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รวมข่าววันอาทิตย์ 
    

รู้
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น
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 มกราคม 2563 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ กกต. รับรอง 'สมศักดิ'์ เป็น ส.ส.ขอนแก่น 4 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน 5 
3 มติชนออนไลน ์ ‘ชวน’ รอศาล รธน.วินิจฉัย ปมเสียบบัตรท างบ’63 สะดุด มั่นใจ

ปัญหานี้มีทางออก สั่งสภาสอบเอาผิดทุกกรณี 
6 

4 มติชนออนไลน ์ รองเลขาสภาฯ เผย ยังไม่มคี าสั่งสอบ ‘นาท-ีภริม’ ปมเสียบบัตร 7 
5 มติชนออนไลน ์ ‘ชุมสาย’ เตือน ‘วิษณ’ุ หยดุใช้อภินิหาร ชี้ช่องช่วยส.ส.เสียบบัตร

แทนกัน 
8 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' มั่นใจปญัหาร่าง พ.ร.บ.งบฯ มีทางออก สั่งสภาฯสอบทุกกรณี
ผิดอาญาหรือไม่ 

9 

7 ไทยรัฐออนไลน ์ “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ป.ป.ช. ไต่สวนปมเสียบบัตรแทนกัน หากชี้ผิด
ส่อหลุด ส.ส. 

10 

8 แนวหน้าออนไลน ์ พปชร. สะดุ้ง! 'ชวน' ลั่นสอบไม่ละเว้น ส.ส. เสียบบัตร การันตีงบฯ63'
ไม่มีทางตัน 

11 

9 ข่าวสดออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ จอ่ร้องป.ป.ช. จี้เอาผิด ส.ส.เสยีบบัตรแทนกัน ช้ีเข้าข่าย
โกง อาจพ้นสภาพ ส.ส. 

12 

10 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'ศรีสุวรรณ' เตรียมร้อง 'ป.ป.ช.' เอาผิด ส.ส. เสียบบัตรแทน 13 
11 ผู้จัดการออนไลน ์ “พี่ศร”ี จ่อร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ส.ส. เสียบบตัรแทนกัน 14 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ บทน า : ผลจาก ‘โหวตแทน’ 15 
2 คมชัดลึกออนไลน ์ อนาคตใหม่ เครื่องร้อน 16 
3 ข่าวสดออนไลน์ พ.ร.บ.งบฯ สะดุด เมาหมัดซ้ าซาก – รายงานการเมือง 18 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ ระส่ า! งบติดล็อก เหลือ3แสนล้าน ‘อุตตม’ ถกด่วนขยายเพดาน 75% 21 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ การทรยศความไว้วางใจประชาชน กับความเสียหายทาง ศก. 23 
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วันที่ 25 มกราคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบเหรียญรางวัลและ 
ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ประจ าปี 2563 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคว้าชัยชนะไปได้ 2 รางวัล คือ ชนะเลิศเหรียญทอง 
ประเภททีมชายคูแ่ละเหรียญทองประเภททีมอาวุโส ณ สนามแบดมินตัน 18 คอร์ด ราชพฤกษ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มอบเหรียญรางวัลและประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

