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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 มกราคม 2563 
1      

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ เลือกตั้ง ส.ส.ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่าง 6 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 8 
3 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯประกาศ '3 พรรค'  สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 10 
4 แนวหน้าออนไลน์ โหวตใหม่-ออกพรก.! ‘ส.ว.สมชาย’แนะ 2 ทางเลือก 11 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ดร.พิชาย'ชี้ผลเสยีหาย ส.ส.เสยีบบัตรแทนต้องขจัดออก 13 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประยุทธ์หนายทุบโต๊ะห้ามเสียบบัตรแทนอีก 15 
7 News 1 ออนไลน์ ฝ่ายค้านเอาบ้าง 84 ส.ส. ยื่นศาลปมเสียบบัตรแทน 20 
8 MGR ออนไลน์ “สรศักดิ์” โบ้ยเครื่องเสียบบัตรไม่พอ เหตุอดีต ส.ส.ปชป. 22 
9 MGR ออนไลน์ “บิ๊กตู่” เอือม ส.ส.เสียบบัตรแทน ลั่นไม่ควรกระท าไม่ว่าฝ่ายไหน 23 
10 ไทยพีบีเอสออนไลน์ นายกฯชี้ต้องท าแผนส ารอง หากร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63สะดุด 24 
11 MGR ออนไลน์ “สมศักดิ์” ชี้ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันไม่ถูกต้อง 25 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กตู่' ถอนหายใจ ส.ส. เสยีบบตัรแทนกัน 26 
13 มติชนออนไลน์ ‘ประวิตร’ ปัด ส.ส.พปชร.ไม่ได้เสียบบัตรแทน 28 
14 แนวหน้าออนไลน์ ปชป.เลือดไหลทะลัก! 8 อดีตผู้สมัครส.ส.อีสาน ตบเท้ายื่นใบลาออก 29 
15 แนวหน้าออนไลน์ ชักยังไง!‘เพ่ือไทย’เล็งขยี้เปิดแผล‘บิ๊กตู่’ล้มเหลวลาออกจบศึกซักฟอก 30 
16 ไทยรัฐออนไลน์ "ภาดาท์" ยัน ไม่ได้กดบัตรแทนใคร ส่วนกรณีอ่ืนไม่สามารถตอบแทนคนอ่ืนได้ 31 
17 ไทยรัฐออนไลน์ เลือดทะลัก 8 อดีตผู้สมัคร ส.ส. อีสาน ตบเท้าไขก๊อก ยื่นใบลาออกทิ้ง ปชป. 32 
18 ไทยรัฐออนไลน์ "ชวน" ยัน-ผิดแน่  ๆกรีดยับ ส.ส.พลังประชารัฐ ยังมาถามกลางสภา ปมเสียบบัตรแทน 34 
19 แนวหน้าออนไลน์ อดีตผู้สมัครส.ส.โพสต์ภาพร่ าลาเพ่ือน ๆ  เปิดใจเหตุผลทิ้ง'ประชาธิปัตย์' 38 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ ประชาธิปัตย์หมดเวลาแล้ว ? 39 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ท าไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"? 41 
3 แนวหน้าออนไลน์ กวนน้ าให้ใส 45 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ เสียบบัตรอัปยศ 49 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 51 
6 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ล้มการปกครองของแท้ 53 
7 ไทยรัฐออนไลน์ เต็มเปา 54 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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สนามแบดมินตัน กองบัญชาการกองทัพไทย :  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง                  
ซ้อมแบดมินตันร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม              
ของร่างกายเพ่ือลงแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม VIP กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ สนามแบดมินตัน 18 คอร์ด ราชพฤกษ ์

 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ซอ้มแบดมนิตนั...เตรยีมพรอ้มแขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รอสิระฯ  
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   วันหยุดนี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันเสาร์ที ่
25 มกราคม 

2563 

08.00 น. สนามแบดมินตัน  
18 คอร์ด ราชพฤกษ์ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ   
การเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
แบดมินตันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2563  

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันเสาร์ที่  
25 มกราคม 

2563 

08.00 น. สนามแบดมินตัน  
18 คอร์ด ราชพฤกษ์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ   
การ เลื อกตั้ ง  พร้ อมด้ วยนายแสวง บุ ญมี                    
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธี
เปิดการแข่งขันแบดมินตันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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23 มกราคม 2563 - 20:11 น.  

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลือกตั้ง ส.ส.ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
 
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่
ว่าง พ.ศ. 2563 
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร 
เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ความว่า 
               พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
              มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563” 
              มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
               มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
              มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              นายกรัฐมนตรี 
              หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ว่างลง ซึ่งมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติว่า ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด  
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราช

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
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กฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
นั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/412420?adz= 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/412420?adz
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ราชกจิจาฯ ประกาศ ส้ินสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
23 มกราคม 2563 - 20:38 น.  

 
Share to Facebook37Share to Twit ter Share to LINE 

เปิดอ่าน 2,434 คร้ัง 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

             เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยสิ้น
สภาพความเป็นพรรคการเมือง ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพ่ือ
สหกรณ์ไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้น 

               พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยต้องด าเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 14 
กันยายน พุทธศักราช 2561 มีผลใช้บังคับ และต้องด าเนินการตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา 

               นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาตามมาตรา 141 วรรค
หนึ่ง (3) และมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 พรรคเพ่ือ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
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สหกรณ์ไทยไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 

              คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 
141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ประกอบมาตรา 91 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

              ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 

              อิทธิพร บุญประคอง 

              ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

  

 

  

  

  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0044.PDF 

  

              วนัเดียวกนั เวบ็ไซต ์ราชกจิจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง พรรคมหาชนส้ินสภาพความเป็น
พรรคการเมือง และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง พรรคแทนคุณแผ่นดนิส้ินสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

  

 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/412421?adz= 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468222 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0044.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
https://www.komchadluek.net/news/politic/412421?adz
https://www.naewna.com/politic/468222
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.29 น. 

ราชกิจจาฯประกาศ '3 พรรค'  สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

 
 

วันที่ 23 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ 3 พรรค

การเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ดังนี้ พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย , พรรคมหาชน และพรรคแทนคุณแผ่นดินทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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โหวตใหม่-ออกพรก.! ‘ส.ว.สมชาย’แนะ 2 ทางเลือก ผ่าทางตันพรบ.งบ 63สะดดุ 
วนัศุกร์ ท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563, 07.39 น. 

โหวตใหม-่ออกพรก.! ‘ส.ว.สมชาย’แนะ2ทางเลือก ผ่าทางตันพรบ.งบ63สะดุด 

24 มกราคม 2563 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว “สมชาย 
แสวงการ” ระบุว่า... #รัฐบาลต้องตัดสินใจด่วนแก้ไขปัญหา พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 สะดุด #ทางเลือกคือตรวจสอบ
กฎหมายให้ชัดเจนว่าน าเข้าสภาโหวตใหม่ได้หรือไม่ หรือ #ออกพระราชก าหนดแก้ไขปัญหาทางการเงินเร่งด่วน 

จริงอยู่ครับว่างบประมาณแผ่นดินนั้นจะต้องตราเป็นกฎหมายโดยผ่านรัฐสภา แต่เหตุล่าช้าในการใช้งบประมาณ 
2563 เม็ดเงิน 3.2 ล้านล้านบาท 

ที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจยามวิกฤติสงครามการค้าและวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศมิอาจรอได้และดูจะริบหรี่ล่าช้าไป
อีกอย่างน้อย 1-3 เดือนหรืออาจมากกว่า 

เหตุเพราะปัญหาที่ทั้ง ส.ส. ฝ่ายค้าน และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล คงต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีปัญหาการมีผู้
กดบัตรลงคะแนน ส.ส.ที่ไม่ได้อยู่ในสภาบางมาตราและหลากหลายกรณี 

ในฐานะที่เคยเป็นผู้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในหลายคดีรวมถึงคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยคดีการออก พ.ร.บ.
เงินกู2้ล้านล้านในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น 

แม้ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะให้ความส าคัญพรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เป็นต่อประโยชน์สาธารณะมากเพียงใด
ก็ตาม ก็คงต้องให้เวลาศาลรัฐธรรมนูญท่านได้ไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งมีหลายกรณีตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากประสบการณ์คงต้องใช้เวลาไต่สวนและให้ส่งเอกสารประกอบค าชี้แจงทั้งฝ่ายผู้
ร้องและฝ่ายถูกร้อง หลายครั้ง และใช้เวลาแต่ละนัดรวมกัน 1-2 เดือน 

ถ้ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีบางส่วนที่ขัดหรือแย้ง และต้องกลับไปให้ ส.ส. ส.ว.ลงมติใหม่บางส่วน ก็จะใช้
เวลารวมกันกว่าจะใช้งบประมาณ2563ใหม่นี้ได้อย่างเร็วก็ราวเดือนเมษายน แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 เสียไปทั้งฉบับ และอาจต้องเสนอใหม่ทั้งหมด กระบวนการทั้งหมด
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คงเสร็จเลยปีงบประมาณ2563 ความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อประเทศ คงยากจะคาดเดา ดังนั้น จึงขอเรียกร้องไปยัง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้เป็นการเร่งด่วน โดย 

1) ออกเป็นพระราชก าหนดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 ตามวงเงินที่สภาผู้แทนราษฏรและ
วุฒิสภาแก้ไขแปรญัตติแล้ว 3.2ล้านล้านบาทและน าพระราชก าหนดดังกล่าวเข้าผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนรา
ษฏรและวุฒิสภา หรือ 

2) ออกพระราชก าหนดวงเงินให้กระทรวงการคลังใช้เงินลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวนหนึ่ง เช่น 6 แสนล้าน
บาท เท่ากับเม็ดเงินที่เตรียมไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 

ซึ่งการออกพระราชก าหนดนั้นถือเป็นอ านาจฝ่ายบริหารที่สามารถกระท าได้ในยามจ าเป็นเร่งด่วน และมีตัวอย่างที่
รัฐบาลในอดีตสามารถออกพระราชก าหนดทางการเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศเป็นการจ าเป็นเร่งด่วนมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้และลับ 

เช่น เมื่อ พ.ศ.2541 รัฐบาลออกพระราชก าหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 ซึ่งออกมา
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ าในสมัยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี และสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีออกพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 แต่เมื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 99 คน[8] เข้าชื่อเสนอค าร้อง
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้ส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดนี้ออกตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรคหนึ่ง คือ ตราขึ้นเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษา ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือวรรคสอง คือ ตราขึ้นเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น รีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือไม่ 

ในระหว่างนี้เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (หรือประธานวุฒิสภา)ได้รับค าร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (หรือ
สมาชิกวุฒิสภา) แล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งกรณีตัวอย่างนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องแล้วและพิจารณาเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าชื่อเสนอ
ความเห็น จึงมีอ านาจที่จะรับไว้พิจารณา จึงได้แจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะคณะรัฐมนตรี นายประเกียรติ นาสิมมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนผู้เสนอความเห็น ได้จัดท าค า
ชี้แจงหรือเสนอความเห็นเป็นหนังสือไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และในวันรุ่งขึ้น ศาล
รัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพ่ือรับฟังค าชี้แจงและแสดงความเห็นจาก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในฐานะผู้แทนผู้ เสนอความเห็น และนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้แทน
นายกรัฐมนตรีในฐานะคณะรัฐมนตรี และอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายท าความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ก่อน
การวินิจฉัย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ในที่สุด[9] ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์ได้วินิจฉัยว่าพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ตราขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะและเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา184 

 

อำ้งองิ : https://www.naewna.com/politic/468334 

 

 

https://www.naewna.com/politic/468334
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'ดร.พิชาย'ชี้ผลเสียหาย ส.ส.เสียบบัตรแทนตอ้งขจัดออก จากสภาฯพร้อมแนวทางแก้ปัญหา 
24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:20 น.      

 

24 ม.ค.63-รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณะบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์(นิด้า) และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย(ครป.) โพสต์ข้อความบนโพสต์บุ๊ก Phichai 
Ratnatilaka Na Bhuket  เรื่อง เสียบบัตรแทน พฤติกรรมที่ต้องขจัดออกให้สิ้นซากจากสภาผู้แทนราษฎร มีเนื้อหาดังนี้ 
การเสียบบัตรแทนส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ประเทศและสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
๑. ประเทศเสียหาย เพราะ พ.ร.บ. งบประมาณล่าช้าไปอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือน จักรกลทางเศรษฐกิจไม่อาจขับเคลื่อนได้
อ ย่ า ง เ ต็ ม ก า ลั ง  อั น เ ป็ น ก า ร ซ้ า เ ติ ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ แ ย่ อ ยู่ แ ล้ ว  ใ ห้ แ ย่ ยิ่ ง ขึ้ น ไ ป อี ก 
๒. รัฐบาลเสียหาย เพราะ ประชาชนจะมองว่า รัฐบาลขาดสมรรถนะในการจัดการก ากับดูแลพฤติกรรมของสมาชิก
พรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเที่ยงธรรม ปล่อยให้กระท าการที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น จนกลายเป็นปัญหาที่
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง 
๓. สภาผู้แทนราษฎรเสียหาย เพราะว่า ประชาชนจะมองว่า สภาฯ ไม่สามารถจัดระบบการลงคะแนนที่รัดกุม รวมทั้ง
ขาดระบบการตรวจสอบการลงคะแนนที่มีประสิทธิภาพ จนเปิดช่องให้ ส.ส.สามารถกระท าพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญได้ 
๔. พรรคการเมืองเสียหาย โดยเฉพาะพรรคที่ ส.ส.ผู้นั้นสังกัด ประชาชนจะมองว่า พรรคการเมืองคัดเลือกคนที่ไร้ความ
รับผิดชอบ และขาดสติปัญญาในการจ าแนกแยกแยะจัดล าดับความส าคัญของการท าหน้าที่ให้มาเป็น ส.ส. 
๕. ระบอบประชาธิปไตยเสียหาย เพราะพฤติกรรม ส.ส. ที่ไร้ความรับผิดชอบ และขาดวิจารณญาณในการตัดสินว่าสิ่งใด
ส าคัญมากสิ่งใดส าคัญน้อย จนสร้างความเสียหายแก่ประเทศ ท าให้ประชาชนเบื่อหน่ายเสื่อมศรัทธาต่อสภา
ผู้แทนราษฎร และเป็นเหตุให้มีการน าไปเป็นเงื่อนไขของการท ารัฐประหารได้ 
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การแก้ปัญหาควรท าอย่างไร 
๑. นักการเมืองทั้งหมดที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ควรแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากการเป็น ส.ส. และแถลงขอ
โทษประชาชน ที่กระท าอันเป็นการสร้างความเสียหายแก่ประเทศ 
๒. หากนักการเมืองที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นไม่ลาออก พรรคที่สังกัดก็ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยลงมติขับออกจากพรรค 
เพ่ือให้พ้นสภาพการเป็น ส.ส. พร้อมกับแถลงขอโทษประชาชน ที่ ส.ส.ในพรรคสร้างปัญหาแก่ประเทศ 
๓. หากพรรคการเมืองนั้นไม่ขับออก ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส. อ่ืน ๆ ที่อยู่ในสภา โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้าน 
ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร ทั้ ง ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ สั ง ค ม  เ พ่ื อ ก ด ดั น ใ ห้  ส . ส . เ ห ล่ า นั้ น พ้ น ส ภ า พ 
๔. และที่ควรด าเนินการควบคู่กันไปคือ รัฐบาล นายกรัฐมนตรีและแกนน ารัฐบาลต้องกดดันให้ พรรคร่วมรัฐบาลที่มี 
ส.ส.เหล่านั้นสังกัด ด าเนินมาตรการใดก็ตามที่ท าให้ ส.ส. ทั้งหมดที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจนสร้างปัญหาแก่ประเทศ พ้น
ส ภ า พ จ า ก ก า ร เ ป็ น  ส . ส .  แ ล ะ รั ฐ บ า ล ต้ อ ง ข อ โ ท ษ ป ร ะ ช า ช น ต่ อ ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น  
๕. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็ต้องออกมาแถลงขอโทษประชาชน และต้อง
ปรับปรุงระบบการท างานในเรื่องการลงมติ เพ่ือป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นอีก 
 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/main/detail/55363 
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ประยุทธ์หนายทุบโต๊ะห้ามเสียบบัตรแทนอีก 
24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

