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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ “กกต.” ยืน่ค ำชี้แจงต่อศำล รธน.แลว้ ย้ ำขั้นตอนพิจำรณำเสนอยุบพรรค

อนำคตใหม่เป็นไปตำมกฎหมำย 
8 

2 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. แจงศำลรธน.ยันมติยุบอนำคตใหม่ถูกต้องตำม ก.ม. 9 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ยื่นค ำชี้แจงศำลรธน.เสนอยุบ อนค.ปมเงินกู้                    10 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ดอกเตอร์ปิยบุตร'เงิบ! กกต. ปดิคดียุบพรรคอนำคตใหม่ 11 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ “จำรุวรรณ” ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลรธน. ตัดพ้อไม่ได้รำยละเอียดจำก กกต. 12 
2 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ อนค.ยื่นค ำชี้แจงคดีกู้เงิน 191 ล้ำน จำก “ธนำธร” ต่อศำล รธน. 13 
3 มติชนออนไลน์ ส.ส.อนำคตใหม่ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลรธน.แล้ว รับสุดเศร้ำใจ หลังไม่ได้

รำยละเอียดจำก กกต. 
14 

4 ข่ำวสดออนไลน์ ส.ส.อนำคตใหม ่ยื่นชี้แจงศำลรธน. คดีเงินกู ้โวย กกต. 15 
5 MGR ออนไลน์ “จำรุวรรณ” ยื่นค ำชี้แจงศำลรธน. พ้อไร้หลักฐำนสู้คดีเหตุไม่ได้รับ

ข้อมูลจำก กกต. 
16 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ เด็กส้มหวำนพ้อไม่รู้ค ำถำมยุบพรรคแล้วจะตอบอย่ำงไร 17 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ว.หญิงวอน ส.ส.เร่งผำ่นงบประมำณปี 63 18 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ธนกร วอน ฝ่ำยค้ำนโหวตผ่ำนงบฯ 63 ขออย่ำเล่นเกมกำรเมือง 19 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ มติ "ฝ่ำยค้ำน" ไม่ร่วมสังฆกรรมถกพ.ร.บ.งบฯ 63                 20 
10 ไทยรัฐออนไลน์ อนุสรณ์" ชี้ ถ้ำ ส.ส.รัฐบำล มีวินัยมำกพอ งบปี 63 ผ่ำนสภำฯ ไปนำนแล้ว 22 
11 สยำมรัฐออนไลน์ "ชินวรณ"์ ปัดข่ำว "วิปรฐับำล" ล็อบบี้ ส.ส. งดอภิปรำยฯ "งบฯ63 23 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ สิระโชว์ป๋ำบอกต่อไปใครมีหลักฐำน ส.ส. เสียบบัตรส่งมำได้ครั้งละ 1 แสน 24 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ มวยถูกคู่เดือดจริงๆ 'สิระ' ขู่ฟ้องกลับ 'เสรีพิศุทธ์' 25 
14 ไทยรัฐออนไลน์ สิระ โว ทุ่ม 10 ล.แจกคนโชวห์ลักฐำน ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 26 
15 สยำมรัฐออนไลน์ ‘วิษณุ’ เมิน ‘เฉลิม’ พุ่งเป้ำอภิปรำย ปมตีควำมกฎหมำย 27 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ยุ่งแล้ว! ฝ่ำยค้ำนไม่ร่วมโหวตวำระ 2-3 ร่ำงพรบ.งบฯ  28 
2 แนวหน้ำออนไลน์ กรณ์ตั้งพรรค กรณ์ จำติกวณิช พรรคใหม่ 30 
3 เนชั่นออนไลน์ "กรณ์ "ได้ชื่อพรรคกำรเมืองแล้ว ยื่น กกต. วันวำเลนไทน์ 31 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปิดโผแคนดิเดทชิงต ำแหน่งประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 32 
5 คมชัดลึกออนไลน์ สภำฯ ท้วงอ ำนำจศำล รธน. ขัดหลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจ 34 
6 คมชัดลึกออนไลน์ "สภำฯ" ชงตั้งผู้ตรวจกำรกองทัพตรวจสอบใช้งบ-ร้องเรียน 35 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ศำลปกครองวุน่ ส.ว. ไม่ผ่ำนชื่อเสนอเป็นตลุำกำรศำล รธน. 37 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : ห้ำมผิดค ำปฏิญำณตน 39 
2 ไทยรัฐออนไลน์ หมำยเหตุประเทศไทย : สภำผู้แทนแห่งนี้เงียบเหงำจริงๆ 40 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไม่ถอย 42 
4 News 1 ออนไลน์ ข่ำวลึกปมลับ : ลำบัลลงัก์คดียุบ อนค. เปลี่ยนอ ำนำจศำล รธน. 43 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐำนะที่ปรึกษำ
คณะท ำงำนกีฬำเทเบิลเทนนิสของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ให้โอวำทและก ำลังใจกับนักกีฬำ                 
เทเบิลเทนนิสของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์องค์กรอิสระ
ตำมรัฐธรรมนูญ ซึ่งแข่งขันในวันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ถนนวิภำวดี รังสิต              
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ให้ก าลงัใจ... “นกักฬีาเทเบลิเทนนสิ” แขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธอ์งคก์รอสิระฯ 

13 ก.พ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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รู้
วั
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วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 นำยกฤช  เอ้ือวงศ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดกำรประชุม
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียนโครงกำรด้วยเทคนิคกำรเขียนโครงกำรแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe  
(Logical Framework) ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิการประชมุสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีน          

โครงการดว้ยเทคนคิการเขยีนโครงการแบบเหตผุลสมัพนัธ์  
13 ก.พ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้ำพบ
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เพ่ือประสำนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ กระทรวงสำธำรณสุข 

 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เขา้พบอธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 

12 ก.พ. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่      
14 กุมภำพันธ์ 

2563 

- จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร              
กำรเลือกตั้ งป ร ะจ ำ จั ง ห วั ดนครศรี ธ ร ร ม ร ำช                 
และศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของ
พลเมืองที่ 3 

 09.00 น.
  

ห้องประชุมใหญ่ ทีโอที 
อำคำร 9 ชั้น 2  

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร         
กำรเลือกตั้ง นำยปกรณ์ มหรรณพ ดร.ฐิติเชฏฐ์            
นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมรับฟังกำร
น ำเสนอผลงำนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของนักศึกษำ
หลักสูตรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง 
รุ่นที่ 10  
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 - 18:07 น. 

“กกต.” ยื่นค าช้ีแจงตอ่ศาล รธน.แล้ว ย้ าขั้นตอนพิจารณาเสนอยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นไป
ตามกฎหมาย 

                
เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุมกกต.ได้มีกำรพิจำรณำค ำชี้แจงของนำยทะเบียนพรรค

กำรเมืองและค ำชี้แจงของเจ้ำหน้ำที่กกต.ที่พรรคอนำคตใหม่อ้ำงเป็นพยำนในคดียุบพรรคจำกเหตุกู้เงิน 191 ล้ำนบำท
จำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ที่ส ำนักงำนฯได้จัดท ำขึ้นซึ่งจะต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันนี้ตำมท่ี
ศำลรัฐธรรมนูญก ำหนด โดยทำงศำลรัฐธรรมนูญได้ขอให้กกต.ชี้แจงในเรื่องขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำร้องดังกล่ำว ซึ่งทำง
กกต.ได้ชี้แจงยืนยันว่ำ ขั้นตอนกำรพิจำรณำเป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย แม้ในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
สืบสวนและไต่สวน อนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งของส ำนักงำนกกต.จะมีควำมเห็นเสนอต่อกกต.ให้ยก
ค ำร้อง แต่อ ำนำจในกำรพิจำรณำวินิจฉัยเป็นของกกต. ซึ่งสำมำรถเห็นตำมหรือเห็นต่ำงจำกที่คณะกรรมกำรสืบสวนฯ 
หรืออนุกรรมกำรฯเสนอได้  โดยหลังที่ประชุมกกต.ได้เห็นชอบค ำชี้แจงดังกล่ำวแล้วก็ได้ให้เจ้ำหน้ำที่น ำไปยื่นต่อศำล
รัฐธรรมนูญเมื่อช่วงเวลำ 16.00 น.ที่ผ่ำนมำ 
  
อ้ำงอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1967465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1967465
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กกต. แจงศาลรธน.ยันมติยุบอนาคตใหม่ถูกตอ้งตาม ก.ม. 

 
  
กกต. ยื่นค าชี้แจงศาลรธน.ยันขั้นตอนพิจารณามีมติเสนอยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191 ล้าน เป็นไปตาม
กฎหมาย   

วันนี้ (12 ก.พ.63) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีกำรพิจำรณำค ำชี้แจง
ของนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองและค ำชี้แจงของเจ้ำหน้ำที่กกต. ที่พรรคอนำคตใหม่อ้ำงเป็นพยำนในคดียุบพรรคจำก
เหตุกู้เงิน 191 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดท ำขึ้น ซึ่งจะต้องยื่นต่อศำล
รัฐธรรมนูญภำยในวันนี้ ตำมท่ีศำลรัฐธรรมนูญก ำหนด 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/421461 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/421461
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พุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 17.38 น. 

กกต. ยื่นค าช้ีแจงศาลรธน.เสนอยุบ อนค.ปมเงินกู้                    

 

 
  
 

“กกต.” ยื่นค าชี้แจงศาลรธน. ยันขั้นตอนพิจารณามีมติเสนอยุบอนค.ปมเงินกู้ 191 ล้าน เป็นไปตาม
กฎหมาย 

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุมกกต.ได้มีกำรพิจำรณำค ำชี้แจงของนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง
และค ำชี้แจงของเจ้ำหน้ำที่กกต.ที่พรรคอนำคตใหม่อ้ำงเป็นพยำนในคดียุบพรรคจำกเหตุกู้เงิน 191 ล้ำนบำทจำกนำย
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ที่ส ำนักงำนฯได้จัดท ำขึ้นซึ่งจะต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันนี้ตำมที่ศำล
รัฐธรรมนูญก ำหนด โดยทำงศำลรัฐธรรมนูญได้ขอให้กกต.ชี้แจงในเรื่องขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำร้องดังกล่ำว ซึ่งทำงกกต.
ได้ชี้แจงยืนยันว่ำ ขั้นตอนกำรพิจำรณำเป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย แม้ในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวน
และไต่สวน อนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งของส ำนักงำนกกต.จะมีควำมเห็นเสนอต่อกกต.ให้ยกค ำร้อง 
แต่อ ำนำจในกำรพิจำรณำวินิจฉัยเป็นของกกต. ซึ่งสำมำรถเห็นตำมหรือเห็นต่ำงจำกที่คณะกรรมกำรสืบสวนฯ หรืออนุ
กรรมกำรฯเสนอได้  โดยหลังที่ประชุมกกต.ได้เห็นชอบค ำชี้แจงดังกล่ำวแล้วก็ได้ให้เจ้ำหน้ำที่น ำไปยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ
เมื่อช่วงเวลำ 16.00 น.ที่ผ่ำนมำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757200 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/757200
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12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 17:39 น.    

'ดอกเตอร์ปิยบุตร'เงิบ! กกต. ปิดคดียุบพรรคอนาคตใหม ่

 
12 ก.พ.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ได้มีกำรพิจำรณำค ำชี้แจงของนำย

ทะเบียนพรรคกำรเมืองและค ำชี้แจงของเจ้ำหน้ำที่กกต.ที่พรรคอนำคตใหม่อ้ำงเป็นพยำนในคดียุบพรรคจำกเหตุกู้เงิน 
191 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ที่ส ำนักงำนฯได้จัดท ำขึ้นซึ่งจะต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ
ภำยในวันนี้ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญก ำหนด โดยทำงศำลรัฐธรรมนูญได้ขอให้กกต.ชี้แจงในเรื่องขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำร้อง
ดังกล่ำว  

ทั้งนี้ กกต.ได้ชี้แจงยืนยันว่ำ ขั้นตอนกำรพิจำรณำเป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย แม้ในชั้นกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน อนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งของส ำนักงำนกกต.จะมีควำมเห็น
เสนอต่อกกต.ให้ยกค ำร้อง แต่อ ำนำจในกำรพิจำรณำวินิจฉัยเป็นของกกต. ซึ่งสำมำรถเห็นตำมหรือเห็นต่ำงจำกที่
คณะกรรมกำรสืบสวนฯ หรืออนุกรรมกำรฯเสนอได้  โดยหลังที่ประชุมกกต.ได้เห็นชอบค ำชี้แจงดังกล่ำวแล้วก็ได้ให้
เจ้ำหน้ำที่น ำไปยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงเวลำ 16.00 น.ที่ผ่ำนมำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57011 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57011
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      วันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 12.33 น.  

 
 
 
“จารุวรรณ” ยื่นค าชี้แจงต่อศาลรธน. ตัดพ้อไม่ได้รายละเอียดจาก กกต. ทั้งที่เป็นหลักฐานส าคัญใน
การสู้คดี ย้ ากก.บห.ไม่ลาออกจาก ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เชื่ออนค.จะไม่ถูกยุบ 
    เมื่อวันที่ 12 ก.พ.  ที่ศำลรัฐธรรมนูญ น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และกรรมกำรบริหำรพรรค
อนำคตใหม่  พร้อมนำยอนำวิล รัตนสถำพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธำนี และทนำย เข้ำยื่นค ำชี้แจงต่อศำลรัฐธรรมนูญ กรณี
ศำลรัฐธรรมนูญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีพรรคอนำคตใหม่กู้เงิน 191 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
พรรค ภำยในวันนี้ (12 ก.พ.) ก่อนที่จะนัดฟังค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.นี้ 

 โดย น.ส.จำรุวรรณ กล่ำวว่ำ ตนได้ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลโดยเป็นหนังสือตอบของคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรที่
ตอบกลับมำว่ำ อยู่ระหว่ำงกำรเรียกเอกสำรจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีมติให้ยุบพรรค เพรำะตลอด 3 
เดือนที่ผ่ำนมำ หลังกกต.มีมติ ตนได้พยำยำมที่จะยื่นขอพยำนหลักฐำนต่ำงๆจำกทั้งกกต. และช่องทำงอ่ืนๆให้ได้มำเพ่ือ
จะได้น ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำค ำชี้แจงที่ต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่เคยได้รับ ถือว่ำหน้ำเศร้ำใจมำกที่ต้องยื่น
ชี้แจงต่อศำลในลักษณะนี้ แต่ก็ถือว่ำตลอด 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ตนท ำเต็มท่ีดีที่สุดแล้ว ก็ให้ศำลได้พิจำรณำต่อไป และหวัง
ว่ำจะได้รับควำมยุติธรรม ยอมรับว่ำกำรชี้แจงต่อศำลในลักษณะนี้ ส่งผลเสียต่อกำรสู้คดี เพรำะทรำบว่ำกกต.กล่ำวหำว่ำ
อะไร ขั้นตอนกำรพิจำรณำของอนุกรรมกำรมีกำรพิจำรณำอย่ำงไร ตนก็จะสำมำรถชี้แจงและส่งข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง 
แต่จนถึงปัจจุบันตนยังไม่เห็นข้อกล่ำวหำใดๆ ได้เห็นเพียงแต่มติยุบพรรคของกกต.เท่ำนั้น และหวังว่ำเอกสำรชี้ แจงใน
วันนี้จะได้รับกำรพิจำรณำในที่ประชุมของศำลรัฐธรรมนูญ 