25 ม.ค. 2563 
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กกต.รับรอง 'สมศักดิ'์ เป็น ส.ส.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ประกาศรับรอง "สมศักดิ์ คุณเงิน" เป็นส.ส.เขต 7 ขอนแก่น รับหนังสือรับรองได้ทันที เผยสถิติบัตรเสียน้อย
กว่าเลือกตั้ง 24 มี.ค. 
 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
มติประกาศรับรองผลการเลือกต้ังส.ส. เขต 7 ขอนแก่น แทนต าแหน่งทีว่่าง ที่นายสมศักดิ์ คุณเงิน จากพรรคพลังประชา
รัฐ ได้รับเลือกตั้ง  โดยนายสมศักดิ์ สามารถเดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง ( สส. 6/4)จากส านักงาน
กกต.เพื่อน าไปรายงานตัวต่อส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งแต่วันนี้ ( 26 ธ.ค.)เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-
16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้การเลือกตั้งดังกล่าวในวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 132,063 คน มาแสดงตนจ านวน  81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.38   บัตรเลือกตั้งที่ใช้และที่ใช้นับคะแนน จ านวน81,063 บัตร เป็นบัตรดี  78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92 บัตร
เสีย 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 
 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01  อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการ
เลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนขอใช้สิทธิน้อยกว่าในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 
มี.ค. 62 และไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจ านวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจ านวนน้อยกว่าใน
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 5.81 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสีย
เพียง 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านั้น 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859863 
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25 มกราคม 2563  
'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิด ส.ส.ทุกคนที่เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ชี้อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ และฝ่า
ฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.63 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แต่
ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว โดยต้นเหตุของปัญหาเกิดขึ้นมาจากกรณีของนายฉลอง 
เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุงในวันที่มีการลงคะแนนเห็นชอบ
ร่างกฎหมายดังกล่าว และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็ปรากฎภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน 
แต่บุคคลทั้ง 2 กลับมีชื่อร่วมลงมติในที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาด้วย นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์เสียบ
บัตรลงคะแนนแทนกันของ สส.พรรคพลังประชารัฐ ตามที่สื่อมวลชนหลายแขนงได้น าหลักฐานภาพถ่ายการเสียบบัตร
แทนกันมารายงานอีกด้วย 
 นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า พฤติการณ์และการกระท าดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.185 อันถือได้ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น และ
อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง ในข้อ 7 และข้อ 8 ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ ซึ่งหาก 
ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ามีความผิดตามข้อห้ามข้างต้น ก็อาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง สส. ตามมาตรา 101(7) ของ
รัฐธรรมนูญ 2560 ได ้
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863567 
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 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 มกราคม ที่โรงแรมสุโกศล นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้
สัมภาษณ์ถึงการสอบสวนเอาผิดกรณีที่มี ส.ส.เสียบบัตรแทนกันในระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่าเบื้องต้นตนได้ส่ง 2 ค าร้องตามที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ส.ฝ่ายค้าน เข้าช่ือขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ที่มีการเสียบบัตรแทนกัน ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ คงต้องรอฟังศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีที่ปรากฏภาพ ส.ส.หญิง พรรคพลังประชารัฐ เสียบบัตรแทนกัน