 "ชวน" ส่งศาล รธน.วินิจฉัย พ.ร.บ.งบฯ 63 เชื่อไม่นานรู้ผล ยันเสียบบัตรแทนกันไม่ได้ทุกกรณี กรีดอยู่ที่
จิตส านึกของส.ส. พปชร.ปัดเสียบบัตรแทน แค่ช่วยลงคะแนนให้เพื่อน อ้างภาพในคลิปเป็นอุบัติเหตุ สภาล้อมคอกชงติด
วงจรปิด-สแกนลายนิ้วมือ "บิ๊กตู่" ถอนหายใจ ห่วงงบล่าช้ากระทบลงทุนท า ศก.ชะงัก พท.กระทุ้งเสียงหายเหลือ 249 
ถือว่าผ่านสภาหรือไม่ บี้นายกฯ ลาออก 
    ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวกรณีที่มีการเผยแพร่คลิป ส.ส.
เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 ว่าสภาต้องตรวจสอบทุกกรณี ไม่เช่นนั้นจะไม่ยุติธรรม และไม่ว่าจะเสียบบัตรแทนกันในกรณีใดก็ท าไม่ได้ แม้
เครื่องลงคะแนนในห้องประชุมมีไม่เพียงพอ ส.ส.ไม่สามารถฝากบัตรเสียบแทนกันได้ ซึ่งโดยทั่วไป ส.ส.เขาจะไม่ยุ่งกับ
บัตรของคนอ่ืน ส่วนค าร้องที่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขั้นตอนการตราร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น นายชวนกล่าวว่า คาดว่าฝ่ายเลขาธิการสภาฯ จะตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดแล้วเสร็จ จะ
ส่งกลับมาที่ตนเพ่ือท าเรื่องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในวันนี้ เพราะต้องรีบ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถวินิจฉัย
อะไรแทนศาลรัฐธรรมนูญได้ คงต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าใด เชื่อว่าไม่นานคงจะรู้ผล 
เพราะศาลทราบดีว่าจะต้องรีบพิจารณาเรื่องนี้ 
      เมื่อถามว่า หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 เป็นโมฆะจริง จะมีทางออกอย่างไร นายชวนกล่าวว่า ตามปกติถ้า
งบประมาณปีใหม่ยังไม่เริ่มใช้ ให้ใช้งบประมาณเดิมไปก่อน ดังนั้นเงินเดือนของข้าราชการก็เป็นไปตามปกติ เพียงแต่
โครงการพัฒนาต่างๆ ไม่สามารถเดินหน้าได้ 
    ส าหรับการแก้ไขปัญหาเสียบบัตรแทนกันในอนาคตนั้น คิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนส าหรับทุกพรรค
การเมืองและทุกคน แต่เชื่อว่าพรรคการเมืองไม่มีใครเจตนาให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น แต่เกิดขึ้นเพราะมีสมาชิกบางคนไม่ระวัง 
ทั้งท่ีย้ าไปแล้วว่าวันเด็กนั้น ส.ส.ไปร่วมกิจกรรมไม่ได้เพราะติดภารกิจพิจารณางบประมาณ  
     “ต้องยอมรับว่าสภาแห่งนี้ยังไม่พร้อมส าหรับการประชุม ส.ส. เนื่องจากที่นั่งยังไม่มีที่นั่งประจ าของตัวเอง เพราะยัง
ต้องยืมห้องประชุมจันทราของวุฒิสภาใช้ และหาก ส.ส.มีที่นั่งประจ าก็จะทราบว่าใครลงคะแนนอย่างไร เพราะเป็น
เครื่องประจ าเหมือนกับห้องประชุมวุฒิสภาตอนนี้ก็รู้ว่าใครนั่งตรงไหน แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดมันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล” นายชวนระบุ 
    ต่อมา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวนท าหน้าที่ประธานการประชุม นายไกลก้อง ไวทยาการ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้หารือต่อที่ประชุมสภาฯ ขอให้ได้เร่งแก้ไขปัญหาการใช้บัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.ว่า 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมาธิการกิจการสภา
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ผู้แทนราษฎร ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 3 ระยะ ดังนี้ 1.ระยะเฉพาะหน้า ปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลการลงคะแนน
ที่จะแสดงชื่อและต าแหน่งของที่นั่งของ ส.ส. แต่ข้อเสียของระบบนี้ คือไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ ดังนั้น ควรมี โปรแกรม
บันทึกการลงคะแนน เพ่ือที่เวลามีปัญหาจะน ามาตรวจสอบ 2.ระยะกลาง เมื่อย้ายการประชุมสภาฯ ไปห้องประชุมแห่ง
ใหม่หรือห้องพระสุริยัน ควรติดกล้องวงจรปิด และ 3.ระยะยาว ในปี 2564 ควรมีระบบยืนยันตัวตนร่วม เช่น การพิมพ์
ลายนิ้วมือ  
    โ ดยนายชวนกล่ า ว ว่ า  ขอขอบคุณส าห รั บคว ามคิ ด เห็ น  และจะหา โอกาสหารื อกั บนาย ไกลก้ อ ง 
เสียบบัตรแทนผิดแน่ๆ จากนั้นเวลา 11.30 น. ในระหว่างที่ประชุมสภาเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ในช่วงการลงมติรายมาตรา วาระ 2 ใน
มาตรา 3 ของร่างประมวลจริยธรรมฯ ส.ส.หลายคนได้พากันซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียบบัตรลงคะแนนที่ก าลังมี
ปัญหาถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้  
    อาทิ นายชาดา ไทยเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย สอบถามว่า หากเป็นกรณีที่มีบัตรเสียบคาไว้ในเครื่อง
ลงคะแนนอยู่แล้ว มี ส.ส.ไปดึงบัตรดังกล่าวออก แล้วไปเสียบบัตรลงคะแนนของตัวเองเข้าไปแทน บังเอิญถูกกล้องจับ
ภาพไว้ได้ จะถูกกล่าวหาว่าเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ นายชวนจึงชี้แจงว่า ต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก 
    จากนั้น ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ ซักถามว่า ถ้าสมมติว่า ส.ส.นั่งกันอยู่ 3 คนในพ้ืนที่ แต่
อีกคนเอื้อมไปเสียบบัตรลงคะแนนไม่ถึง แล้วให้ตนไปกดลงคะแนนแทนให้ ถือว่าจะผิดหรือไม่ นายชวนตอบด้วยน้ าเสียง
ขึงขังทันทีว่า “ผิดแน่ๆครับ” ท าให้ ส.ส.หลายคนต่างอ้ึงเมื่อได้ยินค าตอบ แล้วหันหน้าไปมองกันเลิ่กลั่ก 
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการลงมติเป็นรายข้อของร่างข้อบังคับประมวลจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
มี ส.ส.หลายคนที่เข้ามาลงคะแนนไม่ทัน ใช้วิธีขานชื่อในการแสดงมติ เพราะไม่กล้าให้เพ่ือนเสียบบัตรให้ จนกระทั่ง
พิจารณาลงมติวาระ 2 เสร็จสิ้นครบทุกข้อแล้ว ที่ประชุมจึงลงมติวาระ 3 เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าว 
    ทางด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล พร้อมด้วย น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
ส.ส.ที่ปรากฏภาพข่าวในสื่อมวลชนว่าได้กดบัตรลงคะแทน ส.ส.คนอ่ืนในระหว่างที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ 2563 ร่วมกันแถลงข่าว 
    โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่า ในวิปรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐไม่มีแนวทางให้ ส.ส.กดบัตรลงคะแนนแทนกัน ถ้าใคร
ไม่มาจะไม่มีการลงคะแนนแทนกัน อย่างไรก็ตาม มีปัญหาในเรื่องของสถานที่ประชุม เนื่องจากช่องลงคะแนนของพรรค
มี 68 ช่อง แต่พรรคมี ส.ส. 117 คน ในหนึ่งช่องย่อมมีการเสียบสองสามใบเป็นปกติอยู่แล้ว ส.ส.จะลงมาเสียบกันเอง แต่
ภาพที่เกิดขึ้นอาจเป็นอุบัติเหตุ 
ภาพในคลิปแค่อุบัติเหตุ 
    "ไม่มีการเสียบแทนกัน แต่เพียงครั้งเดียว ถ้าไม่ได้เข้าไปนั่งด้วยตัวเองจะไม่มีทางรู้เลยว่าการกดมันยากจริงๆ เป็น
อุบัติเหตุ ส่วนเรื่องข้อกฎหมายเป็นเรื่องของการตีความ เราไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิด ยืนยันว่าไม่ได้ เป็นการลงคะแนน
แทนกัน แต่เป็นการช่วยกันลงคะแนน" นายชัยวุฒิระบุ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

    น.ส.ภริมกล่าวว่า เหตุการณ์ในวันนั้น ตนได้ลงคะแนนไปแล้ว ปรากฏว่านายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา 
พรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่ในห้องประชุมได้น าบัตรของตัวเองมาให้ตนกดลงคะแนน เพราะไม่สามารถเข้าไปที่นั่งเพ่ือกด
บัตรคะแนนด้วยตัวเองได้ ซึ่งยืนยันได้ว่าการลงคะแนนได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายทวิรัฐ โดยไม่ได้ลงคะแนนไป
ตามเจตนารมณ์ของตนเองแต่อย่างใด 
    ต่อมา น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ แถลงในประเด็นเดียวกันว่า ขอเรียกร้องให้
ประธานสภาฯเปลี่ยนระบบการลงคะแนนด้วยการใช้บัตรมาเป็นการแสดงอัตลักษณ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การสแกนม่านตา
และลายนิ้วมือ ซึ่งคิดว่ายังน่าจะเปลี่ยนแปลงระบบได้ เนื่องจากอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
     "สภาของเรามีช่องกดบัตรจ านวนน้อยมีเพียง 300 ช่อง แต่มี ส.ส. 500 คน ท าให้ต้องมีการดึงบัตรออกและเสียบ
บัตรเข้าไปใหม่ โดยกรณีที่เจ้าตัวอยู่ในห้องแล้วให้คนอื่นเสียบแทน เช่นนี้ยอมรับได้เพราะตัวยังอยู่ แต่หากตัวไม่อยู่ย่อม
ผิดแน่นอน พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นกับฝ่ายค้านและรัฐบาล เพราะช่องการลงคะแนนไม่พอจริงๆ" น.ส.รังสิมาระบุ 
    นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า รู้สึกเสียดายที่ก่อนหน้านี้รัฐสภาถูกออกแบบส าหรับ
แก้ไขปัญหาการกดบัตรแทนกัน โดยตั้งใจจะใช้เครื่องลงคะแนนแบบสแกนลายนิ้วมือแทนการเสียบบัตรแบบเดิม แต่
ปรากฏว่าในปี 2560-2561 รัฐบาลกลับตัดลดงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากที่เสนอขอไป 8,000 ล้าน
บ า ท  เ ห ลื อ เ พี ย ง  3,000 ล้ า น บ า ท  จึ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง ตั ด ล ด ง บ ป ร ะ ม า ณ จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว   
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับปัญหาการเสียบบัตรแทนกัน ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 
ขณะนี้ พบว่าเกิดขึ้นใน 3 กรณีคือ มี ส.ส.บางคนเสียบบัตรค้างไว้และมีคนมากดลงมติแทน 2.มี ส.ส.บางคนเบิกบัตร
ส ารองไปให้คนอ่ืนมาเสียบบัตรลงมติแทน ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้เข้าร่วมการประชุม และ 3.มีการเสียบบัตรแทน เนื่องจาก
เครื่องลงคะแนนไม่เพียงพอ ซึ่งกรณีนี้เกิดจากปัจจุบัน ส.ส.ใช้ห้องประชุมของ ส.ว.ท าให้เครื่องลงคะแนนของสมาชิก มี
เพียง 318 เครื่อง ขณะที่ปัจจุบันมี ส.ส.ทั้งหมด 498 คน ซึ่งเท่ากับขาดไป 180 เครื่อง ท าให้ ส.ส.ต้องใช้เครื่องในการ
ลงคะแนนซ้ ากัน 
    ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวว่า ได้มีการ
หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีโดยตลอด แต่ต้องดูว่าเหตุการณ์เกิดข้ึนที่ไหน แล้วจะแก้ไขได้อย่างไร ใน
ส่วนของรัฐบาลมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่น่าจะมาถามตนวันนี้ คือจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งต้องไปดูและหารือ
กับกระทรวงการคลัง และคุยกับส านักงบประมาณว่าจะท าอย่างไร  
    ทั้งนี้ ต้องหารือกันอีกครั้งว่าเราจะแก้ไขในส่วนของการบริหารราชการอย่างไร ในส่วนของงบบุคลากร คงไม่มีปัญหา
มากนัก แต่จะมีปัญหาในเรื่องของงบลงทุน ซึ่งมีจ านวนหลายแสนล้านบาท หากท าไม่ได้จะส่งผลให้เศรษฐกิจของเราไม่
ดีขึ้นมากนัก ต้องหามาตรการอ่ืนเข้ามาเสริมเป็นจ านวนมาก แต่ถ้าไม่มีเงินลงไป เดือดร้อนกันทั้งหมด แต่ตนเคารพใน
กติกาในกฎหมายทุกฉบับ เรื่องนี้ขอให้ติดตามกันต่อไป 
    เมื่อถามว่า คาดว่างบประมาณ 2563 จะล่าช้าไปถึงเมื่อไหร่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่รู้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณานานหรือไม่ ซึ่งปกติเรื่องแบบนี้ก็นานพอสมควร นานเป็นเดือน ก็ท าให้ล่าช้า 
งบประมาณก็มีปัญหา สมมติว่าการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไปอีก 3 เดือน จะใช้ทันหรือเปล่าส าหรับเวลาที่เหลือ 
     เมื่อถามย้ าว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกเป็นพระราชก าหนดการกู้เงิน นายกฯ กล่าวปฏิเสธทันทีว่า ไม่สมควร ได้
ปรึกษากันแล้วส าหรับเวลานี้ 
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ห่วงงบช้ากระทบเศรษฐกิจ 
    ส าหรับแผนส ารองรับมือนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า พูดไปแล้วว่าต้องท า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ
ประชุมในเรื่องของงบประมาณฯ ว่าจะต้องท าอย่างไรกันต่อไป ถ้าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ต้องเลื่อนออกไป เราจะท า
ตรงไหนได้บ้าง การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ ในส่วนที่สามารถใช้ได้ไปพลางๆ ก่อน จะท าอย่างไร ปัญหาวันนี้ที่ติด
อยู่เรื่องเดียวคือปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของงบการลงทุน 
    ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีการมองไปถึงความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองออกมาเปิดเผยข้อมูล จนท าให้กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ นายกฯ กล่าวว่า “ไม่รู้ จะพรรคไหน พรรคไหน ผมไม่รู้” ก่อนที่จะถอนหายใจ เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ าว่า 
ปัญหาวันนี้เป็นเรื่องของ ส.ส.ขุดคุ้ยกันเอง นายกฯ ถึงกับถอนหายใจอีกครั้ง พร้อมกล่าวว่า “ก็ต้องไปถามคนฟ้องดู อย่า
มาถามผม ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วย สรุปก็คือว่า ไม่ควรไปกระท า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม ก็ไม่ควรจะกระท า ถ้ารู้ว่า
มันผิดกติกาของสภา เอาอย่างงี้ ผมก็ตอบแบบนี้ก็แล้วกัน” 
    นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการวิจารณ์กันในโซเชียลว่านายวิษณุบอกว่าการเสียบบัตร
เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นอะไรนั้นว่า ยืนยันว่าไม่เคยพูด แต่ตรงกันข้ามได้ระบุว่าเรื่องดังกล่าวให้แยกออกเป็น 2 เรื่องคือ 
การเสียบบัตรแทนกันหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหนึ่ง และเรื่องผลของ พ.ร.บ.งบประมาณฯ นั้น จะเกิดอะไรขึ้นเป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งกรณีการเสียบบัตร ไม่ว่าเสียบแทนกันหรือไม่แทนกันนั้น เป็นการเสียหายร้ายแรง และมีความผิด มีโทษด้วย 
     ส่วนที่บอกว่าจะไม่เกิดผลกระทบน่ากลัวรุนแรง ที่ใช้ค าว่าไม่ถึงข้ันวิบัตินั้น เป็นเรื่องของผลร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 
ซึ่งเมื่อกระบวนการไม่ถูก การจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีสองอย่าง คือ 1. เนื้อหา และ 2.กระบวนการ ซึ่งในกรณีนี้เป็น
เรื่องกระบวนการ เพราะฉะนั้นการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงดีที่สุดว่ากระบวนการอย่างนี้ชอบหรือมิชอบ ถ้าไม่ชอบ
แล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร นั่นคือผลจะเป็นอย่างไร ส่วนค าว่าไม่ชอบก็จะค้างอยู่เท่านั้นว่าจะเกิดอะไร ส าหรับค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2556 และ 2557 ข้อเท็จจริงในตอนนั้นมีอย่างหนึ่ง แต่ในครั้งนี้เรายังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ และไม่ได้บอกว่าเป็นข้อเท็จจริงคนละอย่างกัน 
     "ผมยืนยันว่าประเด็นเรื่องการเสียบบัตรแทนกันมีความผิด มีโทษร้ายแรง เกิดความเสียหายทั้งต่อภาพพจน์และสภา
ด้วย แต่ผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ นั้น ไม่น่าจะร้ายแรงแต่อย่างใด ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมด ทั้ง 1.ตกทั้ง
ฉบับ 2.เสียไปเฉพาะมตินั้น และ 3.เสียไปเฉพาะหักคะแนนที่จับได้ว่าเป็นการเสียบบัตรแทนกัน ตรงนี้ก็สุดแท้แต่ หรือ
อาจจะมีข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ซึ่งผมก็ไม่ทราบ แต่ก็ไม่ควรพูดชี้น า” นายวิษณุกล่าว 
    อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ เป็นกฎหมายที่แปลกกว่ากฎหมายอ่ืน จึงได้เกิดมาตรา 143 (รัฐธรรมนูญ) ขึ้นมา
เป็นกรณีพิเศษต่างหาก จึงยังไม่รู้ชัดว่าจะน ามาตรา 143 มาใช้ได้อย่างไร ซึ่งได้เห็นค าร้องของ ส.ส. ที่ยื่นผ่าน
ประธานสภาฯ ถึงศาลรัฐธรรมนูญ โยงถึงมาตรา 143 ด้วยก็ดี เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจวินิจฉัยในส่วนนี้ไปด้วย 
    เมื่อถามว่า แสดงว่า พ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่มีทางที่จะไม่ผ่านใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่พูดเช่นนั้น แต่บอกว่า
ไม่ท าให้เกิดวิกฤติ วิบัติ เสียหาย อย่างที่ไปตีข่าวว่าแย่แล้ว ไม่ใช่ถึงขั้นอย่างนั้น เพราะมีทางแก้ไข อย่า งไรก็ตาม 
ผลกระทบที่มีแน่ๆ คือยืดเยื้อและใช้เวลา ตามที่เคยคาดว่างบประมาณจะออกได้ต้นหรือกลางเดือน ก.พ. ก็ไม่เป็น
เช่นนั้น  
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พปชร.นัดถกล้อมคอก 
    นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่
คลิปวิดีโอที่ปรากฏภาพ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเสียบบัตรแทนกันว่า มีการประชุมพรรคทุกวันอังคารอยู่แล้ว ฉะนั้นจะ
มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ ส่วนจะต้องมีการก าหนดบทลงโทษหรือไม่นั้น ยังไม่ถึงอย่างนั้น ขอให้มีความชัดเจนก่อนว่า
เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร ส าหรับมาตรการป้องกันจะมีการหารือกันในวันที่ 24 ม.ค. 
    เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีได้หารือหรือไม่ ว่าหากงบประมาณออกมาล่าช้าจะท าอย่างไร นายอุตตมกล่าวว่า นายกฯ 
ได้สั่งการ ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมการไว้แล้ว ส่วนจะออกเป็นพระราชก าหนดหรือไม่นั้น ต้องขอดูก่อน เพราะต้อง
ดูฝ่ายกฎหมายด้วย กระทรวงการคลังเป็นเรื่องของเงินที่จะต้องใช้จ่าย และวินัยการคลัง โดยจะต้องน ามาประกอบกัน 
แต่ฝ่ายกฎหมายจะต้องดูในเรื่องของรายละเอียด และส านักงบประมาณต้องดูกฎหมายวิธีการงบประมาณด้วย 
    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ในหลักการเป็นเรื่อง
ที่ก าชับกันอยู่แล้ว และ ส.ส.ก็รับทราบในเรื่องเหล่านี้ เพราะถือว่าเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ ได้สอบถามเป็นบางคน 
และได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อยู่ว่ามีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ เท่าท่ีทราบพบว่าเครื่องเสียบบัตรมีปัญหา 
    นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ 
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ จึงได้เชิญผู้อ านวยการส านักการประชุม สภาผู้แทนราษฎร มาชี้แจง
และรับทราบมติของคณะกรรมาธิการฯ โดยเสนอให้ทางส านักงานเลขาธิการสภาฯ จัดซื้อและติดตั้งทีวีวงจรปิด (CCTV) 
จ านวนกว่า 10 ชุด เพื่อติดตั้งในห้องประชุมสุริยัน ซึ่งจะเปิดใช้ส าหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วม
รัฐสภา ในสมัยประชุมสามัญครั้งหน้า เพ่ือจับภาพและตรวจสอบการลงมติทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นวิธีการป้องปรามไม่ให้เกิด
เหตุการกดบัตรลงคะแนนแทนกันเกิดขึ้นอีกในโอกาสต่อไป 
    ขณะที่ นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ผลโหวตลงมติวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 มีมติเห็นด้วย 253 ต่อ 0 เสียง หากตรวจสอบแล้วไม่ใช่ 253 เสียง ที่เกินกึ่งหนึ่งมาเพียง 3 เสียง 
แต่กลายเป็นเพียง 249 เสียง ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง อันเกิดจากกรณีเสียบบัตรแทนกัน 4 เสียง จาก ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 2 เสียง 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 2 เสียง ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่าง
ถูกต้อง และหากตรวจสอบลึกลงไปอาจพบมากกว่านี้อีกก็ได้ ดั งนั้นความรับผิดชอบทางการเมือง สูงกว่าความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ล่าช้า จนท าให้ประเทศชาติและประชาชน
เสียโอกาส พล.อ.ประยุทธ์ควรลาออก. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55357 
อำ้งองิ : https://news1live.com/detail/9630000007325 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/content/politics/419614 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/main/detail/55308 
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ฝ่ายค้านเอาบ้าง 84 ส.ส. ยื่นศาลปมเสียบบัตรแทน ชี้เอี่ยวสาระส าคัญร่างงบฯต้องตกไป 
เผยแพร่: 23 ม.ค. 2563 11:37  