น.ส.จำรุวรรณ ยังระบุว่ำ ไม่เคยมีแนวคิดที่จะลำออกจำกกำรเป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัยในคดีนี้ในวันที่ 21 ก.พ. และจำกที่พูดคุยกับกรรมกำรบริหำรพรรคอ่ืนๆที่ยังเป็นส.ส.บัญชีรำยชื่ออยู่  ณ เวลำนี้ก็
ยังไม่มีใครตัดสินใจลำออก เพรำะเรำเชื่อว่ำจะไม่มีกำรยุบพรรคเกิดขึ้น เรำยังเชื่อว่ำสิ่งที่เรำท ำถูกต้องโดยสิ่งที่กกต.
ด ำเนินกำรผิดขั้นตอน เรำไม่เชื่อข่ำวลือว่ำมีธงที่จะยุบพรรค กรรมกำรบริหำรทุกคนยังมีควำมตั้งใจที่จะท ำงำนกำรเมือง
ต่อไป 
  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำหลังยื่นเอกสำร และให้สัมภำษณ์แล้ว ก็ได้แจกยำดมที่นำยอนำวิลจัดท ำขึ้นโดยระบุว่ำ เป็น
ยำดมลุ้นสู้คดียุบพรรค เพรำะในเบื้องตนยังมีกระแสต่อรองว่ำพรรคอนำคตใหม่จะไม่ถูกยุบ เพรำะดูเทียบเคียงจำกคดี
ล้มล้ำงกำรปกครองที่ไม่มีกำรไต่สวน คดีนี้ก็น่ำจะเหมือนกับคดีนั้นที่ศำลชี้ว่ำไม่มีควำมผิด  ... อ่ำนต่อที่ :  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757123 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/757123
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อนค.ย่ืนค าชี้แจงคดีกู้เงิน 191 ล้าน จาก  
“ธนาธร” ตอ่ศาล รธน. 
12 ก.พ. 2020 12:47:38  

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญ 12 ก.พ. - อนค.ยื่นค าชี้แจงคดีกู้เงิน 191 ล้าน จาก “ธนาธร” ต่อศาล รธน. แม้ไม่ได้รายละเอียด
จาก กกต. ยืนยัน 11 กรรมการบริหารพรรคไม่ลาออกหนีตัดสิทธิทางการเมือง หากถูกยุบพรรค 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันนี้  (12 ก.พ.)  น.ส.จำรุวรรณ  ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และกรรมกำรบริหำรพรรค
อนำคตใหม่    นำยอนำวิล  รัตนสถำพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธำนี และทนำย  เข้ำยื่นค ำชี้แจงต่อศำลรัฐธรรมนูญ กรณีศำล
รัฐธรรมนูญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีพรรคอนำคตใหม่กู้เงิน 191 ล้ำนบำท  จำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
พรรค  ภำยในวันนี้   ก่อนที่จะนัดฟังค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ นี้    
น.ส.จำรุวรรณ กล่ำวว่ำ ได้ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลเป็นหนังสือตอบของคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ตอบกลับมำว่ำ   อยู่
ระหว่ำงกำรเรียกเอกสำรจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีมติให้ยุบพรรค  เพรำะตลอด 3 เดือนที่ผ่ำนมำ หลัง 
กกต.มีมติ  ได้พยำยำมที่จะยื่นขอพยำนหลักฐำนต่ำงๆ จำกทั้ง กกต. และช่องทำงอ่ืนๆ  เพ่ือจะได้น ำมำเป็นข้อมูลในกำร
ท ำค ำชี้แจงที่ต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่เคยได้รับ  
“ถือว่ำน่ำเศร้ำใจมำก ที่ต้องยื่นชี้แจงต่อศำลในลักษณะนี้  และหวังว่ำ  เอกสำรชี้แจงจะได้รับกำรพิจำรณำ ถือว่ำตลอด 
3 เดือนที่ผ่ำนมำ  ท ำเต็มที่ดีที่สุดแล้ว   ยอมรับว่ำกำรชี้แจงต่อศำลในลักษณะนี้ ส่งผลเสียต่อกำรสู้คดี  เพรำะไม่ทรำบ
ว่ำ กกต.กล่ำวหำว่ำอะไร  ขั้นตอนกำรพิจำรณำของอนุกรรมกำรมีกำรพิจำรณำอย่ำงไร   เพ่ือจะสำมำรถชี้แจงและส่ง
ข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง  แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นข้อกล่ำวหำใดๆ   เห็นเพียงแต่มติยุบพรรคของ กกต.เท่ำนั้น” น.ส.จำรุ
วรรณ กล่ำว   

 น.ส.จำรุวรรณ   ยังกล่ำวว่ำ ไม่เคยมีแนวคิดที่จะลำออกจำกกำรเป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยในคดีนี้   และจำกที่พูดคุยกับกรรมกำรบริหำรพรรคอ่ืนๆ ที่ยังเป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่ออยู่ ก็ยังไม่มีใครตัดสินใจ
ลำออก  เพรำะเชื่อว่ำจะไม่มีกำรยุบพรรคเกิดขึ้น   ยังเชื่อว่ำสิ่งที่เรำท ำถูกต้อง   กกต.ด ำเนินกำรผิดขั้นตอน   และไม่
เชื่อข่ำวลือว่ำ มีธงที่จะยุบพรรค  กรรมกำรบริหำรทุกคนยังมีควำมตั้งใจที่จะท ำงำนกำรเมืองต่อไป 
  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังยื่นเอกสำรและให้สัมภำษณ์แล้ว   ก็ได้แจกยำดม ที่นำยอนำวิลจัดท ำขึ้น โดยระบุว่ำ
เป็นยำดมลุ้นสู้คดียุบพรรค  เพรำะในเบื้องต้นยังมีกระแสต่อรองว่ำพรรคอนำคตใหม่จะไม่ถูกยุบ   เพรำะดูเทียบเคียง
จำกคดีล้มล้ำงกำรปกครองที่ไม่มีกำรไต่สวน   คดีนี้ก็น่ำจะเหมือนกับคดีนั้นที่ศำลชี้ว่ำไม่มีควำมผิด  .- ส ำนักข่ำวไทย    
 
ส ำนักข่ำวMCOT : https://www.mcot.net/viewtna/5e43917ae3f8e40aef415655 

https://www.mcot.net/viewtna/5e43917ae3f8e40aef415655
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วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 - 12:30 น. 

 
 

ส.ส.อนาคตใหม่ยื่นค าชี้แจงต่อศาลรธน.แล้ว รับสุดเศร้าใจ หลังไม่ได้รายละเอียดจาก กกต. 
  “จำรุวรรณ” ส.ส.อนำคตใหม่ ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลรธน. แล้ว เผยเศร้ำใจหลังไม่ได้รำยละเอียดจำกกกต. ซึ่งเป็น
หลักฐำนส ำคัญต่อสู้คดี ยันท ำเต็มที่แล้ว ย้ ำ 11 กก.บห. ไม่ถอดใจลำออกส.ส. หนีหำกศำลตัดสิทธิยุบพรรค 
เมื่อ น. 10.30 เวลำ  วันที่  12 กุมภำพันธ์ ที่ศำลรัฐธรรมนูญ น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ
กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ พร้อมนำยอนำวิล รัตนสถำพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธำนี และทนำย เข้ำยื่นค ำชี้แจงต่อ
ศำลรัฐธรรมนูญ กรณีศำลรัฐธรรมนูญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีพรรคอนำคตใหม่กู้เงิน 191 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ภำยในวันนี้ ก่อนที่จะนัดฟังค ำวินิจฉัยในวันที่ กุมภำพันธ์ 21 นี้ โดย น.ส.จำรุวรรณกล่ำวว่ำ ได้
ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลโดยเป็นหนังสือตอบของคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ตอบกลับมำว่ำอยู่ระหว่ำงกำรเรียกเอกสำร
จำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีมติให้ยุบพรรค เพรำะตลอด 3 เดือนที่ผ่ำนมำ หลัง กกต.มีมติ ตนได้พยำยำม
ที่จะยื่นขอพยำนหลักฐำนต่ำงๆ จำกทั้ง กกต. และช่องทำงอ่ืนๆ ให้ได้มำเพ่ือจะได้น ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำค ำชี้แจงที่
ต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่เคยได้รับ ถือว่ำน่ำเศร้ำใจมำกที่ต้องยื่นชี้แจงต่อศำลในลักษณะนี้ แต่ก็ถือว่ำตลอด 3 
เดือนที่ผ่ำนมำ ท ำเต็มที่ดีที่สุดแล้ว ก็ให้ศำลได้พิจำรณำต่อไป และหวังว่ำจะได้รับควำมยุติธรรม ยอมรับว่ำกำรชี้แจงต่อ
ศำลในลักษณะนี้ ส่งผลเสียต่อกำรสู้คดี เพรำะไม่ทรำบว่ำ กกต.กล่ำวหำว่ำอะไร ขั้นตอนกำรพิจำรณำของอนุกรรมกำรมี
กำรพิจำรณำอย่ำงไร ตนก็จะสำมำรถชี้แจงและส่งข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นข้อกล่ำวหำใดๆ ได้
เห็นเพียงแต่มติยุบพรรคของ กกต.เท่ำนั้น และหวังว่ำเอกสำรชี้แจงในวันนี้จะได้รับกำรพิจำรณำในที่ประชุมของศำล
รัฐธรรมนูญ น.ส.จำรุวรรณกล่ำวว่ำ ไม่เคยมีแนวคิดที่จะลำออกจำกกำรเป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่อก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัยในคดีนี้ในวันที่ ก 21  ุมภำพันธ์ และจำกที่พูดคุยกับกรรมกำรบริหำรพรรคอ่ืนๆ ที่ยังเป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่ออยู่ ณ 
เวลำนี้ก็ยังไม่มีใครตัดสินใจลำออก เพรำะเรำเชื่อว่ำจะไม่มีกำรยุบพรรคเกิดขึ้น เรำยังเชื่อว่ำสิ่งที่เรำท ำถูกต้องโดยสิ่งที่ 
กกต.ด ำเนินกำรผิดขั้นตอน เรำไม่เชื่อข่ำวลือว่ำมีธงที่จะยุบพรรค กรรมกำรบริหำรทุ กคนยังมีควำมตั้งใจที่จะท ำงำน
กำรเมืองต่อไป ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำหลังยื่นเอกสำร และให้สัมภำษณ์แล้ว ก็ได้แจกยำดมที่นำยอนำวิลจัดท ำขึ้นโดยระบุ
ว่ำ เป็นยำดมลุ้นสู้คดียุบพรรค เพรำะในเบื้องตนยังมีกระแสต่อรองว่ำพรรคอนำคตใหม่จะไม่ถูกยุบ เพรำะดูเทียบเคียง
จำกคดีล้มล้ำงกำรปกครองที่ไม่มีกำรไต่สวน คดีนี้ก็น่ำจะเหมือนกับคดีนั้นที่ศำลชี้ว่ำไม่มีควำมผิด 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1965992 
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ส.ส.อนาคตใหม่ ยื่นชี้แจงศาลรธน. คดีเงินกู้ โวย กกต. ไม่ให้ข้อมูลส าคัญ ขอ 3 เดือนยังเงียบ 
การเมือง 
     
  
 
 
 
ส.ส.อนาคตใหม่ ยื่นชี้แจงศาลรธน. คดีเงินกู้ โวย กกต. ไม่ให้ข้อมูลส าคัญ ขอ 3 เดือนยังเงียบ 

เมื่อเวลำ 10.30 น. วันที่ 12 ก.พ. ที่ศำลรัฐธรรมนูญ น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ
กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ พร้อม นำยอนำวิล รัตนสถำพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธำนี และิ เข้ำยื่นค ำชี้แจงต่อศำล
รัฐธรรมนูญ กรณีศำลรัฐธรรมนูญให้ผู้มีส่ วนเกี่ ยวข้องในคดีพรรคอนำคตใหม่กู้ เ งิน 191 ล้ำนบำท จำก  
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ภำยในวันนี้ (12 ก.พ.) ก่อนที่จะนัดฟังค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.นี้ 

น.ส.จำรุวรรณ กล่ำวว่ำ ตนได้ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลโดยเป็นหนังสือตอบของคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ตอบ
กลับมำว่ำ อยู่ระหว่ำงกำรเรียกเอกสำรจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีมติให้ยุบพรรค เพรำะตลอด 3 เดือนที่
ผ่ำนมำ หลังกกต.มีมติ ตนได้พยำยำมที่จะยื่นขอพยำนหลักฐำนต่ำงๆจำกทั้งกกต. และช่องทำงอ่ืนๆให้ได้มำเพ่ือจะได้
น ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำค ำชี้แจงที่ต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่เคยได้รับ ถือว่ำน่ำเศร้ำใจมำกที่ต้อ งยื่นชี้แจงต่อ
ศำลในลักษณะนี้ แต่ถือว่ำตลอด 3 เดือนที่ผ่ำนมำตนท ำเต็มที่ดีท่ีสุดแล้ว ก็ให้ศำลได้พิจำรณำต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3562056 
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“จารุวรรณ” ยื่นค าช้ีแจงศาลรธน. พ้อไร้หลักฐานสู้คดีเหตุไม่ได้รับข้อมูลจาก กกต.  
ย้ า 11 กก.บห.ยังร่วมหัวจมท้ายไม่ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อ ม่ันใจไม่พรรคไม่ถูกยุบ 

