
ไทยรัฐออนไลน์11 ก.พ. 2563 14:56 น. 

 
 
“บิ๊กตู่” โยนเป็นเร่ืองของสภาฯ โหวตร่าง พ.ร.บ.งบ 63 วาระ 2 และ 3 อีกคร้ัง ขอทุกคนค านึงความจ าเป็นที่ต้องใช้
งบประมาณ 

วันที่ 11 ก.พ. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง
เร่ืองการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังใหม่ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ว่า 
เป็นเร่ืองวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ตามกรอบที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็เป็นเร่ืองของสภาฯ ซึ่งปัญหาเกิดจากจุดไหนก็
ควรแก้จุดนั้น 

ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนค านึงถึงความจ าเป็นของการใช้งบประมาณที่ขณะนี้มีหลายสถานการณ์ที่
ต้องใช้งบประมาณ โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ รวมถึงการแก้ปัญหาจากผลกระทบต่างๆ หลายด้าน. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1768875 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1768875
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"ฝ่ายค้าน"ส่อไม่ร่วมสงัฆกรรมถกงบ 63วาระ2-3ใหม ่
พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น.        

 
 
  เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกันของวิปฝ่ายค้านต่อการร่วมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระ2และวาระ3 ใน
วันที่ 13 ก.พ.ว่า ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรมนูญ ซึ่งระบุให้สภาฯ น าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท าตามกระบวนการในวาระ2 และวาระ3 ใหม่ โดยมีความเห็นว่า 
เป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ านาจเกินขอบเขตหรือไม่ และอยู่ระหว่างหาวิธีว่า หากจะเข้าร่วมนั้นจะต้องไม่ใช่การ
สนับสนุนการกระท าท่ีไม่ชอบดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้พรรคร่วมฝ่ายค้านน าข้อหารือไปแจ้งต่อที่ประชุมพรรค เพ่ือสรุปเป็นมติร่วมกันอีก
คร้ัง ทั้งนี้ ยอมรับว่า ในการประชุมวิปฝ่ายค้าน ส่วนใหญ่ระบุว่า ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ควรเข้าร่วมประชุม เพราะมองว่า
ค าแนะน าของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้สภาฯ ลงมติวาระ2และวาระ3ใหม่นั้นอาจไม่ถูกต้อง ดังนั้น คาดว่าในช่วงเช้าของวันที่ 
12 ก.พ.จะหารือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปอีกคร้ัง 
  อย่างไรก็ตามในฝั่งของรัฐบาล ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม ได้มีการหารือถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่จะต้องมีการพิจารณาวาระ 2-3 ใหม่ ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณีที่มีส.ส. เสียบบัตรแทน
กัน โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  รายงานว่า  จะเสนอให้โหวตร่างพ.ร.บ.
งบประมาณฯโดยไม่มีการอภิปราย แต่จะขอไปหารือกับคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่ายก่อน คาดว่าพรรคเพ่ือ
ไทยจะสามารถพูดคุยได้ แต่ที่เป็นปัญหาน่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่ที่อาจจะพูดคุยตกลงกันไม่ได้  นอกจากนี้ ยังก าชับ
ให้ส.ส.ทุกคนเข้าประชุมสภาฯกันอย่างพร้อมเพรียง เพราะจะมีการโหวตญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต....  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756982 

https://www.dailynews.co.th/politics/756982
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"ส.ส. ฝ่ายค้าน" จะไมร่่วมพิจารณางบฯ 63  
11 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:32 น.  

 
 
"ปธ.วิปฝ่ายคา้น" แยม้มีขอ้เสนอ "ส.ส.ฝ่ายคา้น" จะไม่ร่วมพิจารณาร่างกม.งบฯ 63 อา้งค าแนะของ "ศาลรธน." ใหโ้หวต
ใหม่ ไม่ถูกตอ้ง - เกินกรอบกฎหมาย รอสรุป - ตกผลึกจากท่ีประชุมแต่ละพรรคอีกคร้ัง 
   

          เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 - นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกันของวิปฝ่ายค้านต่อการร่วมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระ
สองและวาระสาม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตต่อกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรมนูญ ซึ่งระบุให้สภา
ฯ น าร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ท าตามกระบวนการวาระสอง และวาระสามใหม่ ว่า เป็นประเด็นที่ชอบหรือไม่ เพราะมี
ความเห็นด้วยว่าเป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ านาจเกินขอบเขต และมีแนวทางว่าจะหาวิธีอย่างไร หากจะเข้า
ร่วมจะไม่ใช่การสนับสนุนการกระท าท่ีไม่ชอบดังกล่าว อย่างไรก็ตามความเห็นของที่ประชุมดังกล่าว ได้ให้พรรคร่วมฝ่าย
ค้านน าไปแจ้งต่อที่ประชุมพรรคและสรุปเป็นมติร่วมกันอีกคร้ัง 
            นายสุทิน กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ตนยอมรับว่าในการประชุมวิปฝ่ายค้าน มีความเห็นส่วนใหญ่ที่ระบุว่าส.ส.ฝ่าย
ค้านไม่ควรเข้าร่วมประชุม เพราะมองว่าค าแนะน าของศาลรัฐธรรมนูญต่อการให้สภาฯ ลงมติวาระสอง และวาระสาม
ใหม่ นั้นไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามข้อสังเกตตามความเห็นดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นที่สุด เบื้องต้นคาดว่าในช่วงเช้าวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ จะได้ข้อสรุป. 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416213 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/56929 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472209 
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สว.เคาะ 4 ตลุาการศาลรธน. 
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
 

    วุฒิสภาลงมติเลือกแล้ว  4 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "ชั่งทอง" หลุดโผ เหตุเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่ถึง 5 
ปี เตรียมแจ้งหน่วยงานในสังกัดสรรหาคนใหม่ภายใน 30 วัน ขณะที่ประธาน ส.ว.เตรียมน า 4 รายชื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
หลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลือกประธานแล้วเสร็จ 
    เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 12 วรรคแปด หลังจากที่
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อ โดยคณะกมธ.ดังกล่าวได้ขอขยายเวลาพิจารณารวมแล้ว 4 คร้ัง 
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นาย
อุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีค าสั่งค าร้องและขออนุญาตในศาลฎีกา, นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสใน
ศาลฎีกา, นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา, นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
และนายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
     พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว.  ในฐานะประธาน กมธ.สามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ชี้แจงว่า การตรวจสอบประวัติและข้อมูลเชิงลึกนั้นไม่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้ เพราะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นการพิจารณาแบบลับ อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ใช้จ านวนมาก เพราะหลังจาก
ที่ กมธ.ได้รับข้อมูลต้องส่งไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ตรวจสอบ ซึ่งระบบราชการมีความล่าช้า โดยเฉพาะ
การจัดเก็บเอกสารแบบรุ่นโบราณ ท าให้ใช้เวลาค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการใช้เวลาจ านวนมาก ซึ่งการท างานของ กมธ.
สามารถตรวจสอบได้แค่นี้  ตามความยากที่ ได้ข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆ ตามต้องการ ตามเวลาที่ก าหนด  
    พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. หารือว่าทั้ง 5 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่
อาจจะขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
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2561 ก าหนดให้มีโควตาของบุคคลที่ได้รับการสรรหามาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหนงไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า   5 ปี ซึ่งได้รับ
การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (5) ต้องมี 2 คน แต่กรณีที่เสนอ
ชื่อมีเพียงคนเดียวคือ นายนภดล ดังนั้นในอนาคตหากมีบุคคลร้องต่อองค์พิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่
ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญอาจมีปัญหาได้ จึงขอให้นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการกรรมการสรรหา 
ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวด้วย 
        พล.อ.ต.เฉลิมชัยกล่าวด้วยว่า จากการอ่านรายงานของคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญโดยละเอียด ไม่พบประเด็นวินิจฉัยดังกล่าวเพ่ือแก้ปัญหา   ดังนั้นอาจเป็นเผือกร้อนของประธาน
วุฒิสภาที่มีหน้าที่น ารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแต่งตั้ง 
    นายพรเพชรชี้แจงว่า ตนไม่อนุญาตให้ถามเลขาธิการวุฒิสภาในประเด็นดังกล่าว เพราไม่มีอ านาจให้ตนต้องปฏิบัติ
ตาม ยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของตนที่จะน ารายชื่อหลังจากที่วุฒิสภาเห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวาย ทั้งนี้ การ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ระยะเวลาจ านวนมากในการตรวจสอบประวัตินั้ น ไม่ขอแก้ตัวแทน แต่ กมธ.ได้รับเวลา
สรรหาคร้ังแรกเพียง 45 วัน ซึ่ งน้อยกว่าข้อบังคับที่ วุฒิสภาเขียนขึ้นภายหลังว่า ก าหนดให้ใช้ เวลา 60 วัน 
    จากนั้นที่ประชุมได้ยุติการหารือและเข้าสู่ขั้นตอนของการประชุมลับเพ่ือพิจารณารายงานของ กมธ. ต่อมาที่ประชุม
ได้เปิดการประชุมอีกคร้ัง และให้ ส.ว.ทั้งหมดลงคะแนนในคูหาที่เตรียมไว้ กระทั่งเวลา 15.15 น. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ซึ่งท าหน้าที่ประธานการประชุมขณะนั้น ได้ประกาศผลการลงมติ ดังนี้ นายอุดม เห็นชอบ 
216 ไม่เห็นชอบ 3 เสียง  
    นายวิรุฬห์ เห็นชอบ 216 ไม่เห็นชอบ 3 เสียง, นายจิรนิติ เห็นชอบ 217 ไม่เห็นชอบ 2 เสียง และนายนภดล 
เห็นชอบ 203 ไม่เห็นชอบ 12 ไม่ออกเสียง 4 เสียง เท่ากับทั้ง 4 คนดังกล่าวได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา
เท่าท่ีมีอยู่ทั้งหมด จึงได้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
    ส่วนนายชั่งทอง ได้คะแนนเห็นชอบ 52 ไม่เห็นชอบ 139 ไม่ออกเสียง 28 เสียง ถือเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับเหตุผลที่นายชั่งทองไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก ส.ว.
ส่วนใหญ่มองว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 200 ก าหนดคุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากสายศาลปกครองสูงสุดว่า 
ต้องด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่นายชั่งทองเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่ถึง 5 ปี 
แต่ที่ผ่านการคัดเลือกมาได้ เพราะที่ประชุมศาลปกครองสูงสุดได้ท าหนังสือถึ งคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญให้พิจารณา ลดเวลาด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเหลือต่ ากว่า 5 ปี ในการไปด ารงต าแหน่งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าใช้เงื่อนไขต้องด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 ปี จะไม่มีตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดคนใดได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
    อีกท้ังวรรคท้ายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 200 ระบุว่า ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา
ลดลงจาก 5 ปีได้ แต่จะเหลือน้อยกว่า 2 ปีมิได้ ในที่สุดคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติลดเวลาการด ารงต าแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดเหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี  ท าให้นายชั่งทองมีคุณสมบัติได้รับคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดมา 3 ปีกว่า 
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    อย่างไรก็ตาม ส.ว.หลายคนมองว่าการลดเวลาด ารงต าแหน่งลงมาเหลือ 3 ปีของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการลดส
เปกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูงมาท าหน้าที่ส าคัญ ไม่ควรลดหย่อน
กฎเกณฑ์ใดๆลงมา เพราะตัวแทนศาลฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอ่ืนต่างๆ ด ารงต าแหน่งมากกว่า 5 ปี จึงไม่ควรที่ตุลา
การศาลปกครองสูงสุดจะลดเวลาด ารงต าแหน่งลงมา 
    นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ในฐานะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา กล่าวว่า กรณีที่ ส.ว.ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน  1 คนนั้น ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 12 วรรคเก้า ระบุว่าให้ ส.ว.แจ้งผลการลงมติไปยังคณะกรรมการสรรหา ซึ่งกรณีดังกล่าว 
ส.ว.จะแจ้งไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดให้รับทราบว่านายชั่งทอง บุคคลที่สรรหามาจากที่ประชุมใหญ่ศาล
ปกครองสู งสุดไม่ ได้ รับความเห็นชอบ จากนั้นหน่วยงานต้องสรรหาคนใหม่ ใ ห้แล้ ว เส ร็จภายใน 30 วัน 
    นายสมชายกล่าวอีกว่า ส าหรับ 4 คนที่ได้รับความเห็นชอบ ตามขั้นตอนต้องลาออกจากต าแหน่งที่สังกัดในปัจจุบัน 
ภายใน 15 วัน จากนั้นส านักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ จะนัดประชุม 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ด ารงต าแหน่ง
ปัจจุบันและยังไม่พ้นวาระ ร่วมกับ 4 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะให้นาย
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา น ารายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ และ 4 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คนที่ต้องพ้นวาระนั้น ส่วนตัวมองว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่า 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่จะได้รับการโปรดเกล้าฯ. 
 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/56928 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/56928
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วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 09:16 น. 