 

 

ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมลงชื่อ 84 คน ยื่นปธ.สภาฯชงศาลรธน.วินจิฉัยปมเสียบบัตรแทน ส่งผลร่างงบฯ 63 ตรากม.มิชอบ ชี้
หากเก่ียวข้องกับสาระส าคัญ ร่างกม.ต้องตกไป รับเอาผิดส.ส.ที่เสียบบัตรแทนได้ 
  วันนี้ (22ม.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า พรรค
ร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมกันลงชื่อทั้งหด 84 คน เพื่อยื่นประธานสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 148 (1) ว่า
ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ตราขึ้นชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งเรามีข้อเท็จจริงอ้างอิงชัดเจนว่า นาย
ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีชื่อลงคะแนนเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบฯ ตั้งแต่มาตรา 31 เป็นต้น
ไป จนถึงวาระที่ 3 แต่ขณะที่มีการลงคะแนนปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ท าให้เห็นว่า ใน
กระบวนการตรากฎหมายน่าจะไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สิ่งที่ร้องหลักฐานมีความชัดเจน เพราะการท า
หน้าที่ของ ส.ส.ตามมาตรา 114 จะต้องไม่อยู่ภายใต้อาณัติมอบหมาย หรือครอบง าใดๆ ฉะนั้น การที่มีคนเอาบัตรส.ส.
ท่านหนึ่งไปลงคะแนน ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ ที่ส าคัญคือ รัฐธรรมนูญมาตรา 115 เราปฏิญาณ
ตนว่าจะปฏิบัติตตามรัฐธรรมนูญ ท าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา 120 ที่บัญญัติเกี่ยวกับ
การออกเสียงลงคะแนนว่า 1 เสียง ต้องเป็น 1 สิทธิ์ จะลงคะแนนแทนกันไม่ได้ เหล่านี้เป็นมูลเหตุให้น ามาประกอบค า
ร้องดังกล่าว 
  เมื่อถามว่า จะแตกต่างกับท่ีทางรัฐบาลยื่นให้พิจารณาในมาตรา 120 อย่างไร นพ.ชลน่าน กล่าวว่า แตกต่าง
จากค าร้องของฝ่ายรัฐบาลที่ยื่นไป โดยรัฐบาลยื่นในส่วนของการออกเสียงแทนกันในการลงคะแนน แต่ของเราเห็นว่า
กระบวนการตราไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญให้สิทธิเราเสนอก่อนที่ประธานสภาจะน าพ.ร.บ.ที่
ผ่านการพิจารณาของสองสภาแล้วให้นายกฯน าขึ้นทูลเกล้าฯ 
  เมื่อถามว่า การยื่นรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านนี้จะเป็นเหตุให้ร่างพ.ร.บ.งบฯ เป็นโมฆะ หรือตกไปหรือไม่ นพ.ชล
น่าน กล่าวว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามค าร้องของเราว่ากระบวนการตราไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ถ้า
บทบัญญัตินั้นเป็นสาระส าคัญเป็นอันให้กฎหมายฉบับนั้นตกไป ซึ่ง ต้องรอผลการวินิจฉัยของศาลร้ฐธรรมนูญ อย่างไรก็
ตาม กระบวนการตราพ.ร.บ.เป็นเรื่องส าคัญ 
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เมื่อถามว่า หากพ.ร.บ.งบฯเป็นโมฆะ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อไปวรเป็นไปในแนวทางใด นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในส่วนที่
รัฐบาลต้องรับผิดชอบคือ เราจะเทียบเคียงกับกรณีท่ีฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นชอบ ซึ่งกรณีนั้นเป็นความรับผิดชอบของ
รัฐบาลที่ไม่สามารถใช้เสียงข้างมากของรัฐบาลได้ แปลว่าบริหารประเทศไม่ได้ ต้องลาออก หรือยุบสภา หากเรื่องนี้ไม่
เกี่ยวกับรัฐบาลโดยตรง แต่เป็นความรับผิดชอบของสภาในเรื่องของกระบวน ฉะนั้น การที่จะคาดหวังให้รัฐบาลลาออก
คงเป็นไปไม่ได้ คนที่รับผิดชอบคือฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ต้องหามูลเหตุ และหาข้อเท็จจริงให้ได้ 
  ด้านน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. พรรคพท. กล่าวว่า ส่วนกรณีคลิปส.ส.ลงคะแนนแทนกันนั้น จะขอ
ตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน ซึ่งเบื้องต้นเคยมีกรณีเทียบเคียงลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มาแล้ว และมีการยื่นให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขณะเดียวกัน สามารถเอาผิดทางอาญากับสส.ที่เป็นผู้เสียบบัตรลงคะแนนแทนได้ ในฐานจงใจ
กระท าผิดต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

 

อำ้งองิ : https://news1live.com/detail/9630000007346 
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เผยแพร่: 23 ม.ค. 2563 14:06   ปรับปรุง: 23 ม.ค. 2563 14:23     

 “สรศักดิ์” โบ้ยเครือ่งเสียบบัตรไม่พอ เหตุอดตี ส.ส.ปชป. ร้องเรียนท าสภาถูกตัดงบ 

 
เลขาสภาฯ แจงเกิดปัญหา ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เพราะอดีต ส.ส.ปชป.ร้องเรียนเรื่องงบฯ อิเล็กทรอนิกส์สภา

ใหม่ จนถูกตัดงบฯ ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ ต้องใช้เครื่องเสียบบัตรแทน ขณะที่ห้องประชุม ส.ส.ยังไม่พร้อม ต้องใช้ห้อง
ประชุม ส.ว.ที่มีเครื่องเสียบบัตรไม่พอ 

วันนี้ (23 ม.ค.) นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหาการเสียบบัตรลงคะแนนแทน
กันของ ส.ส.ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 ว่ารู้สึกเสียดายที่ก่อนหน้านี้รัฐสภาแห่งใหม่ถูกออกแบบส าหรับแก้ไขปัญหาการกดบัตรแทนกัน  โดยตั้งใจจะใช้
เครื่องลงคะแนนแบบสแกนลายนิ้วมือแทนการเสียบบัตรแบบเดิมซึ่งไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือแทนกันได้ แต่ปรากฏว่า
ในปี 2560-2561 เมื่อถึงเวลาต้องตั้งงบประมาณส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลกลับตัดลดงบประมาณจาก
ที่เสนอขอไป 8 พันล้านบาท เหลือเพียง 3 พันล้านบาท จึงจ าเป็นต้องตัดลดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดังกล่าว  
ประกอบกับมีอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไปร้องเรียนถึงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวท าให้สภาฯ ต้องตัดงบประมาณส่วน
นี้ออกไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับปัญหาการเสียบบัตรแทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขณะนี้พบว่าเกิดขึ้นใน 3 กรณี คือ 1. มี ส.ส.บางคนเสียบ
บัตรค้างไว้และมีคนมากดลงมติแทน 2. มี ส.ส.บางคนเบิกบัตรส ารองไปให้คนอ่ืนมาเสียบบัตรลงมติแทนทั้งท่ีเจ้าตัวไม่ได้
เข้าร่วมการประชุม และ 3. มีการเสียบบัตรแทนเนื่องจากเครื่องลงคะแนนไม่เพียงพอ กรณีนี้เกิดจากปัจจุบัน ส.ส.ใช้
ห้องประชุมของ ส.ว.ท าให้เครื่องลงคะแนนของสมาชิก มีเพียง 318 เครื่องไม่ถึง 498 คน ตามจ านวน ส.ส.ปัจจุบัน หรือ
ขาดไป 180 เครื่อง ท าให้ ส.ส.ต้องใช้เครื่องในการลงคะแนนซ้ ากัน 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000007419 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000007419
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 “บิ๊กตู่” เออืม ส.ส.เสยีบบัตรแทน ลั่นไม่ควรกระท าไม่ว่าฝ่ายไหน หวั่นส่งผลงบลงทุน 63 
ล่าช้า ซ้ าเติมเศรษฐกิจประเทศ 

วันนี้ (23 ม.ค.) ที่ตึกส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท าเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  ถึงกรณีการ
เสียบบัตรแทนกันในการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2563 ว่าเรื่องดังกล่าวได้มีการหารือ
กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีแล้ว ต้องดูว่าเกิดที่ไหนและรัฐบาลจะแก้ไขอะไรได้อย่างไร โดยมีรัฐบาลมี
หน้าที่ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่สื่อน่าจะถามตนคือจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร  ตนก็ต้องมีการพูดคุยกับ
กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณว่าจะท าอย่างไร  เพราะขณะนี้ทราบว่าได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังศาล
รัฐธรรมนูญแล้ว ดังนั้นต้องมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะแก้ไขในส่วนการบริหารราชการได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม วันนี้ใน
ส่วนของงบบุคลากรและงบอะไรต่างๆ ไม่ได้มีปัญหามากนัก แต่มีปัญหาในเรื่องงบลงทุนที่มีจ านวนหลายแสนล้านบาท 
ซึ่งหากท าไม่ได้ก็จะยิ่งท าให้เศรษฐกิจไม่ดีขึ้น จึงต้องหามาตรการอ่ืนมาเสริมอีกจ านวนมาก แต่ถ้าไม่มีเงินลงไปก็จะ
เดือดร้อนกันทั้งหมด อย่างไรก็ตามตนเคารพในกติกาและกฎหมายทุกตัว จึงขอให้ติดตามเรื่องนี้กันต่อไปแล้วกัน 

เมื่อถามว่า คาดว่างบประมาณฯ จะล่าช้าหรือขยายไปอีกนานเท่าไหร่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า  ไม่รู้ว่าจะนาน
หรือไม่นาน ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ปกติก็ใช้เวลานานพอสมควรในเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นก็จะท าให้ล่าช้าไป
อีกและงบประมาณมีปัญหา สมมติช้าไปอีก 3 เดือนแล้วจะใช้ทันหรือไม่ในเวลาที่เหลืออยู่ ขณะนี้เข้าไปไตรมาส 2 แล้ว 
ส่วนความเป็นไปได้ที่จะออกเป็น พ.ร.ก.เงินกู้นั้น มองว่ายังไม่สมควรในเวลานี้ ทั้งนี้ ทีมเศรษฐกิจก็ต้องท าแผนส ารองอยู่
แล้ว โดยจะมีการประชุมในเรื่องงบประมาณว่าจะท าอย่างไรได้บ้างหากต้องเลื่อนออกไปอีกในด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของรัฐที่เรียกว่าใช้ไปพลางก่อนจะท าอย่างไร ปัญหาติดอย่างเดียวคือเรื่องของเศรษฐกิจและงบลงทุน 
เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวมีการมองว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่รู้ ไม่ว่าพรรคไหนตนก็ไม่รู้เหมือนกัน 

เมื่อถามอีกว่าสะท้อนหรือไม่ว่า เป็นการขุดคุ้ยฟ้องร้องกันเองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 
“ก็ไปถามคนฟ้อง อย่ามาถามผมเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องตรงโน้น แต่สรุปว่าไม่ควรกระท า นั่นแหละไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็
ตาม ไม่ควรจะกระท าถ้ารู้ว่าผิดกติกาของสภา เอางี้ผมตอบอย่างนี้” 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000007381 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000007381 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000007381
https://news1live.com/detail/9630000007381
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นายกฯชี้ต้องท าแผนส ารอง หากร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63สะดดุ 

วันนี้ (23 ม.ค.2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีการเสียบบัตร
แทนกันหลังสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความท าให้ร่าง  พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ล่าช้าออกไปว่า 
ต้องมีการหารือร่วมกันว่าเกิดขึ้นที่ตรงไหน และจะแก้ไขได้อย่างไร ทั้งนี้รัฐบาลก็ต้องติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่
ต้องถามคือจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งต้องพูดคุยกับกระทรวงการคลัง  ส านักงบประมาณ หลังมีการส่งเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อท าการตีความแล้ว ก็ต้องหารือว่าจะแก้ไขในการบริหารราชการได้อย่างไร ในส่วนของงบฯบุคลากร และ
งบฯอะไรต่างๆ คงไม่มีปัญหามากนัก แต่จะมีปัญหาในเรื่องงบฯลงทุนที่มีหลายแสนล้านบาท เมื่อใช้ไม่ได้ก็จะท าให้
เศรษฐกิจไม่ดีข้ึนมากนัก จึงต้องหามาตรการอ่ืนๆเข้ามาเสริม เพราะถ้าไม่มีเงินลงไปก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งหมด  

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณานานหรือไม่ แต่โดยปกติก็นาน
พอสมควรในเรื่องเหล่านี้ เพราะบางทีก็เป็นเดือนๆ ก็ท าให้ช้าและงบประมาณก็มีปัญหา สมมติว่าช้าไป 3 เดือน แล้ว
เวลาที่เหลืออยู่จะใช้งบฯทันหรือไม่ โดยจะอยู่ช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว ส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกเป็น พ.ร.ก.เงินกู้ 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า หลังจากท่ีได้ปรึกษากันยังไม่สมควรในเวลานี้  

พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับว่า ต้องให้ทีมเศรษฐกิจท าแผนส ารอง โดยต้องมีการประชุมในเรื่องงบประมาณว่าจะท า
อย่างไร แล้วจะท าในส่วนใดได้บ้าง ซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐเรียกว่าใช้ไปพลางก่อน ปัญหาที่ติดอยู่อย่างเดียว
ก็คือเรื่องเศรษฐกิจและงบลงทุน ส่วนที่มองว่ากรณีเสียบบัตรแทนกันส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคภูมิใจ
ไทยและประชาธิปัตย์ นายกรัฐมนตรี ย้ าว่า ไม่ทราบพรรคไหนจะขัดแย้งกันบ้าง ต้องไปถามคนที่ออกมาเปิดประเด็น 
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่อยากบอกว่า ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่ควรกระท าสิ่งที่ผิดกติกาของสภาฯ ก็ไปถามคนฟ้อง อย่า
ถามผม เพราะผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วย ก็ไม่ควรจะกระท าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม ถ้ารู้ว่าผิดกติกาของสภาทั้งหมด ขอตอบ
แบบนี้  
 อ้างอิง :  
https://news.thaipbs.or.th/content/288245?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent288245 
ส านักข่าว : https://www.prachachat.net/politics/news-413671 
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 “สมศักดิ์” ชี้ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันไม่ถูกต้อง กระทบคนทั้งประเทศ ลั่นลงโทษทีหลัง 

 
 

“สมศักดิ์” เผย พปชร.ยังไม่คุยกัน กรณี ส.ส.พรรคเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 
แต่ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ส่ งผลงบประมาณ 63 ล่าช้า กระทบคนทั้ งประเทศ  คาดมีมาตรการลงโทษทีหลัง 
เมื่อเวลา 09.10 น. วันนี้ (23 ม.ค.) ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
กรรมการบริการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ส.ส.หญิงของพรรค พปชร.เสียบบัตรแทนกันในการ
ลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ว่าตนยังไม่ทราบ เป็นรายละเอียด
ของฝ่ายกฎหมาย ส่วนในพรรค พปชร.มีการพูดคุยกันเรื่องนี้กันหรือไม่นั้น กรณีดังกล่าวเกิดข้ึนภายหลังการประชุม ส.ส.
ของพรรคไปแล้วจึงยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้ เท่าที่ตนเห็นเกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่จะตามมา สุดท้ายจะ
เป็นอย่างไรตนไม่สามารถคาดเดาได้ เพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ ์

เมื่อถามว่ามองอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น เกิดจาก ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ก็เป็นเรื่องที่
ไม่ถูก แต่มันจะจบอย่างไร ผมก็ไม่ทราบ” 
เมื่อถามว่าพรรค พปชร.จะมีบทลงโทษ ส.ส.ที่ถูกระบุว่าเสียบบัตรแทนกันหรือไม่  นายสมศักดิ์กล่าวว่า เรื่องของการ
ลงโทษคงทีหลัง เพราะเรื่องอ่ืนที่จะเป็นผลปรากฏตามมาตอนนี้จะมาถึงก่อน ส่วนเรื่องการลงโทษคงช่วงหลัง เดี๋ยวฟัง
แล้วจะสับสนกันไปใหญ่ 

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่างบประมาณฯ จะล่าช้าไปกันใหญ่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า เป็นผลกระทบต่อทุกคนของ
ประเทศเรา และภาพรวมของเศรษฐกิจ แต่จะมีผลกระทบแค่ไหนอย่างไร ตนไม่สามารถคาดเดาได้ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000007331 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000007331
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23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:43 น.    
 