วันนี้ ( 12 ก.พ.) น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ พร้อมนำย
อนำวิล รัตนสถำพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธำนี และทนำย เข้ำยื่นค ำชี้แจงต่อศำลรัฐธรรมนูญ กรณีศำลรัฐธรรมนูญให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในคดีพรรคอนำคตใหม่กู้เงิน 191 ล้ำนบำท จำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค ภำยในวันนี้ (12 ก.พ.) 
ก่อนที่จะนัดฟังค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.นี้ โดย น.ส.จำรุวรรณ กล่ำวว่ำ ตนได้ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลโดยเป็นหนังสือตอบ
ของคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ตอบกลับมำว่ำ อยู่ระหว่ำงกำรเรียกเอกสำรจำกกกต. ที่มีมติให้ยุบพรรค เพรำะหลัง
กกต.มีมติตลอด 3 เดือนที่ผ่ำนมำตนได้พยำยำมที่จะยื่นขอพยำนหลักฐำนต่ำงๆจำกทั้งกกต. และช่องทำงอ่ืนๆให้ได้มำ
เพ่ือจะได้น ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำค ำชี้แจงที่ต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่เคยได้รับ ถือว่ำน่ำเศร้ำ และเสียใจมำกที่
ต้องยื่นชี้แจงต่อศำลในลักษณะนี้ แต่ก็ถือว่ำตลอด 3 เดือนได้ท ำเต็มที่ดีที่สุดแล้ว ก็ให้ศำลได้พิจำรณำต่อไป และหวังว่ำ
จะได้รับควำมยุติธรรม ยอมรับว่ำกำรชี้แจงต่อศำลในลักษณะนี้ ส่งผลเสียต่อกำรสู้คดี เพรำะไม่ทรำบว่ำกกต.กล่ำวหำว่ำ
อะไร ขั้นตอนกำรพิจำรณำของอนุกรรมกำรมีกำรพิจำรณำอย่ำงไร ตนก็จะสำมำรถชี้ แจงและส่งข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง 
แต่จนถึงปัจจุบันตนยังไม่เคยเห็นข้อกล่ำวหำใดๆ ได้เห็นเพียงแต่มติยุบพรรคของกกต.เท่ำนั้น และหวังว่ำเอกสำรชี้แจง
ในวันนี้จะได้รับกำรพิจำรณำในที่ประชุมของศำลรัฐธรรมนูญ 

น.ส.จำรุวรรณ ยังระบุว่ำ ไม่เคยมีแนวคิดที่จะลำออกจำกกำรเป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัยในคดีนี้ในวันที่ 21 ก.พ. และจำกที่พูดคุยกับ 10 กรรมกำรบริหำรพรรคท่ีเป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อเหมือนกัน ณ เวลำ
นี้ก็ยังไม่มีใครตัดสินใจลำออก เพรำะเรำเชื่อว่ำจะไม่มีกำรยุบพรรคเกิดขึ้น ยังเชื่อว่ำสิ่งที่เรำท ำถูกต้อง กำรด ำเนิ นกำร
ของกกต.ผิดขั้นตอนผิดกฎหมำย และเรำไม่เชื่อข่ำวลือว่ำมีธงที่จะยุบพรรค ส.ส.บัญชีรำยชื่อที่เป็นกรรมกำรบริหำรทั้ง 
11 คนยังมีควำมตั้งใจที่จะท ำงำนกำรเมืองต่อไป 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำหลังยื่นเอกสำร และให้สัมภำษณ์แล้วนำยอนำวิลก็ได้แจกยำดมที่จัดท ำขึ้นโดยระบุว่ำ เป็นยำดมลุ้นสู้
คดียุบพรรค เพรำะในเบื้องตนยังมีกระแสต่อรองว่ำพรรคอนำคตใหม่จะไม่ถูกยุบโดยเทียบเคียงจำกคดีล้มล้ำงกำร
ปกครองที่ไม่มีกำรไต่สวน คดีนี้ก็น่ำจะเหมือนกับคดีนั้นที่ศำลชี้ว่ำไม่มีควำมผิด 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000014261 
ส ำนักข่ำวกรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866002 
ส ำนักข่ำวไทยแลนด์นิวส์ : http://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1195159 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000014261
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866002
http://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1195159
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เด็กสม้หวานพ้อไม่รู้ค าถามยุบพรรคแล้วจะตอบอย่างไร 
 
 
   
 
 
 
 

12 ก.พ.2563 - ที่ศำลรัฐธรรมนูญ น.ส.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และกรรมกำรบริหำรพรรค
อนำคตใหม่ (อนค.) พร้อมนำยอนำวิล รัตนสถำพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธำนี และทนำย เข้ำยื่นค ำชี้แจงต่อศำลรัฐธรรมนูญ 
กรณีศำลรัฐธรรมนูญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีพรรคอนำคตใหม่กู้เงิน 191 ล้ำนบำทจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้ำพรรค ภำยในวันที่ 12 ก.พ.ก่อนนัดฟังค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.นี้  

น.ส.จำรุวรรณกล่ำวว่ำได้ยื่นค ำชี้แจงต่อศำลโดยเป็นหนังสือตอบของคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ตอบกลับมำ
ว่ำอยู่ระหว่ำงกำรเรียกเอกสำรจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีมติให้ยุบพรรค เพรำะตลอด 3 เดือนที่ผ่ำนมำ 
หลัง กกต.มีมติได้พยำยำมที่จะยื่นขอพยำนหลักฐำนต่ำงๆจำกทั้ง กกต. และช่องทำงอ่ืนๆ ให้ได้มำเพ่ือจะได้น ำมำเป็น
ข้อมูลในกำรท ำค ำชี้แจงที่ต้องยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่เคยได้รับ ถือว่ำน่ำเศร้ำใจมำกที่ต้องยื่นชี้แจงต่ อศำลใน
ลักษณะนี้ แต่ก็ถือว่ำตลอด 3 เดือนที่ผ่ำนมำท ำเต็มที่ดีที่สุดแล้ว ก็ให้ศำลได้พิจำรณำต่อไป และหวังว่ำจะได้รับควำม
ยุติธรรม ยอมรับว่ำกำรชี้แจงต่อศำลในลักษณะนี้ ส่งผลเสียต่อกำรสู้คดี เพรำะไม่ทรำบว่ำ กกต.กล่ำวหำว่ำอะไร ขั้นตอน
กำรพิจำรณำของอนุกรรมกำรมีกำรพิจำรณำอย่ำงไร ก็จะสำมำรถชี้แจงและส่งข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง แต่จนถึงปัจจุบันยัง
ไม่เห็นข้อกล่ำวหำใดๆ ได้เห็นเพียงแต่มติยุบพรรคของ กกต.เท่ำนั้น และหวังว่ำเอกสำรชี้แจงในวันนี้จะได้รับกำร
พิจำรณำในที่ประชุมของศำลรัฐธรรมนูญ 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56975 
https://news1live.com/detail/9630000014261 
https://www.brighttv.co.th/news/politics/future-forward-party-constitutional-court 
https://aec-tv-online1.com/?p=85036 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56975
https://news1live.com/detail/9630000014261
https://www.brighttv.co.th/news/politics/future-forward-party-constitutional-court
https://aec-tv-online1.com/?p=85036
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ส.ว.หญิงวอน ส.ส.เร่งผ่านงบประมาณปี 63 
 
 
 
    
 
 
 

12 ก.พ.2563 - นำงประภำศรี  สุฉันทบุตร สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) เปิดเผยว่ำ อยำกขอร้องไปถึง ส.ส.ทั้ง
ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนช่วยกันพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2563 วงเงิน 3.2 
ล้ำนบำทที่จะเข้ำสู่สภำผู้แทนรำษฎร วำระ 2 และ 3  ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 นี้  ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้
งบประมำณรำชกำรไปกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดกำรหมุนเวียนเงิน ซึ่งงบประมำณรำชกำรมีผลมำกกว่ำงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ใดๆ  และหำกกฎหมำยและงบประมำณออกมำช้ำเท่ำใด ผลกระทบต่อประชำชนก็จะยิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้น ปัญหำขัดข้อง
อยู่ที่ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ซึ่งต้องไปตรวจสอบ สะสำงเอำผิดเพื่อลงโทษกันตำมกระบวนกำรกฎหมำย ไม่ควรเอำร่ำง
กฎหมำยงบประมำณมำเป็นเกมส์หรือเครื่องมือเพ่ือหวังจะเล่นงำนทำงกำรเมืองระหว่ำงกัน 

นำงประภำศรีกล่ำวว่ำ งบประมำณปี 2563  จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยโต2.8-3% ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยในอำเซียนที่
เกิน5% ในขณะที่ตัวเลขหนี้ครัวเรือนของคนไทยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในอำเซียน ซึ่งปัญหำหนี้สินของชำวบ้ำน 
รวมทั้งกิจกำรขนำด กลำงเเละขนำดเล็ก เป็นเสมือนภัยเงียบ ที่จะท ำลำยเศรษฐกิจไทยอย่ำงมหำศำล และส่งผลให้
คุณภำพชีวิตของประชำชนลดลง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56972
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12 ก.พ. 2563 12:50 น. 

ธนกร วอน ฝ่ายค้านโหวตผ่านงบฯ 63 ขออย่าเล่นเกมการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
"ธนกร" วอน ฝ่ายค้านโหวตผ่านงบฯ 63 แจง นายกฯ เบรกครม.ให้ระมัดระวังการเบิกจ่ายงบฯ-อ้อน พรรคร่วมฯ
รองบฯผ่าน ค่อยด าเนินนโยบายตามที่แต่ละพรรคเคยหาเสียงไว้ แนะ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน 

วันที่ 12 ก.พ. นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึ งกรณีที่มีกระแสข่ำวว่ำ ฝ่ำยค้ำน 
อำจจะไม่ร่วมโหวตร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ ปี 2563 ในวำระ 2-3 ใหม่ ว่ำ ควำมจริงแล้วงบประมำณปี 2563 นั้นควรจะ
ถูกใช้จ่ำยตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 แล้ว แต่มีควำมจ ำเป็นท ำให้ต้องล่ำช้ำมำจนถึงปัจจุบัน และต้องขอบคุณศำล
รัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่ำ ไม่เป็นโมฆะ เพรำะรัฐบำลจะได้น ำเม็ดเงินเหล่ำนี้ไปพัฒนำประเทศ ซึ่งประชำชนทั้งประเทศ
ก ำลังรออยู่ ดังนั้นหำกฝ่ำยค้ำนคิดแต่จะเล่นเกมกำรเมือง ก็อำจจะท ำให้ไม่รู้ว่ำ สุดท้ำยแล้วประเทศไทยจะได้ใช้จ่ำย
งบประมำณเพ่ือพัฒนำประเทศได้เมื่อไหร่ ทั้งนี้ กำรท ำงำนของรัฐบำลที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ 
รมว.กลำโหม ก ำชับคณะรัฐมนตรีเสมอว่ำ ขณะนี้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ยังไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำฯ 
ขอให้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยเฉพำะงบกลำงรำยกำรส ำรองกำรเบิกจ่ำยกรณีฉุกเฉิน หรือ
จ ำเป็นปี 2562 ซึ่งมีอยู่อย่ำงจ ำกัดด้วย 

นำยธนกร กล่ำวอีกว่ำ ที่ผ่ำนมำหลำยครั้ง หำกฝ่ำยค้ำนเปิดใจกว้ำงจะเห็นว่ำ นำยกฯ เคยเบรกพรรคร่วม
รัฐบำลในกำรขออนุมัติงบประมำณจำกที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมำแล้วหลำยครั้ง ทั้งๆ ที่เข้ำใจดีว่ำทุกพรรคจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินนโยบำยตำมที่ได้หำเสียงไว้กับประชำชน แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็จ ำเป็นต้องขอให้พรรคร่วมรัฐบำลรอให้ พ.ร.บ.
งบประมำณปี 2563 ประกำศใช้เสียก่อน เพ่ือรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงินของประเทศไว้ด้วย จะเห็นได้จำกกำรลงพ้ืนที่
ทุกครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จะพูดกับประชำชนเสมอว่ำ ขณะนี้งบประมำณปี 2563 ยังไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำฯ 
ขอให้กฎหมำยประกำศใช้เสียก่อน แล้วรัฐบำลจะดูแลทุกคนอย่ำงดี โดยไม่เลือกว่ำจะเป็นคนพ้ืนที่ใดด้วย ดังนั้นอยำก
วิงวอนฝ่ำยค้ำนให้เห็นแก่ควำมเดือดร้อนของประชำชนทุกภำคส่วน เพรำะหำกฝ่ำยค้ำนคิดแต่จะเล่นเกมกำรเมือง 
สุดท้ำยคนที่เดือดร้อนก็คือประชำชนทั้งประเทศ. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1769655 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1769655
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วันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 14.29 น.                      

มติ "ฝ่ายค้าน" ไมร่่วมสังฆกรรมถกพ.ร.บ.งบฯ 63                 

 
 
 
 
 
 
 

“ฝ่ายค้าน”มีมติไม่ร่วมสังฆกรรมพ.ร.บ.งบฯ ระบุเลยกรอบ 105 วันในการพิจารณาหว่ันท าผิดกฎหมาย ลั่นจะไม่
ร่วมท าในเรื่องสุ่มเสี่ยง-ไม่ชัดเจน “ปิยบุตร” ถามหาความรับผิดชอบส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ซัดสภาฯ ต้องมา
วุ่นวายแก้ปัญหาให้กับส.ส.ไม่กี่คน        

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 63 ในวำระ 2-3 โดยมีหัวหน้ำพรรคจำก 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน อำทิ  นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือ
ไทย และผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  ตัวแทนวิปฝ่ำยค้ำน และตัวแทนจำกวิปรัฐบำล อำทิ นำยนิกร จ ำนง 
พรรคชำติไทยพัฒนำ นำยวิเชียร ชวลิต พรรคพลังประชำรัฐ  มำประชุมร่วมกัน 
           จำกนั้นเวลำ 12.00 น. นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม ในฐำนประธำนวิปฝ่ำยค้ำน แถลงว่ำ  วันนี้เรำจะ
เสนอญัตติสด 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญว่ำชอบหรือไม่ชอบ และเรำควรจะปฎิบัติกันอย่ำงไร 2. 
ญัตติเหตุกำรณ์กรำดยิงประชำชนที่จ.นครรำชสีมำ เพ่ือหำแนวทำงกำรป้องกันในอนำคต ขณะที่วันพรุ่งนี้(13ก.พ.) จะมี
กำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ ในวำระ 2-3 ใหม ่

น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ที่ประชุม 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนมีมติส ำหรับกำร
พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำนทุกคนจะมำปฎิบัติหน้ำที่ตำมปกติ โดยร่วมเป็นองค์ประชุม แต่กำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวจะปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยรัฐบำล ตำมค ำสั่งของศำลรัฐธรรมนูญ  และในส่วนของ
กำรเสียบบัตรแทนกันนั้น ในเมื่อศำลรัฐธรรมนูญชี้ว่ำไม่สุจริตและส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่อยู่ในที่ประชุมจริงและมีกำร
เสียบบัตรแทนกันจึงถือว่ำเป็นกำรออกเสียงที่ไม่สุจริตดังนั้นเรำรอควำมรับผิดชอบส่วนตนและรัฐบำล ซึ่งกำรแสดงควำม
รับผิดชอบสูงสุดคือลำออก เพรำะควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองเป็นสิ่งที่นักกำรเมืองต้องมี  