"ปิยบุตร"นัดแถลงด่วนคดีเงินกู้  
 

 
 
 
  เมื่อวันที่ 11 กพ. นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ นัดแถลงข่าว ใน
เวลา 13.00 น. วันนี้ กรณีท่ี ศาลรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ส่งเอกสารให้การของพยาน 17 คนภายในวันที่ 12 กพ. คดีเงินกู้ 
191 ล้านบาท ตามที่ศาลไม่เปิดให้ไต่สวนพยานและเร่งให้ส่งเอกสาร 17 ปาก ภายใน 6 วัน พร้อมข้อสังเกตว่าการเร่ง
ตัดสินคดีนี้เนื่องจากวันนี้ที่ประชุม ส.ว. จะเลือกตุลาการศาลรัฐนูญ 5 คนใหม่เข้ามาแทน ดังนั้น ตุลาการ5 คนเก่า ที่ต่อ
อายุมานานมาก ต้องการทิ้งทวนในการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/614432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/614432
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วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:29 น. 

 ‘ปิยบุตร’ค้านค าสั่งศาล รธน. ขอใหเ้ปดิไตส่วนพยาน-อ้างสื่อตีข่าวตุลาการฯ 
เก่าตัดสินทิ้งทวน  
 
 
 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ทีมโฆษกพรรคอนาคตใหม่ แจ้งว่า เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นาย
ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เตรียมแถลงข่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีกู้เงินของพรรค ใน
วันที่ 21 ก.พ. 2563 โดยก าหนดให้ส่งเอกสารค าให้การของพยาน 17 ราย ภายในวันที่ 12 ก.พ. 2563 ตามที่ศาล
รัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดให้ไต่สวนพยานและเร่งให้ส่งเอกสาร 17 ราย ภายใน 6 วัน  
นายปิยบุตร ยังตั้งข้อสังเกตว่า การเร่งตัดสินคดีนี้เนื่องจากวันนี้ (11 ก.พ 2563) ที่ประชุมวุฒิสภา จะลงมติให้ความ
เห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 รายใหม่ที่เข้ามาแทน ดังนั้นตุลาการฯ 5 รายเก่า ที่ต่ออายุมานานมาก อาจต้องการ
ทิ้งทวนในการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ 
@ท าหนังสือค้านค าสั่งศาล รธน.-ขอให้เปิดไต่สวน 

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงถึงกรณีดังกล่าวว่า 
พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นหนังสือไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือคัดค้านค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้พรรคอนาคตใหม่
จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ. 2563 
นายปิยบุตร กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพราะพรรคต้องการให้ศาล
รัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการพิจารณาในศาลและท าการไต่สวนอย่างเปิดเผยโดยพรรคได้ยื่นบัญชีพยานบุคคล  17 ราย 
แบ่งเป็นพยานน า 4 ราย ซึ่งเป็นพยานที่พรรคอนาคตใหม่สามารถน ามายังศาลรัฐธรรมนูญได้เอง ได้แก่ หัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค และ ฝ่ายกฎหมายของพรรค  ส่วนที่เหลืออีก 13 รายเป็นพยานหมาย ซึ่งพรรคไม่
สามารถน ามาเป็นพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยตัวเอง เช่น อดีตกรรมการ กกต. เจ้าหน้าที่ กกต.ที่มีส่วนร่วมในการไต่
สวนและมีความเห็นให้ยกค าร้อง โดยพยานหมายในกลุ่มนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการ
เรียกมาเป็นพยานเพ่ือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อไป  
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews-news/85453-isranewss-85453.html 
 
 

https://www.isranews.org/isranews-news/85453-isranewss-85453.html


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 
11 กุมภาพันธ์ 2563  

'ปิยบุตร' ยื่น ศาล รธน. ไต่สวนคดีพรรคกู้เงนิ 'ธนาธร' อย่างเปิดเผย 
 

 
 
"ปิยบุตร" ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วอนเปิดกระบวนการไต่สวนคดีพรรคกู้เงิน "ธนาธร" อย่างเปิดเผย  ชี้มีเวลาจ ากัดไม่
สามารถหาบันทึกถ้อยค าพยานหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ กกต.ได้ ต้องพ่ึงอ านาจศาล พร้อมตั้งข้อสังเกต เร่ง
ตัดสินคดีก่อนมีตุลาการใหม่หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่าพรรคอนาคตใหม่ได้ไป
ยื่นหนังสือคัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้มีการไต่สวนและเปิดกระบวนพิจารณาคดีพรรค
อนาคตใหม่กู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 191 ล้านบาท ในศาลรัฐธรรมนูญ อย่างเปิดเผย เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่
ยื่นบัญชีรายชื่อพยานบุคคล 17 ราย โดยเป็นพยานน า 4 คน ที่พร้อมจะเป็นพยาน คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
เหรัญญิกพรรค ทีมกฎหมายพรรค และตน ขณะเดียวกัน เป็นพยานหมาย 13 คน ซึ่ง เป็นอดีต กกต. และส่วนใหญ่เป็น
เจ้าหน้าที่ กกต. ในส่วนของพยานหมาย พรรคอนาคตใหม่ ไม่สามารถหาบันทึกถ้อยค ามาได้ ต้องอาศัยอ านาจศาล จึง
ขอให้เปิดการไต่สวนอย่างเปิดเผย และการที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ส่งบันทึกถ้อยค าพยานภายใน 6 วัน ซึ่งติด
วันหยุดราชการ ถือเป็นเวลาที่จ ากัด ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 

"พรรคอนาคตใหม่ไม่เคยมีโอกาสชี้แจงเร่ืองนี้ในขั้นตอนกระบวนการของ กกต.เลย จึงขอคัดค้านไม่เห็นด้วยกับ
การที่ศาลไม่อนุญาตให้ไต่สวนและเร่งรัดให้เราชี้แจงภายใน 6 วัน" นายปิยบุตร กล่าว 

นายปิยบุตร ยังยกบทวิเคราะห์ว่าเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ 
เป็นเพราะว่าวุฒิสภาก าลังจะให้ความเห็นชอบรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 5 คน ในวันนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่
ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนเก่าหรือคนใหม่ ก็ไม่สามารถรู้ใจได้ ว่าจะตัดสินอย่างไร ซึ่งตนเชื่อมั่นในความเป็น
กลางและความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพียงแต่บริบทแวดล้อมตั้งค าถามให้ชวนสงสัย ว่าท าไมในการ
เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คนใหม่จึงใช้เวลานาน กว่าทุกชุดที่เคยเลือก 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865819 
ส านักข่าว : https://www.nationweekend.com/content/image_news/6371 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865819
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6371
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วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.44 น. 

'ปิยบุตร'ปรี๊ดแตก! ค าวินิจฉัยศาล รธน. 
ให้ร่างพรบ.งบฯ 63 ไมโ่มฆะ 
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) แถลงว่า ส าหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ พรรคเตรียมจะมีการหารือถึงแนวทางในการพิจารณาอีกคร้ัง อย่างไรก็ตาม 
การอภิปรายในคร้ังนี้จะกล่าวหาว่าฝ่ายค้านมีเจตนาถ่วงเวลาไม่ได้ เพราะในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าฝ่ายค้านเป็น
ฝ่ายที่ช่วยประคับประคององค์ประชุมสภามาตลอด โดยทุกคร้ังก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละมาตราของร่างกฎหมาย
งบประมาณจะต้องมีการนับองค์ประชุมก่อนทุกคร้ัง หากวิปรัฐบาลพบว่ามีแนวโน้มว่าองค์ประชุมจะไม่ครบ ก็จะส่ง
สัญญาณให้ฝ่ายค้านอภิปรายนานขึ้น เพ่ือรอให้ครบองค์ประชุม  แต่พอร่างกฎหมายฉบับนี้มีปัญหา เพราะ ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน และต้องน ามาพิจารณากันใหม่ กลับมาบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรใช้เวลาอภิปรายนาน 
"เร่ืองนี้ปัญหามาจาก ส.ส.รัฐบาลเอง ดังนั้น หากส.ส.รัฐบาลกว่า 250 คน มีวินัยจริงๆ ก็ต้องมาให้ครบ ใช้เวลาไม่นานก็
โหวตผ่านสภาได้แล้ว" นายปิยบุตร กล่าว 

นายปิยบุตร กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา เนื่องจากเห็นว่ากรณีนี้เป็น
ค าร้องเพ่ือขอให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯเท่านั้น ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญมีความเห็นได้สองทาง คือ 1.หากเห็นว่ากระบวนการตราชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมายฉบับนั้นก็มีผล
บังคับใช้ต่อไป หรือ 2.หากเห็นว่ากระบวนการตราไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯต้องตกไป
ทั้งหมดเท่านั้น 

นายปิยบุตร กล่าวว่า แต่จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฎว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราชอบด้วย
กฎหมายแต่กลับกลับให้ไปลงคะแนนในวาระที่สองแะสามใหม่ผ่านการอาศัยอ านาจการออกค าบังคับตามมาตรา  74 
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2561 ทั้งๆ ที่ไม่มีอ านาจจะ
ด าเนินการเช่นนั้น ถือว่าเป็นกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินอ านาจที่มี 
"ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร จึงจ าเป็นต้องตีขอบอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเพ่ือ
ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองและเป็นผู้บังคับบัญชา ส.ส." นายปิยบุตร กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472210 
ส านักข่าว : https://www.mcot.net/view/5e426cade3f8e40af9419c3b 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=64322&filename=
welcome2019 
 

https://www.naewna.com/politic/472210
https://www.mcot.net/view/5e426cade3f8e40af9419c3b
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=64322&filename=welcome2019
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=64322&filename=welcome2019
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11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.55 น.  