'บิ๊กตู่' ถอนหายใจ ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน บอกไม่ว่าจะฝ่ายไหน รู้วา่ผิดไม่ควรท า  

 
 
23 ม.ค.63 -  ที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ท าเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ถึงข้อกังวลต่อ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ภายหลังเกิดกรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกันโหวต
ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้มีการหารือประเด็นดังกล่าวกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  หรือไม่ว่า ต้อง
หารือกับนายวิษณุ หลายเรื่อง ซึ่งได้มีการหารือกันโดยตลอด  แต่ก็ต้องดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน แล้วจะแก้ไขได้
อย่างไร ในส่วนของรัฐบาลก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
“สิ่งที่น่าจะมาถามผมวันนี้ คือจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งผมก็ต้องไปดูและหารือกับกระทรวงการคลัง และคุยกับส านัก
งบประมาณว่าจะท าอย่างไร เพราะเท่าที่ทราบขณะนี้มีการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ก็ต้องหารือกันอีก
ครั้งว่าเราจะแก้ไขในส่วนของการบริหารราชการอย่างไร ในส่วนของงบบุคลากร คงไม่มีปัญหามากนัก แต่จะมีปัญหาใน
เรื่องของงบลงทุน ซึ่งมีจ านวนหลายแสนล้านบาท ถ้าท าไม่ได้จะส่งผลให้เศรษฐกิจของเราไม่ดีขึ้นมากนัก ก็ต้องหา
มาตรการอ่ืนเข้ามาเสริมเป็นจ านวนมาก แต่ถ้าไม่มีเงินลงไป  มันก็เดือดร้อนกันทั้งหมด แต่ผมก็เคารพในกติกาใน
กฎหมายทุกฉบับ เรื่องนี้ก็ขอให้ติดตามกันต่อไป” นายกฯ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่าคาดว่างบประมาณฯ จะล่าช้าไปสักเมื่อไหร่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนก็ไม่รู้เหมือนกัน ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณานานหรือไม่นาน ซึ่งปกติเรื่องแบบนี้ก็นานพอสมควร นานเป็นเดือน 
ก็ท าให้ล่าช้า งบประมาณฯ ก็มีปัญหา สมมุติว่าการใช้จ่ายงบประมาณฯ ล่าช้าไปอีก 3 เดือน แล้วมันจะใช้ทันหรือเปล่า
ส าหรับเวลาที่เหลือ ก็จะเข้าไปไตรมาสสองอยู่แล้ว 
ถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกเป็นพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การกู้เงิน  นายกฯ กล่าวปฏิเสธทันทีว่า ไม่สมควร ได้
ปรึกษากันแล้วส าหรับเวลานี้ 

เมื่อถามว่าเรื่องนี้ต้องให้ทีมเศรษฐกิจเร่งออกแผนส ารองมารับมือก่อนหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนพูดไปแล้วว่า
ต้องท า ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประชุมในเรื่องของงบประมาณฯ  ว่าจะต้องท าอย่างไรกันต่อไป ถ้าร่าง
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พ.ร.บ.งบประมาณฯ ต้องเลื่อนออกไป เราจะท าตรงไหนได้บ้าง การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ ในส่วนที่สามารถใช้ได้
ไปพลางๆ ก่อน จะท าอย่างไร ปัญหาวันนี้ที่ติดอยู่เรื่องเดียวคือ ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของงบการลงทุน 

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีการมองไปถึงความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล  ระหว่างพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่รัฐบาลด้วยกันเองออกมาเปิดเผยข้อมูล จนท าให้กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงร่างพ.ร.บ.
งบประมาณฯ นายกฯ กล่าวว่า “ไม่รู้ จะพรรคไหน พรรคไหน ผมไม่รู้” ก่อนที่จะถอนหายใจ เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ าว่า
ปัญหาวันนี้เป็นเรื่องของส.ส.ขุดคุ้ยกันเอง นายกฯ ถึงกับถอนหายใจอีกครั้ง พร้อมกล่าวว่า “ก็ต้องไปถามคนฟ้องดู อย่า
มาถามผม ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วย สรุปก็คือว่า ไม่ควรไปกระท า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม ก็ไม่ควรจะกระท า ถ้ารู้ว่า
มันผิดกติกาของสภาฯ เอาอย่างงี้ ผมก็ตอบแบบนี้ก็แล้วกัน” 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55312
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วันที่ 23 มกราคม 2563 - 14:39 น.  

 ‘ประวิตร’ ปัด ส.ส.พปชร.ไม่ได้เสียบบัตรแทน แค่ช่องไม่พอ ชี้ไม่ถอืเป็นความผิด 

 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1912766 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1912709 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1912586 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468155 
 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1912766
https://www.matichon.co.th/politics/news_1912709
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https://www.naewna.com/politic/468155
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 14.43 น. 

ปชป.เลือดไหลทะลัก! 8 อดตีผู้สมัครส.ส.อีสาน ตบเท้ายื่นใบลาออก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีความ
เคลื่อนไหวที่น่าจับตามองต่อไปเนื่องจากยังมีสมาชิกพรรคอีกหลายทยอยลาออกอย่างต่อเนื่อง  หลังจากก่อนหน้านั้น 
นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง   และส.ส.พรรคปชป.หลายสมัย ประกาศลาออกเพ่ือไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่  
ร่วมกับนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม.พรรคปชป. จนสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับพรรคเก่าแก่อย่างพรรค
ประชาธปัตย์เป็นอย่างมากนั้น 
ล่าสุดมีรายงานว่า ได้มีอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ภาคอีสาน ตบเท้ามายื่นใบลาออกจากพรรคอีก 8 คน 
ประกอบด้วย 
1.นายปรีชญา ฉ่ ามณี อดีตผู้สมัคร ส.ส.อุบลราชธานี เขต 7 
2. นายบุญสอน สามัคคี อดีตผู้สมัคร ส.ส.อุบลราชธานี เขต 5 
3.นายบุญรักษา พรมวัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 5 
4. นายประธาน สุทธิคีรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 4 
5. นายปฏิณญา วิเชฏฐพงษ์ อดีตผู้สมัค รส.ส.ขอนแก่น เขต 2 
6. นายภูมิบดี วิเชฏฐพงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 
7. นางกมลวรรณ มณีศรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 3 
และ 8. นายอดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เลย เขต 3 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468177 
 
 

https://www.naewna.com/politic/468177
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.49 น. 

ชักยังไง!‘เพื่อไทย’เล็งขย้ีเปิดแผล‘บิ๊กตู่’ลม้เหลวลาออกจบศึกซักฟอก 

 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย  เปิดเผยว่า  กรณีที่พรรค

ร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นต่อรัฐสภาเพ่ือขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
มีการเตรียมการไว้พร้อม คาดว่า จะมีการยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไม่เกินวันที่ 29 มกราคม 2563 
ทั้งนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าทางสภาจะบรรจุญัตติและเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์   ใน
ส่วนของเนื้อหาและข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้  ประเด็นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเปิดแผลส าคัญของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล   เชื่อว่า เมื่อประชาชนได้ฟังการอภิปรายแล้วจะ
ทราบถึงความล้มเหลว  ความไร้ประสิทธิภาพ    สิ่ งที่รัฐบาลได้กระท ามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ ไม่มีการ
ตรวจสอบ  ตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 1 จนมาถึงรัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่ท างานต่อเนื่องกันมา  เชื่อว่า หลังจากประชาชนได้ฟัง
ได้ยินแล้วจะเห็นภาพความล้มของเหลวรัฐบาลแน่นอน  เพราะสิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ท ามาจนถึง
วันนี้ส่งผลเสียหายต่อชาติอย่างไร 

นายแพทย์ ชลน่าน กล่าวต่อว่า จากกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าการกล่าวหาของพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เป็นการก่อหาลอยๆไร้หลักฐาน นั้น ขอให้รอฟังในสภา  พรรคร่วมฝ่ายค้านจะฉายภาพให้เห็นถึงความเลวร้ายของ
รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา ว่า ไม่ใช่การพูดลอยๆ การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการกล่าวหารัฐบาลต้องมาแก้ข้อกล่าวหา 
แต่หลักฐานที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีคือความเสียหายจากการบริหารงานคิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาท แล้วจะสูญเสียมาก
ขึ้นหาปล่อยให้บริหารงานต่อไป 
“ การอภิปรายจะชี้ให้เห็นชัดเจนถึงความล้มเหลวและการแสวงหาประโยชน์จากเงินงบประมาณ  ส่วนจะเป็นจาก
โครงการอะไร ที่ไหน ขอให้รอฟังการอภิปราย ทั้งนี้ถ้าแผลของรัฐบาลมันเน่า จนเป็นเนื้อร้ายหากรัฐบาลไม่ท าอะไร ยืน
กระต่ายขาเดียวว่าไม่ผิด ไม่ออก ไม่ปรับคณะรัฐมนตรี ก็เชื่อว่าประชาชนคงไม่ยอมแน่ ดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ เห็นแก่
ประเทศชาติและประชาชนควรลาออก แล้วจะกลับมาใหม่ไม่ว่ากันแต่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึน” รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468196/preview 
 

https://www.naewna.com/politic/468196/preview
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23 ม.ค. 2563 15:23 น. 

"ภาดาท"์ ยัน ไม่ได้กดบัตรแทนใคร ส่วนกรณีอื่นไม่สามารถตอบแทนคนอื่นได้ 

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ยืนยัน ไม่ได้กดบัตรแทนใคร แต่กรณีอ่ืนไม่สามารถตอบ

แทนคนอ่ืนได้ ระบุ ยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องนี้  

วันที่ 23 ม.ค. เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แถลงข่าวเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นร่วมกับภาคประชาชน ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.

ภาดาท์ ถึงกรณีท่ีภาพปรากฏในคลิปที่สื่อมวลชนน าเสนอเรื่องการกดบัตรแทนกันในการประชุมสภาฯ น.ส.ภาดาท์ ระบุ

ว่า ความจริง ตนไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ เนื่องจากไม่สามารถตอบแทนผู้อื่นได้ แต่ส่วนของตนสามารถตอบ

ได้ว่า ตนไม่ได้กดบัตรแทนใคร ส่วนที่ปรากฏภาพว่า เหมือนตนกดบัตร 2 ครั้งนั้น เหตุ เพราะเครื่องที่ตนนั่งมักจะเสีย

บ่อยๆ ตนไม่แน่ใจว่า กดบัตรติดแล้วหรือยัง จึงชักบัตรใบที่ตนใช้ลงคะแนนไปเสียบช่องข้างๆ เพื่อตรวจดูว่า ไฟ

ลงคะแนนขึ้นหรือยัง แต่ตนไม่ได้ปล่อยมือออกจากบัตรเลย ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏเป็นภาพว่า ตนดึงบัตรจากอีกช่องไป

เสียบอีกช่องหนึ่ง แต่ไม่ใช่การเสียบบัตรแทนใคร 

เมื่อถามว่า มีชาวบ้านทักมาถามกรณีที่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ น.ส.ภาดาท์ กล่าวว่า ชาวบ้านไม่มีแต่มีเพ่ือนทักมา

ถามบ้างว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร เมื่อถามว่า ได้เรียกเข้าชี้แจงกับผู้ใหญ่กรณีดังกล่าวแล้วหรือไม่ ว่า ไม่ได้เสียบบัตรแทน

ใคร น.ส.ภาดาท์ กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1754381 
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23 ม.ค. 2563 17:00 น. 

เลือดทะลัก 8 อดีตผูส้มัคร ส.ส.อีสาน ตบเท้าไขก๊อก ยื่นใบลาออกทิง้ ปชป. 
8 อดีตผู้สมัคร ส.ส.อีสาน "ประชาธิปัตย์" ตบเท้ายื่นใบลาออก "อรรถวิชช์" รับมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ ถกซบพรรคจริง 
ยันกลุ่มเหล่านี้ไม่มีความขัดแย้ง ปชป. ด้าน "บุญรักษา พรมวัง" 1 ใน 8 คนลาออก โพสต์เฟซฯร่ าลา พร้อมเปิด
เหตุผลไขก๊อก 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ภายหลังที่ นายกรณ์ 
จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง และ ส.ส.ประชาธิปัตย์ หลายสมยั ประกาศลาออก ไปก่อนหน้านี้ เพื่อไปจัดตั้งพรรคการเมือง
ใหม่ ร่วมกับ นายอรรถวิชช์ สวุรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเกิดขึ้น
อีก เนื่องจากยังมีสมาชิกพรรคอีกหลายคน ทยอยลาออกต่อเนื่อง ล่าสุดมีรายงานว่า ได้มีอดีตผู้สมัคร ส.ส.ประชาธิปตัย์ 
ภาคอีสาน มายื่นใบลาออกจากพรรค เพ่ิมอีก 8 คน คือ 

 1.นายปรีชญา ฉ่ ามณี อดีตผู้สมัคร ส.ส.อุบลราชธานี เขต 7  
2.นายบุญสอน สามัคคี อดีตผู้สมัคร ส.ส.อุบลราชธานี เขต 5 
3.นายบุญรักษา พรมวัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 5 
4.นายประธาน สุทธิคีรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 4 
5.นายปฏิณญา วิเชฏฐพงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 
6.นายภูมิบดี วิเชฏฐพงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 
7.นางกมลวรรณ มณีศรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 3 
8.นายอดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เลย เขต 3 

โดย นายอรรถวิชช์ กล่าวยอมรับว่า "มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอดีต ผู้สมัคร ส.ส.อีสาน พรรคประชาธิปัตย์ เข้า
มาพูดคุยหารือจริง แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการ ที่ก าลังจะตั้งพรรคใหม่ ผมเรียกว่า รวมพลคนมีของทั้งหลายมาอยู่
ในพรรค โดยเย็นนี้จะมีอีกกลุ่มเข้ามาหารือด้วย ยืนยันว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ ไม่ได้มีความขัดแย้งกับพรรค
ประชาธิปัตย์" 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา นายบุญรักษา พรมวัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 สกลนคร 
พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของกลุ่มผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน ที่ยื่นใบลาออก ได้โพสต์เฟชบุ๊ก เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่
ผ่านมา ระบุว่า "ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอขอบพระคุณส าหรับโอกาส และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากบ้านหลังนี้ ที่ชื่อ 
"ประชาธิปัตย์" ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้ความเมตตาในตัวผม ท าให้มีโอกาสได้ท า
ในสิ่งที่ฝัน ได้ท าในสิ่งที่ตั้งใจ เพื่อจะได้มีโอกาสได้ท างานเพ่ือสังคม เพราะนั่นคือเป้าหมายหลักในการก้าวเข้าสู่ถนนสาย
การเมืองของผม 
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นายบุญรักษา ระบุต่อว่า "ทั้งนี้หลังการเลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค.62 ผมมีโอกาสร่วมงานกับท่านกรณ์ จาติกวณิช 
ในฐานะผู้ช่วย ส.ส.ของท่าน ท าให้ได้เห็นถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ และวิธีการท างานที่แตกต่างของคุณกรณ์ท่ีอยากพัฒนา
บ้านเมือง ก้าวข้ามความขัดแย้งทุกรูปแบบ มุ่งสู่เป้าหมายที่ส าคัญที่สุด คือ การน าพาประเทศชาติไปสู่ทิศทางที่ควรจะ
เป็น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ท างานการเมืองในแนวแบบปฏิบัตินิยม เอางานเป็นที่ตั้ง 
ดังจะเห็นได้ว่าคุณกรณ์ท่านไม่เคยทะเลาะกับใคร การอภิปรายในสภามุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้อง และรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชน และการแก้ไขเศรษฐกิจเป็นหลัก (ซ่ึงเป็นปัญหาเร่งด่วน) โดยการเมืองที่คุณกรณ์อยากจะท า
คือการเมืองแบบ "ปฏิบัตินิยม" คือ เน้นการปฏิบัติ ปฏิบัติและปฏิบัติจริงๆ 

นายบุญรักษา ระบุต่อว่า "โดยเมื่อไม่ก่ีวันมานี้คุณกรณ์ตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือก่อตั้งพรรค
การเมืองที่จะผลักดันวิธีการท างานในแบบของคุณกรณ์ คือ การเมืองแบบ "ปฏิบัตินิยม" จึงท าให้ผมและเพ่ือนอดีต
ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีก 3 ท่านในฐานะผู้ช่วย ส.ส.กรณ์ จึงมีความเห็นตรงกันว่า พวกเราจะช่วยท่านปฏิบัติ
ภารกิจในครั้งนี้ ให้ส าเร็จดังปณิธานที่ท่านตั้งใจซึ่งเราสัมผัสได้ ซึ่งวันนี้ถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ยากล าบาก
เหลือเกิน แต่เพ่ือให้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้และเชื่อว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อส่วนรวมเท่าที่เราจะท าได้ 
วันนี้ผมจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือเดินตามความฝันของเด็กบ้านนอกคนนี้ต่อไป" 
 
ฮ็ษ.ฮฺ. : https://www.thairath.co.th/news/politic/1754493 
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24 ม.ค. 2563 05:15 น. 