นำยสุทิน กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ มติดังกล่ำวที่ออกมำ เพ่ือให้กำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ  เกิดควำมรวดเร็ว ตำม
ควำมต้องกำรของประชำชน เพรำะหำกฝ่ำยค้ำนร่วมประชุมด้วยในวันพรุ่งนี้เรำได้สงวนค ำแปรญัตติไว้จ ำนวนมำก
จะต้องใช้สิทธิในกำรอภิปรำยใช้เวลำนำน 2-3 วัน อย่ำงไรก็ตำมเรื่องนี้หำกย้อนไปที่มูลเหตุของกำรเกิดปัญหำ ฝ่ำยค้ำน
ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด แต่รัฐบำลกลับมีปัญหำเรื่ององค์ประชุม แต่ฝ่ำยค้ำนก็อยู่ร่วมประชุมด้วย แต่กลับเกิด
เหตุกำรมีคนเสียบบัตรแทนกันท ำให้พ.ร.บ.ฉบับนี้สะดุดรัฐบำลท ำเสียของเอง 
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ดังนั้นครั้งนี้เรำจะให้ควำมร่วมมือเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่สำมำรถร่วมอยู่ประชุมด้วยได้ โดยจะเปิดทำงให้รัฐบำลพิจำรณำ
งบฯ ได้โดยสะดวก อย่ำงไรก็ตำมส.ส.ฝ่ำยค้ำนมีควำมกังวลว่ำ เนื่องจำกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมำตรำ 143 ก ำหนดให้
กำรพิจำรณำกฎหมำยของสภำฯ และวุฒิสภำฯเสร็จภำยใน 105 วัน ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดเรื่องนี้ และกำร
พิจำรณำพรุ่งนี้จะเกินเวลำ ดังนั้นส.ส.จึงกังวลในว่ำหำกร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้จะเป็นกำรท ำผิดกฎหมำยหรือไม่ ดังนั้น
กำรร่วมท ำงำนตำมมำรยำทที่พองำมพอดีเป็นวิถีทำงท่ีเรำท ำได้เพียงเท่ำนี้  

ด้ำนนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวว่ำ กรณีที่มีสื่อมวลชนรำยงำนว่ำ นำยพุทธิ
พงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่ำ เจรจำกับพรรคเพ่ือไทยได้ แต่จะมีปัญหำกับพรรคอนำคต
ใหม่นั้น ตนขอเรียนว่ำตนไม่เคยได้รับกำรติดต่อจำกบุคคลในใดฟำกรัฐบำลเลย  ดังนั้นรู้ได้อย่ำงไรว่ำ คุยยำก ในเมื่อไม่
เคยมำพูดคุยกันเลย รัฐมนตรีคงคิดเอำเอง ทั้งนี้ส ำหรับค ำร้องที่ฝ่ำยค้ำนได้ส่งไปยังศำลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตำมมำตรำ 
148  วรรค 3 นั้น มีกำรเขียนไว้ชัดเจนว่ำหำกศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกระบวนกำรตรำไม่ชอบด้วยกฎหมำยศำล
รัฐธรรมนูญสำมำรถท ำได้อย่ำงเดียวคือกำรวินิจฉัยให้ร่ำงกฎหมำยนั้นตกไปทั้งฉบับ แต่หำกวินิจฉัยว่ำชอบก็เดินหน้ำต่อ 
แต่กรณีที่ออกมำนั้นจะงงในตัวเอง เพรำะท่อนแรกบอกว่ำ กำรเสียบบัตรแทนกัน ย่อมมีผลในกำรออกเสียงลงะแนนที่ไม่
สุจริต ท ำให้ผลกำรลงมิร่ำงพ.ร.บ.งบฯไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่ชอบด้วยรั ฐธรรมนูญ แต่พอมำถึงตอนท้ำย
กลับบอกว่ำร่ำงนี้ไม่ตกไปทั้งฉบับ เพรำะต้องค ำนึงถึงสภำพกำรณ์และเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรใช้งบประมำณ 
สรุปแล้วเป็นค ำวินิจฉัยที่ผสมผสำนกันทุกเรื่อง แถมท้ำยด้วยกำรสั่งให้สภำฯ ลงมติกันใหม่ในวำระ 2 -3  ซึ่งตนเห็นว่ำ
เป็นค ำวินิจฉัยที่เกินกว่ำรัฐธรรมนูญก ำหนด และหำกปล่อยไว้เช่นนี้วันข้ำงหน้ำศำลรัฐธรรมนูญจะสำมำรถสั่งอะไรก็ได้
โดยที่ทุกองค์กรต้องปฎิบัติตำม กำรเป็นซุปเปอร์รัฐธรรมนูญ กลำยเป็นคนที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ ผิดในหลักกำรถ่วงดุล
อ ำนำจ เป็นเหตุให้ฝ่ำยค้ำนต้องมำนั่งคิดกันว่ำเรำจะปฎิบัติตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญอย่ำงไร 
“เรำได้เสนอให้มีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรศึกษำเรื่องกำรเสียบบัตรแทนกัน เพ่ือหำทำงป้องกันเพรำะท ำเรื่องไม่ถูกต้อง
ของส.ส. ควรต้องมีกำรพูดกันในสภำฯ แต่กลไกของรัฐธรรมนูญที่ออกมำ ถ้ำมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะโยนไปให้องค์กรอิสระ
เรำไม่เคยคิดถึงเรื่องกำรพิจำรณำวินัยกันเอง เรื่องจรรยำบรรณ หรือกำรท ำตัวให้ถูกต้องในสภำฯ ดังนั้นตนคิดว่ำ
เบื้องต้นยังไม่ต้องไปถึงกำรฟ้องร้องกันที่ไหน แต่เริ่มที่จิตส ำนึกส่วนบุคคลของส.ส.แต่ละคนที่ควรต้องมี เพรำะเวลำนี้
เป็นเรื่องเหลือเชื่อและมหัศจรรย์จำกท่ีทั้งสภำฯ ต้องมำวุ่นวำยและมำนั่งคิดอ่ำนกันใหม่หมดเพ่ือแก้ปัญหำให้กับส.ส.ไม่กี่
คนที่เสียบบัตรแทนกัน แล้วจนถึงวันนี้เรำยังไม่เคยได้ยินเสียงส.ส.คนนั้นพูดสักค ำ แม้กระทั่งขอโทษก็ไม่มี ควำม
รับผิดชอบอะไรก็ไม่มี ท ำเป็นเงียบๆ เฉยๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ซึ่งตนมองว่ำสิ่งนี้ไม่ยุติธรรมต่อทั้งสภำ
ผู้แทนรำษฎร ต่อตัวรัฐบำล และต่อประชำชน โดยตนก็ไม่แน่ใจว่ำวันพรุ่งนี้ในที่ประชุมท่ำนจะรู้สึกอะไรหรือไม่ที่คนทั้ง
สภำฯ จะต้องมำแก้ปัญหำที่ท่ำนเป็นคนก่อขึ้นมำ” นำยปิยบุตร กล่ำว  
เมื่อถำมว่ำ กำรที่ฝ่ำยค้ำนไม่ร่วมในกำรพิจำรณำพ.ร.บ.งบฯ ในวำระ 2-3 จะท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ให้พิจำรณำทั้ง 2 วำระใหม่หรือ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เรำไม่มีควำมเห็น เอำเป็นว่ำเรำยกให้
รัฐบำลได้ท ำโดยสะดวก ซึ่งทำงรัฐบำลก็มีนักกฎหมำยและวุฒิภำวะพอ  ส่วนจะไม่เป็นเหตุให้น ำไปร้องศำลรัฐธรรม
ตำมหลังใช่หรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เหตุยังไม่เกิดเรำจึงยังไม่รู้ ถึงวันนั้นเรำจะมำหำรือกันอีกครั้งว่ำจะท ำอย่ำงไร.  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757155 

https://www.dailynews.co.th/politics/757155
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"อนุสรณ"์ ชี้ ถ้า ส.ส.รฐับาล มีวินัยมากพอ งบปี 63 ผ่านสภาฯ ไปนานแล้ว 
 
 
 
 
 
 
นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ ถ้า ส.ส.รัฐบาล มีวินัยมากพอ งบผ่านสภาฯ ได้ ซัด สนิมเกิดจาก
เนื้อใน ยันไม่เกี่ยวฝ่ายค้าน อย่าชิงออกมาตัดบทไม่ควรใช้เวลาอภิปรายนาน 

วันที่ 12 ก.พ. นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 
ของสภำฯ ว่ำ ประชำชนเห็นควำมพยำยำมในกำรออกมำปฏิเสธควำมรับผิดชอบของรัฐบำล เหมือนกับหลำยๆ เรื่องที่
ผ่ำนมำ จนถูกตั้งค ำถำมว่ำ รัฐบำลลอยแพประชำชน ปฏิเสธควำมรับผิดชอบแทบทุกเรื่ อง จนควำมเชื่อมั่นเสื่อมทรุดใน
แทบทุกบริบท ทั้งที่ร่ำง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 มีปัญหำเพรำะ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลเสียบบัตรแทนกัน จนต้องน ำมำพิจำรณำกัน
ใหม่ ไม่มีใครไปสร้ำงปัญหำให้ สนิมเกิดจำกเนื้อใน รัฐบำลท ำตัวเอง องค์ประชุมเป็นควำมรับผิดชอบของรัฐบำล จะ
ด ำเนินกำรได้ช้ำหรือเร็วอยู่ที่รัฐบำล กำรรีบตัดบทว่ำ ฝ่ำยค้ำนไม่ควรใช้เวลำอภิปรำยนำน หรือกล่ำวหำฝ่ำยค้ำนมีเจตนำ
ถ่วงเวลำ ฟังไม่ได้ เพรำะฝ่ำยค้ำนไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย ถ้ำ ส.ส.รัฐบำลมีวินัยมำกพอ ประเทศคงไม่เดินมำถึงจุดนี้ เมื่อ
จ ำเป็นต้องแก้ไขปัญหำ รัฐบำลที่มีสำรพัดกลุ่มก๊วน ทั้งนอกพรรคในพรรค ต้องเร่งประสำนงำน ส.ส.รัฐบำล ให้องค์
ประชุมและเสียงโหวตไม่มีปัญหำ ถ้ำ ส.ส.รัฐบำลมีวินัยพอ ใช้เวลำไม่นำน ก็น่ำจะโหวตงบผ่ำนสภำฯ ได้ 
  “รัฐบำลต้องยอมรับว่ำงบ 63 มีปัญหำเพรำะตัวรัฐบำลเอง ไม่เกี่ยวกับฝ่ำยค้ำน จะช้ำหรือเร็ว ไปตรวจสอบ
ตัวเองว่ำมีเสถียรภำพมำกพอที่จะแก้ปัญหำงบประมำณได้หรือไม่” นำยอนุสรณ์ กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1769638 
ส ำนักข่ำวเนชั่น : https://www.nationtv.tv/main/content/378761670/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1769638
https://www.nationtv.tv/main/content/378761670/
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12 กุมภำพันธ์ 2563 12:46 
 
 

"ชินวรณ์" ปัดข่าว "วิปรัฐบาล"ล็อบบี้สส.งดอภิปรายฯ "งบฯ63" โยน "วิรัช" คุย "ฝ่ายค้าน" 
 

“วิปรัฐบาล” ปัดข่าวล็อบบี้ส.ส.รัฐบาลงดอภิปรายงบฯ63 เผยอยากให้พิจารณา-ลงมติให้จบ โยน“วิรัช”คุยฝ่าย
ค้าน คาดได้ข้อยุติร่วมกัน 

นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) ให้สัมภำษณ์ถึงกระแสข่ำวว่ำ  รัฐบำลอำจจะขอให้สภำฯ ลงมติร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในวำระ2 และ 3 ในวันที่ 13 ก.พ. โดยไม่มีกำร
อภิปรำยก่อนกำรลงมติอีกว่ำ ไม่ถึงขั้นท่ีจะให้ส.ส.หรือผู้ที่สงวนควำมเห็นงดกำรอภิปรำย เพียงแต่วิป รัฐบำลเห็นว่ำ กำร
อภิปรำยในวำระ2นั้นเคยเกิดขึ้นมำแล้ว ดังนั้น จึงต้องหำรือเพ่ือให้กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2563 ล่ำช้ำถึง 5 เดือน
แล้ว หน่วยงำนต่ำงๆ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือขับเคลื่อนงำน 

นอกจำกนี้ วิปรัฐบำลยังเห็นว่ำ ตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ระบุให้สภำฯ น ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มำพิจำรณำในวำระ2และ3ใหม่นั้น คือสภำฯ ต้องด ำเนินกำรให้
ถูกต้องในกำรลงมติ 

นำยชินวรณ์ กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรประชุมวิปรัฐบำลในวันนี้นั้น จะหำรือเพ่ือให้กำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำมำรถพิจำรณำได้รวดเร็ว และใช้เวลำเพียง 1 วัน 
อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่มีกระแสข่ำวว่ำ วิปฝ่ำยค้ำนอำจจะงดกำรเข้ำร่วมพิจำรณำวำระ2และ3นั้น เป็นประเด็นที่นำยวิรัช 
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนวิปรัฐบำล จะต้องไปหำรือกับนำยสุทิน คลังแสง ส.ส.
มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำนวิปฝ่ำยค้ำน ซึ่งน่ำจะหำข้อตกลงที่เป็นข้อยุติร่วมกันได้ แต่หำกฝ่ำยค้ำน
ยืนยันว่ำจะไม่เข้ำร่วม ฝ่ำยรัฐบำลก็มีหน้ำที่ส ำคัญ คือ กำรรักษำองค์ประชุมและกำรลงมติให้ครบถ้วน 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/132309 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/132309
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สิระโชว์ป๋าบอกต่อไปใครมีหลักฐาน ส.ส. เสียบบัตรส่งมาได้ครั้งละ 1 แสน 
 

 
    
 
 

12 ก.พ.2563 -  นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.)  แถลงถึงปัญหำกำรเสียบบัตร
แทนกันของ ส.ส.จนท ำให้กำรบังคับใช้ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ต้องล่ำช้ำออกไป ไม่
เป็นที่ไว้วำงใจกับประชำชน ว่ำนับจำกวันนี้เป็นไป หำกสื่อมวลชนและพลเมืองดีทั่วไปพบเห็น ส.ส.มีกำรเสียบบัตรแทน
กัน 2 ครั้งขึ้นไปกับกำรลงมติกฎหมำยทุกฉบับ รวมทั้งญัตติต่ำงๆ หำกมีหลักฐำนดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็นภำพนิ่งหรือวีดีโอ
สำมำรถรับเงินกับตนเองได้ เหตุกำรณ์ละ 1 แสนบำท โดยไม่จ ำกัดเหตุกำรณ์ แต่ห้ำมก็อปปี้ภำพเขำแล้วมำรับเงิน โดย
หลักฐำนดังกล่ำวไม่ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบในชั้นศำล หรือตั้งคณะกรรมำธิกำรตรวจสอบ แต่สำมำรถมำรับเงินโดยตรง
กับได้เลย  

“ผมมีทรัพย์สินถึง 500 ล้ำนบำท คิดว่ำงำนนี้คงไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ยังเหลือเงินอีกตั้ง 490 ล้ำนบำท ทั้งนี้
ส ำหรับผู้ที่น ำหลักฐำนมำเปิดเผย ผมมีวิธีปกปิดไม่ให้ได้รับผลกระทบตำมมำ สำเหตุที่ผมท ำเช่นนี้เพรำะเชื่อว่ำกำรเสียบ
บัตรแทนกันไม่มีเฉพำะฝ่ำยรัฐบำลเท่ำนั้น  มี ส.ส.ฝ่ำยค้ำนด้วยหรือไม่  จึงต้องกำรดัดหลังคนที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
สร้ำงควำมเสื่อมเสียต่อสภำ และต้องกำรให้กำรท ำงำนของ ส.ส.โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต ตำมท่ีผมสำบำนไว้” 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56984 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56984
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มวยถูกคู่เดือดจริงๆ 'สริะ' ขู่ฟ้องกลับ 'เสรีพิศุทธ์' 

 
 

12 ก.พ. 63  - นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำ กล่ำวถึงนกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช  
หัวหน้ำพรรคเสรีรวมใจไทย ในฐำนะประธำนำกรรมำธิกำร ปปช. สภำผู้แทนรำษฏร ระบุว่ำจะฟ้องด ำเนินคดีกับบุคคลที่
ท ำให้ตนเองพ้นจำกต ำแหน่งประธำนกรรมำธิกำรป.ป.ช.นั้น  ว่ำถือเป็นสิทธิ์ แต่หำกเป็นกำรฟ้องร้องเท็จตนก็จะฟ้อง
ด ำเนินคดีกลับกับพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำมตนเห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่ควรท ำให้คดีควำมรกศำลเพรำะมี
กำรฟ้องร้องกันเยอะแล้ว แต่ควรจะหันมำแก้ไขปัญหำดังกล่ำวในสภำจะดีกว่ำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56986
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สิระ โว ขนหน้าแข้งไมร่่วง ทุ่ม 10 ล.แจกคนโชว์หลักฐาน ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 
 
 
 
 
 
 เสี่ยสิระ “ทุ่ม 10 ล้าน” แจกคนโชว์หลักฐาน ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เหตุการณ์ละ 1 แสน โดยไม่ต้องพิสูจน์ โว ขน
หน้าแข้งไม่ร่วง มีตั้ง 500 ล้าน หวังกู้ภาพลักษณ์สภา ขู่ฟ้องกลับ “เสรีพิศุทธ์” ปมปลดจากเก้าอี้ปธ.ป.ป.ช. 