นั้น ยืนยันว่าสภาจะตรวจสอบทุกกรณี แต่ในกรณีที่เจ้าตัวไม่อยู่ในห้องประชุม แต่ปรากฏว่าลงคะแนน ถือว่าเป็นปัญหา
แน่นอน ส่วนกรณีที่ตัวอยู่ แต่ให้เพื่อน ส.ส.เสียบบัตรให้ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น ก็ต้องดูที่เจตนา ซึ่งสภาจะต้องสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไปว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร จะมีความผิดทางอาญาหรือส่งต้องเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.ช.) หรือไม่ ตนจะพิจารณาจากผลสอบสวนที่ออกมาว่าเป็นอย่างไร เข้าข่ายประมวล
จริยธรรมหรือไม ่
 "แต่เรื่องนี้โดยหลักการแล้ว แม้จะอยู่ในห้องประชุมก็ควรเสียบบัตรด้วยตนเอง แม้ห้องประชุมจะมี
ข้อจ ากัดเรื่องที่นั่งและช่องเสียบบัตรที่ไม่เพียงพอ แต่ไม่ว่าเครื่องมือจะเป็นอย่างไร หาก ส.ส.มีความรับผิดชอบ เรื่อง
ท านองนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ส.ส.ทุกคนควรระวังตัว และใช้กรณีนี้เป็นบทเรียน" 
 นายชวนกล่าว และว่า ส่วนที่มีความเห็นให้ออกพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการบังคับใช้
งบประมาณฯ ปี 2563 นั้น ตนคิดว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหากันต่อไป ทุกอย่างไม่มีทางตัน แม้ว่ากรณีนี้
อาจจะท าให้งบประมาณแผ่นดินล่าช้า แต่ทุกอย่างก็ต้องแก้ไปตามที่กฎหมายเปิดช่องให้ท า โดยขณะนี้ท าได้แค่เพียงรอ
ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไร ไม่สามารถพูดแทนศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่ยืนยันได้ ว่าเรื่องนี้ไม่มีทางตัน
แน่นอน ทุกอย่างต้องว่าไปตามกฎหมาย สภาไม่ต้องเตรียมทางออกไว้ เพราะกฎหมายงบประมาณเป็นเรื่องของรัฐบาล
ที่จะเป็นผู้ด าเนินการ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยออกมาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1918461 
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 เมื่อวันที่ 25 มกราคม ว่าที่ร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดูแล
ส านักงานการประชุมและส านักกฎหมาย กล่าวว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ยังไม่ได้สั่งกา รให้ฝ่าย
กฎหมายของสภาฯ ตรวจสอบกรณีพฤติกรรมของ ส.ส.ที่ปรากฎคลิปภาพจากสื่อมวลชนว่าเสียบบัตรแทนกัน ในส่วน
ของ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ภูมิใจไทย ซึ่งกรณีของนางนาทีนั้น เป็นประเด็นที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และอดีต ส.ส.พัทลุง พรรค
ประชาธิปัตย์ เปิดเผยข้อมูล ดังนั้น กรณีสอบพฤติกรรมของ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน จึงมีเพียงของนายฉลอง เทอดวีระ
พงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ที่ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาแล้วเสร็จ ส าหรับทั้ง 2 ประเด็นที่เพิ่มเติมมานั้น ตาม
กระบวนการตรวจสอบแล้ว ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎรสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
คณะกรรมการจริยธรรมของสภาฯตามระเบียบสภาฯว่าด้วยประมวลจริยธรรม ซึ่งสภาฯให้ความเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมา สามารถรับเรื่องไว้ตรวจสอบได้ โดยส่วนของคณะกรรมการจริยธรรมนั้ น ต้องรอการประกาศใช้ประมวล
จริยธรรมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1918538 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1918538
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 เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ส.ส.
พรรคหนึ่งเสียบบัตรแทนกันในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความ
พยายาม ทั้งจากฝั่ง ส.ว.และ ส.ส.แสดงความเห็นว่าท าได้ไม่ขัดต่อกฎหมายนั้น ตนเห็นว่า โดยหลักบัตรประจ าตัว ส.ส.
คนใดคนนั้นเท่านั้นมีอ านาจ สิทธิในการออกเสียงเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวของ ส.ส. คนเดียว ไม่มีสิทธิ์มอบให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์
แทนได้ ดังนั้น ต้องถือว่า การเสียบบัตรแทนกันท าไม่ได้มีความผิดในทุกกรณี จึงขอวิงวอนว่า อย่าพยายามหาทาง
ออกแบบศรีธนญชัยตีความให้ผิดไปจาก เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และหลักความสุจริต ตามวิถีทางใน
ครรลองประชาธิปไตย เรื่องนี้ถือว่าผู้กระท ามีเจตนาทุจริต มีความผิด และมีโทษตามกฎหมาย และถือว่าตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มีผลเป็นโมฆะตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ในอดีตได้
เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางหลักเป็นบรรทัดฐานไว้อย่างมั่นคงแล้วในคดเีลขที่ 3-4/2557 
 "ผมขอชื่นชมความเห็นของท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่บอกว่า ไม่ว่าจะเสียบแทนกันในกรณีใดก็
ท าไม่ได ้แม้เครื่องลงคะแนนมีไม่พอก็ตาม ถือวา่มีความผิดทั้งสิ้น" นายชุมสาย กล่าว 
 นายชุมสาย กล่าวต่อว่า การที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ที่มักจะออกมาให้
ความเห็นท านองชี้ถูกผิดตามกฎหมายในประเด็นคดีทางการเมือง ทั้งที่เป็นอ านาจตุลาการ ซึ่งคดียังไม่ไปสู่ศาลและยังไม่
มีค าวินิจฉัย ทั้งในกรณีนี้ และหลายกรณีที่ผ่านมา จะโดยอาศัยหลักกฎหมายหรือใช้อภินิหารนั้น จะถือเป็นการไม่
สมควรที่ไปก้าวล่วงดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นการชี้น า และท าให้สังคมเกิดความสับสนได้ เพราะได้กล่าวว่า การเสียบ
บัตรแทนกันไม่ถือเป็นการเสียหาย ทั้งยังกล่าวว่า เอาบรรทัดฐานในอดีต ตัดสินปัจจุบันไม่ได ้
 "นักกฎหมายเราโดยทั่วไปทราบดีว่า ความยุติธรรมของประเทศต้องไม่มีอภินิหาร ศาลท่านจะวินิจฉัยคดี
ตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน บรรทัดฐานที่ถูกวางหลักไว้ก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และไม่ได้
ผูกพันธ์เฉพาะคดีใดคดีหนึ่งเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นการผูกพันในทุกคดี ที่มีข้อหาและข้อเท็จจริง เช่นเดียวกัน และไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์ของคู่ความฝ่ายใดหรือของใคร แต่เพื่อประโยชน์ ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลัก" นายชุมสาย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1917871 
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'ชวน' มั่นใจปัญหาร่างพ.ร.บ.งบฯมีทางออก สั่งสภาฯสอบทุกกรณีผิดอาญาหรือไม่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:57 น.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 ม.ค.63 - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการสอบสวนเอาผิดกรณีที่มี
ส.ส.เสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า เบื้องต้น 
ตนได้ส่ง 2 ค าร้องตามที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส.ฝ่ายค้าน เข้าชื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กระบวนการ
พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ที่มีการเสียบบัตรแทนกัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คงต้องรอฟังศาล
รัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีที่ปรากฏภาพส.ส.หญิง พรรคพลังประชารัฐ เสียบบัตรแทนกันนั้น ยืนยันว่า สภาฯจะตรวจสอบ
ทุกกรณี แต่ในกรณีที่เจ้าตัวไม่อยู่ในห้องประชุม แต่ปรากฏว่าลงคะแนนถือว่า เป็นปัญหาแน่นอน  
 นายชวน กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่เจ้าตัวอยู่ แต่ให้เพื่อนส.ส.เสียบบัตรให้ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น ก็ต้องดูที่
เจตนา ซึ่งสภาจะต้องสอบข้อเท็จจริงต่อไปว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร จะมีความผิดทางอาญาหรือต้องส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)หรือไม่ ตนจะพิจารณาจากผลสอบสวนที่ออกมาว่า 
เป็นอย่างไร เข้าข่ายประมวลจริยธรรมหรือไม่  
 “เรื่องนี้โดยหลักการแล้ว แม้จะอยู่ในห้องประชุมก็ควรเสียบบัตรด้วยตนเอง แม้ห้องประชุมจะมีข้อจ ากัด
เรื่องที่นั่งและช่องเสียบบัตรที่ไม่เพียงพอ แต่ไม่ว่า เครื่องมือจะเป็นอย่างไร หากส.ส.มีความรับผิดชอบ เรื่องท านองนี้จะ
ไม่เกิดขึ้นเลย ส.ส.ทุกคนควรระวังตัว และใช้กรณีนี้เป็นบทเรียน” ประธานสภาฯ กล่าว 
 นายชวน กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีความเห็นให้ออกพระราชก าหนด ( พ.ร.ก.) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการบังคับใช้
งบประมาณฯ ปี 2563 นั้น เมื่อเกิดปัญหาแล้ว ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหากันต่อไป ทุกอย่างไม่มีทางตัน แม้ว่ากรณีนี้อาจจะ
ท าให้ งบประมาณแผ่นดินล่าช้า แต่ทุกอย่างก็ต้องแก้ไปตามที่กฏหมายเปิดช่องให้ท า โดยขณะนี้ท าได้แค่เพียงรอว่า ศาล
รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไร ไม่สามารถพูดแทนศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่ยืนยันได้ว่า  เรื่องนี้ไม่มีทางตันแน่นอน 
ทุกอย่างต้องว่าไปตามกฏหมาย สภาไม่ต้องเตรียมทางออกไว้ เพราะกฏหมายงบประมาณเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะเป็น
ผู้ด าเนินการ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยออกมาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55455 