 

 

 

"ชวน" ยัน-ผิดแน่ๆ กรดียับ ส.ส.พลังประชารฐั ยังมาถามกลางสภา ปมเสียบบัตรแทน 

ประธานสภาฯส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ตอกฝาโลง ส.ส.ฝาก เสียบบัตรแทนกันท าไม่ได้
ทุกกรณี แม้เครื่องลงคะแนนมีไม่พอ ส.ส.รัฐบาลซักยิบข้อสงสัย เด็กพลังประชารัฐถึงกับอึ้งตั้งโจทย์ถ้า ส.ส.นั่งอยู่ 3 คน
อีกคนเอ้ือมไปเสียบบัตรไม่ถึง ให้เพื่อนกดลงคะแนนแทนได้หรือไม่ “ชวน” ฟันธงเปรี้ยงผิดแน่ๆ “ชัยวุฒิ” อ้างดื้อๆ เป็น
อุบัติเหตุ โอดกดลงคะแนนมันยากจริงๆ “ภริม” ยันสุดวิสัยช่วย “ทวิรัฐ” ยื่นมือเสียบบัตรกดปุ่มใต้โต๊ะไม่ได้ “เทพไท” 
ชงติดตั้งซีซีทีวีกว่า 10 จุดในห้องประชุมสุริยัน ส่อง ส.ส.ลงมติ 
ปธ.สภาฯยื่นตีความ พ.ร.บ.งบฯปี 63 

เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 23 ม.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการ
เผยแพร่คลิปการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พลังประชารัฐ และ ส.ส.ภูมิใจไทย ในการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ว่า สภาฯต้องตรวจสอบทุกกรณี ไม่เช่นนั้นจะไม่ยุติธรรม ไม่ว่าจะเสียบบัตรแทนกันในกรณีใด ก็
ท าไม่ได้ แม้เครื่องลงคะแนนในห้องประชุมมีไม่เพียงพอ แต่ ส.ส.ไม่สามารถฝากบัตรเสียบแทน กันได้ โดยทั่วไป ส.ส.จะ
ไม่ยุ่งกับบัตรคนอ่ืน ส่วนค าร้องที่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขั้นตอนการตราร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ที่ฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายค้านยื่นให้ตีความว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น อยู่ระหว่างให้เลขาธิการสภาฯตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดว่า
ถูกต้องหรือไม่ จะส่งกลับมาที่ตนเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 23 ม.ค.เพราะต้องรีบ ไม่สามารถวินิจฉัยอะไร
แทนศาลรัฐธรรมนูญได้ ต้องรอดูว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าใด เชื่อว่าไม่นานคงรู้ผล ศาลฯทราบดีว่าต้องรีบ
พิจารณาเรื่องนี้ 
ถ้าเป็นโมฆะให้ใช้ของเก่าไปก่อน 

เมื่อถามว่า หากร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 เป็นโมฆะจริงจะมีทางออกอย่างไร นายชวนตอบว่า ตามปกติถ้า
งบประมาณปีใหม่ยังไม่เริ่มใช้ ให้ใช้งบฯเดิมไปก่อน ดังนั้นเงินเดือนของข้าราชการเป็นไปตามปกติ เพียงแต่โครงการ
พัฒนาต่างๆไม่สามารถเดินหน้าได้ ส่วนการแก้ไขปัญหาเสียบบัตรแทนกันในอนาคต เหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียน
ส าหรับทุกพรรคและทุกคน เชื่อว่าพรรคไม่มีใครเจตนาให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น แต่เพราะมีสมาชิกบางคนไม่ระวัง ทั้งที่ย้ าไปแล้ว
ว่า วันเด็ก ส.ส.ไปร่วมกิจกรรมไม่ได้ ติดภารกิจพิจารณางบฯ ต้องยอมรับว่าสภาฯแห่งนี้ยังไม่พร้อมส าหรับการประชุม 
ส.ส.ยังไม่มีที่นั่งประจ า ต้องยืมห้องประชุมวุฒิสภาใช้ แต่หาก ส.ส.มีที่นั่งประจ าจะทราบว่าใครลงคะแนนอย่างไร เป็น
เครื่องประจ าเหมือนห้องประชุมวุฒิสภา แต่เหนือสิ่งอื่นใด ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบแต่ละบุคคล 
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“รังสิมา” ดันสแกนม่านตา-ลายนิ้วมือ 
ที่รัฐสภา น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า เหตุเสียบบัตรแทนกัน หากจะ

แก้ปัญหาที่ตัวบุคคลอาจท าได้ยาก จึงจะเสนอต่อประธานสภาฯให้ปรับแบบมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แสดงอัตลักษณ์
บุคคลแทนเครื่องเสียบบัตรแสดงตน เช่น การสแกนม่านตา หรือเครื่องสแกน ลายนิ้วมือบุคคล ส่วนตัวรับได้ถ้าฝากให้
เพ่ือน ส.ส.คนอ่ืนกดบัตรแทน หากเจ้าของบัตรอยู่ในที่ประชุมด้วย เพราะมีตัวตนอยู่ในที่ประชุม ต้องยอมรับว่าห้อง
ประชุมสุริยันมีเครื่องลงคะแนนแค่ 350 เครื่องไม่พอกับ ส.ส. 500 คน จึงอาจต้องฝากบัตร ส.ส.ให้เพ่ือนเสียบลงคะแนน
แทน เกิดข้ึนทั้งในฝ่ายค้านและรัฐบาล แต่ไม่เห็นด้วยกับ ส.ส.ที่ขาดความรับ ผิดชอบโดดประชุมสภา ไม่อยู่ในห้อง
ประชุม หรือ เดินทางไปต่างประเทศ แต่กลับมีการโหวตลงคะแนน แทน ผิดกฎหมายชัดเจน 
“เทพไท” ชงติด CCTV จับผิด ส.ส. 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะ กมธ.กิจการสภาฯ 
กล่าวว่า การเสียบบัตรแทนกันเป็นปรากฏการณ์ซ้ าซากทุกยุคสมัย อยู่ที่จิตส านึก ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบแต่
ละบุคคล ได้พิจารณาค าร้องกรณีการกดบัตรแทนของนายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี เมื่อครั้งลงมติญัตติเพ่ือตั้งคณะ 
กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 ไม่สามารถตรวจสอบหาตัวผู้กระท าผิดได้ เพราะกล้องบันทึกภาพ
ถ่ายทอดสดของทีวีรัฐสภาไม่สามารถจับภาพขณะกดบัตรได้ทั่วถึง มติคณะ กมธ.เสนอให้ส านักงานเลขาธิการสภาฯ
จัดซื้อติดตั้งทีวีวงจรปิด (CCTV) กว่า 10 ชุดติดตั้งในห้องประชุมสุริยัน จับภาพตรวจสอบการลงมติทุกครั้ง ป้องปรามให้
เกรงกลัว ไม่ให้ ส.ส.กดบัตรลงคะแนนแทนกัน 
วิปรัฐบาลอ้างตาใสเป็นอุบัติเหตุ 

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) พร้อม น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลัง
ประชารัฐ ที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เผยแพร่ ส.ส.กดบัตรลงคะแนนแทน ส.ส.คนอ่ืนระหว่าง
การลงมติพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่า ยืนยันว่าวิปรัฐบาล
และพรรคพลังประชารัฐไม่มีนโยบายให้ ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน หากใครไม่มาประชุมจะไม่มีการลงคะแนน
แทนให้ ปัจจุบันมีปัญหาเครื่องลงคะแนนไม่เพียงพอ พรรคพลังประชารัฐมีช่องลงคะแนนแค่ 68 ช่อง แต่มี ส.ส. 117 
คน ใน 1 ช่องย่อมมีการเสียบบัตรลงคะแนน 1-3 ใบเป็นเรื่องปกติ ส่วนใหญ่แล้ว ส.ส.จะเสียบบัตรลงคะแนนกันเอง แต่
กรณีท่ีเกิดปัญหาในคลิปเป็นอุบัติเหตุมี ส.ส.วางบัตรไว้บนโต๊ะแล้วก้มลงมาเสียบบัตรในเครื่องไม่ถึง จึงวานให้เพื่อนที่นั่ง
อยู่ใกล้ช่องเสียบบัตร ช่วยเสียบบัตรแทนให้เป็นแค่เฉพาะครั้ง ไม่ได้ท าเป็นประจ า 
แค่ช่วยกันกดลงคะแนนมันยากจริงๆ 

เมื่อถามว่าตามกฎหมายแม้เจ้าตัวจะอยู่ในห้องประชุม แต่ฝากให้เพื่อนช่วยเสียบบัตรให้ก็ไม่สามารถท าได้ ถือ
ว่าท าผิดกฎหมาย นายชัยวุฒิตอบว่า ต้องให้เป็นการตีความของฝ่ายที่มีอ านาจตัดสินว่าท าได้หรือไม่ ยืนยันไม่ใช่การ
ลงคะแนนแทนกัน แต่ช่วยกันลงคะแนนเนื่องจากเครื่องลงคะแนนไม่พร้อม บางครั้งจ าเป็นต้องช่วยเสียบบัตรแทนกัน 
เพราะเข้าไปเสียบเองไม่ได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเพราะเขาไม่สามารถเข้ามากดบัตรเองได้ เมื่อถามว่า ดูเหมือน
ต้องการโยนความผิดให้เป็นเรื่องอุปกรณ์ลงคะแนน นายชัยวุฒิตอบว่า เป็นเพราะช่องเสียบบัตรลงคะแนนไม่พอจึงต้อง
ช่วยกันแก้ปัญหา เพ่ือให้การประชุมราบรื่น ถือเป็นอุบัติเหตุเรื่องความจ าเป็นในบางครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้เราท าเพ่ือ
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แก้ปัญหาเรื่องเครื่องลงคะแนนไม่พอ ไม่มีเจตนาหรือนโยบายเสียบบัตรแทนกัน ผู้สื่อข่าวถามว่าเหมือนอยากบอกว่า
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ นายชัยวุฒิตอบว่า ไม่ขอตอบ แต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สภาฯ ไม่มีความพร้อมเรื่องเครื่อง
ลงคะแนน ถ้าไม่ได้เข้าไปนั่งด้วยตนเอง จะไม่มีทางรู้เลยว่าการกดมันยากจริงๆ 
“ภริม” ยันสุดวิสัยเพื่อนเอื้อมมือไม่ถึง 

น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ชี้แจงว่าเมื่อตนได้ลงคะแนนเสร็จแล้วปรากฏว่านาย
ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ เอาบัตรลงคะแนนมาวางไว้บนโต๊ะที่ตนนั่งอยู่ใกล้ช่องเสียบ
บัตร นายทวิรัฐเข้ามายังที่นั่งเพ่ือเสียบบัตรด้วยตัวเองไม่ได้ จึงบอกให้ตนช่วยกดลงคะแนนให้ เป็นการกดบัตรให้ตาม
เจตนารมณ์ที่นายทวิรัฐบอก ไม่ได้ลงคะแนนตามเจตนารมณ์ของตนเอง เมื่อถามว่า โดยหลักการแล้วไม่ว่าจะเป็นบัตร
ใคร เจ้าตัวต้องลงคะแนนด้วยตัวเอง คนอ่ืนไม่สามารถลงคะแนนให้ได้ น.ส.ภริมตอบว่า ด้วยสถานการณ์ที่ไม่พร้อมทั้ง
ช่องเสียบบัตรและที่นั่งที่มีแค่ 68 ช่องหากจะให้วิ่งกลับไปกลับมา อาจลงคะแนนได้ไม่ทัน เป็นเหตุสุดวิสัยที่เจ้าตัวไม่
สามารถยื่นมือมาเสียบเองได้ เพราะปุ่มกดอยู่ใต้โต๊ะ เมื่อถามว่าถ้ากดลงคะแนนเองไม่ได้ สามารถใช้วิธีขานชื่อลงคะแนน
แทนได้ น.ส.ภริมตอบว่า เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ 
“สรศักดิ์” โทษถูกตัดงบฯเลยเกิดปัญหา 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ กล่าวถึงปัญหาการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.ระหว่างการ
ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ว่า รู้สึกเสียดายก่อนหน้านี้รัฐสภาแห่งใหม่ถูกออกแบบส าหรับแก้ปัญหา
กดบัตรแทนกัน ตั้งใจใช้เครื่องลงคะแนนแบบสแกนลายนิ้วมือแทนการเสียบบัตรแบบเดิม แต่ในปี 2560-2561 เมือ่ถึง
เวลาต้องตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลกลับตัดลดงบประมาณจากที่เสนอขอไป 8 พันล้านบาท 
เหลือเพียง 3 พันล้านบาท จึงจ าเป็นต้องตัดลดงบฯจัดซื้อเครื่องดังกล่าว ประกอบกับมีอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไป
ร้องเรียนถึงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ท าให้สภาฯต้องตัดงบฯส่วนนี้ออกไป 
อนค.แนะใช้โปรแกรมแสดงที่นั่ง ส.ส. 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาฯ มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานการ
ประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาต่างๆ โดยนายไกลก้อง ไวทยาการ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ หารือขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.ว่า ในฐานะประธานคณะ
อนุ กมธ.ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ กมธ.กิจการสภาฯ ขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาการเสียบ
บัตรลงคะแนนแทนกันเป็น 3 ระยะคือ 1.ระยะเฉพาะหน้า ปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลการลงคะแนนที่แสดงชื่อและ
ต าแหน่งที่นั่งของ ส.ส.ในห้องประชุม จึงระบุได้ว่าที่นั่งในต าแหน่งใดมีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกัน แต่ข้อเสียคือ ระบบ
นี้ไม่ได้บันทึกเอาไว้ ดังนั้น ควรมีโปรแกรมบันทึกการลงคะแนน เพ่ือเวลามีปัญหาจะน ามาตรวจสอบได้ 2.ระยะกลาง 
เมื่อย้ายการประชุมสภาฯไปห้องประชุมแห่งใหม่ที่ห้องประชุมสุริยัน ควรติดกล้องวงจรปิด 3.ระยะยาว ในปี 2564 ควร
มีระบบยืนยันตัวตนร่วม เช่น การสแกนลายนิ้วมือ ประธานสภาฯต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้เป็นวงจรด่างพร้อยของรัฐสภา 
คนเรามีดีมีชั่ว ถ้าเราออกแบบที่ดีจะท าให้ลดการทุจริตได้ ขณะที่นายชวน กล่าวตอบรับว่าขอขอบคุณส าหรับความ
คิดเห็นจะหาโอกาสหารือกับนายไกลก้องต่อไป 
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ส.ส.ผวารุมซักถามปมข้อสงสัย 
ต่อมาเวลา 11.30 น. เสร็จจากวาระหารือและรับทราบรายงานแล้ว ที่ประชุมสภาฯเข้าสู่การพิจารณาร่าง

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมสภาฯ และกรรมาธิการ ตามท่ีคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมสภาฯและกรรมาธิการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ช่วงลงมติรายมาตราวาระ 2 ในข้อ 3 ร่างประมวล
จริยธรรม ส.ส.หลายคนพากันซักถามข้อสงสัยการเสียบบัตรลงคะแนน อาทิ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรค
ภูมิใจไทย ถามว่ากรณีมีบัตรเสียบคาไว้ในเครื่องอยู่แล้วมี ส.ส.ไปดึงบัตรออก แล้วไปเสียบบัตรของตัวเองเข้าไปแทน 
บังเอิญถูกกล้องจับภาพไว้ได้จะถูกกล่าวหาว่าเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ นายชวนชี้แจงว่าต้องดูท่ีเจตนาเป็น
หลัก 
“ชวน” ฟันธงผิดแน่กดแทนคนเอื้อมไม่ถึง 

ขณะที่ ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ ถามว่าถ้า ส.ส.นั่งกันอยู่ 3 คนในพ้ืนที่ แต่อีกคน
เอ้ือมไปเสียบบัตรลงคะแนนไม่ถึง แล้วให้ตนไปกดลงคะแนนแทนให้จะผิดหรือไม่ นายชวนตอบด้วยน้ าเสียงขึงขังว่า 
“ผิดแน่ๆครับ” ส.ส.หลายคนต่างอ้ึงเมื่อได้ยินค าตอบ หันหน้าไปมองกันเลิกลั่ก ทั้งนี้การลงมติวาระ 2 ร่างข้อบังคับ
ประมวลจริยธรรมสภาฯ ส.ส.หลายคนใช้วิธีขานชื่อแสดงมติ จนกระทั่งลงมติวาระ 2 เสร็จสิ้นครบทุกข้อแล้ว ที่ประชุม
จึงลงมตวิาระ 3 เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวด้วยคะแนน 317 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1754753 
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.11 น. 
 