'ปิยบุตร'สอนส.ส.ซีกรบ.มีวินัย เข้าโหวตร่างพ.ร.บ.
งบให้ครบ 
“ปิยบุตร” ดักคอถกร่างพ.ร.บ.งบฯใหม่อย่าโบ้ยฝ่ายค้านถ่วงเวลา 
ปัญหาเกิดจาก ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน เชื่อถ้าส.ส.ซีกรบ.มีวินัย
กม.ผ่านเร็ว  
  เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า 
ส าหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ของสภาผู้แทนราษฎรใน
สัปดาห์นี้ พรรคเตรียมจะมีการหารือถึงแนวทางในการพิจารณาอีกคร้ัง อย่างไรก็ตาม การอภิปรายในคร้ังนี้จะกล่าวหา
ว่าฝ่ายค้านมีเจตนาถ่วงเวลาไม่ได้ เพราะในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายที่ช่วยประคับประคององค์
ประชุมสภาฯมาตลอด โดยทุกคร้ังก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละมาตราของร่างกฎหมายงบประมาณจะต้องมีการนับองค์
ประชุมก่อนทุกคร้ัง หากวิปรัฐบาลพบว่ามีแนวโน้มว่าองค์ประชุมจะไม่ครบก็จะส่งสัญญาณให้ฝ่ายค้านอภิปรายนานขึ้น 
เพ่ือรอให้ครบองค์ประชุม แต่พอร่างกฎหมายฉบับนี้มีปัญหาเพราะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสียบบัตรแทนกันและต้องน ามา
พิจารณากันใหม่ กลับมาบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรใช้เวลาอภิปรายนาน 
"เร่ืองนี้ปัญหามาจากส.ส.รัฐบาลเอง ดังนั้น หากส.ส.รัฐบาลกว่า 250 คนมีวินัยจริงๆ ก็ต้องมาให้ครบ ใช้เวลาไม่นานก็
โหวตผ่านสภาได้แล้ว" นายปิยบุตร กล่าว  

นายปิยบุตร กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา เนื่องจากเห็นว่ากรณีนี้เป็น
ค าร้องเพ่ือขอให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯเท่านั้น ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญมีความเห็นได้สองทาง คือ 1.หากเห็นว่ากระบวนการตราชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมายฉบับนั้นก็มีผล
บังคับใช้ต่อไป หรือ 2.หากเห็นว่ากระบวนการตราไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯต้องตกไป
ทั้งหมดเท่านั้น 

นายปิยบุตร กล่าวว่า แต่จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฎว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราชอบด้วย
กฎหมายแต่กลับให้ไปลงคะแนนในวาระที่สองและสามใหม่ผ่านการอาศัยอ านาจการออกค าบังคับตามมาตรา 74 ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561 ทั้งๆที่ไม่มีอ านาจจะด าเนินการ
เช่นนั้น ถือว่าเป็นกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินอ านาจที่มี 
"ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร จึงจ าเป็นต้องตีขอบอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเพ่ือ
ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองและเป็นผู้บังคับบัญชาส.ส." นายปิยบุตร กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756978 

https://www.dailynews.co.th/politics/756978
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พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น.  

อนค.ร้องศาลรธน.ขอเปิดไต่สวนคดีกู้เงินหัวหน้าพรรค 
 

 
 
อนค.ร้องศาลรัฐธรรมนูญ ขอเปิดไต่สวนคดีกู้เงินหัวหน้าพรรค หวังศาลเรียกพยาน 13 ปากช่วยอนาคตใหม่ กังขา
วุฒิสภาเลื่อนเลือกตุลาการศาลรธน.  

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า 
วันนี้พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นหนังสือไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือคัดค้านค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้พรรคอนาคต
ใหม่จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ 
นายปิยบุตร กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพราะพรรคต้องการให้ศาล
รัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการพิจารณาในศาลและท าการไต่สวนอย่างเปิดเผย โดยพรรคได้ยื่นบัญชีพยานบุคคล 17 ราย 
แบ่งเป็นพยานน า 4 ราย ซึ่งเป็นพยานที่พรรคอนาคตใหม่สามารถน ามายังศาลรัฐธรรมนูญได้เอง ได้แก่ หัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค และ ฝ่ายกฎหมายของพรรค ส่วนที่เหลืออีก 13 รายเป็นพยานหมาย ซึ่งพรรคไม่
สามารถน ามาเป็นพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยตัวเอง เช่น อดีตกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่กกต.ที่มีส่วนร่วมใน
การไต่สวนและมีความเห็นให้ยกค าร้อง โดยพยานหมายในกลุ่มนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการเรียกมาเป็นพยานเพ่ือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อไป 

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า จากเอกสารข่าวของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ก าหนดให้
พรรคอนาคตใหม่จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 
ก.พ. จ านวน 17 รายนั้น ศาลรัฐธรรมนูญอาจเข้าใจว่าทั้ง 17 รายล้วนเป็นพยานน า ซึ่งในความเป็นจ ริงแล้วไม่มีทาง
เป็นไปได้เลยที่พรรคจะสามารถยื่นบันทึกถ้อยค าได้ทันตามก าหนดเวลาของศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผล 2 ประการ 
"ประการที่1พรรคไม่มีอ านาจจะไปขอบันทึกการให้ถ้อยค าของเจ้าหน้าที่กกต. และ ประการที่ 2 การที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
เอกสารข่าวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ท าให้พรรคมีเวลาจัดท าบันทึกเพียง 3 วันเท่านั้น เนื่องจากติดวันหยุดราชการถึง 3 วัน
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ได้แก่ วันที่ 8-9-10 ก.พ. ดังนั้น การที่ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดเช่นนั้นย่อมไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ที่พรรคจะ
ด าเนินการได้ทัน" นายปิยบุตร กล่าว 
  นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ที่ส าคัญในชั้นการพิจารณาของกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายชี้แจง 
แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่เคยได้รับโอกาสนั้นเลย โดยในกรณีของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 66 ว่าด้วยการห้ามไม่ให้พรรคการเมืองรับเงินบริจาคเกิน 5 ล้านบาทต่อปี พรรคถูกเชิญ
ชี้แจงในฐานะพยานเท่านั้นก่อนที่คณะอนุกรรมการไต่สวนจะยกค าร้องในเวลาต่อมาแต่กกต.กลับไม่ยอมจบส่วนมาตรา 
72ว่าด้วยการไม่ให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปรากฎว่ากกต.เพ่ิงมาด าเนินการเมื่อต้นเดือน
ธ.ค.2562 โดยพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยได้รับการชี้แจง และเมื่อคดีขึ้นมาศาลรัฐธรรมนูญแล้วพรรคอนาคตใหม่หวังว่าจะ
ได้เปิดการไต่สวนเพ่ือให้ได้มีโอกาสชี้แจง ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึงขอคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ไต่สวนและเร่งส่ง
ค าชี้แจงภายใน 6 วัน ซึ่งทั้หมดเป็นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ 
"ส าหรับกรณีที่วุฒิสภาก าลังพิจารณาให้ความเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่จ านวน 5 คน คิดว่าจะเป็น 5 คน
ใหม่หรือ5คนเก่าไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะเรามั่นใจในข้อมูลข้อกฎหมายในการต่อสู้คดี และผมเชื่อมั่นในความเป็นกลาง
ของศาลรัฐธรรมนูญ เพียงแต่มีบริบทแวดล้อมที่ท าให้สงสัยว่าท าไมวุฒิภาถึงมีการเลื่อนการเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญถึง 4 คร้ัง" นายปิยบุตร กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756970 
ส านักข่าว : https://www.mcot.net/viewtna/5e4250d6e3f8e40af141699a 
https://www.ryt9.com/s/iq02/3093973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/756970
https://www.mcot.net/viewtna/5e4250d6e3f8e40af141699a
https://www.ryt9.com/s/iq02/3093973
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'ปิยบุตร' จวก 'ศาลรธน.' ท าตัวเป็น 'ผบ.สภาฯ'  

 
 
 
 

 
"ปิยบุตร" จวก "ศาลรธน." ท าตัวเป็น “ผบ.สภาฯ” หลังใช้อ านาจเกินกรอบ สั่งโหวตงบฯ63 วาระสอง-สาม เผย “อนค.” 
รอตัดสินใจ ปมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 วาระสอง-สาม รอบใหม่ 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
ใช้อ านาจเกินกฎหมายก าหนด ระบุให้สภาผู้แทนราษฎร ลงมติร่างพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระสองและวาระสามใหม่ ทั้งนี้ตนกงัวลว่ากรณีที่ค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันทุกองค์กร แต่ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ านาจเกินขอบของกฎหมาย จะเท่ากับให้ศาลรับ
ธรรมนูญ มีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ และมีอ านาจที่เทียบได้กับเป็นผู้บัญชาการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้  ส่วน
กรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ มีค าสั่งนัดประชุมสภาฯนัดพิเศษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ.
งบฯ วาระสอง และวาระสามแล้วนั้น พรรคอนาคตใหม่จะหารือในพรรคอีกคร้ังว่าจะด าเนินการอย่างไร  ส่วนที่มี
ความเห็นแย้งต่อการพิจารณาวาระสองและวาระสามว่า ต้องอภิปรายตามกระบวนการการพิจารณา และบางฝ่ายมอง
ว่าไม่ต้องอภิปรายให้ลงมติเท่านั้น เป็นสิ่งที่นายชวนต้องวินิจฉัยส่วนพรรคอนาคตใหม่จะหารือร่วมกันอีกคร้ัง 

“ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากการเสียบบัตรแทนกันของส.ส.ซีกรัฐบาล ซึ่งไม่ใช่ภาระของฝ่ายค้าน  ที่ผ่านมาฝ่าย
ค้านพยายามประคับประคององค์ประชุมมาโดยตลอด รวมถึงได้ท าตามการส่งสัญญาณของพรรครัฐบาลที่บางช่วงให้
ส.ส.ฝ่ายค้าน อภิปรายเพ่ือยื้อเวลารอให้ส.ส.รัฐบาลมาให้ครบก่อน อย่าเพ่ิงจบอภิปรายและลงมติเป็นรายมาตรา แต่มี
คนน าเร่ืองไปบอกว่า ฝ่ายค้านพยายามถ่วงเวลา ซึ่งผมเคยคุยกับส.ส.อาวุโสของฝ่ายค้านพบว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบ
นี้เกิดข้ึน”นายปิยบุตร กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865842 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865842
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เผยแพร่: 11 ก.พ. 2563 15:45   ปรับปรุง: 11 ก.พ. 2563 16:  

 “ปิยบุตร” ติงศาล รธน.วินิจฉัยเกินอ านาจ เป็น  
รธน.เสียเอง มาบังคับบัญชา ส.ส. 