วันที่ 12 ก.พ. นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ แถลงว่ำ จำกปัญหำกำรเสียบบัตรแทนกัน
ของ ส.ส. จนท ำให้กำรบังคับใช้ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ต้องล่ำช้ำออกไป ไม่เป็นที่
ไว้วำงใจกับประชำชน ดังนั้นตนคิดว่ำนับจำกวันนี้เป็นตนไป หำกสื่อมวลชนและพลเมืองดีทั่วไป ส.ส.มีกำรเสียบบัตร
แทนกัน 2 ครั้งขึ้นไป กับกำรลงมติกฎหมำยทุกฉบับ รวมทั้งญัตติต่ำงๆ หำกมีหลักฐำนดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็นภำพนิ่งหรือ
วิดีโอ สำมำรถรับเงินกับตนได้ เหตุกำรณ์ละ 1 แสนบำท โดยไม่จ ำกัดเหตุกำรณ์ แต่ห้ำมก๊อบปี้ภำพเขำแล้วมำรับเงิน 
โดยหลักฐำนดังกล่ำวไม่ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบในชั้นศำล หรือตั้งคณะกรรมำธิกำรตรวจสอบ แต่สำมำรถมำรับเงิน
โดยตรงกับตนได้เลย เพรำะตนมีทรัพย์สินถึง 500 ล้ำนบำท คิดว่ำงำนนี้คงไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ยังเหลือเงินอีกตั้ง 490 
ล้ำนบำท ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ที่น ำหลักฐำนมำเปิดเผยตนมีวิธีปกปิดไม่ให้ได้รับผลกระทบตำมมำนำยสิระ กล่ำวว่ำ สำเหตุที่
ตนท ำเช่นนี้เพรำะเชื่อว่ำกำรเสียบบัตรแทนกันไม่มีเฉพำะฝ่ำยรัฐบำลเท่ำนั้น มี ส.ส.ฝ่ำยค้ำนก็ท ำด้วยหรือไม่ ตนจึง
ต้องกำรดัดหลังคนที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้ำที่ สร้ำงควำมเสื่อมเสียต่อสภำ และต้องกำรให้กำรท ำงำนของ ส.ส.โปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริตตำมที่สำบำนตนไว้ 

ส่วนกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ในฐำนะประธำนกรรมำธิกำร ป.ป.ช. สภำ
ผู้แทนรำษฎร ระบุว่ำ จะฟ้องด ำเนินคดีกับบุคคลที่ท ำให้ตนเองพ้นจำกต ำแหน่งประธำนกรรมำธิกำร ป.ป.ช.นั้น นำยสิระ
กล่ำวว่ำ ถือเป็นสิทธิ์ แต่หำกเป็นกำรฟ้องร้องเท็จ ตนก็จะฟ้องด ำเนินคดีกลับกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เช่นกัน อย่ำงไรก็
ตำม ตนเห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่ควรท ำให้คดีควำมรกศำล เพรำะมีกำรฟ้องร้องกันเยอะแล้ว แต่ควรจะหันมำแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวในสภำจะดีกว่ำ. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1769753 
ส ำนักข่ำวพีพีทีวี : 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/119396 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1769753
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/119396
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/119396
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‘วิษณ’ุ เมิน ‘เฉลมิ’ พุ่งเป้าอภิปราย ปมตีความกฎหมาย 

 
 
  นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกำรอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจ ซึ่งร.ต.อ.เฉลิม 
อยู่บ ำรุง ประธำนคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษของพรรคเพ่ือไทย แสดงควำมมั่นใจว่ำกำรอภิปรำยครั้งนี้จะล้มรัฐบำลได้ 
ทั้งยังพุ่งเป้ำมำที่ตนเองว่ำ ไม่ทรำบ เมื่อถำมย้ ำว่ำ ร.ต.อ.เฉลิม มองว่ำ เพรำะตีควำมกฎหมำยไปอีกอย่ำงหนึ่ง นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ ขอบคุณที่บอก เมื่อถำมว่ำจะชี้แจงได้ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ถ้ำเขำถำมก็ต้องตอบ ไม่มีอะไร ตอนนี้ยัง
ไม่ได้ยินค ำถำมอะไร ถ้ำถำมก็จะตอบ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/132360 
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ยุ่งแล้ว! ฝ่ายค้านไม่ร่วมโหวตวาระ 2-3 ร่างพรบ.งบฯ 'ดอกเตอร์ปิยบุตร'สวดยับศาล รธน. 
 
    
 
 
 

12 ก.พ. 63  -  ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 63 ในวำระ 2-3 ที่จะมีกำรประชุมในวันที่13ก.พ. โดยกำรหำรือครั้งนี้มีหัวหน้ำพรรค 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
ตัวแทนวิปฝ่ำยค้ำน ตัวแทนวิปรัฐบำล เข้ำร่วมพูดคุย 

น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย เผยว่ำที่ประชุม 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนมีมติส ำหรับกำร
พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำนทุกคนจะมำปฎิบัติหน้ำที่ตำมปกติ โดยร่วมเป็นองค์ประชุม แต่กำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวจะปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยรัฐบำล ตำมค ำสั่งของศำลรัฐธรรมนูญ  ในส่วนของกำร
เสียบบัตรแทนกันนั้น เมื่อศำลรัฐธรรมนูญชี้ว่ำไม่สุจริตและส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่อยู่ในที่ประชุม และมีกำรเสียบบัตร
แทนกันจึงถือว่ำเป็นกำรออกเสียงที่ไม่สุจริต ดังนั้นเรำรอควำมรับผิดชอบส่วนตนและรัฐบำล กำรแสดงควำมรับผิดชอบ
สูงสุดคือลำออก เพรำะควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองเป็นสิ่งที่นักกำรเมืองต้องมี 

นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำนกล่ำวว่ำ มติดังกล่ำวที่ออกมำ เพ่ือให้กำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณ  เกิดควำมรวดเร็ว ตำมควำมต้องกำรของประชำชน หำกฝ่ำยค้ำนร่วมประชุมด้วยในวันที่13 ก.พ. เรำได้
สงวนค ำแปรญัตติไว้จ ำนวนมำกจะต้องใช้สิทธิในกำรอภิปรำยใช้เวลำนำน 2-3 วัน อย่ำงไรก็ตำมเรื่องนี้หำกย้อนไปที่
มูลเหตุของกำรเกิดปัญหำ ฝ่ำยค้ำนให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด แต่รัฐบำลกลับมีปัญหำเรื่ององค์ประชุม ฝ่ำยค้ำนก็อยู่
ร่วมประชุมด้วย แต่กลับเกิดเหตุกำรณ์มีคนเสียบบัตรแทนกัน ท ำให้พ.ร.บ.ฉบับนี้สะดุด ท ำเสียของ ดังนั้นครั้งนี้เรำจะให้
ควำมร่วมมือเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่สำมำรถร่วมอยู่ประชุมด้วยได้ โดยจะเปิดทำงให้รัฐบำลพิจำรณำงบประมำณ ได้
โดยสะดวก แต่เรำจะไม่สุ่มเสี่ยงที่จะร่วมในกำรกระท ำที่ไม่ชัดเจนเพรำะค ำวินิจฉัยไม่ชัดเจนในหลำยข้อ จึงจะไม่ท ำอะไร
ที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องควำมถูกผิด  

อย่ำงไรก็ตำมส.ส.ฝ่ำยค้ำนมีควำมกังวลว่ำ เนื่องจำกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมำตรำ 143 ก ำหนดให้กำรพิจำรณำ
กฎหมำยของสภำฯ และวุฒิสภำฯเสร็จภำยใน 105 วัน ซึ่งศำลรัฐธรรมนูยไม่ได้พูดเรื่องนี้ และกำรพิจำรณำพรุ่งนี้จะเกิน
เวลำ ดังนั้นส.ส.จึงกังวลในว่ำหำกร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้จะเป็นกำรท ำผิดกฎหมำยหรือไม่ ดังนั้นกำรร่วมท ำงำนตำม
มำรยำทที่พองำมพอดีเป็นวิถีทำงที่เรำท ำได้เพียงเท่ำนี้ 
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นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวว่ำ สื่อมวลชนรำยงำนว่ำ นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่ำ เจรจำกับพรรคเพื่อไทยได้ แต่จะมีปัญหำกับพรรคอนำคตใหม่นั้น ขอเรียนว่ำ 
ไม่เคยได้รับกำรติดต่อจำกบุคคลใดในฟำกรัฐบำลเลย  ดังนั้นรู้ได้อย่ำงไรว่ำคุยยำก ในเมื่อไม่เคยมำพูดคุยกันเลย 
รัฐมนตรีคงคิดเอำเอง  

ส ำหรับค ำร้องที่ฝ่ำยค้ำนได้ส่งไปยังศำลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตำมมำตรำ 148  วรรค 3 นั้น มีกำรเขียนไว้
ชัดเจนว่ำหำกศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกระบวนกำรตรำไม่ชอบด้วยกฎหมำยศำลรรัฐธรรมนูญสำมำรถท ำได้อย่ำงเดียว
คือกำรวินิจฉัยให้ร่ำงกฎหมำยนั้นตกไปทั้งฉบับ แต่หำกวินิจฉัยว่ำชอบก็เดินหน้ำต่อ แต่กรณีที่ออกมำนั้น จะงงในตัวเอง  
เพรำะท่อนแรกบอกว่ำ กำรเสียบบัตรแทนกัน ย่อมมีผลในกำรออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ท ำให้ผลกำรลงมิร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณ ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่พอมำถึงตอนท้ำยกลับบอกว่ำ ร่ำงนี้ไม่ตกไป
ทั้งฉบับ เพรำะต้องค ำนึงถึงสภำพกำรณ์และเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรใช้งบประมำณ  
"สรุปแล้วเป็นค ำวินิจฉัยที่ผสมผสำนกันทุกเรื่อง แถมท้ำยด้วยกำรสั่งให้สภำฯ ลงมติกันใหม่ในวำระ 2-3  เห็นว่ำเป็นค ำ
วินิจฉัยที่เกินกว่ำรัฐธรรมนูญก ำหนด และหำกปล่อยไว้เช่นนี้วันข้ำงหน้ำศำลรัฐธรรมนูญจะสำมำรถสั่งอะไรก็ได้โดยที่ทุก
องค์กรต้องปฎิบัติตำม" 

นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำกำรเป็นซุปเปอร์รัฐธรรมนูญ กลำยเป็นคนที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ ผิดในหลักกำรถ่วงดุล
อ ำนำจ เป็นเหตุให้ฝ่ำยค้ำนต้องมำนั่งคิดกันว่ำ เรำจะปฎิบัติตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญอย่ำงไร เรำได้เสนอให้มี
กำรตั้งคณะกรรมำธิกำรศึกษำเรื่องกำรเสียบบัตรแทนกัน เพ่ือหำทำงป้องกันเพรำะกำรท ำเรื่องไม่ถูกต้องของส.ส. ควร
ต้องมีกำรพูดกันในสภำฯ แต่กลไกของรัฐธรรมนูญที่ออกมำ ถ้ำมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะโยนไปให้องค์กรอิสระ เรำไม่เคย
คิดถึงเรื่องกำรพิจำรณำวินัยกันเอง  เรื่องจรรยำบรรณ หรือกำรท ำตัวให้ถูกต้องในสภำฯ คิดว่ำเบื้อ งต้นยังไม่ต้องไปถึง
กำรฟ้องร้องกันที่ไหน แต่เริ่มที่จิตส ำนึกส่วนบุคคลของส.ส.แต่ละคนที่ควรต้องมี เพรำะเวลำนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อและ
มหัศจรรย์จำกที่ทั้งสภำฯ ต้องมำวุ่นวำยและมำนั่งคิดอ่ำนกันใหม่หมดเพ่ือแก้ปัญหำให้กับส.ส.ไม่กี่คน ที่เสียบบัตรแทน
กัน แล้วจนถึงวันนี้เรำยังไม่เคยได้ยินเสียงส.ส.คนนั้นพูดสักค ำ แม้กระทั่งขอโทษก็ไม่มี ควำมรับผิดชอบอะไรก็ไม่มี  ท ำ
เป็นเงียบๆ เฉยๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย มองว่ำสิ่งนี้ไม่ยุติธรรมต่อทั้งสภำผู้แทนรำษฎร ต่อตัวรัฐบำล และต่อ
ประชำชน ก็ไม่แน่ใจว่ำวันที่ 13 ก.พ. ในที่ประชุมท่ำนจะรู้สึกอะไรหรือไม่ที่คนทั้งสภำฯ จะต้องมำแก้ปัญหำที่ท่ำนเป็น
คนก่อขึ้นมำ 

เมื่อถำมว่ำ กำรที่ฝ่ำยค้ำนไม่ร่วมในกำรพิจำรณำพ.ร.บ.งบฯ ในวำระ 2-3 จะท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำม
ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ให้พิจำรณำทั้ง 2 วำระใหม่หรือ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ไม่มีควำมเห็น เอำเป็นว่ำ เรำยกให้
รัฐบำลได้ท ำโดยสะดวก ทำงรัฐบำลก็มีนักกฎหมำยและวุฒิภำวะพอ  ส่วนจะไม่เป็นเหตุให้น ำไปร้องศำลรัฐธรรม
ตำมหลังใช่หรือไม่นั้น เหตุยังไม่เกิด จึงยังไม่รู้ ถึงวันนั้นเรำจะมำหำรือกันอีกครั้งว่ำจะท ำอย่ำงไร. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56993 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56993
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วันพุธ ที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.21 น. 