 
 

อดีตผูส้มัครส.ส.โพสตภ์าพร่ าลาเพื่อน ๆ เปิดใจเหตุผลทิ้ง'ประชาธิปตัย์' 
  วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญรักษา พรมวัง อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 5 สกลนคร พรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 8  ของกลุ่มผู้สมัครส.ส.ภาคอีสาน ที่ยื่นใบลาออก ได้โพสต์เพชบุ๊กเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่
ผ่านมา โดยมีเนื้อหาระบุว่า 
"ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอขอบพระคุณส าหรับโอกาสและประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับจากบ้านหลังนี้ ที่ชื่อ “ประชาธิปัตย์” 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้ความเมตตาในตัวผม ท าให้มีโอกาสได้ท าในสิ่งที่ฝัน ได้
ท าในสิ่งที่ตั้งใจ เพ่ือจะได้มีโอกาสได้ท างานเพ่ือสังคมเพราะนั่นคือเป้าหมายหลักในการก้าวเข้าสู่ถนนสายการเมืองของ
ผม ทั้งนี้ หลังการเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสร่วมงานกับท่านกรณ์ จาติกวณิช ในฐานะผู้ช่วย 
ส.ส. ของท่าน ท าให้ได้เห็นถึงความตั้งใจที่แน่วแน่และวิธีการท างานที่แตกต่างของคุณกรณ์ ที่อยากพัฒนาบ้านเมือง ก้าว
ข้ามความขัดแย้ง ทุกรูปแบบ มุ่งสู่เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดคือการน าพาประเทศชาติ ไปสู่ทิศทางที่ควรจะเป็น มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ท างานการเมืองในแนวแบบปฏิบัตินิยม เอางานเป็นที่ตั้ง ดังจะเห็นได้ว่า 
คุณกรณ์ท่านไม่เคยทะเลาะกับใคร การอภิปรายในสภามุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องและรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชน และการแก้ไขเศรษฐกิจเป็นหลัก (ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน) โดยการเมืองที่คุณกรณ์ อยากจะท าคือการเมือง
แบบ “ปฏิบัตินิยม” คือเน้นการปฏิบัติ ปฏิบัติ และปฏิบัติ จริง ๆ 

โดยเมื่อไม่กี่วันมานี้คุณกรณ์ ท่านตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือก่อตั้งพรรคการเมืองที่จะผลักดัน
วิธีการท างานในแบบของคุณกรณ์ คือ การเมืองแบบ “ปฏิบัตินิยม” จึงท าให้ผมและเพ่ือนอดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรค
ประชาธิปัตย์ อีก 3 ท่านในฐานะผู้ช่วย ส.ส.กรณ์ จาติกวณิช จึงมีความเห็นตรงกันว่าพวกเราจะช่วยท่านปฏิบัติภารกิจ
ในครั้งนี ้ให้ส าเร็จดังปณิธานที่ท่านตั้งใจซึ่งเราสัมผัสได้ 

ซึ่งวันนี้ถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ยากล าบากเหลือเกิน แต่เพ่ือให้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้และเชื่อว่าเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อส่วนรวมเท่าที่เราจะท าได้ วันนี้ผมจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  
เพ่ือเดินตามความฝันของเด็กบ้านนอกคนนี้ต่อไป... 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468185/preview 

 

 

https://www.naewna.com/politic/468185/preview


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

  

ประชาธิปัตย์หมดเวลาแล้ว? 
เผยแพร่: 23 ม.ค. 2563 11:51   ปรับปรุง: 23 ม.ค. 2563 20:17    

 
 
  การลาออกของกรณ์ จาติกวณิช จากพรรคประชาธิปัตย์ ถ้ามองในแง่ส่วนตัวเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเลือกไปมากกว่า
นี้เพราะชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เลือกใช้กรณ์แล้ว แต่หันไปใช้ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ทายาทของศุภชัยแทน ดังนั้น
การอยู่ในพรรคก็เหมือนของที่เก็บไว้บนหิ้งหรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นได้แค่หางราชสีห์ 
  แต่จากโครงสร้างของรัฐธรรมนูญที่มองเห็นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว มันเห็นโอกาสของการน าพรรคแบบ “วีร
ชนเอกชน” แบบธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่น าพรรคชนะเกินความคาดหมาย โดยขายธนาธรเพียงคนเดียวหรือแบบเสรี
พิศุทธ์ที่ได้ไป 10 ที่นั่งหรือแบบมิ่งขวัญที่เขย่าในสัปดาห์ท้ายๆ แต่ได้ไปถึง 6 เสียง ทุกพรรคมีโครงสร้างเหมือนกันคือ
ขายหัวหน้าพรรคคนเดียว 

ผมคิดว่ากรณ์เห็นช่องทางตรงนี้ว่าเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีห์ จึงโดดมาตั้งพรรคเองร่วมกับอรรถวิชช์ 
สุวรรณภักดี ซึ่งคนที่เติบโตมาด้วยกันกับอรรถวิชช์ และร่วมเวที กปปส.หันไปซบลุงตู่กันหมด อยู่ในพรรคไปก็เปล่า
เปลี่ยวเอกา รวมทั้งคงมองแล้วว่าในเจนเนอเรชั่นนี้พรรคประชาธิปัตย์ขายยากแล้ว เลยโดดเรือหนีไปลงแพกรณ์ ผมคิด
ว่าพรรคนี้น่าจะมีศักยภาพพอที่จะได้ ส.ส.สักจ านวนหนึ่ง ถ้าสามารถคัดตัวที่ใหม่แต่โดดเด่นไม่ซ้ าหน้าเก่าได้ และต้องมี
ก าลังพอจะส่งให้ได้ครบทุกเขต แต่ปัญหาที่น่าคิดคือกรณ์และอรรถวิชช์ จะลงเขตไหมเพ่ือช่วยเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อ
หรือลงบัญชีรายชื่อเพ่ือหวังจะมีคะแนนรวมให้ตัวเองเข้ามา ซึ่งเห็นแล้วว่าคิดพิลึกแบบ กกต. 3-4 หมื่นก็ได้แน่ 1 ที่แต่
ตลกไหมถ้าอยากได้ 2 ที่ต้องได้ 1.4 แสนสมมติตามค่าพึงมีครั้งนี้คือ 7 หมื่นหรือได้ 3 ต้องได้ 2.1 แสนจะลงแบบไหน
ต้องคิดให้ละเอียด 

ผมไม่คิดว่าตัวของกรณ์จะแรงแบบธนาธรเพราะเป็นของค้างสต็อกไม่ได้ใหม่และสดแบบธนาธร และไม่มีสื่อใน
มือเกื้อหนุนเท่าธนาธร ปัญหาของกรณ์ตอนนี้ก็คือเขามีความป๊อปปูลาร์แบบมิ่งขวัญไหม มีพลังส่วนตัวแบบเสรีพิศุทธ์
ไหม มีคนที่มีศักยภาพพอมาลงเป็นเบี้ยเก็บคะแนนเขตมากพอไหม หรือถ้าลงเขตเองมันจะเสี่ยงเกินไปไหม 
อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าพรรคของกรณ์อย่างน้อยก็น่าจะได้สัก 5-10 ที่นั่ง และครั้งหน้าก็ได้ร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีซึ่ง
ดีกว่าไปต่อแถวในพรรคประชาธิปัตย์ แต่ถ้าจะได้มากกว่านี้ส่วนตัวผมว่ายากครับ เว้นเสียแต่ว่าพรรคเฉพาะกิจอย่างพลัง
ประชารัฐปิดฉากลงแล้ว 
แต่การทยอยลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ของหลายคนส าหรับผมแล้วมองว่าไม่มีอะไรสูญเสียส าหรับพรรค
ประชาธิปัตย์ เพราะพูดตรงๆ ว่าเจนเนอเรชั่นเก่าๆ ของพรรคนั้นหมดเวลาที่จะน าพรรคกลับมาเติบโตแล้ว ตอนนี้สภาพ
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ความเป็นพรรคเก่าแก่นั้นแทบจะไม่มีความหมายส าหรับการเลือกตั้งเลย  มวลชนที่เคยภักดีต่อพรรคอาจจะยังเหลือ
มั่นคงอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงไป 
แม้พรรคจะเคยตกต่ าในวันที่คนกรุงเทพฯ มีตัวเลือกใหม่ แต่ในอดีตสุดท้ายคนก็กลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีก แต่
การถูกทิ้งครั้งนี้ผมคิดว่าอาจไม่มีโอกาสจากคนกรุงเทพฯ อีกแล้ว ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงและผลัดรุ่นครั้งใหญ่ที่ต้องใช้เวลา
ยาวนาน 

ผมยังคิดว่าจะมีคนลาออกจากพรรคมากกว่านี้อีกในการเลือกตั้งครั้งหน้า จับตาดูว่า ปีก กปปส.ที่ยังไม่ทิ้งพรรค 
และยังอยู่กับพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้จะยังอยู่ไหม ถ้าให้ผมฟันธง ผมเชื่อว่า ไม่อยู่ครับ เพราะเขามองเห็นแล้วว่า การ
เลือกตั้งในภาคใต้เสื้อคลุมประชาธิปัตย์ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นอีกต่อไป 
แต่ข้อดีก็คือการเป็นพรรคเก่าแก่ที่ฝังรากลึกในการเมืองไทย ประวัติศาสตร์ของพรรคนั้นอาจท าให้พรรคประชาธิปัตย์
ยังคงอยู่ได ้แต่จะกลับมาเติบใหญ่ได้ไหมอยู่ที่ปัจจัยภายในของพรรคเองว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แค่ไหน 
ดังนั้นอย่าเสียเวลาอาลัยอาวรณ์เลยครับ  หาแนวทางในการกู้พรรคกลับมาอยู่ในใจประชาชน  นั่นคือต้องการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งตัวบุคคล และนโยบายพรรคที่จะครองใจประชาชนให้ได้ อาจจะยากในรุ่นนี้เพราะพรรค
ประช า ธิ ปั ต ย์ ถู กปั ดป้ า ย แบ่ ง ฝ่ า ย ไ ว้ แ ล้ ว จ ากกา รแตกแยกทา งก า ร เ มื อ ง ไทย ใน รอบสิ บ กว่ า ปี ม านี ้
คนฝั่งหนึ่งซึ่งมีอ านาจเลือกตั้งในยุคนี้อย่างไรเสียก็ไม่เปลี่ยนใจมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้ว  แถมพรรคยังมีคู่แข่งจาก
ฝั่งเดียวกันคือพรรคพลังประชารัฐที่แย่งมวลชนเก่าๆ ไปเกือบหมด 

ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ต้องรอเวลาอาจยาวนานถึงรุ่นต่อรุ่นล้างเลือดใหม่คิดค้นแนวทางใหม่ เพ่ือหานโยบาย
ที่โดนใจประชาชนและรอคอยให้พรรคพลังประชารัฐที่น่าจะเป็นเพียงพรรคเฉพาะกิจล่มสลายไปตามกาลเวลา  รวมถึง
ท าให้ค่านิยมแบ่งฝ่ายเลือกข้างของการเมืองไทยหมดไป ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปีหรือรอคอยเด็กวันนี้เติบใหญ่ในวัน
หน้า และหาจุดร่วมที่จะครองใจเขาให้ได ้
ตอนนี้มองเห็นอยู่แล้วว่าคนที่มีอยู่ในพรรคศักยภาพที่มีอยู่ ถ้าเลือกตั้งในเร็วๆ นี้ก็ไม่มีวันที่จะฟ้ืนคืนมาเหมือนเก่าอาจจะ
แย่ลงไปกว่านี้อีก ดังนั้นไม่ควรไปเสียเวลาอาลัยอาวรณ์ใช้ความเป็นสถาบันของพรรคมองไปวันข้างหน้าสร้างบุคลากร
ของพรรคขึ้นมารอคอยอย่างอดทน 
แม้ว่าดอกผลอาจจะยังไม่ออกในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งของพรรคจะต้องอดทนเรียนรู้ เพ่ือ
ปรับตัวให้ทันยุค และหวังผลในเจนเนอเรชั่นต่อไปว่าจะยังคงยืนหยัดต่อไปได้ 
  อย่าลืมที่มาของแมลงสาบที่ผู้เสนอทฤษฎี ‘แมลงสาบ’ ต่อพรรคคือ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตรองปลัด
ทบว งมหา วิ ท ย าลั ยที่ แ น ะน า ใ ห้ ป รั บ ตั ว แบบ  ‘ แมล งส าบ ’ อย่ า เ ป็ น  ‘ไ ด โ น เ ส า ร์ ’  ที่ ร อ วั น สู ญ พัน ธุ์ 
แล้วค านี้แพร่หลายโดยกรณ์ จาติกวณิช นี่แหละที่เอาเรื่องการเปรียบว่าพรรคประชาธิปัตย์เหมือนแมลงสาบที่ฆ่าไม่ตาย
มา เผยแพร่ ต่ อสาธารณะ  จนกระทั่ ง กลาย เป็ นฉายาที่ ฝ่ า ยตรงข้ าม เอามา เสี ยดสีพรรคประชาธิปั ตย์ 
หมดเวลาของเจนเนอเรชั่นนี้ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์แล้ว แต่ถ้าตั้งหลักไม่ได้ก็อย่ามั่นใจว่าจะเป็นแมลงสาบที่ไม่มีวัน
สูญพันธุ์ เพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะแตกดับสลายไปได้ทั้งนั้น  เป็นตถตาที่มีความหมายว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา คือมันเป็นอย่างนี้เองหรือว่ามันเป็นอิทัปปัจจยตาคือเพราะมีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัยสิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีสิ่งนี้ๆ 
เป็นปัจจัยสิ่งนี้ๆ จึงดับลง 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000007354 

https://mgronline.com/daily/detail/9630000007354
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ท าไมต้อง "กดบัตรแทนกนั"? 

24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

 