 
เลขาฯ อนค.ดักคอพิจารณาร่างงบฯ อย่ามาอ้างฝ่ายค้านเตะถ่วง ย้อนปัญหาอยู่ที่วินัย  ส.ส.รัฐบาล รับไม่เห็นด้วยศาล 
รธน.มองค าวินิจฉัยเกินอ านาจ จ้ีตีกรอบให้ชัดไม่ให้เป็น รธน.เสียเองมาบังคับบัญชา ส.ส. 
  วันนี้ (11 ก.พ.) นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ส าหรับ
การพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ พรรค
เตรียมจะมีการหารือถึงแนวทางในการพิจารณาอีกคร้ัง อย่างไรก็ตาม  การอภิปรายในคร้ังนี้จะกล่าวหาว่าฝ่ายค้านมี
เจตนาถ่วงเวลาไม่ได้ เพราะในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายที่ช่วยประคับประคององค์ประชุมสภาฯ 
มาตลอด โดยทุกคร้ังก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละมาตราของร่างกฎหมายงบประมาณจะต้องมีการนับองค์ประชุมก่อน
ทุกคร้ัง หากวิปรัฐบาลพบว่ามีแนวโน้มว่าองค์ประชุมจะไม่ครบก็จะส่งสัญญาณให้ฝ่ายค้านอภิปรายนานขึ้นเพ่ือรอให้
ครบองค์ประชุม แต่พอร่างกฎหมายฉบับนี้มีปัญหาเพราะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสียบบัตรแทนกันและต้องน ามาพิจารณากัน
ใหม่ กลับมาบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรใช้เวลาอภิปรายนาน 
“เร่ืองนี้ปัญหามาจาก ส.ส.รัฐบาลเอง ดังนั้น หาก ส.ส.รัฐบาลกว่า 250 คนมีวินัยจริงๆ ก็ต้องมาให้ครบ ใช้เวลาไม่นานก็
โหวตผ่านสภาได้แล้ว” นายปิยบุตรกล่าว 

นายปิยบุตรกล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา เนื่องจากเห็นว่ากรณีนี้เป็น
ค าร้องเพ่ือขอให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตราร่าง  พ.ร.บ.งบประมาณฯเท่านั้น ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญมีความเห็นได้สองทาง คือ 1. หากเห็นว่ากระบวนการตราชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมายฉบับนั้นก็มีผล
บังคับใช้ต่อไป หรือ 2. หากเห็นว่ากระบวนการตราไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ต้องตกไป
ทั้งหมดเท่านั้น 

นายปิยบุตรกล่าวว่า แต่จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฎว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราชอบด้วย
กฎหมายแต่กลับให้ไปลงคะแนนในวาระที่ 2 และ 3 ใหม่ผ่านการอาศัยอ านาจการออกค าบังคับตามมาตรา 74 ของ 
พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ทั้งๆ ที่ไม่มีอ านาจจะด าเนินการเช่นนั้น ถือว่าเป็นกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินอ านาจที่มี 
“ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร จึงจ าเป็นต้องตีกรอบอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเพ่ือ
ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองและเป็นผู้บังคับบัญชา ส.ส.” นายปิยบุตรกล่าว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000013962 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1964176 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000013962
https://www.matichon.co.th/politics/news_1964176
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เผยแพร่: 11 ก.พ. 2563 15:32   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

เลขาฯ อนค.แถลงข่าวคดีเงินกู้ จับตา 5 ตุลาการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ 
 
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวคดีเงินกู้ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดให้ส่ง
เอกสารส่วนของพยาน 17 คน ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ตามที่ศาลได้เปิดให้ไต่สวนพยานและเร่งให้ส่งเอกสาร 17 
ปาก ภายใน 6 วัน พร้อมข้อสังเกตว่า การเร่งตัดสินคดีนี้เนื่องจากวันนี้ (11 ก.พ.) ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาจะมีการเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ 5 คน ดังนั้น ตุลาการ 5 คนเก่าท่ีต่ออายุมานานต้องการทิ้งทวนในการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000013946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000013946
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11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:52 น. 

ส.ว.เห็นชอบ 4 ว่าท่ีตลุาการศาลรธน. ตะลึง!โหวตไม่เอา'ชั่งทอง' 139 เสียง 
 เห็นชอบแค่ 52 

 
 

11 ก.พ.63-   ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 12 วรรคแปด หลังจากที่
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธานกมธ.ฯ พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ คณะกมธ.ดังกล่าวได้ขอ
ขยายเวลาพิจารณารวมแล้ว 4 คร้ัง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย 
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีค าสั่งค าร้องและขออนุญาตในศาลฎีกา นายวิรุฬห์ แสงเทียน  ผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกา นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด และนายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทั้งนี้พล.อ.อู้ด ชี้แจงว่า การตรวจสอบประวัติและข้อมูลเชิงลึกนั้นไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้  เพราะต้องรักษา
ข้อมูลให้เป็นการพิจารณาแบบลับ  อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ใช้จ านวนมาก เพราะหลังจากที่กมธ.ฯ ได้รับข้อมูลต้อง
ส่งไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ตรวจสอบ ซึ่งระบบราชการมีความล่าช้า โดยเฉพาะการจัดเก็บเอกสารแบบ
รุ่นโบราณ ท าให้ใช้เวลาค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการใช้เวลาจ านวนมาก ซึ่งการท างานของกมธ.ฯสามารถตรวจสอบได้แค่
นี้ ตามความยากที่ได้ข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆ ตามต้องการ ตามเวลาที่ก าหนด 

พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. หารือว่า โควต้า 5 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ที่อาจจะขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ก าหนดให้มีโควต้าของบุคคลที่ได้รับการสรรหามาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับหรือเคยรับราชการใน
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหนงไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อย 
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กว่า  5 ปี ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (5) 
ต้องมี 2 คน แต่กรณีที่เสนอชื่อมีเพียงคนเดียว คือ นายนภดล  ดังนั้น ในอนาคตหากมีบุคคลร้องต่อองค์พิจารณาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญอาจมีปัญหาได้  ดังนั้น จึงขอให้นายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา 
ในฐานะเลขานุการกรรมการสรรหา ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวด้วย 
พล.อ.ต.เฉลิมชัย กล่าวด้วยว่า จากการอ่านรายงานของคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญโดยละเอียด ไม่พบประเด็นวินิจฉัยดังกล่าวเพ่ือแก้ปัญหา  ดังนั้น อาจเป็นเผือกร้อนของประธานวุฒิสภาที่มี
หน้าที่น ารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯแต่งตั้ง 

นายพรเพชร ชี้แจงว่า ตนไม่อนุญาตให้ถามเลขาธิการวุฒิสภาในประเด็นดังกล่าว เพราไม่มีอ านาจให้ตนต้อง
ปฏิบัติตาม และยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของตนที่จะน ารายชื่อหลังจากที่วุฒิสภาเห็นชอบทูลเกล้าฯ  ทั้งนี้ การ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ระยะเวลาจ านวนมากในการตรวจสอบประวัตินั้น ไม่ขอแก้ตัวแทน แต่กมธ.ฯได้รับเวลา
สรรหาคร้ังแรก เพียง 45 วัน ซึ่งน้อยกว่าข้อบังคับท่ีวุฒิสภาเขียนขึ้นภายหลังว่า ก าหนดให้ใช้เวลา 60 วัน 

จากนั้นเวลา 11.30 น. ที่ประชุมได้ยุติการหารือ และเข้าสู่ขั้นตอนของการประชุมลับเพ่ือพิจารณารายงานของ
กมธ. ต่อมาที่ประชุมได้เปิดการประชุมอีกคร้ัง และให้ส.ว.ทั้งหมดลงคะแนนในคูหาที่เตรียมไว้ กระทั่งเวลา 15.15 น. 
พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ซึ่งท าหน้าที่ประธานการประชุมขณะนั้น ได้ประกาศผลการลงมติ 
ดังนี้ นายอุดม  เห็นชอบ 216 ไม่เห็นชอบ 3 เสียง นายวิรุฬห์ เห็นชอบ 216 ไม่เห็นชอบ3 เสียง นายจิรนิติ เห็นชอบ 
217 ไม่เห็นชอบ 2 เสียง และนายนภดล เห็นชอบ 203 ไม่เห็นชอบ12 ไม่ออกเสียง 4 เสียง เท่ากับทั้ง 4 คนดังกล่าว 
ได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด จึงได้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนนายชั่ง
ทอง ได้คะแนนเห็นชอบ52 ไม่เห็นชอบ 139 ไม่ออกเสียง 28 เสียง ถือเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56886 
ส านักข่าว : https://www.prachachat.net/politics/news-420229 
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11 กุมภาพันธ์ 2563  

ด่วน! ส.ว.ไฟเขียว 4 ศาล รธน. ใหม่ ‘ชั่งทอง’ ไม่ผ่าน 

 
 
ด่วน! ส.ว.โหวตเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่. เห็นชอบ 4 ท่าน ส่วน "ชั่งทอง" สายศาลปกครองไม่ผ่าน 
วันนี้ (11 ก.พ.62) ที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  4 คน ประกอบด้วย นายวิรุฬห์  แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา , นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม 
ประธานแผนกคดีค าสั่งค าร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา, นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และ 
นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่มาจากสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส่วน นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไม่ผ่านเกณฑ์การลงคะแนน ที่ต้องได้ 125 เสียง ท าให้ต้อง
ไปด าเนินการสรรหาใหม่  
ส าหรับผลการลงคะแนนเป็นดังนี้ 
1.นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เห็นชอบ 216 เสียง ไม่เห็นชอบ 3  
2.นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เห็นชอบ 217 ไม่เห็นชอบ 2     
3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีค าสั่งค าร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา เห็นชอบ  216 เสียง ไม่
เห็นชอบ  3 เสียง  
4.นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เห็นชอบ 52 เสียง ไม่เห็นชอบ 139 เสียง งดออกเสียง 28  
5.นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร , ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบ 203 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 4 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865837 
ส านักข่าว : https://www.thansettakij.com/content/421314 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472277 
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อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.33 น. 

วุฒิสภาเคาะ 4 ตุลาการศาลรธน.มีแค่ "ชั่งทอง" รว่งคนเดียว 
 

 
 
“วุฒิสภา”ประชุม-ลงคะแนนลับ เคาะผ่านว่าที่ตุลาการศาลรธน.แค่4 คน “ชั่งทอง”ร่วงแค่คนเดียว ปูดไม่เห็นด้วยลด
เวลาด ารงต าแหน่งให้จะได้เข้าเกณฑ์  

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 
เป็นประธานในการประชุม  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  จ านวน5คน ประกอบด้วย 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีค าสั่งค าร้องและขออนุญาตฎีกาใน
ศาลฎีกา 2.นายวิรุฬ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 4.
นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ 5.นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออก
กลางและแอฟริกา ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดย
เป็นการประชุมลับเพ่ือพิจารณารายงานของกรรมาธิการฯ ก่อนที่จะให้ส.ว.เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนให้ความเห็นชอบ
รายชื่อทั้ง 5คนตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอมาหรือไม่ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบจะต้องได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนส.ว.ทั้งหมด 250 คน หรือ125 เสียงขึ้นไป 