กรณ์ตั้งพรรค กรณ์ จาติกวณิช พรรคใหม ่

 
 
‘กรณ์’ปล่อยคลิปตัวอย่างช่ือพรรคใหม่ คัด12ผู้ชนะจาก1.2แสนชื่อ 
1 2  กุ ม ภ ำ พั น ธ์  2 5 6 3  น ำ ย ก ร ณ์  จ ำ ติ ก ว ณิ ช  ที่ ล ำ อ อก จ ำ ก พร ร ค ป ร ะช ำ ธิ ปั ต ย์  แ ล ะอยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง  
กำรด ำเนินกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง โดยก่อนหน้ำนี้ได้ประกำศให้ประชำชนช่วยกันตั้งชื่อพรรคใหม่ ก่อนที่ล่ำสุด  
จะประกำศว่ำจะแจ้งชื่อพรรคใหม่ให้รับทรำบในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 นั้น  
ล่ำสุดนำยกรณ์ ได้โพสต์คลิปตัวอย่ำงชื่อพรรคที่มีผู้เสนอเข้ำมำผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่ำ “ขอขอบคุณอีกครั้งที่ #
ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค นะครับ ชื่อที่เรำจะน ำมำเป็นชื่อพรรค มีผู้ชนะ 12 จำก 120 ,000 ชื่อ 14 กุมภำ' นี้ ชื่อพรรคมำ
แน่! แล้วพบกันครับ #รวมพลคนมีของ #เรำมำเพ่ือลงมือท ำ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/472485 
ส ำนักข่ำวกรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866017 
ส ำนักข่ำวเนช่ัน : 
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6420?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=image_news 
ส ำนักข่ำวฐำนเศรษฐกิจ : https://www.thansettakij.com/content/politics/421408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/472485
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866017
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6420?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6420?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
https://www.thansettakij.com/content/politics/421408
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"กรณ์ "ได้ชื่อพรรคการเมืองแล้ว ยื่น กกต. วนัวาเลนไทน์  
12 กุมภำพันธ์ 2020 เวลำ 13:27  

 

 

"กรณ์ จาติกวณิช " คัดเลือกช่ือพรรคการเมืองย่ืนกกต.จดแจ้งพรรควนัท่ี 14 กุมภานี ้ 
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63  นำยกรณ์  จำติกวณิช  อดีตส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อควำมถึงควำมคืบหน้ำ ตั้งชื่อ

พรรคกำรเมือง โดยระบุว่ำ ขอขอบคุณอีกครั้ง ที่ #ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค นะครับ 
ชื่อที่เรำจะน ำมำเป็นชื่อพรรคมีผู้ชนะ 12 จำก 120,000 ชื่อ14 กุมภำ' นี้ชื่อพรรคมำแน่! แล้วพบกันครับ 
    ทั้งนี้  ในวันที่ 14 ก.พ. เวลำ 10.00 น.  นำยอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี อดีตส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ที่เข้ำร่วม
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองกับนำยกรณ์  จะเป็นผู้ยื่นเรื่องต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เพ่ือจดแจ้งตั้งชื่อพรรค ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลืกตั้ง (กกต. )  สำเหตุที่นำยกรณ์ ไม่ได้มำยื่นเรื่องจดแจ้งตั้งพรรคกำรเมืองด้วยตนเอง เนื่องจำกติดภำรกิจ
เดินทำงไปต่ำงประเทศ  

 

 

ส ำนักข่ำวเนช่ัน : https://www.nationweekend.com/content/image_news/6420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84?epa=HASHTAG
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6420
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12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 19:04 น.    

เปิดโผแคนดิเดทชิงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 
  12 ก.พ.63 - ควำมคืบหน้ำหลังวุฒิสภำมีกำรลงมติโหวตลับ เห็นชอบรำยชื่อว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 4 
รำยชื่อ ประกอบด้วยนำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธำนแผนกคดีค ำสั่งและอนุญำตในศำลฎีกำ นำยวิรุฬ แสงเทียน อดีต
รองประธำนศำลฎีกำ และผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำ นำยจิรนิตติ หะวำนนท์ ผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำ และนำย
นภพล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครำชทูตฯ  ขั้นตอนต่อจำกนี้ ว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คน ต้องด ำเนินกำรเรื่อง
ต่ำงๆเพ่ือเตรียมตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือไม่ให้ขำดคุณสมบัติกำรเป็นตุลำกำรศำลรัฐมธรรมนูญ เช่นกำรลำออกจำก
รำชกำรภำยในก ำหนดเวลำคือไม่เกินสิบห้ำวัน  

จำกนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรศำลรัฐธรรมนูญ จะได้ประสำนเป็นกำรภำยในกับ 4 ว่ำที่ตุลำกำรศำลรับธรรมนูญ 
เพ่ือให้มำร่วมประชุมกับตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันจ ำนวนสี่คน ที่ยังไม่พ้นวำระให้มำประชุมร่วมกันเพ่ือเลือก
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญคนใหม่แทนนำยนุรักษ์ มำประณีต ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ.คนปัจจุบัน ที่ก ำลังจะพ้นจำก
ต ำแหน่ง โดยตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 คน จะต้องลงมติเลือกบุคคลที่เห็นว่ำเหมำะสมมำเป็นประธำนศำล
รัฐธรรมนูญคนต่อไป จนเมื่อได้ชื่อประธำนศำลรัฐธรรมนูญแล้ว จะมีกำรส่งชื่อประธำนศำลรธน.และว่ำที่ตุลำกำรศำลร
ธน.ทั้งหมด ให้นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เพื่อน ำรำยชื่อทั้งหมดข้ึนทูลเกล้ำฯต่อไป 

ทั้งนี้มีกำรคำดหมำยกันว่ำขั้นตอนดังกล่ำวน่ำจะแล็วเสร็จภำยในต้นเดือนมีนำคมนี้ จนเมื่อมีกำรโปรดเกล้ำฯ 
แล้ว จำกนั้นทั้งหมดจะเข้ำปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นทำงกำรในกำรวินิจฉัยเรื่องต่ำงๆ ที่ยื่นค ำร้องมำยังศำลรับ
ธรรมนูญต่อไป 

มีกำรจับตำมองกันว่ำ ว่ำที่ประธำนศำลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ก่อนหน้ำนี้ มีกำรเก็งกันว่ำ อำจจะมีแคนดิเดทมำจำก 2 ทำง 
คือมำจำก 4 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันที่จะลงชิงเป็นแคนดิเดท ที่อำจจะมีชื่อของ นำยวรวิทย์ กังศศิเทียม  ที่
เป็นอดีตตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด และ นำยทวีเกียรติ มีนะกษิษฐ์  อดีตอำจำรย์นิติศำสตร์ ธรรมศำสตร์  และอีกปีก
อำจมำจำกสำยว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญใหม่ 4 คน ที่แวดวงตุลำกำรศำลฎีกำ มีกำรเก็งกันว่ำนำยอุดม   และนำยจิ
รนิติ  อำจจะสนใจลงชิงแคนดิเดท เป็นประธำนคนใหม่ ส่วนนำยวิรุฬ แม้จะมีดีกรีเป็นอดีตรองประธำนศำลฎีกำ แต่แวด
วงตุลำกำรประเมินกันว่ำน่ำจะไม่สนใจลงชิงเป็นแคนดิเดทด้วย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

อย่ำงไรก็ตำม ทั้งหมดยังเป็นแค่กระแสข่ำวและกำรคำดกำรณ์จำกบำงฝ่ำยเช่นวงกำรผู้พิพำกษำศำลฎีกำเท่ำนั้น 
เพรำะสุดท้ำย เมื่อถึงช่วงเวลำที่จะต้องมีกำรประชุมเพ่ือเลือกประธำนศำลรธน.คนใหม่ อำจจะมีควำมเคลื่อนไหวใหม่
เกิดข้ึนก็ได้ เช่นอำจจะมีชื่อคนอื่นสนใจเสนอตัวเป็นแคนดิเดทประธำนศำลรธน.คนใหม่ นอกเหนือจำกสี่ชื่อดังกล่ำว 

ขณะเดียวกันก็มีกำรวิเครำะห์กันว่ำ ว่ำที่ตุลำกำรศำลรธน.ทั้งสี่คน ที่ก ำลังจะเข้ำท ำหน้ำที่ สุดท้ำย อำจจะไม่
สนใจลงสมัครก็ได้ เพรำะอำจถือว่ำเพ่ิงจะเข้ำไปท ำหน้ำที่ จึงไม่ควรไปลงสมัครเป็นแคนดิเดท เพรำะควรให้ตุลำกำร
ศำลรธน. ที่อยู่ในปัจจุบัน ขึ้นมำจะดีกว่ำ เพรำะเป็นที่รู้กันว่ำวงกำรตุลำกำรจะให้ควำมส ำคัญกับเรื่องควำมอำวุโส
ค่อนข้ำงมำก จึงท ำให้สุดท้ำยกำรชิงประธำนศำลรธน.คนใหม่ อำจจะมำจำกสำย 4 ตุลำกำรศำลรธน.ชุดปัจจุบันที่ยังไม่
หมดวำระ 

ทั้งนี้ ตำมพรบ.วิธีพิจำรณำคดีของศำลรธน.พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ กำรท ำหน้ำที่ของตุลำกำรศำลรธน.หำกมีตุลำ
กำรแค่ 7 คน ก็สำมำรถท ำหน้ำที่วินิจฉัยคดีต่ำงๆ ได้แล้ว ไม่จ ำเป็นต้องครบ 9 คนแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ตุลำ
กำรศำลรธน.หลังจำกนี้จะมีแค่ 8 เสียง ท ำให้กำรลงมติต่ำงๆ ที่อำจต้องใช้เสียงข้ำงมำกหำกตุลำกำรมีควำมเห็นที่ต่ำงกัน
ในกำรลงมติแล้วเสียงเสมอกันคือ 4 ต่อ 4  ก็อำจท ำให้เกิดข้อถกเถียงกันหนักพอสมควรในกำรลงมติ เพ่ือท ำให้เสียง
ออกมำเป็นเลขค่ีจนเป็นมติเสียงข้ำงมำกต่อไป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57015 
 
 
 
 
   
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57015
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12 กุมภำพันธ์ 2563 - 20:18 น. 

สภาฯ ท้วงอ านาจศาล รธน. ขดัหลักการแบ่งแยกอ านาจ 

          
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรประชุมสภำฯ ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำน โดย นพ.ชลน่ำน ศรี
แก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวำจำ เพ่ือให้สภำฯ พิจำรณำกำรปฏิบัติตำมกำรก ำหนดบังคับในค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุให้สภำฯ ลงมติวำระสองและวำระสำม ในร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ยกเว้นข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ให้เลื่อนกำรพิจำรณำก่อน
กำรพิจำรณำญัตติให้สภำฯ ตั้งคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญเพื่อศึกษำแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดกำรรัฐประหำรขึ้นอีก
ในอนำคต ที่นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่และคณะเสนอ ซึ่งเป็นญัตติที่ค้ำงพิจำรณำและ
ยังรอกำรพิจำรณำต่อเนื่องจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ  
          โดยกำรอภิปรำยในประเด็นดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง โดยส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำน อภิปรำยไปในทิศทำง
เดียวกันว่ำ ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ที่มีค ำสั่งให้สภำฯ น ำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 63 ลงมติใหม่ในวำระสองและวำระสำม
นั้น ถือเป็นกำรวินิจฉัยและออกค ำสั่งเกินกรอบที่กฎหมำยก ำหนด และส่อขัดต่อหลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจระหว่ำงฝ่ำย
ตุลำกำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ ดังนั้นในกำรประชุมสภำฯนัดพิเศษ เพ่ือพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ63 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 
ฝ่ำยค้ำนยืนยันจะไม่เข้ำร่วมประชุม ขณะที่ส.ส.พรรครัฐบำล เห็นตรงข้ำมและมองว่ำสภำฯ ควรปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญ  
          ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อ ส.ส.ทั้งสองฝ่ำยอภิปรำยแสดงควำมเห็นครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ
ร่วมกัน ไม่ลงมติว่ำ ข้อเสนอที่ส.ส.อภิปรำย ควรส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำ ผ่ำนนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯที่
จะด ำเนินกำรส่งควำมเห็น. 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416458?utm_source 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/416458?utm_source
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12 กุมภำพันธ์ 2563 - 21:27 น. 