          สมัยก่อน......... 
                เรือส าเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง 
                สมัยนี้...... 
                ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ! 
                ตั้งแต่ตุลา.๖๒  
                บ้านเมืองพัฒนาผ่านโครงการลงทุนอะไรไม่ได้ เพราะงบประมาณ ปี ๖๓ อยู่ในช่วง สะดุดขั้นตอน
ประชาธิปไตย  
                นี่ก็ผ่านเข้ามามกรา.๖๓  
                กว่าสภาผู้แทนราษฎรจะปล้ าผีลุก-ปลุกผีนั่ง พ.ร.บ.งบประมาณเสร็จ ผ่านวุฒิสภาตามข้ันตอนเสร็จ 
                นึกว่า "งบผ่าน-โครงการเดิน-เงินมา" ซะที  
                การลงทุน การจัดซื้อ-จัดจ้าง ผ่านโครงการลงทุนภาครัฐทั้งหลาย จะได้เป็นตัวฉุดกระชากลากระบบ
เศรษฐกิจที่ติดแหง็ก ให้เขยื้อนซะที  
                ที่ไหนได้ พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนั่นแหละ ด้วย "ภูมิใจไทยร า-ประชาธิปัตย์ร้อง" 
                ไอ้นั่น-อีนี่ "เสียบบัตรแทนกัน" 
                งบประมาณแผ่นดิน "ไฟตัน-น้ ามันชอร์ต" ขึ้นมาทันที  
                ถึงข้ันต้องหามส่งให้ "ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยด่วน  
                เหตุจาก "จิตส านึกคนเจริญไม่ถึงประชาธิปไตย" แต่อยากเป็นประชาธิปไตยอย่างตะวันตกเขาเป็นนั้น  
                กรณี "เสียบบัตรแทนกัน" นี้ ผลก็จะมี ๒ สถาน 
                ๑.แท้ง คือโมฆะทั้งฉบับ 
                ๒.ไม่แท้ง ต้องกลับไปซ่อมบางมาตรา 
                จะสถานไหน ก็ข้ึนอยู่กับวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตามค าร้อง ตามเอกสาร-หลักฐาน  
                และตามค าให้การของ ส.ส.ที่จะต้องเป็นจ าเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองตอนสุดท้าย ซึ่งค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นเข็มชี้ 
                สรุปแล้ว "ทั้งข้ึน-ทั้งล่อง" ไม่ว่าจะด้านไหน งบปี ๖๓ ที่ช้าอยูแ่ล้ว จะต้องช้าต่อไปอีก ๓-๔ เดือนแน่ 
                ภาษีท่ีเก็บๆ ไป ที่จะใช้จ่ายในปี ๖๓ ได้แค่เอาไปเลี้ยงระบบราชการ รวมทั้งพวก ส.ส.เท่านั้น 
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                แต่จะเอาไปลงทุนพัฒนาประเทศไม่ได้เลย จนกว่า พ.ร.บ.จะประกาศใช้ คร่าวๆ ก็โน่นแหละ ไม่หนี
พฤษภา. 
                แต่ไม่ต้องกลัว ในทางเทคนิคแก้ไขได้ การลงทุนตามโครงการต่างๆ ไม่สะดุดแน่  
                แต่ค าว่า "งบฯ ไม่ผ่าน" มันสร้างบรรยากาศลบต่อการลงทุนของภาคเอกชนทุกด้าน  
                ไม่ต่างกับ "เงินไม่มา-กาไม่เป็น" สักเท่าไรนัก คือคนเรา เมื่อบรรยากาศไม่อ านวย  
                ค าว่า "ความเสี่ยง" มันจะเข้ามาแทนค าว่า "ความม่ันใจ"! 
                แล้วจะโทษใคร........? 
                ปล้นทอง ก็โทษประยุทธ์ ฝุ่นคลุ้ง ก็โทษประยุทธ์  
                "ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน"......... 
                จะไม่โทษประยุทธ์ มันก็เสียหมา "แดงอมส้ม-ส้มอดแดง" น่ะซี! 
                โลกนี้ ไม่มีอะไรบังเอิญ อะไรจะเป็นไป มันก็ต้องเป็นไป ฉะนั้น อย่าไปเสียหัวกับมัน 
                และไม่ต้อง "เถียง-ทะเลาะ-อวดรู้" ให้มากความกันไป พ.ร.บ.งบฯ จะแท้ง-ไม่แท้ง รอศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยดีที่สุด 
                ระหว่างนี้ เรามาดูตามหลัก "ผลย่อมมาจากเหตุ" ดีกว่า ว่าท าไม ส.ส.จึง "หนังหนา" กันขนาดนี้? 
                เพราะเรื่อง "เสียบบัตรแทนกัน" ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ใช่เรื่องเหนือส านึกพ้ืนฐานระดับคนใน "สถาบันนิติ
บัญญัติ" 
                เคยมี ส.ส.ท าอย่างนี้ กฎหมายโมฆะไปแล้ว ถูกตัดสิทธิ์การเมืองไปแล้ว อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา 
"โทษคุก" รออยู่แล้ว  
                ส.ส.ทุกคน ไม่รู้-ก็ต้องรู้ ในกรณีนี้......... 
                ฉะนั้น ต้องส าเหนียก สังวร ระวัง ที่จะไม่เสียบบัตรแทนกัน หรือกระท าในลักษณะโหวตแทนกัน 
                แต่ท าไมยังเหมือนวัวควายที่ไม่ระคายปฏัก มันต้องมีสาเหตุ? 
                ก็เลยไปศึกษาหาความรู้ ได้ข้อเท็จจริงอันเป็น "ส่วนหนึ่ง" ของเหตุ มาว่า 
                ส.ส. ๕๐๐ ขณะนี้ อยู่ในลักษณะ "สัมภเวสี" คือพวกผีเร่ร่อน ไม่มีสถานที่สิงสู่เป็นหลักแหล่ง 
                เพราะห้องประชุมในความเป็น "สภาผู้แทนราษฎร" ที่สัปปายะสภาสถาน เกียกกาย ยังไม่เสร็จ 
                ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้.......... 
                อาศัยห้องประชุม "วุฒิสภา" เป็นที่ประชุมชั่วคราว! 
                วุฒิสมาชิกหรือ ส.ว.มีเพียง ๒๕๐ คน  
                ดังนั้น........ 
                "เครื่องลงคะแนน" จึงมีน้อยกว่าจ านวน ๕๐๐ ส.ส.ที่มาใช้ห้อง 
                ผู้มาอาศัยใช้สถานที่ เท่ากับทุกคน "ไม่มีที่นั่งประจ า" สุดแต่ใครเลือกนั่งตรงไหน 
                และเครื่องลงคะแนน ไม่ได้มีติดอยู่กับทุกที่นั่งเหมือนสภาเก่า 
                ส.ส.มี ๕๐๐ คน เวลา "กดบัตร" จะแสดงตนก็ดี โหวตมติใดๆ ก็ดี ที่จะให้ "กดปุ๊บ -ติดปั๊บ" ในเวลา
อันรวดเร็ว มันจึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ 
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                ก็คิดดู มีเครื่องกดบัตร ๓๐๐ เครื่อง แต่ ส.ส.ต้องใช้กดพร้อมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน ๕๐๐ คน 
                ในเวลาเป็นวินาที หรือไม่เกินนาที ที่ขานกันว่า "ครบครับ...เรียบร้อยครับ" ตามที่ได้ยิน  
                ผมชักสงสัย การเช็กชื่อ-การโหวต ทุกครั้งที่ผ่านมาของ ส.ส.ที่สัปปายะสภาสถาน  
                แน่หรือ ทีไ่ม่ "กดบัตรแทนกัน"!? 
                ฝากเป็นค าถามทิ้งไว้ก่อน และเท่าที่ผมไปศึกษา ก็ยังได้ความเพ่ิมเติมว่า ตามปกติ ที่สภาผู้แทนราษฎรเดิม 
ส.ส.จะมีบัตรคนละ ๒ ใบ 
                ใบหนึ่ง ติดตัว อีกใบ เจ้าหน้าที่รัฐสภาเก็บไว้ เหมือนโรงแรม ถึงเราได้กุญแจห้อง แต่โรงแรมก็ต้องมีเก็บ
ส ารอง 
                แต่เมื่อย้ายมาสภาใหม่ ยังไม่มีห้องประชุมของตัวเอง ส.ส.แต่ละคนไม่มีที่นั่งประจ า  
                ส.ส.จึงมี "บัตรใบเดียว" 
                ผู้ใหญ่ในรัฐสภา ซึ่งไม่ใช่ ส.ส.บอกผมว่า ทางเจ้าหน้าที่รัฐสภาบอก...... 
                "แหย่บัตรคาไว้ได้ เลิกแล้วเขาจะมาเก็บเอง"! 
                มาฟังที่ "นายสรศักดิ์ เพียรเวช" เลขาฯ สภา บอกว่าตรวจสอบสอบแล้ว เหตุเกิดข้ึนได้ใน ๓ กรณ ี
                ๑.บาง ส.ส.เสียบบัตรค้างไว้ มีคนมากดลงมติแทน  
                ๒.บาง ส.ส.เบิกบัตรส ารองไปให้คนอ่ืนเสียบบัตรลงมติแทน ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้เข้าร่วมการประชุม  
                ๓.เสียบบัตรแทนกัน เนื่องจากเครื่องลงคะแนนไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบัน ส.ส.ใช้ห้องประชุมของ ส.ว. ซึ่ง
มีเครื่องลงคะแนนเพียง ๓๑๘ เครื่อง  
                ไม่ครบตามจ านวน ส.ส. ๔๙๘ คนในปัจจุบัน  
                ขาดไป ๑๘๐ เครื่อง ท าให้ ส.ส.ต้องใช้เครื่องในการลงคะแนนซ้ ากัน 
                ก็เป็นข้อมูลต่างกัน ผู้ให้ข้อมูลผม บอกตอนนี้ มีบัตรใบเดียว แต่เลขาฯ สภาผู้แทนบอก "มีบัตรส ารอง" 
                ส่วนประเด็น "เสียบคา" นายสรศักดิ์ไม่ได้บอกให้เคลียร์ว่า ทางเจ้าหน้าที่สภา บอกให้เสียบคาไว้ได้ ช่วง 
"ห้องประชุมยืมใช้" หรือฝ่าย ส.ส.เสียบคาไว้เอง 
                "เสียบคา" นี่ ต้องอธิบายถึงเจตนาให้เคลียร์นะ เพราะมันมีผล "ถึงขั้นคุก" 
                ยิ่งใครใช้กฎหมายแบบ "หัวลูกเต๋า" โดยไม่ไล่เรียงที่มา-ที่ไป ไม่ค านึงด้าน "เจตนา" เป็นฐาน จะอันตราย
มาก 
                เพราะมองตามเหตุผล อย่างกรณี "นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์  
                แสดงหลักฐาน ส.ส.ภูมิใจไทย ตัวไม่อยู่ในที่ประชุม แต่มีชื่อโหวตมาตราต่างๆ ของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 
ด้วย "เสียบบัตรแทนกัน" 
                อย่างนั้น ชัดเจน "กดบัตรแทนกัน" ด้วยเจตนาทุจริต 
                แต่อย่างกรณี โทรทัศน์ช่อง ๗ ถ่ายตอน ส.ส.กดบัตร แล้วน าสรุปทันใด ว่าที่ "กดหลายใบ" คือทุจริต "กด
บัตรแทนกัน" 
                โดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกรณีคุณนิพิฏฐ์นั้น  
                อาจไม่เป็นธรรมกับ ส.ส.เขาก็ได้......... 
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                จนกว่าได้ตรวจสอบว่า ที่กดแทนกันนั้น กดแทนในลักษณะและด้วยเหตุผลใด? 
                เพราะต้องค านึงด้วยว่า........ 
                ๑.ส.ส.มีมากกว่าเครื่องลงคะแนน  
                ๒.บางที่นั่งไม่มีเครื่อง ต้องลุกมากดตรงจุดที่มีเครื่องพร้อมกันหลายคน จึงให้คนเดียวกดแทน 
                ๓.ต้องพิสูจน์ให้ชัดก่อนว่า เจ้าของบัตรมีตัวตนอยู่ที่นั้นด้วยหรือไม่ 
                คือเฉพาะค าว่า "กดแทนกัน" มันผิด ๑๐๐% อยู่แล้ว 
                แต่เมื่อดูข้อเท็จจริง-ดูเจตนา เพียงกดแทนกัน ด้วยเหตุเพราะคนใช้มากกว่าเครื่อง และที่กดนั้น เจ้าของ
บัตร ตัวตนอยู่จริงในสถานที่ตรงนั้น 
                ก็ "สุจริตในเจตนา" ผิดที่กระท า คือ "กดบัตรแทนกัน" ซึ่งตรงนี้ วิญญูชนวินิจฉัยได้ 
                ถ้าเถรตรง ในกรณี "ห้องประชุมยืมใช้" ใครกดแทน ทุบโต๊ะ "ผิดหมด" 
                ผมว่า ที่โหวตกันมาในสภาใหม่ อาจ "โมฆะ" หมดก็เป็นได้ 
                คิดดูทางเป็นจริงซี ส.ส.เกือบ ๕๐๐ คน พอประธานให้กดบัตรลงคะแนนปุ๊บ ไม่ถึง ๓๐ วินาทีมั้ง ผลออกมา
แล้ว? 
                มีเครื่อง ๓๑๘ เครื่อง คนใช้ร่วม ๕๐๐ คน 
                มันเป็นไปได้ทางปฏิบัติจริงหรือ....... 
                ที่ส่วนเกินเครื่องกดอีก "เกือบ ๒๐๐ คน" เข้าคิวกดต่อได้ทุกคน เบ็ดเสร็จไม่ถึง ๓๐ วิ. สูงสุดไม่เกิน ๑ 
นาท?ี 
                กฎหมายน่ะ ต้องยึด แต่ถ้ายึด โดยไม่ค านึง "ข้อเท็จจริง" กฎหมายจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ        
                กรณีโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ส.ส.ฝ่ายค้านร่วม ๒๐๐ คน "งดออกเสียง" แสดงว่าเครื่องลงคะแนนว่าง
จ านวนมากก็จริง 
                แต่การจัดผังที่นั่งแบ่งซีกค้าน-ซีกรัฐบาล และยังแบ่งสัดส่วนเป็นแต่ละพรรค  
                นั่น...ถึงเครื่องลงคะแนนว่าง ใครก็ไม่รู้เครื่องตรงไหนว่าง จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รัฐสภาต้องค านึงและ
เคลียร์ให้ชัด 
                สรุปทั้งหมด ถ้าเป็น ส.ส.ยังทุจริตตั้งแต่เรื่องกดบัตร 
                แล้วจะมีให้รกบ้าน-รกเมืองไปท าไม?.  
เปลวสีเงิน คนปลายซอย ท าไมต้อง-"กดบัตรแทนกัน" 

 
 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/main/detail/55361 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/เปลวสีเงิน
https://www.thaipost.net/main/tag/คนปลายซอย
https://www.thaipost.net/main/tag/ทำไมต้อง-
https://www.thaipost.net/main/detail/55361
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กวนน ้าให้ใส 
สารสม้  

วนัศุกร์ ท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
ล่าสุด สส.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สืบเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การใช้บัตรลงคะแนนของ สส.บางคน ซึ่งมิได้อยู่ในที่ประชุม ลงมติในระหว่าง

การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว 
กระบวนการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ขัดหรือแย้งกับหลักการการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2560 มาตรา 120 หรือไม่? 
หากมีปัญหา จะท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ตกไปทั้งฉบับ หรือเฉพาะมาตราที่มีปัญหา? 
และกรณีนี้จะถือว่าสภาพิจารณาร่างกฎหมายนี้ไม่เสร็จภายใน 105 วัน ตามมาตรา 143 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ

หรือไม่ จะด าเนินการในแต่ละกรณีต่อไปอย่างไร? 
ขณะเดียวกัน ก็มีการกล่าวถึงกรณีในอดีต เมื่อปี 2556 ที่มี สส.พรรคเพ่ือไทยลงคะแนนแทนกัน ในระหว่างการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  
พ.ศ. ... หรือกฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ เป็นอันตกไปมาแล้ว 

1. ส าหรับกรณีกฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทนั้น ปรากฏคลิปว่า นายนริศร ทองธิราช เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง สส.
สกลนคร พรรคเพ่ือไทย ท าการเสียบบัตรแทน สส.คนอ่ืน ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ฯ ในวาระที่สอง 

หลังจากนั้น ก็มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อประธานรัฐสภา เพ่ือร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยให้ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ฯ 
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยื่นเรื่องต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ 
(ป.ป.ช.) เพ่ือไต่สวนด้วย 

พยานหลักฐานส าคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา มีทั้งคลิปวีดีโอการเสียบบัตรแทนคนอ่ืน จ านวนหลายใบ และ
พยานบุคคลในเหตุการณ์ 

อย่างไรก็ตาม นายนริศร ทองธิราช ยังปฏิเสธ โดยชี้แจงว่า ตนเองถือบัตรหลายใบ แต่ไม่ได้ลงคะแนนแทนผู้อื่น  
อ้างว่า มีบตัรหลายใบ ประกอบกับตนเองมีพฤติกรรมเสียบบัตรหลายครั้งในการแสดงตน 
แต่ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ว่า ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนปรากฏว่า สส. แต่ละคนจะมีบัตรฉบับจริงโดยมีรูปภาพเจ้าของ

บัตรได้เพียงคนละ 1 ใบ และจะขอบัตรส ารองได้อีก 1 ใบ ซึ่งบัตรส ารองจะไม่มีรูปภาพเจ้าของบัตร ส่วนภาพที่ปรากฏ
ในคลิปดังกล่าว บัตรแสดงตนทุกใบของนายนริศร เสียบในเครื่องอ่านบัตรและกดปุ่มแสดงตนหรือลงมติมีรูปภาพ
ปรากฏอยู่ทุกใบ ประกอบกับข้อที่นายนริศรกล่าวอ้างนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล ผิดวิสัยของผู้ที่มีฐานเป็นปวงชน
ชาวไทยและขัดต่อพฤติกรรมโดยปกติของวิญญูชน ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น จึงฟังได้ว่า นายนริศร 
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ได้ใช้บัตรแสดงตนและลงมติแทน สส.รายอ่ืนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน
บาท 

2. ในการวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ให้มีอันตกไปทั้งฉบับนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดทั้ง
สองส่วนประกอบกัน ได้แก่ การตรากฎหมายมิชอบ (มีการลงคะแนนแทนกัน) และเนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมายมิ
ชอบ เพราะขัดรัฐธรรมนูญร้ายแรงในเรื่องวินัย การเงิน การคลัง งบประมาณฯ 

แนวทางค าวินิจฉัย สามารถศึกษาได้จาก “ย่อค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3 - 4/2557” บางตอน ดังนี้ 
“...ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว วินิจฉัยแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม

ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ 
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้

เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... นาย น. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 
ได้ใช้บัตรแสดงตนและลงมติแทน สส.รายอ่ืน อันเป็นการละเมิดหลักการพ้ืนฐานของการเป็น สส. ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ขัดต่อหลัก
ความซื่อสัตย์สุจริตที่ สส. ได้ปฏิญาณตนไว้และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 126 วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลท าให้การออก
เสียงลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมพิจารณานั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชาวไทยเมื่อกระบวนการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงถือว่ามติของสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

ประเด็นที่สอง ร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 8 ว่าด้วยการเงิน การคลัง และงบประมาณ หรือไม่ 

แม้ว่าค าว่า “เงินแผ่นดิน” ไม่ได้มีการก าหนดความหมายไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายใด 
แต่เมื่อพิจารณาจากนิยามค าว่า “ตรวจสอบ” ในมาตรา 4แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับความเห็นของพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน 
การคลัง และงบประมาณแล้ว เห็นว่า เงินแผ่นดิน ย่อมหมายถึง เงินของประชาชนทั้งชาติ โดยหมายความรวมถึงบรรดา
เงินทั้งปวง ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ ที่รัฐเป็นเจ้าของหรืออยู่ในความครอบครองของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกู้ตาม
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีภาระต้องช าระคืนทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยจากเงินที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังนั้น 
เงินกู้ตามร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. .... จึงเป็นเงินแผ่นดิน 
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การที่ร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. .... บัญญัติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายละเอียดการด าเนินโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการด าเนินโครงการและอนุมัติการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นผลให้การจ่ายเงินเพ่ือด าเนิน
โครงการต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของรัฐสภา รวมทั้งไม่มีการควบคุมตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินดังกล่าวอย่างชัดเจนดังเช่นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ กรณีนี้จึงเป็นร่างพระราชบัญญัติที่บัญญัติให้การจ่ายเงินแผ่นดินกระท าได้โดยไม่เป็นไปตามที่มาตรา 169 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ อนึ่ง การด าเนินการเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศสามารถด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งมีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นน้อยกว่าการด าเนินการโดยหลักเกณฑ์ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากโดยวิธีการงบประมาณ
ตามปกติ รัฐสภาสามารถตรวจสอบการด าเนินโครงการของฝ่ายบริหารได้อย่างรัดกุมหรือโดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ก็เป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศได้ในระยะยาวอีกด้วย 
ไม่ได้เป็นข้อจ ากัดถึงขนาดที่จะท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้เลย อีกท้ังมิใช่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ร่างพระราชบัญญัติ
นี้จึงขัดหรือแย้งต่อมาตรา 169 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ได้บัญญัติความหมายของกรอบวินัยการเงินการคลังไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อ
พิจารณาจากมาตรา 167 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 
2548 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายและการควบคุมงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้ กรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงหมายความถึง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงินการจัดหารายได้ การก าหนดแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินการบริหารการเงินและทรัพย์สิน การก่อหนี้ ภาระทางการเงินของรัฐ และ
การอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ ก ากับการใช้จ่ายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม 

การที่ร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. .... บัญญัติให้น าเงินกู้ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ต้องน าส่งคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และก าหนดให้คณะรัฐมนตรีรายงานการกู้เงิน ผลการ
ด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบเท่านั้น ซึ่ง
แตกต่างจากที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ บัญญัติไว้ ท าให้การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็น
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับร่างพระราชบัญญัตินี้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจ านวนมาก
ถึงสองล้านล้านบาท แต่ไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินอันเกี่ยวกับการ
วางแผนการเงินการจัดหารายได้เพ่ือชดใช้หนี้ หรือการบริหารจัดการก ากับการใช้จ่ายเงิน อีกทั้งเป็นการสร้างภาระ
ผูกพันทางการเงินแก่ประเทศเป็นจ านวนมหาศาลและเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีหลักประกันความเสี่ยงภัยทาง
การเงินการคลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเพียงพอ การใช้จ่ายเงินกู้ตามร่างพระราชบัญญัตินี้จึงมิได้
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ด าเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวด 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างพระราชบัญญัตินี้จึง
ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 170 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อมาตรา 169 วรรคหนึ่งและมาตรา 170 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็น
สาระส าคัญมีผลให้ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นอันตกไปตามมาตรา 154 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(นายวสุ สรรก าเนิด/ย่อ นายนพดล เภรีฤกษ์/ตรวจ 23 พฤษภาคม 2557)...” 
3. จะเห็นได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2556 เคยวินิจฉัยร่างกฎหมายกู้เงิน2 ล้านล้านบาท ให้มีอันตกไปทั้งฉบับ 