ภายหลังการประชุมลับ และลงคะแนนลับนานกว่า 5 ชั่วโมง ผลปรากฎว่า นายอุดมได้คะแนนเห็นชอบ 216 
คะแนน  ไม่เห็นชอบ 3 คะแนน  นายวิรุฬได้คะแนนเห็นชอบ  216คะแนน ไม่เห็นชอบ 3 คะแนน นายจิรนิติได้คะแนน
เห็นชอบ 217คะแนน  ไม่เห็นชอบ 2คะแนน  นายชั่งทองได้คะแนนเห็นชอบ 52 คะแนน  ไม่เห็นชอบ 139 คะแนน  ไม่
ออกเสียง 28  คะแนน และนายนภดลได้คะแนนเห็นชอบ 203 คะแนน ไม่เห็นชอบ 12 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน 
ท าให้นายอุดม นายวิรุฬ นายจิรนิติ และนายนภดล ที่ได้รับคะแนนเห็นชอบเกิน 125 คะแนน ได้รับเลือกเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายชั่งทองได้คะแนนเห็นชอบไม่ถึง125 คะแนน  จึงไม่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญเพียงคนเดียว 
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ส าหรับสาเหตุที่นายชั่งทองไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจากส.ว.ส่วนใหญ่มองว่า 
รัฐธรรมนูญก าหนดคุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากสายศาลปกครองสูงสุดว่า ต้องด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งนายชั่งทองเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่ถึง 5 ปี แต่ที่ผ่านการคัดเลือกมาได้
เนื่องจากที่ประชุมศาลปกครองสูงสุดได้ท าหนังสือถึงคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาลดเวลา
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเหลือต่ ากว่า 5 ปี ในการไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าใช้
เงื่อนไขต้องด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 ปีนั้น จะไม่มีตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนใดได้รับ
การคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งวรรคท้ายของรัฐธรรมนูญ มาตรา200 ยังระบุว่า ในกรณีจ าเป็น ให้
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาลดลงจาก 5 ปีได้ แต่จะเหลือน้อยกว่า 2 ปีมิได้  

ในที่สุดคณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติลดเวลาการด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเหลือไม่น้อยกว่า3
ปี จึงท าให้นายชั่งทองมีคุณสมบัติได้รับคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เพราะเป็นตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดมาประมาณ 3 ปีกว่า อย่างไรก็ตาม ส.ว.กลับมองว่า การลดเวลาด ารงต าแหน่งลงมาเหลือ 3ปีของ
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการลดสเปกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
สูง มาท าหน้าที่ส าคัญ ซึ่งไม่ควรลดหย่อนกฎเกณฑ์ใดๆ ลงมา เพราะตัวแทนศาลฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอ่ืน ต่าง
ด ารงต าแหน่งมากกว่า 5 ปี จึงไม่ควรที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดจะลดเวลาด ารงต าแหน่งลงมา 
ด้านนายสมชาย แสวงการ ส.ว. ในฐานะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา  กล่าวว่า กรณีที่ส.ว.ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน  1 คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 12 วรรคเก้า ระบุว่า ให้ส.ว.แจ้งผลการลงมติไปยัง
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งกรณีดังกล่าวส.ว.จะแจ้งไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดให้รับทราบว่า นายชั่งทอง 
บุคคลที่สรรหามาจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้รับความเห็นชอบ จากนั้นหน่วยงานต้องสรรหาคนใหม่ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ส่วน 4 คนที่ได้รับความเห็นชอบ ตามข้ันตอนต้องลาออกจากต าแหน่งที่สังกัดในปัจจุบันภายใน 
15 วัน  

จากนั้นส านักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุม 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน
และยังไม่พ้นวาระ ร่วมกับ 4 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะให้นายพรเพชร
น ารายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ และ 4ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป ขณะที่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 5 คนที่ต้องพ้นวาระนั้น ส่วนตัวมองว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่จะ
ได้รับการโปรดเกล้าฯ 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757018 
ส านักข่าว : https://www.mcot.net/viewtna/5e427425e3f8e40af3417538 
https://www.komchadluek.net/news/politic/416216 
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เผยแพร่: 11 ก.พ. 2563 17:44     

เปิดเหตุ "ชั่งทอง" อดนั่งตุลาการศาล รธน. "พรเพชร" ชี้คนหมดวาระท า
หน้าที่จนชุดใหม่โปรดเกล้าฯ 

 
 
เผยสาเหตุส.ว.ตีตก "ชั่งทอง" เป็นตุลาการศาลปค.สูงสุดไม่ถึง 5 ปี ต้องสรรหาคนใหม่ใน 30 วัน และ
เตรียมประชุมร่วม 4 ตุลาการศาลรธน.เก่าเลือกปธ. ก่อนทูลเกล้า "พรเพชร" มอง 5 คนท่ีพ้นวาระยังคงท า
หน้าท่ีต่อได้จนกว่าโปรดเกล้าฯ 

วันนี้ (11ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนเหตุผลท่ีนายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากส.ว.ส่วนใหญ่มองว่า รัฐธรรมนูญ 
มาตรา200 ก าหนดคุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีมาจากสายศาลปกครองสูงสุดว่า ต้องด ารง
ต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่น้อยกว่า 5ปี แต่นายชั่งทองเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่ถึง 5ปี 
แต่ท่ีผ่านการคัดเลือกมาได้ เนื่องจากที่ประชุมศาลปกครองสูงสุดได้ท าหนังสือถึงคณะกรรมการสรรหาตุลา
การศาลรัฐ ธรรมนูญให้พิจารณาลดเวลาด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเหลือต่ ากว่า 5ปี ในการ
ไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าใช้เงื่อนไขต้องด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 5ปี จะไม่มีตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนใดได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อีก
ท้ังวรรคท้ายของรัฐธรรมนูญ มาตรา200 ระบุว่า ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลด
ระยะเวลาลดลงจาก 5ปีได้ แต่จะเหลือน้อยกว่า 2ปีมิได้ ในท่ีสุดคณะกรรมการสรรหาฯมีมติลดเวลาการ
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเหลือไม่น้อยกว่า3ปี ท าให้นายชั่งทองมีคุณสมบัติได้รับคัดเลือกไป
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดมา 3ปีกว่า 
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อย่างไรก็ตามส.ว.หลายมองว่า การลดเวลาด ารงต าแหน่งลงมาเหลือ 3ปีของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็น
การลดสเปกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูงมาท าหน้าท่ี
ส าคัญ ไม่ควรลดหย่อนกฎเกณฑ์ใดๆลงมา เพราะตัวแทนศาลฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น ต่างๆด ารง
ต าแหน่งมากกว่า 5ปี จึงไม่ควรท่ีตุลาการศาลปกครองสูงสุดจะลดเวลาด ารงต าแหน่งลงมา 
นายสมชาย แสวงการ ส.ว.ฐานะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา กล่าวว่ากรณีท่ีส.ว. ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคล
ท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 1 คน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 12 วรรคเก้า ระบุว่าให้ส.ว. แจ้งผลการลงมติไปยังคณะกรรมการ
สรรหา ซึ่งกรณีดังกล่าวส.ว.จะแจ้งไปยังท่ีประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดให้รับทราบว่านายชั่งทอง บุคคลท่ี
สรรหามาจากท่ีประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้รับความเห็นชอบ จากนั้นหน่วยงานต้องสรรหาคนใหม่
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ส่วน 4 คนท่ีได้รับความเห็นชอบ ตามขั้นตอนต้องลาออกจากต าแหน่งท่ีสังกัด
ในปัจจุบัน ภายใน 15 วัน จากนั้นส านักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ จะนัดประชุม 4 ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญท่ีด ารงต าแหน่งปัจจุบันและยังไม่พ้นวาระ ร่วมกับ 4 ว่าท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเลือก
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
จากนั้นนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา จะน ารายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ และ 4ว่าที่
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คนท่ีต้องพ้นวาระนั้น ส่วนตัว
มองว่าสามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ จะได้รับการโปรดเกล้าฯ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000014043 
ส านักข่าว : https://www.isranews.org/isranews-news/85469-isranews-85469.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000014043
https://www.isranews.org/isranews-news/85469-isranews-85469.html
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'ชวน' บี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบเรื่ององค์ประชมุสภาหวังทุกฝ่ายร่วมดันงบ 63 เพื่อให้ทุก
องค์กรมีเงินใช้จ่าย 
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:07 น.      

 

 
  12 ก.พ.2563 -  นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ที่จะเร่ิมตั้งแต่วันที่ 13 
ก.พ.เป็นต้นไป ว่าเร่ืององค์ประชุมสภาเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมากและ ส.ส.ทุกคน แต่รัฐบาลจะต้อง
รับผิดชอบมากกว่าอีกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเร่ืองที่ค้างการพิจารณามาพอสมควรแล้ว จึงต้อง
หาทางช่วยกันเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

นายชวนกล่าวว่า เมื่อมีการเร่ิมต้นในวาระที่ 2 ใหม่ ส.ส.ย่อมมีสิทธิอภิปรายได้เต็มที่ แต่เนื่องจากเคยอภิปราย
กันเต็มที่มาแล้ว ดังนั้น กระบวนการจากนี้น่าจะประหยัดเวลาลงไปได้ ประกอบกับ ส.ส.ย่อมทราบดีว่าเป็นเร่ืองที่
พิจารณากันมาแล้ว คงจะไม่มีการลงรายละเอียดกันมากนัก ทั้งนี้ ยังไม่ได้ก าหนดกรอบการพิจารณา แต่คิดว่าการ
พิจารณาไม่น่าจะช้า 

 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56950 

 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56950
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ส้มหวานยุ่งแล้ว 'หมอวรงค์' เปิดเอกสารหลดุที่ 'ปิยบุตร' พูดไม่หมด! 
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:03 น.      

 

12 ก.พ.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
เปิดเอกสารหลุดที่ปิยบุตรพูดไม่หมด!!! 
ใครจะไปคิดว่า คนที่เคยเป็นอาจารย์สอนกฏหมายมหาวิทยาลัยมีชื่อ เมื่อมาเป็นนักการเมือง กลับไม่เข้าใจขั้นตอนใน
การพิจารณาคดีของศาล 

ล่าสุดเขาออกมาเรียกร้องศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือขอเปิดให้มีการไต่สวนตามที่ตนเองต้องการ ทั้งๆท่ีคดีนี้ไม่มีอะไร
ซับซ้อน ฝ่ายตนเองกลับเป็นผู้พูดเองด้วยว่า เป็นคนให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 
แต่การที่นายปิยยุตรออกมาเรียกร้องศาลรัฐธรรมนูญให้เปิดไต่สวน ประชาชนส่วนใหญ่รู้ว่า เขาต้องการยื้อคดีให้นานขึ้น 
รวมทั้งสร้างวาทกรรมให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการเร่งรัดคดี ซึ่งเป็นมุกเดิมๆที่ใช้มาตลอด แต่
ไม่เคยมองย้อนไปท่ีพฤติกรรมของตนเอง 
ก่อนหน้านี้ เขาก็เคยแถลงข่าวบิดเบือน เพ่ือลดความน่าเชื่อถือกกต. สังเกตดูว่า เขาไม่เคยสู้ในข้อเท็จจริง มีแต่ออกมา
ชวนทะเลาะต่อศาลและองค์กรอิสระ หรือรู้ตัวว่าไม่รอดแน่ ล่าสุดเอกสารหลุดที่นายปิยบุตรเคยออกมาแฉ เพ่ือลดความ
น่าเชื่อถือกกต. ก็หลุดมาถึงมือผม เมื่ออ่านไปอ่านมา ยิ่งรู้จักตัวตนของเขามากข้ึน 
โปรดติดตาม รายละเอียด "เปิดเอกสารหลุดที่ปิยบุตรพูดไม่หมด" ได้ในรายการ Nextรปช.คร้ังที่  2 เร็วๆนี้ 
#ปกป้องศาลและองค์กรอิสระ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56957 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56957
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11 ก.พ. 2563 11:20    

“วราวุธ” บอกรอวิปสองฝ่ายหารือชัดเจน อภิปราย พ.ร.บ. งบฯ 63 ใหม่หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ ารอวิป 2 ฝ่ายหารือชัดเจนพรุ่งนี้ อภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่หรือไม่  

วันนี้ (11 ก.พ.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ต้องพิจารณาวาระ 
2-3 ใหม่ ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีท่ีมี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเขายกไป ก็ต้อง
มาดูว่าค าอภิปรายทั้งหลายมันตกไปด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้ามันตกไปก็ต้องมาอภิปรายใหม่ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านไปโดยไม่มีการอภิปรายอะไรกันเลย เพราะว่าความเห็นแต่ละอย่างที่สมาชิกแต่ละคนพูดไป
ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเราสงวนหรือคงไว้ได้มันก็จะประหยัดเวลาทั้งสภาฯ ไปได้เยอะ อันนี้เป็นสิ่งที่ท้ังฝ่ายรัฐบาล 
และฝ่ายค้านต้องมาคุยกัน เชื่อว่าทุกฝ่ายก็อยากจะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ คาดว่าจะชัดเจนในวันพรุ่งนี้หลังจากวิปสองฝ่าย
หารือกัน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000013787 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000013787
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11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น.    