"สภาฯ" ชงตั้งผู้ตรวจการกองทัพตรวจสอบใช้งบ-ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
"สภาฯ"เสนอตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ตรวจสอบใช้งบ-รับเรื่องร้องเรียนทหารชั้นผู้น้อย แนะเร่งปฏิรูปกองทัพ-จัด
ตรวจสุขภาพจิต ก าลังพลทุก3 เดือน เพื่อ ป้องกันเหตุทหารคลั่งซ้ ารอย โคราช  

รัฐสภำ - 12 กุมภำพันธ์ 2563   ในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ได้พิจำรณำญัตติด่วน ซึ่งเสนอโดยส.ส.จำก
หลำยพรรค เพ่ือให้สภำฯแสดงควำมเห็นต่อกรณีท่ีเกิดเหตุโศกนำฎกรรมทหำรคลั่งกรำดยิงประชำชน ในพ้ืนที่อ.เมือง จ.
นครรำชสีมำ ช่วงวันที่ 8-9 กุมภำพันธ์ และเสนอแนะควำมเห็นต่อรัฐบำลถึงมำตรกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึง
กู้คืนระบบเศรษฐกิจภำยในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำส ำหรับควำมเห็นของส.ส.ที่ส่งข้อเสนอไปยังรัฐบำล มีสำระส ำคัญ คือ ให้ทหำรเร่งปฏิ รูป
ระบบงำนภำยใน โดยเฉพำะมำตรำกำรดูแลก ำลังพลในหน่วยงำนที่มีควำมเครียดจำกกำรปฏิบัติภำรกิจ รวมถึง
ควำมเครียด หรือมีแรงกดดันจำกผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรรับใช้รำชกำร ทั้งนี้มีข้อเสนอให้มีแนวทำงบ ำบัดทำงจิตใจ
ก ำลังพล ผ่ำนสถำนพยำบำล โดยเสนอให้เป็นมำตรกำรที่กองทัพต้องตรวจสอบสุขภำพจิตของก ำลังพลเป็นประจ ำ ทุกๆ  
3 เดือน 

นอกจำกนั้นขอให้ทหำรยกระดับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยคลังอำวุธทั่วประเทศ รวมถึงเรียกร้องให้พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนที่ก ำกับกระทรวงกลำโหม
และคลังอำวุธแสดงควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง 
นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่  อภิปรำยเน้นถึงกำรปฏิรูปกองทัพ พร้อมระบุว่ำพร้อม
สนับสนุนแนวทำงปฏิรูปกองทัพตำมที่พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่ย้ ำว่ำจะเร่งสะสำงปัญหำภำยในกองทัพ
รวมถึงปฏิรูปกองทัพภำยในระยะเวลำของอำยุรำชกำรที่เหลืออยู่ 
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ขณะที่กำรตรวจสอบภำยในกองทัพ ตนเสนอให้มีผู้ตรวจกำรกองทัพ ที่ประกอบด้วยบุคคลภำยนอก เพ่ือตรวจสอบกำร
ใช้งปบระมำณ และรับเรื่องร้องเรียนจำกพลทหำร หรือข้ำรำชกำรชั้นผู้น้อย  เพ่ือสร้ำงหลักประกันไม่ให้นำยทหำรชั้น
ผู้น้อยได้รับควำมยุติธรรมจำกประเด็นที่ได้รับควำมเดือดร้อน  พร้อมเรียกร้องให้มีพ้ืนที่สำธำรณะเพ่ือพูดถึงเหยื่อที่ถูก
กระท ำ เพ่ือแสดงควำมไว้อำลัย ให้เกียรติและยอมรับนับถือบุคคลที่เป็นเหยื่อจำกเหตุกำรณ์รุนแรงที่เกิดข้ึน  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ช่วงท้ำยกำรอภิปรำยของนำยปิยบุตร ได้เอ่ยชื่อบุคคลที่เสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์โศก
นำฎกรรมกรำดยิงประชำชนที่จ.นครรำชสีมำ เพ่ือยกย่องเป็นเกียรติประวัติกลำงที่ประชุมสภำฯ ด้วย  ขณะที่มำตรกำร
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ เสนอแนะรัฐบำลควรเร่งฟ้ืนควำมเชื่อมั่นให้ประชำชนด้ำนกำรดูแลควำมปลอดภัยรวมถึงจัดกิจกรรม
กระตุ้นกำรท่องเที่ยวภำยในพ้ืนที่อย่ำงเร่งด่วน ขณะเดียวกันเสนอแนะให้รัฐบำลเร่งเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบอย่ำง
รวดเร็ว  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำสภำฯ ได้ใช้เวลำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเป็นเวลำนำนกว่ำ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลำ 19.00น. 
แต่ยังมีส.ส.แสดงเจตจ ำนงอภิปรำยจ ำนวนมำก ท ำให้นำยสุชำติ ตันเจริญ รองประธำนสภำฯ คนที่สอง  สั่งพักกำร
ประชุม  เพ่ือให้ส.ส.ได้เตรียมตัวเข้ำร่วมกำรประชุมร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณ พ.ศ.2563 วำระสอง และวำระสำม ในวันที่ 
13 กุมภำพันธ์  ส่วนส.ส.ที่ยังค้ำงกำรอภิปรำยให้ยกไปอภิปรำยต่อในกำรประชุมครั้งถัดไป จำกนั้นได้ปิดประชุม 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416466?utm_source 
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12 กุมภำพันธ์ 2563 - 22:55 น. 

ศาลปกครองวุ่น ส.ว. ไม่ผ่านช่ือเสนอเป็นตุลาการศาล รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษกศาลปกครอง ชี้หากส.ว.ไม่ผ่านชื่อ ต้องแจ้งเหตุผล ส่งกลับสรรหาใหม่จากศาลปกครอง 1 คนให้เสร็จใน 60 
วัน หากไร้ตุลาการสมัครใจสรรหา ศาลรธน.อาจท าหน้าที่แค่ 8 คน 

12 กุมภำพันธ์ 2563  "นำยประวิตร บุญเทียม" โฆษกศำลปกครอง ให้สัมภำษณ์กรณีที่ประชุม ส.ว.ไม่เห็นชอบ
นำยชั่งทอง โอภำสศิริวิทย์ ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ที่ถูกได้รับกำรเสนอชื่อจำกศำลปกครอง สมควรเป็นตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ  

โดยกล่ำวว่ำกรณีนี้ พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มำตรำ 12 ก ำหนดว่ำ เมื่อที่
ประชุม ส.ว.ไม่ให้ควำมเห็นชอบผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ก็ให้ส่งชื่อกลับไปยัง "ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด" 
พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือให้ด ำเนินกำรสรรหำ หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทน โดยต้องด ำเนินกำรให้เสร็จภำยใน 60 วันนับ
แต่วันที่ ส.ว.ไม่ให้ควำมเห็นชอบ 

ดังนั้นจึงต้องนับเมื่อวำนนี้ (11 ก.พ.) เป็นวันแรกของกรอบระยะเวลำ 60 วัน เมื่อศำลปกครองได้รับหนังสือ
แจ้งพร้อมเหตุผลแล้วก็จะต้องเรียกประชุมและก ำหนดวิธีกำรในกำรสรรหำ โดยครั้งที่แล้วใช้วิธีกำรให้ตุลำกำรศำล
ปกครองสูงสุด สมัครโดยคุณสมบัติเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ครั้งนี้ก็น่ำจะใช้วิธีกำรเดียวกัน 
"นำยประวิตร" โฆษกศำลปกครอง กล่ำวอีกว่ำ หำกเหตุผลที่ประชุม ส.ว.ไม่เห็นชอบ "นำยชั่งทอง" เป็นไปตำมที่
สื่อมวลชนน ำเสนอข่ำวว่ำเพรำะไปลดเกณฑ์กำรด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด จำกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เป็น
เหลือไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ซึ่งตรงนี้ที่ประชุมใหญ่ศำลปกครองสูงสุดไม่ได้เป็นผู้ลด แต่เป็นคณะกรรมกำรสรรหำฯ ดังนั้นกำร
สรรหำใหม่ครั้งนี้ของที่ประชุมใหญ่ในศำลปกครองสูงสุดก็ต้องยึดเกณฑ์ว่ำผู้จะได้รับกำรเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่ด ำรง
ต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และต้องได้รับกำรยินยอมจำกเจ้ำตัวตำมที่รัฐธรรมนูญ
ก ำหนดด้วย  

อย่ำงไรก็ดี ถ้ำเปิดรับสมัครแล้ว ไม่มีผู้สมัคร "ที่ประชุมใหญ่ในศำลปกครองสูงสุด" คงต้องรำยงำนกลับไปยัง
วุฒิสภำว่ำสรรหำไม่ได้ จำกกำรที่ไม่มีผู้สมัคร "เมื่อที่ประชุม ส.ว.เห็นว่ำไม่ควรลดเกณฑ์ กำรเป็นตุลำกำรศำลปกครอง
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สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 5 ปีลง กำรสรรหำใหม่ครั้งนี้ที่ประชุมใหญ่ในศำลปกครองสูงสุดก็จะส่งเรื่องไปให้ ส.ว. ลดเกณฑ์กำร
ด ำรงต ำแหน่งไม่ได้แล้ว ในควำมเห็นผมเข้ำใจว่ำที่ประชุมใหญ่ในศำลปกครองสูงสุดคงพิจำรณำว่ำเมื่อเปิดรับสมัครแล้วมี
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดที่มีคุณสมบัติด ำรงต ำแหน่งมำไม่น้อยกว่ำ 5 ปีมีใครสมัครใจไปหรือไม่ ซึ่งอำจมีก็ได้ แต่ถ้ำไม่
มีใครยินยอมก็จบแค่นั้น ก็ต้องรำยงำนไปที่ส.ว.ว่ำสรรหำไม่ได้ เพรำะถ้ำจะบอกว่ำต้องได้ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ไป
ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญก็เท่ำกับว่ำเป็นกำรบังคับให้ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดพ้นจำกต ำแหน่งโดยไม่มี
กฎหมำยรองรับ" 
โฆษกศำลปกครอง ยังกล่ำวด้วยว่ำ ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดที่ด ำรงต ำแหน่งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ปัจจุบันน่ำจะมี
จ ำนวนเท่ำกับกำรสรรหำครั้งก่อนคือ 14 คน ถ้ำไม่มีใครสมัครใจก็มีแนวโน้มว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีตุลำกำร 8 คนซึ่งก็
ไม่กระทบอะไร เพรำะรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีของศำลรัฐธรรมนูญฯ เขียนรับรองไว้แล้วว่ำถ้ำมี
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญไม่ต่ ำกว่ำ 7 คนก็เดินหน้ำท ำงำนต่อไปได ้
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416477?utm_source 
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13 ก.พ. 2563 05:01 น. 

 
 
            

 บทบรรณาธิการ : ห้ามผิดค าปฏิญาณตน 
 

กำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภำพันธ์นี้ จะเป็นบททดสอบ ส.ส.
ทั้งฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำน จะแสดงถึงควำมมีจิตส ำนึก มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ปวงชนชำวไทยมำกน้อยแค่ไหน ใน
กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญและเร่งด่วนของประเทศและประชำชน จนถูกประณำมไร้จิตส ำนึกหรือไม่ 
เป็นกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ ในวำระท่ี 2 และวำระ 3 วำระสุดท้ำย ก่อนที่จะส่งต่อให้วุฒิสภำต่อไป ตำมค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ เลขำธิกำร พรรคเพ่ือไทยชี้แจงว่ำ เมื่อร่ำง พ.ร.บ.กลับเข้ำสู่สภำใหม่ พรรคฝ่ำยค้ำนยังยืนยัน
ควำมเห็นเดิมคืองดออกเสียง แต่ในวำระที่ 2 จะหำรือว่ำจะอภิปรำยเท่ำที่จ ำเป็นได้ 

เลขำธิกำรพรรคเพื่อไทยกล่ำวว่ำ ถ้ำไม่ได้ก็อำจอภิปรำยกันใหม่ทั้งหมด น่ำจะหมำยถึงกำรกลับไปตั้งต้นนับหนึ่ง
กันใหม่ แต่ผู้อ ำนวยกำรพรรคชำติไทยพัฒนำ เห็นว่ำไม่ควรพูดกันใหม่ น่ำจะลงคะแนนกันได้เลย เพรำะประเด็นกำร
อภิปรำยที่ส ำคัญมีบันทึกกำรประชุมอยู่ครบถ้วนแล้ว ต้องออกงบประมำณในยำมที่ประเทศเครำะห์ซ้ ำกรรมซัดวิบัติเป็น 
ปัญหำนี้เป็นอ ำนำจของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรที่จะเป็นผู้ชี้ขำด แต่ชำวบ้ำนทั่วไปอำจเห็นว่ำหมดเวลำที่จะเล่นเกม
กำรเมืองกันแล้ว เพรำะประเทศเสียเวลำมำนำนเกินไป อภิปรำยมำจนปำกเปียก ปำกแฉะแล้ว ฝ่ำยค้ำนก็ไม่สำมำรถ
คว่ ำหรือแก้ไขงบประมำณได้ เสียเวลำของประเทศเปล่ำ ไม่ว่ำจะลงมติกี่หนฝ่ำยค้ำนก็คือผู้แพ้ 

รัฐบำลไม่ใช่ “เสียงปริ่มน้ ำ” อีกต่อไป แต่มีเสียงข้ำงมำกค่อนข้ำงเด็ดขำด สำเหตุส่วนหนึ่งเพรำะพรรคฝ่ำยค้ำน 
พรรคอนำคตใหม่ ปฏิบัติกำร “เตะหมู...” ไล่ 4 ส.ส.ไปเข้ำกับรัฐบำล พรรคเศรษฐกิจใหม่ลอยแพผู้ก่อตั้งพรรค ส.ส.ทั้ง 
5 คน ประกำศตัดสัมพันธ์ฝ่ำยค้ำน ขณะที่พรรคจิ๋วทั้งหลำย น่ำจะมีกล้วยอย่ำงอ่ิมหมีพีมัน 
คงจ ำกันได้ ผลกำรส ำรวจควำมเห็นประชำชนของโพลส ำนักหนึ่งพบว่ำมีกว่ำร้อยละ 80 ประมำณว่ำ ส.ส.ที่เสียบบัตร 
ลงคะแนนแทนกัน ที่เกือบท ำให้ร่ำงงบประมำณ 3.2 ล้ำนล้ำนบำท พังทั้งฉบับว่ำ “ไร้จิตส ำนึก” ค ำวินิจฉัยศำล
รัฐธรรมนูญระบุว่ำ ส.ส.ที่ลงคะแนนแทนกันกระท ำกำรทุจริต แต่ไม่เป็นโมฆะ ให้โอกำสแก้ไขใหม่ 
ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญระบุว่ำ ส.ส.ละเมิดหลักกำรพื้นฐำนของกำร เป็น ส.ส. นั่นก็คือไม่ยึดมั่นในค ำปฏิญำณตน
ที่ว่ำ “ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทั้งจะรักษำและปฏิบัติ
ตำม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร” ผู้ใดผิดค ำปฏิญำณตนต้องให้มีอันเป็นไป”. 
  
 อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1769588 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1769588
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หมายเหตุประเทศไทย : สภาผู้แทนแห่งน้ีเงียบเหงาจริงๆ 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ สภำผู้แทนรำษฎร จะมีกำรพิจำรณำ ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ที่ ศำลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยให้ลงมติใหม่ในวำระ 2-3 โดยสภำผู้แทนยังเปิดโอกำส ให้ ส.ส.ที่กระท ำผิดเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน เข้ำร่วม
ประชุมและลงมติอีกครั้ง แม้ ศำลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยว่ำ กระท ำผิด แต่ เจ้ำหน้ำที่รัฐสภำไม่กล้ำตรวจสอบ จะเข้ำข่ำย 
ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผิดกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 หรือไม่  แต่ด้วย มำตรฐำนควำมยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ของประเทศไทยยุคนี้ เรื่องนี้คงจะหำคนผิดไม่ได้ เป็นอีกค ำถำมใหญ่ของสังคมไทยว่ำ เรำเดินมำถึงจุดนี้ได้อย่ำงไร 

ในเอกสำรแถลงข่ำวของ ศำลรัฐธรรมนูญ เขียนอย่ำงชัดเจนว่ำ “ศำลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงข้ำงมำก วินิจฉัย
ว่ำ กำรกระท ำโดยไม่สุจริต ใช้สิทธิออกเสียงลงมติแทนผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมด้วยนั้น เป็นกำรละเมิดหลักกำรพ้ืนฐำน
ของกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่อยู่ในอำณัติมอบหมำยของผู้ใด และต้องปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ และควำมผำสุกของประชำชนโดยรวม โดยปรำศจำก
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ สมำชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนตำมรัฐธรรมนูญ และกำรออก
เสียงลงคะแนนจะกระท ำแทนกันมิได้ ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร 

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรำกฏว่ำ ในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 -11 
มกรำคม 2563 ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำวำระที่สองและวำระที่สำม ปรำกฏกำรแสดงตนและลงมติของนำยฉลอง เทอดวีระ
พงศ์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ทั้งที่นำยฉลองรับเองว่ำ ตนไม่ได้อยู่ในที่ประชุมตำมวันและเวลำดังกล่ำว ย่อมมีผลเป็น
กำรออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ท ำให้ผลกำรลงมติ ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ในวันและเวลำ
ดังกล่ำว ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” 

ศำลรัฐธรรมนูญ เขียนชัดเจนขนำดนี้ แต่เจ้ำหน้ำที่รัฐสภำกลับไม่กล้ำตรวจสอบเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่มีกำร
เสียบบัตรแทนกันมำกกว่ำ 1 คน บำงคนชื่อหำยไปเฉยๆ มีเพียง นำยฉลอง ที่กล้ำหำญยอมรับว่ำ ตัวเองไม่ได้อยู่ในสภำ 
มีผู้เสียบบัตรลงคะแนนแทนตน แต่ไม่ปรำกฏว่ำใครเป็นคนเสียบบัตรลงคะแนนให้แทน คุณชวน หลีกภัย ประธำนสภำ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

ผู้แทนรำษฎร ให้สัมภำษณ์ยอมรับว่ำ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ไม่อยำกตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เพรำะเป็นข้ำรำชกำรจะล ำบำกใจ เมื่อต้องท ำหน้ำที่ตรวจสอบบุคคลที่เป็น ส.ส. ดังนั้น 
จึงได้ประสำนไปยัง คณะกรรมำธิกำรกิจกำรสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้แทน แต่ยอมรับว่ำข้อมูล
ทั้งหมดอยู่ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทน หำกคณะกรรมำธิกำรกิจกำรสภำผู้แทนรับที่จะไปตรวจสอบเรื่องนี้ เชื่อว่ำ
จะสำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ หำกพบว่ำใครกระท ำผิดก็ต้องยื่นฟ้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
ไม่น่ำเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นแล้ว ประเทศไทยมำถึงจุดนี้ได้อย่ำงไร เมื่อ สภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งมีหน้ำที่ออกกฎหมำยมำปกครอง
บ้ำนเมือง เพ่ือสร้ำงควำมยุติธรรมในสังคม แต่ ส.ส.กลับท ำผิดร้ำยแรงเสียเอง แถมยังไม่มีใครกล้ำสอบสวน ส.ส.ผู้กระท ำ
ผิดเสียด้วย 

แม้แต่ คุณชวน ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ก็ยอมรับ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนไม่กล้ำตรวจสอบ 
ต้องไปขอให้ คณะกรรมำธิกำรกิจกำรสภำผู้แทน ตรวจสอบกันเอง ผลจะเป็นอย่ำงไรคงเดำกันได้ล่วงหน้ำ เป็นอีกเรื่อง
เศร้ำของประเทศไทย เขียนไปก็นึกถึงกวีพรรณนำ ปีนี้เงียบจริงๆ ของ ประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง ผู้น ำจีน เลยขอลอกมำ
พรรณนำบ้ำง ประเทศไทยยุคนี้เงียบเหงำจริงๆ รัฐสภำยุคนี้เงียบเหงำจริงๆ ไม่รู้อีกนำนเท่ำไหร่ สำยรุ้งที่สวยงำม จะ
กลับคืนมำ. 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1769635 
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ไม่ถอย 
13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 
 

      
 
 
 
 
 

     กำรอภิปรำยร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 รอบแรก เล่นไป 4 
วัน แต่แล้วมีเหตุให้ต้องพิจำรณำลงมติในวำระท่ีสองและวำระที่สำมรอบใหม่ 
                เนื่องจำกเจอ ส.ส.จำกหลำยค่ำย ทั้งพรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชำรัฐ พรรคท้องถิ่นไท ฝำกบัตรไว้กับ
เพ่ือนสมำชิกเพ่ือให้กดบัตรแทน ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำใหม่อีกรอบ 
                อย่ำงไรก็ตำม ในรอบที่ผ่ำนมำ “Man of the match” ต้องยกให้กับ “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ”  
ในฐำนะ กมธ.วิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ เพรำะอภิปรำยตั้งแต่ชื่อร่ำง พ.ร.บ. ยันมำตรำสุดท้ำย 
                เมื่อศำลให้สภำท ำใหม่อีกรอบ หลำยคนจึงตั้งข้อสังเกตถึง “เรืองไกร” ว่ำจะอภิปรำยตั้งแต่หัวยันท้ำย
เหมือนเดิมหรือไม่ อีกทั้งหลำยฝ่ำยเห็นว่ำรอบแรกได้ปล่อยให้อภิปรำยกันอย่ำงเต็มที่แล้ว ดังนั้น ในรอบนี้ก็ควรลงมติ
เพียงอย่ำงเดียว เพ่ือให้ร่ำง พ.ร.บ.ได้ผ่ำนอย่ำงรวดเร็ว และหน่วยงำนรำชกำรจะได้เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้เสียที 
                พลันเจอะต้นเรื่อง กระจอกข่ำวจึงเอ่ยถำมไขข้อข้องใจ เจ้ำตัวตอบ.... 
                “อภิปรายแน่นอน ไม่ถอย เพราะผมไม่ใช่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แต่ผมเป็น กมธ. อ้ออีกอย่าง ไม่รู้จะได้
ประชุมหรือเปล่า เพราะผมจะพูดในที่ประชุมเรื่องศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่า ศาลไม่สามารถสั่งสภาให้พิจารณาในวาระ 2 
วาระ 3 ใหม่ได้” 
                โอ้ละหนอ ส่อเค้ำคุยกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่เปิดประชุม หุหุ 
มินนี่เมาธ์ 
 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57036 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57036


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
เผยแพร่: 12 ก.พ. 2563 18:31   

ข่าวลึกปมลับ : ลาบัลลังก์คดียุบ อนค. เปลี่ยนอ านาจศาล รธน. 
 

 
 
รายการ “ข่าวลึก ปมลับ” ออกอากาศทาง NEWS1 ล้วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข 
บก.ข่าวการเมือง และกระบวนการยุติธรรม วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตอน ลาบัลลังก์คดียุบ อนค. เปลี่ยน
อ านาจศาล รธน.    

 ผลกำรโหวตลับของที่ประชุมวุฒิสภำเมื่อวันอังคำรที่ผ่ำนมำ เห็นชอบรำยชื่อว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญไป 4 
รำยชื่อ และไม่เห็นชอบ 1 รำยชื่อ ท ำให้สิ่งที่ต้องติดตำมต่อจำกนี้ก็คือ กระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนแผงอ ำนำจใหม่ในศำล
รัฐธรรมนูญ เพรำะว่ำ จะมีว่ำที่ตุลำกำรศำลรธน.ชุดใหม่ เข้ำมำ จ ำนวน 4 เสียง และจะมีกำรเลือกประธำนศำล
รัฐธรรมนูญคนใหม่ ที่จะมำแทน นำย นุรักษ์ มำประณีต ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ที่ตอนนี้นับถอยหลังก ำลังจะพ้นวำระ
ในอนำคตอันใกล้นี้  

ประธำนศำลรธน. จะเป็นใครชื่อไหน ที่จะมำคุมแผงอ ำนำจศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ที่มีอ ำนำจ 
บทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเมืองไทย ประมุขศำลแห่งนี้ส ำคัญอย่ำงไร ก็เห็นได้นับตั้งแต่มีศำลรัฐธรมนูญมำร่วม 22 ปี 
องค์กรนี้ได้ตัดสินคดีชี้เป็นชี้ตำย สร้ำงจุดพลิกผัน จุดเปลี่ยนทำงกำรเมืองครั้งส ำคัญในวงกำรกำรเมืองมำแล้วหลำยต่อ
หลำยครั้ง ท ำให้นำยกรัฐมนตรีต้องกระเด็นจำกเก้ำอ้ี ก็หลำยคน คือ สมัคร สุนทรเวช ,สมชำย วงศ์สวัสดิ์ และ ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร เป็นต้น 
ส ำหรับรำยชื่อว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ สี่รำยชื่อ จำกกำรปั้มตรำรับรองของวุฒิสภำ แยกเป็น  3 รำยชื่อ ที่มำจำก
สำยตุลำกำร ซึ่งถูกคัดเลือกและเสนอชื่อจำกที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ  ซึ่งผ่ำนกำรเห็นชอบจำกวุฒิสภำทั้งหมด 
ประกอบด้วย 

นำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธำนแผนกคดีค ำสั่งค ำร้องและขออนุญำตในศำลฎีกำ , นำยวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้
พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำ และ นำยจิรนิติ หะวำนนท์ ผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำ  และอีกหนึ่งชื่อ ส่งมำจำก
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ที่มีประธำนศำลฎีกำ เป็นประธำน ก็ได้รับกำรโหวตเห็นชอบคือ นำย นพภดล เทพพิทักษ์ เป็น
อดีตทูต ส่วนชื่อที่ถูกตีตก ก็คือ  นำยชั่งทอง โอภำสศิริวิทย์ ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ที่ส่งมำจำกศำลปกครองสูงสุด ที่
มีเสียงเห็นชอบเพียง52 เสียง แต่มีเสียง ไม่เห็นชอบเกินก่ึงหนึ่งของวุฒิสภำ คือ 139 เสียง ไม่ออกเสียง 28 เสียง 
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นำยชั่งทอง ปัจจุบันเป็นตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด เป็นอดีตผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรีและเป็นอดีต 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรยุคแรกๆ หลังมีกำรใช้พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรฯในยุครัฐบำล
ชวน หลีกภัย 1 กรณีของชั่งทอง พบว่ำ ศำลปกครองสูงสุด เปิดรับสมัครตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ที่จะเข้ำไปเป็นตุลำ
กำรศำลรธน.แต่ปรำกฏว่ำ ไม่มีตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดคนใดมำสมัครเพรำะมีกำรก ำหนดคุณสมบัติไว้สูงมำกจนศำล
ปกครองสูงสุด ต้องท ำหนังสือถึงคณะกรรมกำรสรรหำฯ ที่มีประธำนศำลฎีกำเป็นประธำน เพ่ือขอหำรือเรื่องกำรลดส
เปกระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดลง ทำงด้ำนกรรมกำรสรรหำฯ มีมติให้ลดระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหน่งของตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดจำกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เป็นไม่น้อยกว่ำ 3ปี  
กำรลดสเปกดังกล่ำวท ำให้มีตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดมีคุณสมบัติเข้ำข่ำยเพ่ิมขึ้นเป็น 25 คน  ศำลปกครองจึงเปิดรับ
สมัครอีกรอบ ก็มีเพียงนำยชั่งทองไปสมัครคัดเลือกเป็นตุลำกำรศำลรธน.ที่มีไปสมัครคนเดียว จนได้รับเลือกจำกที่
ประชุมใหญ่ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดให้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลำกำรศำลรธน. 

แต่สุดท้ำย วุฒิสภำ ก็โหวตไม่เห็นชอบ ด้วยเหตุผลที่สว.ส่วนใหญ่เห็นว่ำ กำรลดสเปกกำรด ำรงต ำแหน่งตุลำกำร
ศำลปกครองสูงสุด ไม่น่ำจะเกิดขึ้นเพรำะเป็นกำรไปลดคุณสมบัติของคน ที่จะเป็นตุลำกำรศำลรธน.ลงจำกที่ก ำหนดไว้
เดิมต้องรอดูว่ำเมื่อเรื่องนี้ ถูกส่งกลับไปยังศำลปกครองสูงสุด แล้วมีกำรเรียกประชุมใหญ่ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด วง
ประชุมตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดทั้งหมดจะมีควำมเห็นอย่ำงไร กับมติของวุฒิสภำครั้งนี้? 

ส่วนหลังจำกนี้ เมื่อว่ำที่ตุลำกำรศำลรธน.ชุดใหม่ สะสำง เคลียร์เรื่องกำรลำออกจำกรำชกำร และอะไรต่ำงๆ
เรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ก็จะนัดทั้งสี่คนมำร่วมประชุมเป็นกำรภำยในกับ ตุลำกำรศำลรธน.ที่ยังไม่พ้น
วำระที่มีด้วยกัน 4 คน คือ นำยวรวิทย์ กังศศิเทียม, นำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, นำยนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ นำย
ปัญญำ อุดชำชน เพ่ือเลือกประธำนศำล รธน.คนใหม่แทน นำยนุรักษ์ มำประณีต ประธำนศำล รธน.  เมื่ อกระบวนกำร
เสร็จสิ้น จำกนั้นนำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำก็จะน ำรำยชื่อทั้งหมดข้ึนทูลเกล้ำฯ ต่อไป 

 ขณะนี้เริ่มมีข่ำวกำรจับตำมอง แคนดิเดท คนที่อำจจะชิงเก้ำอ้ีประธำนศำลรธน.คนใหม่กันออกมำแล้ว ไม่ว่ำจะ
เป็น ชื่อของ  นำยวรวิทย์ อดีตตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด - ทวีเกียรติ อดีตอำจำรย์คณะนิติศำสตร์ ธรรมศำสตร์ หรือ
อำจจะมำจำกสำยว่ำที่ตุลำกำรศำลรธน.ทีมใหม่ กลุ่ม 4 คนล่ำสุด ที่แวดวงมีกำรเก็งกันว่ำ นำยอุดม และ นำยจิรนิติ ผู้
พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำ อำจจะสนใจลงชิง  
แต่ทั้งหมดก็ยังเป็นเพียงกำรคำดกำรณ์เท่ำนั้น ยังเหลือเวลำอีกหลำยวัน คำดว่ำกระบวนกำรทั้งหมด จนได้รำยชื่อ
ประธำนศำลรธน.และมีกำรน ำชื่อขึ้นทูลเกล้ำฯ น่ำจะแล้วเสร็จในช่วงประมำณต้นเดือนมีนำคม 
จำกนั้นเมื่อมีกำรโปรดเกล้ำแล้ว ประธำนศำลรธน.คนใหม่และตุลำกำรศำลรธน.ชุดปัจจุบันที่ยังไม่พ้นวำระสี่คนและชุด
ใหม่ที่จะเข้ำไปรวมเป็น 8 เสียง ก็จะเข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่เป็นตุลำกำรศำลรธน.แบบฟูลทีมต่อไปศำลรัฐธรรมนูญชุด
ปัจจุบัน ได้นัดอ่ำนค ำตัดสินคดียุบพรรคอนำคตใหม่ กรณีเงินกู้ 191 ล้ำนบำท วันที่ 21 ก.พ.นี้ คดียุบพรรคอนำคตใหม่ 
จึงน่ำจะเป็นคดีสุดท้ำย ของตุลำกำรศำลรธน.ชุดปัจจุบันทั้ง 9 คนที่จะได้ร่วมตัดสินคดีร่วมกัน ก่อนที่ห้ำตุลำกำรจะลง
จำกบัลลังก์ที่นั่งมำยำวนำน กว่ำหนึ่งทศวรรษ 
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