เนื่องจากตราขึ้นมาโดยมิชอบ ทั้งยังมีสาระส าคัญขัดแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญด้วย 
ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดินฯนี้ จะขัดแย้งหรือไม่ แล้วจะตกไปทั้งฉบับหรือเสียไปบางส่วน? ต้องรอดูค า

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 
สารส้ม 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/42794 
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เสียบบตัรอปัยศ 
24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

          พูดถึงเรื่องการส านึกผิด เรามักได้ยินเสมอหลังมีการก่ออาชญากรรมข้ึน 
                "กอล์ฟโจรเหี้ยม" ก็เช่นกัน  
                เสียใจ ขอโทษ ค าพวกนี้ ไม่มีใครรู้ว่าออกมาจากจิตใต้ส านึกจริงหรือไม่ นอกจากเจ้าตัว  
                เช่นเดียวกัน ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ที่เป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงชนิดหนึ่ง  
                ก็จบด้วยค าว่า เสียใจ ขอโทษ เช่นกัน  
                แต่มันก็เกิดซ้ าซาก  
                เพราะนักการเมืองไร้ส านึก 
                เมื่อปี ๒๕๕๖ ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 
                ที่เรียกกันติดปากว่า ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ ๒ ล้านล้านบาท 
                "นริศร ทองธิราช" ส.ส.สกลนคร พรรคเพ่ือไทย กระท าการอันอัปยศ ด้วยการเสียบบัตรลงคะแนนแทน 
ส.ส.คนอ่ืน  
                เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ 
                ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า...  
                .....เห็นว่า การกระท าดังกล่าวนอกจากจะเป็นการละเมิดหลักการพ้ืนฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือการ
ครอบง าใดๆ และต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ แล้ว ยังขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
ปฏิญาณตนไว้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๓ และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ 
วรรคสาม ที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลท าให้การออกเสียงลงคะแนนของสภา
ผู้แทนราษฎรในการประชุมพิจารณานั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
ผู้แทนปวงชนชาวไทย 
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                เมื่อกระบวนการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
จึงถือว่ามติของสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อันมี
ผลให้ร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ....ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้....... 
                นั่นคือบรรทัดฐานที่ศาลวินิจฉัยเอาไว้  
                มีคนถามว่า แล้วการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี ๒๕๖๓ จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะมีคนเสียบ
บัตรแทน "ฉลอง เทอดวีระพงศ์" ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย  
                แม้ลักษณะของการเสียบบัตรแทนกัน ยังไม่ชัดเจนว่าเหมือนกันหรือไม่   
                เพราะกรณี "นริศร ทองธิราช" นั่นน าบัตรของ ส.ส.ผู้อื่น ๔-๕ คน มาเสียบแทน  
                กรณี "ฉลอง เทอดวีระพงศ์" เจ้าตัวไม่อยู่ในสภาฯ แต่บัตรอยู่ในสภาฯ และมี ส.ส.รายอื่นเสียบแทน  
                แต่...พฤติการณ์ก็แทบไม่ต่างกัน เพียงแต่ยังหาตัวไม่ได้ว่า ใครเป็นผู้เสียบบัตรแทน  
                นี่คือความฉ้อฉลอย่างไร้ยางอายที่ ส.ส.ก่อขึ้น  
                และคงจะท ากันมาต่อเนื่องนับแต่มีการลงคะแนนด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนน แทนการยกมือ  
                เป็นความอัปยศท่ีต้องลงโทษให้ถึงท่ีสุด  
                ทางออกส าหรับรัฐบาลมีอยู่ทางเดียว เร่งส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี ๒๕๖๓ 
ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่  
                หาทางแก้ปัญหาแต่เนิ่นๆ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กระทบกับคนไทยทั้งชาติ  
                หากศาลวินิจฉัยว่าขัด รัฐบาลจะออก พ.ร.ก.งบประมาณ ก็ต้องรีบท า เพราะไม่มีทางเลือกอ่ืน  
                ส าหรับ ส.ส. ถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปตัวเอง หัดรู้สึกรู้สากันเสียบ้าง โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้ว 
                ลองมองย้อนกลับไปดู ประเทศฉิบหายเพราะพวกท่านมาก่ีครั้งแล้ว. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55346 
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บันทึกหน้า 4 
24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

           แม้รอดพ้นคดียุบพรรคอนาคตใหม่จากเรื่องค าร้องคดีล้มล้างการปกครองไปแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ยังต้องลุ้น

ต่อกับคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ล่าสุดพรรคอนาคตใหม่ยื่นเรื่องขอขยายเวลาการส่งเอกสารค าชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาล 

รธน. จากเดิมที่ต้องส่งภายในไม่เกินจันทร์ที่ 27 มกราคม กระนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต พรรคอนาคตใหม่ก็

เตรียมพร้อมส าหรับส่งเอกสารภายในจันทร์นี้ เรื่องการเตรียมพร้อม แผนหนึ่ง แผนสอง แผนสาม พรรคนี้ไม่เป็นรองใคร 

อย่างวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ข่าวบอกว่าวันนั้นพรรคอนาคตใหม่เตรียมแถลงการณ์ไว้สองชุด   ชุดแรกคือ กรณี

อนาคตใหม่ไม่โดนยุบพรรค กับชุดที่สอง กรณีโดนยุบพรรค ท าเสร็จไว้สองแบบ เพ่ือแถลงท่าทีหลังศาลอ่านค าวินิจฉัย

เสร็จ แต่พอไม่โดนยุบ ก็เลยต้องใช้รูปแบบการแสดงความเห็นที่เตรียมไว้ส าหรับกรณีพรรคไม่โดนยุบ ขณะเดียวกัน วัน

นั้นจริงๆ แล้วแกนน าพรรคเตรียมประกาศทันทีหากพรรคโดนยุบว่าจะให้สมาชิกพรรค และ ส.ส.ของพรรคย้ายไปสังกัด

พรรคไหน เรียกว่าเปิดชื่อพรรคส ารองกันวันนั้นเลย แต่เมื่อพรรคไม่โดนยุบ ชื่อพรรคส ารองก็เลยยังไม่ถูกเปิดออกมา แต่

ข่าวว่ามีไว้แล้ว ไม่ใช่แค่พรรคเดียว แต่เตรียมไว้ถึง 3-5 พรรคกันเลยทีเดียว 

            ๐ ปัญหาเสียบบัตรแทนกัน ลามจากพรรคภูมิใจไทยมาถึงพลังประชารัฐ ล่าสุด ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.

สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล  พร้อมด้วย น.ส.ภริม พูล

เจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ส.ส.ที่ร่วมปรากฏภาพข่าวในสื่อมวลชนว่าได้กดบัตรลง

คะแทน ส.ส.คนอ่ืนในระหว่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ร่วมกันแถลงข่าว นายชัยวุฒิกล่าวว่า ในวิปรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐไม่มีแนวทางให้ ส.ส.กดบัตร

ลงคะแนนแทนกัน ถ้าใครไม่มาก็จะไม่มีการลงคะแนนแทนกัน อย่างไรก็ตาม มีปัญหาในเรื่องของสถานที่ประชุม 

เนื่องจากช่องลงคะแนนของพรรคมี 68 ช่อง แต่พรรคมี ส.ส. 117 คน ในหนึ่งช่องย่อมมีการเสียบสองสามใบเป็นปกติ

อยู่แล้ว ส.ส.จะลงมาเสียบกันเอง แต่ภาพที่เกิดขึ้นอาจเป็นอุบัติเหตุ "ไม่มีการเสียบแทนกัน แต่เพียงครั้งเดียว ถ้าไม่ได้

เข้าไปนั่งด้วยตัวเองจะไม่มีทางรู้เลยว่าการกดมันยากจริงๆ เป็นเรื่องอุบัติเหตุ ส่วนเรื่องข้อกฎหมายเป็นเรื่องของการ

ตีความ เราไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิด ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลงคะแนนแทนกันแต่เป็นการช่วยกันลงคะแนน" ส่วน น.ส.

ภริม แจกแจงว่า เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นไปในลักษณะที่เมื่อตนเองได้ลงคะแนนไปแล้ว ปรากฏว่านายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ 

ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่ในห้องประชุมได้น าบัตรของตัวเองมาให้กดลงคะแนน เพราะไม่สามารถเข้า

ไปที่นั่งเพ่ือกดบัตรคะแนนด้วยตัวเองได้ ซึ่งยืนยันได้ว่าการลงคะแนนได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายทวิรัฐ โดยไม่ได้
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ลงคะแนนไปตามเจตนารมณ์ของตนเองแต่อย่างใด ต่อมา ปรากฏว่า น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรค

ประชาธิปัตย์ ที่เคยแฉ ส.ส.เพ่ือไทย เสียบบัตรแทนกัน ในยุครัฐบาลเพื่อไทยมาแล้ว แถลงข่าวในประเด็นเดียวกันว่า ขอ

เรียกร้องให้ประธานสภาฯ เปลี่ยนระบบการลงคะแนนด้วยการใช้บัตรมาเป็นการแสดงอัตลักษณ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การ

สแกนม่านตาและลายนิ้วมือ ซึ่งคิดว่ายังน่าจะเปลี่ยนแปลงระบบได้เนื่องจากอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ก าลังอยู่ในระหว่าง

การก่อสร้าง โดยเธอย้ าว่าสภาของเรามีช่องกดบัตรจ านวนน้อยมีเพียง 300 ช่อง แต่มี ส.ส. 500 คน ท าให้ต้องการมีดึง

บัตรออกและเสียบบัตรเข้าไปใหม่ โดยกรณีที่เจ้าตัวอยู่ในห้องแล้วให้คนอ่ืนเสียบแทน เช่นนี้ยอมรับได้เพราะตัวยังอยู่ 

แต่หากตัวไม่อยู่ย่อมผิดแน่นอน พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นกับฝ่ายค้านและรัฐบาล เพราะช่องการลงคะแนนไม่พอจริงๆ ...

สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไป ทั้งในส่วนของสภาและพรรคพลังประชารัฐ 

            ๐ เรื่องการแก้ปัญหา ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหาการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ว่า รู้สึกเสียดายที่ก่อนหน้านี้ รัฐสภาถูกออกแบบ

ส าหรับแก้ไขปัญหาการกดบัตรแทนกัน โดยตั้งใจจะใช้เครื่องลงคะแนนแบบสแกนลายนิ้วมือ แทนการเสียบบัตร

แบบเดิม ซึ่งไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือแทนกันได้ แต่ปรากฏว่าในปี 2560-2561 เมื่อถงึเวลาต้องตั้งงบประมาณส าหรับ

จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลกลับตัดลดงบประมาณจากที่เสนอขอไป 8 พันล้านบาท เหลือเพียง 3 พันล้านบาท 

จึงจ าเป็นต้องตัดลดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดังกล่าว ประกอบกับมีอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไปร้องเรียนถึง

การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ท าให้สภาต้องตัดงบประมาณส่วนนี้ออกไป. 

หินกลิ้ง 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55345 
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24 ม.ค. 2563 05:11 น. 

บทบรรณาธิการ : ล้มการปกครองของแท ้
เป็นไปตามความคาดหมายของนักวิชาการส่วนใหญ่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่กระท า

ความผิดตามค าร้องของนายณฐพร โตประยูร ที่กล่าวหาว่าพรรคมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถือเป็นหนึ่งในฐานความผิด “ยุบพรรคการเมือง” ตามกฎหมายพรรคการเมือง 

ค าร้องกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างระบอบการปกครองหลายข้อ เช่น ข้อบังคับของพรรคไม่ยอมรับ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้บริหารพรรคมีแนวความคิดล้มล้างการปกครอง เช่น เลิก
การกราบไหว้โลโก้ของพรรคมีความเหมือนกับสัญลักษณ์สมาคม “อิลลูมินาติ” องค์กรลับที่ตั้งขึ้นในเยอรมนีเมื่อปี 2319 

ข้อบังคับพรรคท่ีผู้ร้องกล่าวหาว่าล้มล้างระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่ายึดมั่น “การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” แต่เขียนว่า “ระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ” ศาลเห็นว่า กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคได้ตรวจสอบแล้วจึงอนุญาตให้ตั้งพรรคได้ ถ้าเห็นว่าผิดก็ให้
แก้ไขได้ 

เรื่องข้อบังคับพรรคที่ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนตามรัฐธรรมนูญ อาจเปรียบเทียบได้กับค าถวายสัตย์ของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไม่ยอมกล่าวประโยคที่ว่า “ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ข้อบังคับพรรคสามารถแก้ไขได้ แต่ค าถวายสัตย์ยืนยันไม่แก้ไข 

ผู้ร้องร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ผิดฐานใช้สิทธิและเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และโยงไปสู่การยุบพรรค ตามกฎหมายพรรคการเมือง แต่ศาลเห็นว่ายังไม่มีการ
กระท าอันเป็นการล้มล้างการปกครอง และไม่ได้พูดถึงการใช้โลโก้พรรค ที่เหมือนกับสมาคมลับ 

นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า ข้อกล่าวหาที่เรียกว่า “คดีอิลลูมินาติ” ไม่มีสาระในทางกฎหมาย เพราะเป็นสมาคม
ลับที่เกิดขึ้นในเยอรมนี เมื่อเกือบ 300 ปี มาแล้ว คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่อาจมีการกล่าวหาฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายที่มี
ความเห็นต่าง ว่ากระท าการล้มล้างประชาธิปไตย ทั้งที่เล่นการเมืองในระบบรัฐสภา 

คดีนี้มีผู้ถูกร้อง 4 ราย รายหนึ่งคือนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเคยเป็นอาจารย์
วิชากฎหมายได้ชี้แจงก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยว่า “การที่นายทหารกลุ่มหนึ่งออกมายึดอ านาจ ฉีกรัฐธรรมนูญ...นี่แหละถึง
จะเป็นการล้มล้างการปกครองของจริง” แต่เรื่องนี้ไม่มีใครร้อง และไม่ทราบว่าจะมีศาลใดรับฟ้องหรือไม่.  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1754173 
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เต็มเปา 

ผลสะเทือนจากกรณีอ้ือฉาว ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 

มูลค่า 3.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลกลายเป็นปลาวาฬเกยตื้นคาศาลรัฐธรรมนูญ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินมูลค่า 

3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งล่าช้าเกินก าหนดไปแล้ว 4 เดือน จะต้องติดด่านรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีก 1 เดือน หรือ 2 

เดือน เท่ากับจะเหลือเวลาให้รัฐบาลเบิกจ่ายแค่ 6 เดือน 

ยิ่งกว่านั้น หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าผลจากการแอบเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ท า

ให้ ร่าง ก.ม.งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลลุงตู่ ต้องเป็น “โมฆะ” แบบเดียวกับ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานประเทศยุครัฐบาลเจ๊ปู ก็ต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งซ้ าอีกที กว่า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 จะ

คลอดออกมาประกาศใช้ต้องบวกเวลาทดเจ็บเพ่ิมอีก 3 เดือน 

ข้อส าคัญ ระหว่างที่รอสภาฯพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปีนี้อีก 3 เดือนหรือ 4 เดือน รัฐบาลจะเอางบจาก

ไหนไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ?? รัฐบาลจะเอางบจากไหนไปอัดฉีดโครงการลงทุนต่างๆอีกมากมายก่ายกอง?? การแอบ

เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจึงสร้างความเสียหายแสนสาหัสอย่างคาดไม่ถึงด้วยประการฉะนี้

แล 

“แม่ลูกจันทร์” เห็นใจ นายกฯลุงตู่ ที่ร่าง ก.ม.งบประมาณรายจ่าย 3.2 ล้านล้านบาทต้องชักตะพานแหงนเถ่อ

ไปอีกหลายเดือน เพราะร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีปัญหาการออกเสียงลงมติไม่สุจริตเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 114 และมาตรา 

120 ของรัฐธรรมนูญ จึงต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯประกาศใช้ตามนิติประเพณี 

หลักฐานชัดเจนคือการแอบเสียบบัตรลงคะแนนแทน “นายฉลอง เทอดวีระพงศ์” ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 

ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาฯแต่มีมือลึกลับเสียบบัตรลงคะแนนแทน “นายฉลอง” ตั้งแต่มาตรา 31 จนถึง

มาตรา 55 มากกว่า 24 ครั้งด้วยกัน 
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การแอบเสียบบัตรลงทะเบียนแทนกันกว่า 24 ครั้ง ไม่น่าเป็นเหตุบกพร่องโดยไม่ตั้งใจแต่ตั้งใจแอบลงคะแนน

แทนเพ่ือนที่โดดร่มหนีประชุม ที่หนักกว่านั้น คือการเสียบบัตรแทนกัน ไม่ใช่เกิดขึ้นกับ ส.ส.พัทลุง รายเดียวยังมี ส.ส.

บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยอีก 1 คน ที่ตัวจริงไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาฯ ก็มีมือลึกลับเสียบบัตรลงคะแนนแทน

เช่นเดียวกัน 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง หน.พรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส.คนดังแห่งจังหวัดพัทลุง เปิดโปงรอบ 2 ว่าใน

การประชุมสภาฯพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาล วันที่ 11 มกราคมนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคภูมิใจไทยได้ผ่านด่าน ตม. สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเวลา 15.28 น.ปรากฏ

ว่าหลังจากนั้นยังมีการเสียบบัตรลงคะแนนของ “นางนาที” โหวตเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณอีกหลายมาตรา 

“แม่ลูกจันทร์” ย้ าว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี 2563 เป็น ก.ม.การเงินฉบับส าคัญท่าน ส.ส.ผู้เป็น

ต้นเหตุให้ร่าง ก.ม.ส าคัญของรัฐบาลติดไฟแดง ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง การอ้างว่าลืมเสียบบัตรทิ้งไว้ ไม่

รู้ว่าใครแอบลงคะแนนแทน ฟังแล้วมันจั๊กกระจี้จั๊กกระเดียม. 

 

“แม่ลูกจันทร์” 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1754161 
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