'เฮียสน'ยืนยันปัญหาการเสียบบัตรแทนกันจะไม่เกิดขึ้นแล้ว 
 
 
 
    
 
 
 

11 ก.พ.63-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์
การถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดข้ึนว่า พรรค พปชร. เตรียมพร้อมอยู่แล้ว และได้เร่งหารือเพ่ือเตรียมการให้พร้อม
ในระยะเวลา2 สัปดาห์ ตนหารือกับหัวหน้าพรรคแล้วว่าภายในพรรคจะต้องหารือกันในเร่ืองนี้ เนื่องจากเป็นเร่ืองส าคัญ
ที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน เพราะเป็นหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ได้แสดงบทบาทและท่าทีที่ชัดเจน 
ว่าทุกคนจะเข้ามาช่วยกัน ถือเป็นเร่ืองปกติเพราะทุกคนอยู่ในนามรัฐบาล แต่ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล 
มีเพียงการหารือเร่ืองการเตรียมการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยตนจะเดินทางไปร่วม 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากในวันที่ 21 ก.พ.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เชื่อว่าเสียงรัฐบาลจะ
มั่นคงขึ้นหรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เร็วเกินไปที่จะตอบ เพราะอยู่ในกระบวนการของศาล ยังไม่รู้ว่าศาลจะวินิจฉัย
อย่างไร ต้องรอฟังค าวินิจฉัยของศาลก่อน 

เมื่อถามถึงกรณีการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า 
ทุกคนรู้หน้าที่ว่าเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากของประเทศไทย ดังนั้น การโหวตร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ต้องมีความสามัคคีกัน เชื่อว่าทุกคนทราบหน้าที่ รวมถึงได้ก าชับกันในทุกระดับอยู่แล้ว และตนคิดว่าปัญหาการเสียบ
บัตรแทนกันจะไม่เกิดขึ้นแล้ว. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56866   
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56866
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อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.04 น.             

"ชวน" โยน กมธ. กิจการสภาฯสอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 
                     
 
 
 
 
 
 
“ชวน”จ่อโยน กมธ.กิจการสภาฯ สอบปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เหตุ จนท.สภาฯไม่กล้าสอบส.ส. ยันหาก
ข้อเท็จจริงชัดส่งป.ป.ช.เชือด เผยกรอบอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ 63 รอบใหม่ ต้องไล่ทีละมาตราเหมือนเดิม-ส.ส.มี
สิทธิอภิปรายซ้ าได้ 
               เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของ ส.ส.ที่
เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 นั้นว่า เลขาธิการสภาฯก าลัง
ด าเนินการอยู่ ซึ่งตนให้ตรวจสอบทุกกรณี ไม่ใช่แค่ในรายที่ถูกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีกรณีทั้งที่ตัวอยู่ในห้อง
ประชุม และตัวไม่อยู่ในห้องประชุม ซึ่งจะต้องตรวจสอบทุกราย แต่เลขาธิการสภาฯแจ้งตนมาว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยอยาก
สอบส.ส.ซึ่งเท่าท่ีหารือกับเลขาธิการสภาฯ ก็มีทางเลือกหนึ่งคือส่งให้กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรสอบเร่ืองนี้ ซึ่ง
ก็ได้คุยกับนายอนันต์ ผลอ านวย ประธานคณะกรรมาธิการฯไว้เบื้องต้นแล้ว ว่าอาจจะขอให้กรรมาธิการกิจการสภาฯ
สอบเร่ืองนี้ เพราะเจ้าหน้าที่สภาฯไม่ค่อยอยากสอบ ส.ส. เพราะเขาเป็นข้าราชการ แต่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือของ
เจ้าหน้าที่ มีข้อมูลดีกว่าทุกคน  

ดังนั้นเจ้าหน้าที่สภาฯ จะสามารถสอบเบื้องต้นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ว่าใครเป็นอย่างไร ก็อาจจะส่งข้อมูลให้
กรรมาธิการกิจการสภาฯ หากรับสอบเร่ืองนี้ ส่วนมาตรการที่ว่าแต่ละคนต้องรับผิดชอบอย่างไร เป็นอีกกระบวนการ
หนึ่งเราต้องดูอีกที หากสมมุติว่ามีพฤติกรรมที่ผิดในแง่กฎเกณฑ์ กติกา กฎหมาย ก็ต้องว่าไปตามความผิดนั้นๆอย่างที่
เคยเกิดข้ึนในอดีต  

ส่วนการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเร่ืองนี้นั้น นายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 ได้วินิจฉัยไปแล้วถือว่าจบไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นหน้าที่สภาฯท่ีจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจิรง และส่ง
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป อย่างไรก็ตามหากพบความผิดชัดเจน เราสามรถส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ ซึ่งไม่มีใครจะไปยกเว้นใครได้ มันขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริง 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756942 

https://www.dailynews.co.th/politics/756942
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11 ก.พ. 2563 14:56 น. 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กตู่” โยนเป็นเรื่องของสภาฯ โหวตร่าง พ.ร.บ.งบ 63 วาระ 2 และ 3 อีกครั้ง ขอทุกคนค านึงความจ าเป็นที่ต้อง
ใช้งบประมาณ 

วันที่ 11 ก.พ. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง
เร่ืองการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังใหม่ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ว่า 
เป็นเร่ืองวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ตามกรอบที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็เป็นเร่ืองของสภาฯ ซึ่งปัญหาเกิดจากจุดไหนก็
ควรแก้จุดนั้น 

ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนค านึงถึงความจ าเป็นของการใช้งบประมาณที่ขณะนี้มีหลายสถานการณ์ที่
ต้องใช้งบประมาณ โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ รวมถึงการแก้ปัญหาจากผลกระทบต่างๆ หลายด้าน. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1768875 
              
     
     
    
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1768875
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     11 กุมภาพันธ์ 2563 

'ชวน' รับ จนท.ไม่กล้าสอบกรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน จ่อชง กมธ. กิจการสภาฯสอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
"ปธ.สภาฯ" ยอมรับเจ้าหน้าที่ไม่กล้าสอบกรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เตรียมชงเรื่องให้กมธ.กิจการสภาฯสอบแทน 
ระบุหากพบผิดจริง ป.ป.ช.เอาผิดได้ พร้อมเปิดให้ส.ส.อภิปรายร่างงงบปี 63 อีกรอบ 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ส.
เสียบบัตรแทนกัน โดยยอมรับว่า เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่กล้าและไม่อยากที่จะ
ตรวจสอบเพราะเป็นข้าราชการ จึงล าบากใจเมื่อต้องท าหน้าที่ในการตรวจสอบบุคคลที่เป็นส.ส. ดังนั้น นายชวน จึงได้
ประสานไปยังคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้ตรวจสอบเร่ืองนี้แทน แต่ก็ยอมรับว่าข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมดก็จะอยู่ที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด แต่หากคณะกรรมาธิการกิจการสภา รับที่จะ
ไปตรวจสอบเร่ืองนี้ให้ ก็เชื่อว่าจะสามารถสอบข้อเท็จจริงได้ และหากพบว่าใครกระท าความผิด ก็ต้องยื่นฟ้องต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยจะมีการ
ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่เฉพาะผู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ส่งค าชี้แจงเท่านั้น 

นายชวน ยังกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวาระ 2 และวาระ 3 วันที่ 13 ก.พ. นี้ ว่า ต้องด าเนินการไปตามค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับมาตรา 143 ในเร่ืองกรอบเวลา 105 วัน โดยจะเปิดให้สมาชิกอภิปรายตามข้อบังคับการ
ประชุม เป็นรายมาตรา ซึ่งฝ่ายค้านมีสิทธิที่จะอธิปรายได้อย่างเต็มที่ จะใช้เวลานานเท่าใดก็ได้ แต่หากอภิปรายซ้ าซ้อน 
บุคคลภายนอกก็จะรับทราบเจตนาเอง เพราะทุกฝ่ายต่างทราบดีว่าเคยมีการอภิปรายเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งหากทุกฝ่าย
อภิปรายอย่างสมเหตุสมผล ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานในการพิจารณา 

ส่วนความคืบหน้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายชวน กล่าวว่า ทางฝ่ายค้านยังไม่ได้ยื่นรายชื่อบุคคลที่จะ
ขออภิปรายไม่ไว้วางใจในคร้ังนี้ มีเพียงการเสนอญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเท่านั้น 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865812 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865812
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จ่อชงกมธ.กิจการสภาฯ สอบปมเสียบบัตรแทนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ชวน" รับเจ้าหน้าที่สภาฯไม่กล้าสอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ชง กมธ.กิจการสภาฯ สอบแทน ยัน หากข้อเท็จจริง
ชัด ส่ง ป.ป.ช.ฟันไม่เว้น ขณะที่การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ 63 รอบใหม่ต้องไล่ไปทีละมาตรา ส.ส.อภิปรายซ้ าได้ 
            โรงแรมดิแอทธินี โฮเต็ล - 11 ก.พ.2563-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบ
คุณสมบัติของ ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ว่า เลขาธิการ
สภาฯก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งตนสั่งการให้ตรวจสอบทุกกรณี ไม่ใช่แค่ในรายที่ ถูกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้
ตรวจสอบทุกรายว่าแต่ละรายข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร  เพราะมีกรณีทั้งที่ตัวอยู่ในห้องประชุม และตัวไม่อยู่ในห้องประชุม 
จึงจะต้องตรวจสอบทุกราย 
             เบื้องต้นเลขาธิการสภาฯแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยอยากสอบ ส.ส. จึงมีทางเลือกหนึ่งคือส่งให้กรรมาธิการ
กิจการสภาผู้แทนราษฎรสอบเร่ืองนี้ ซึ่งก็ได้คุยกับนายอนันต์ ผลอ านวย ประธานคณะกรรมาธิการฯไว้เบื้องต้นแล้ว ว่า
อาจจะขอให้กรรมาธิการกิจการสภาฯสอบเร่ืองนี้ เพราะเจ้าหน้าที่สภาฯไม่ค่อยอยากสอบ ส.ส.เพราะเขาเป็นข้าราชการ 
แต่ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ ดีกว่าทุกคน ดังนั้นเจ้าหน้าที่สภาฯ จะสามารถสอบเบื้องต้นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ว่าใครเป็นอย่างไร จากนั้นก็อาจจะส่งข้อมูลให้กรรมาธิการกิจการสภาฯ 
            นายชวน กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรการที่ว่าแต่ละคนต้องรับผิดชอบอย่างไร เป็นอีกกระบวนการหนึ่งเราต้องดูอีก
ที หากสมมุติว่ามีพฤติกรรมที่ผิดในแง่กฎเกณฑ์ กติกา กฎหมาย ก็ต้องว่าไปตามความผิดนั้นๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
ส่วนการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเร่ืองนี้นั้น นายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคน
ที่ 2 ได้วินิจฉัยไปแล้วถือว่าจบไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นหน้าที่สภาฯที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจิรง และส่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป อย่างไรก็ตามหากพบความผิดชัดเจน เราสามรถส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ ซึ่งไม่มีใครจะไปยกเว้นใครได้ มันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง 
                 เมื่อถามถแนวทางการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในวาระที่ 2 นั้น นายชวน
หลีกภัย กล่าวว่า เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย  ในวาระ 2 จะต้องเร่ิมตั้งแต่ชื่อ พ.ร.บ. ค าปรารภ ต้องไล่ไปทีละ
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มาตราจนจบ ส่วนฝ่ายค้านจะอภิปรายแต่ละมาตราก็เป็นสิทธิ จะอภิปราย 4-5 วันเหมือนเดิมก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่คน
นอกก็จะรู้ว่าเจตนาอะไร เพราะการอภิปรายรอบที่แล้วได้พูดกันมาอย่างละเอียดแล้ว อภิปรายจนมากกว่าปกติ 
โดยทั่วไปทุกคนก็รู้ว่าได้มีการอภิปรายมาแล้ว แต่ถ้ายังอยากท าเหมือนเดิมก็เป็นสิทธิท าได้ตามกฎหมายไม่มีอะไรห้ามได้ 
ทั้งนี้เท่าท่ีฟังจากสมาชิกส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าอภิปรายกันมาแล้ว คงไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนเดิม  
                 เมื่อถามถึงกรณีอาจจะมีการหยิบยกเร่ืองมาตรา143 ที่ระบุว่าหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จใน 105 วัน ให้ถือ
ว่าสภาฯเห็นชอบ มาพูดคุยกันอีกหรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า ถือเป็นคนละเร่ือง เพราะเร่ืองนี้เป็นการปฏิบัติตามค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องเร่ิมพิจารณาวาระ 2 วาระ 3 ใหม่ ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/416225
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11 ก.พ. 2563 18:12 น. 

สมศักดิ์ บอก พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ชาวบา้นรออยู่ ขอ ฝ่ายค้านอย่าดึงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
"สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.ยุติธรรม ในฐานะแกนน า พปชร. วอน ฝ่ายค้านไม่ดึงเวลาพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ
ประจ าปี 2563 ขอให้จบในวันเดียว บอก ชาวบ้านเขารออยู่ 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อม จ.
ก าแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีอะไรที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเลือกตั้ง ตน
จะไม่ท าอะไรให้ผิดกฎเกณฑ์ ขณะนี้ได้ท าหนังสือถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า สามารถท าอะไรได้ อะไร
ไม่ได้บ้าง เพราะเกรงจะมีปัญหาแล้วมีการพูดว่า รัฐบาลเอารัดเอาเปรียบในการเลือกตั้ง ยืนยัน จะไม่ท าให้เกิดกรณี
เช่นนั้น ตนมีบ้านใกล้เขตเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเส้นทางท่ีตนต้องเดินทางผ่าน เมื่อมาท่ีกรุงเทพมหานคร ท าให้ตนรับทราบ
สิ่งที่ประชาชนมีความเป็นห่วงในหลายประเด็น ที่ส าคัญ คือ เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชยจากโครงการต่างๆ เช่น กรณี
ชาวไร่อ้อย มีแนวโน้มได้รับเงินชดเชยกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเขารอเงินจาก
รัฐบาลอยู่ รัฐบาลก็รอเงินจากสภาฯ ดังนั้นในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ วาระ 2-3 ในวันที่ 13 ก.พ. 
จากจะลากการพิจารณาตามที่ได้เห็นข่าวว่า ฝ่ายค้านอยากรักษาสิทธิในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เกรงว่า จะเกิดความ
เสียหายไปถึงประชาชนทุกระดับ ที่รอรับงบประมาณอยู่ จึงขอบอกกับฝ่ายค้านว่า อย่าใช้เวลาส าหรับเร่ืองนี้อีกเลย 
ขอให้จบภายในวันเดียว เพราะชาวบ้านเขารออยู่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1769065 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1769065
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12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

 
 
 

ชิงเก้าอี้ 'ปธ.ศาล รธน.คนใหม่' อนค.เลือดเข้าตาดิ้นเฮือกสุดท้าย 

     เป็นไปตามความคาดหมายของหลายฝ่าย ที่สุดท้ายผลการลงมติ ลับ ของที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันอังคารที่ 11 ก.พ.
ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ครบตามจ านวนที่วุฒิสภาได้รับชื่อมา 5 
ชื่อ โดยโหวตเห็นชอบเพียงแค่ 4 ชื่อเท่านั้น หลังมีกระแสข่าวออกมาตลอดหลายสัปดาห์ว่า บางรายชื่อที่มาจากสายศาล
อาจมีปัญหาจนท าให้วุฒิสภาโหวตไม่เห็นชอบ 
      ผลการลงมติ เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ ที่เป็นการลงคะแนน ลับ ซึ่งบุคคลที่จะเข้าไปเป็นตุลาการศาล รธน.จะต้องได้
เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ว.คือไม่น้อยกว่า 125 เสียง ผลออกมาสรุปได้ว่า รายชื่อที่ส่งมาจากที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกา 3 รายชื่อ ได้เข้าไปเป็นตุลาการศาล รธน.ทั้งหมดคือ อุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีค าสั่งค าร้องและขอ
อนุญาตในศาลฎีกา เห็นชอบ 216 ไม่เห็นชอบ 3 เสียง วิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เห็นชอบ 216 ไม่
เห็นชอบ 3 เสียง จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เห็นชอบ 217 ไม่เห็นชอบ 2 เสียง 
      เช่นเดียวกับชื่อที่ส่งมาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ก็ได้รับการโหวตเห็นชอบคือ 
นภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต เห็นชอบ 203 ไม่เห็นชอบ 12 ไม่ออกเสียง  4 เสียง 
      แต่ชื่อที่มาจากท่ีประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดคือ ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไม่ผ่านความ
เห็นชอบ เพราะมีเสียงเห็นชอบเพียง 52 เสียง แต่มีเสียงไม่เห็นชอบถึง 139 เสียง ไม่ออกเสียง 28 เสียง ถือเป็นจ านวน
เสียงไม่เห็นชอบที่สูงมาก ชนิดที่ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยคร้ังนักในการโหวตเลือกองค์กรอิสระหรือองค์กรศาลหลายต่อหลาย
คร้ังที่ผ่านมา 
      กรณีของ ชั่งทอง อดีตผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดอยู่ในปัจจุบัน พบว่า
หลังศาลปกครองสูงสุดเปิดรับสมัครตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่จะเข้าไปเป็นตุลาการศาล รธน. แต่ปรากฏว่าไม่มีคน
สมัคร จนศาลปกครองสูงสุดต้องท าหนังสือถึงคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน เพ่ือขอหารือ
เร่ืองการลดสเปกระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดลง จนสุดท้ายกรรมการสรรหาฯ ให้ลด
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของตุลาการศาลปกครองสูงสุด จากไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 3 ปี ศาลปกครองจึง
เปิดรับสมัครอีกรอบ ท าให้ชั่งทองไปสมัครคัดเลือกเพียงคนเดียว จนได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด และสุดท้ายวุฒิสภาก็โหวตไม่เห็นชอบ ชั่งทอง ไม่ได้ไปต่อในเก้าอ้ีตุลาการศาล รธน. 
      ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 12  บัญญัติเร่ือง
ขั้นตอนการเข้าท าหน้าที่ตุลาการศาล รธน.ไว้ โดยสรุปความว่า "เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็น
กรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับตุลาการซึ่งยังไม่พ้นจาก
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ต าแหน่ง ถ้ามีเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้
ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก แต่เมื่อรวมกับตุลาการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามีจ านวนถึงเจ็ดคนก็ให้
ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าศาลประกอบด้วยตุลาการเท่าที่มีอยู่" 
      เท่ากับว่าหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ตุลาการจากศาลฎีกาต้องไปลาออกจากการเป็นข้าราชการตุลาการให้
เรียบร้อย ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน ขณะที่ นภดล ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว  จากนั้นพอเคลียร์ทุกอย่าง
เรียบร้อย ทั้ง 4 คนก็ต้องไปร่วมประชุมกับตุลาการศาล รธน.อีก 4 คนชุดปัจจุบันที่ยังไม่หมดวาระ คือ วรวิทย์ กังศศิ
เทียม, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ปัญญา อุดชาชน เพื่อเลือกประธานศาล รธน.คนใหม่แทน นุ
รักษ์ มาประณีต ประธานศาล รธน.  เมื่อได้ชื่อแล้วประธานวุฒิสภาจึงน ารายชื่อทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป เท่ากับ
จะท าให้ตุลาการศาล รธน.แผงใหม่มีด้วยกัน 8 เสียงเป็นเลขคู่ จากปกติที่ตุลาการศาล รธน.ที่ปฏิบัติหน้าที่จะเป็นเลขคี่ 
กันไปก่อนชั่วคราว 
      ส่วนต าแหน่ง ประธานศาล รธน.คนใหม่ ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าแคนดิเดตอาจมีชื่อของ  วรวิทย์ กังศศิเทียม 
อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด กับ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อาจเป็นแคนดิ
เดตชิงเก้าอ้ีประธานศาล รธน.ในกลุ่ม 4 ตุลาการชุดปัจจุบันที่ยังไม่ครบวาระ ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าในส่วนของ 
4 ว่าที่ตุลาการศาล รธน.ชุดใหม่ ให้จับตาชื่อของ อุดม-จิรนิติ ที่อาจเข้าชิงเก้าอ้ีประธานศาล รธน.คนใหม่เช่นกัน ซึ่งใน
ส่วนของ ดร.จิรนิติ เป็นผู้พิพากษาที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาล รธน. เพราะเคยท างานที่
ส านักประธานศาลฎีกาด้วยกันหลายปี และยังพบว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ในยุคหลัง คมช.ท ารัฐประหารเมื่อปี 2549 ด้วย แต่ต่อมาได้ลาออกกลางคัน 
      ขณะเดียวกันเร่ือง คดีความ-ค าร้อง ในชั้นศาล รธน. ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอ านาจใหม่ในศาลรธน. พบว่า 
พรรคอนาคตใหม่ ก าลังเลือดเข้าตา ดิ้นสู้อย่างหนัก ก่อนที่จะถึงวันนัดฟังค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่กรณีเงินกู้ 
191 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.นี้ 
      เห็นได้จากเมื่อวันอังคารที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา ฝ่ายกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นหนังสือไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือคัดค้านค าสั่งของศาล รธน.ที่ก าหนดให้พรรคจัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ. เพราะให้เวลากระชั้นชิดเกินไป รวมถึงเรียกร้องให้ศาลเปิดกระบวนการพิจารณา
ในศาลเพ่ือเรียกพยานบุคคล 17 รายมาไต่สวนเบิกความ 
      ทว่าประเมินแล้วศาล รธน.คงไม่มีการทบทวนเร่ืองการไม่เปิดห้องพิจารณาไต่สวนตามที่พรรคอนาคตใหม่ต้องการ 
เพราะถือว่าศาล รธน.มีมติและมีค าสั่งไปแล้วให้นัดประชุมลงมติและอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ 21 ก.พ. 
ดังนั้นการจะมากลับความเห็น เปลี่ยนท่าทีกลางคันคงยากที่จะท าได้ 
      สิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ท าได้อย่างเดียวต่อจากนี้ก็คือ ลุ้นให้พรรคไม่โดนยุบและกรรมการบริหารพรรคไม่โดนตัดสิทธิ
ทางการเมืองในวันที่ 21 ก.พ. ที่ศาล รธน.จะเร่ิมอ่านค าวินิจฉัยเวลา  15.00 น.ที่เป็นช่วงเวลาที่คนอนาคตใหม่บอกว่า
เป็นสัญญาณไม่ค่อยดี!!! 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/56934 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/56934
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12 ก.พ. 2563 05:01 น. 

กล้าได้กล้าเสีย : หยุดเมื่อถึงเวลาทีต่้องหยุด 
 
 
 
 
 
 
 
ให้ใจประชาชนบ้าง!...เพ่ิงผ่านสถานการณ์ “โคราชโมเดล” ร่วมกันมาสดๆ ร้อนๆ ด้วยความวิตกกังวลหวาดหวั่นไม่ว่า
ชาวโคราชเอง หรือคนไทยทั้งประเทศท่ีให้ความสนใจ เห็นใจกับความสูญเสียคร้ังนี้  ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุเช่นนี้แน่! 

ที่ส าคัญก็คืออย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก ใครท าอะไรย่อมรู้แก่ใจกันดีอยู่แล้ว แม้ด้านหนึ่งพอใจกับการ
ปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันจนปัญหาลุล่วงไปได้  หรืออารมณ์ความรู้สึกของ
สังคมที่ไม่ค่อยพอใจต่อการปฏิบัติตนของผู้น าประเทศในท านองไม่รู้กาลเทศะในการแสดงออกหลังเหตุสงบไม่ต้องไป
ซ้ าเติมกันให้มากไปกว่านี้ 

ทุกคนเห็น ทุกคนรู้ ถ้าเจ้าตัวไม่รู้สึกรู้สาก็เขลาปัญญาเกินไปแล้ว ผมถึงบอกไงว่าการเป็นผู้น าประเทศนั้น หาก
คิดจะน าพาประเทศไปให้รอดหรือเดินหน้าต่อไปได้ ถ้าไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของประชาสังคม ฝืนยังไงก็ไปไม่รอดน า
สังคมไม่ได้? 

วันนี้ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหารอบด้านที่เป็นเร่ืองใหญ่ๆละเอียดอ่อน ซึ่งต้องใช้ปัญญาเข้าแก้ไขเรียกความ
ร่วมมือร่วมใจเพ่ือฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปให้ได้ ไวรัสโคโรนาที่แม้ด้านหนึ่งรัฐบาล โดยเฉพาะบรรดาบุคลากรทางการแพทย์จะ
ท าหน้าที่ค่อนข้างดีและน่าพึงพอใจ จนสามารถจ ากัดวงให้อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้ จนท าให้ประชาชนฝากความหวังให้
เต็มเปี่ยม ผ่อนคลายความวิตกไปได้ระดับหนึ่ง 

แต่เมื่อยังเป็นเพียงการป้องกันเบื้องต้น เพราะยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะถึงจุดสุดท้ายเมื่อใดทุกองคาพยพ
จึงต้องท าหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดเพ่ือความอยู่รอดร่วมกัน เหล่านี้เป็นเพียงปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องผ่านไปในที่สุด 

แต่ที่ผ่านไปแล้วแต่กลับผ่านไปไม่ได้ก็คืองบประมาณแผ่นดินปี 63 เนื่องมาจากการกระท าของนักการเมืองบาง
คน บางพรรค สร้างปัญหาซ้ าเติมจนเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีก เพราะงบปี 63 นั้นล่าช้ามานานแล้ว เนื่องจากรอยต่อ
ระหว่างรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่ไม่ราบร่ืนไม่ได้มีการเตรียมการในเร่ืองส าคัญนี้ ทั้งที่เป็นเร่ืองส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเทศ 
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นี่เป็นเร่ืองที่พูดได้ว่าผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย หลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้หาทางออกให้ด้วยการวินิจฉัยว่าไม่
โมฆะ แต่ให้ไปลงมติกันใหม่ในวาระ 2-3 สภาผู้แทนฯได้ก าหนดเรียกประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองนี้ในวันที่ 13 ก.พ.63 จึง
เป็นเร่ืองที่ ส.ส.ทุกพรรคทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขให้ลุล่วงไปให้ได้โดยเร็ว 

ว่าไปแล้วก็แค่ลงมติให้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ผ่านไปให้ได้ เนื่องจากหากไม่สร้างปัญหากันเองก็คงไม่ยุ่งยาก
อย่างนี้ เนื่องจากลงมติผ่านไปแล้ว แต่มีข่าวว่ายังมีนักการเมืองยังต้องการที่จะให้มีการอภิปรายไล่เรียงกันใหม่ 
โดยเฉพาะ ส.ส.ยังติดค้างประเด็นที่สงวนค าแปรญัตติเอาไว้ 

หากปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นก็จะต้องล่าช้าออกไปอีก เปรียบรถยนต์หากขาดน้ ามันก็ว่ิงต่อไปไม่ได้ ฉันใดก็ฉัน
นั้น งบประมาณของประเทศไม่สามารถน าออกมาใช้ได้ทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ แม้จะค้นคิดวิธีการต่างๆ มาแก้ไขก็
จะไปสร้างปัญหาซ้อนซ้ าขึ้นมาอีก ส านึกความรับผิดชอบของนักการเมืองจึงส าคัญยิ่งไม่ได้สนใจฝ่ายรัฐบาล แต่เห็นใจ
ประชาชนกันบ้างเถอะครับ... 

“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1768705 
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11 Feb 2020 
คอลัมน์ที่นี่ไม่มีความลับ ฐานเศรษฐกิจ 
ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.63 โดย... เอราวัณ 

ต้องไม่จบ แค่โหวตงบใหม ่
นอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ไม่เป็นโมฆะ ด้วยเสียงเอกฉันท์ แต่มีมติ 5:4 ให้โหวต
ใหม่ ในวาระ 2-3 ก่อนส่งให้วุฒิสภาโหวตใหม่ อีกคร้ัง ทั้งหมดต้องท าภายใน 30 วันตามค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ  ต้องขีดเส้นใต้ ค าว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ให้โหวตใหม่ ไม่ใช่ให้พิจารณาใหม่แต่อย่างใด 
ฉะนั้น บรรดานักพูดในสภาอย่าฉวยโอกาส “พ่นน ้าลาย” ในสภา พูดจาให้เสียเวลาใช้งบประมาณแผ่นดินอีกต่อไป 
เพียงเพราะอยากแสดงตัวตน เพราะงบประมาณแผ่นดินล่าช้ามามากแล้ว ยิ่งฉวยโอกาส “พ่นน ้าลาย” เสียเวลาแผ่นดิน
มากเท่าไหร่ก็เท่ากับถ่วงเวลา ซ ้าเติมเศรษฐกิจชาติเท่านั้น 
     ต้นตอที่ท าให้ชาติเกิดวิกฤติเร่ืองงบประมาณ คือการเสียบบัตรแทนกัน ที่นักการเมืองผู้ทรยศ ต่ออ านาจประชาชน 
เอาอ านาจของปวงชนไปมอบสิทธิให้คนอ่ืนกดบัตรและลงคะแนนแทนตัวเอง ซึ่งศาลรธน.ฟันธงแล้วว่า เป็นพฤติกรรมที่
ไม่สุจริตต่อหน้าที่ และ ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ยอมรับต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่า ไม่อยู่ในที่
ประชุม ในการลงคะแนน วัน-เวลา ที่ปรากฏ จนท าให้งบประมาณแผ่นดินมีปัญหาแน่นอน 
 การกระท าที่ผิดต่อหน้าที่ของ ส.ส.ภูมิใจไทยผู้นี้ มีบทลงโทษตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ป.ป.ช. ซึ่ง ป.ป.ช.  ไม่
จ าเป็นต้องสอบสวนเพ่ิมเติมอีกต่อไป เพราะค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผูกพันกับทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
องค์กรอิสระอย่างป.ป.ช. ที่ป.ป.ช.คงไม่ลงโทษแค่ “ตักเตือน” เหมือนที่ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล ได้
ลงโทษ “ตักเตือน” ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ไป เพราะการท าให้ชาติเสียหายขนาดนี้ การตักเตือนเป็นโทษที่ “หน่อม
แน้ม” ไปหน่อย  
     พรรคการเมืองควรมีมาตรการลงโทษมากกว่านี้ เพราะหลักประชาธิปไตยในระบบพรรคการเมืองคือ “พรรคเลือก
คน ประชาชนเลือกพรรค” เมื่อคนที่พรรคเลือกมา กระท าผิด พรรคก็ต้องมีความรับผิดชอบในการลงโทษคนที่พรรค
เลือกมา หากพรรคการเมืองใดหาความรับผิดชอบในกรณีแบบนี้ไม่ได้ ประชาชนก็มีหน้าที่ “จ า” และอย่าไปเลือกพรรค
นั้นอีกในคร้ังต่อไป 
     ที่บอกว่าต้องไม่จบแค่นี้ คือการที่ ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม แต่ปรากฏชื่อลงคะแนนได้ นั่น
หมายความว่า ต้องมีส.ส.ที่อยู่ในห้องประชุมสภา เสียบบัตรของนายฉลอง และลงคะแนนแทน  โดยมากส.ส.ที่แอบฝาก
บัตรให้เพ่ือนส.ส.ลงคะแนน จะไม่ฝากส.ส.ต่างพรรค  ต้องฝากส.ส.พรรคเดียวกัน เพราะไว้ใจได้ว่า จะไม่เปิดเผย 
“ความลับอันไม่สุจริต” ดังนั้น พรรคภูมิใจไทยต้นสังกัดของ ฉลอง เทอดวีระพงศ์ และสภาผู้แทนราษฎร ที่มี ชวน 
หลีกภัย เป็นประธาน ต้องเค้นสอบจากฉลอง และพยานแวดล้อมให้ได้ว่าใครเป็นผู้เอาบัตรของฉลอง เทอดวีระพงศ์  ไป
ลงคะแนน และส.ส.ผู้นั้นต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน  
     ทั้งสภาและพรรคภูมิใจไทย จะ “ด าน ้า” นิ่งเฉย คิดจบเรื่องนี้อย่างเงียบๆ ไม่ได้.. 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/421354?ad= 
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