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“ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ป.ป.ช. ไต่สวนปมเสียบบัตรแทนกัน หากชี้ผิดส่อหลุด ส.ส. 
ไทยรัฐออนไลน2์5 ม.ค. 2563 12:27 น. 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง ป.ป.ช. ไต่สวนกรณีเสียบบัตรแทนกัน ขณะโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 63 เผย วินิจฉัย
ว่าผิดส่อหลุด อาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง ส.ส. 
 วันที่ 25 ม.ค. 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผย
กรณี ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ตามที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า ส.ส. ซึ่งไม่อยู่ที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวตามที่ นาย
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และอดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ น ามาเปิดเผยต่อสาธารณชน จนกระทั่ง
น าไปสู่การใช้สิทธิตาม ม.148 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยการเข้าชื่อกันของ ส.ส. 1 ใน 10 ของสภาฯ ในการเสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น 
 นายศรีสุวรรณ ระบุอีกว่า เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาเกิดจากกรณี นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง 
พรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุง ในวันที่มีการลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และ
นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็ปรากฏภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน แต่บุคคลทั้ง 2 กลับมีชื่อ
ร่วมลงมติในที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมาด้วย นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน
ของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ตามที่สื่อมวลชนหลายแขนงได้น าหลักฐานภาพถ่ายการเสียบบัตรแทนกันมารายงานอีก
ด้วย 
 ทั้งนี้ พฤติการณ์และการกระท าดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 
มาตรา 185 อันถือได้ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น และอาจเข้าข่ายทุจริตต่อ
หน้าที่ตาม พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง ในข้อ 7 และข้อ 8 ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องไม่มี
พฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ ซึ่งหาก ป.ป.ช. วินิจฉัย
ว่ามีความผิดตามข้อห้ามข้างต้น ก็อาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง ส.ส. ตามมาตรา 101 (7) ของรัฐธรรมนูญ 
2560 ได ้
 อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ จะน าความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ด าเนินการไต่สวน สอบสวน และเอา
ผิด ส.ส. ดังกล่าว หากพบความผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันจันทร์ที่ 27 ม.ค. 
2563 เวลา 10.30 น. ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ า นนทบุรี. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1755841 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1755841
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พปชร.สะดุ้ง! 'ชวน'ลั่นสอบไม่ละเว้นส.ส.เสียบบัตร การันตีงบฯ63'ไม่มีทางตัน' 
วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องนี้ไม่มีทางตัน!'ชวน' มั่นใจปัญหาร่างพ.ร.บ.งบฯมีทางออก ยันสภาฯสอบทุกกรณีผิดอาญาหรือไม ่
 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการสอบสวน
เอาผิดกรณีที่มี ส.ส.เสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ว่า เบื้องต้นตนได้ส่ง 2 ค าร้องตามที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส.ฝ่ายค้าน เข้าชื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่า กระบวนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ที่มีการเสียบบัตรแทนกัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คงต้องรอ
ฟังศาลรัฐธรรมนูญ 
 "ส่วนกรณีที่ปรากฏภาพ ส.ส.หญิง พรรคพลังประชารัฐ เสียบบัตรแทนกันนั้น ยืนยันว่า สภาฯจะตรวจสอบ
ทุกกรณี แต่ในกรณีที่เจ้าตัวไม่อยู่ในห้องประชุม แต่ปรากฏว่าลงคะแนนถือว่า เป็นปัญหาแน่นอน"นายชวน กล่าว 
 นายชวน กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่เจ้าตัวอยู่ แต่ให้เพื่อนส.ส.เสียบบัตรให้ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น ก็ต้องดูที่
เจตนา ซึ่งสภาจะต้องสอบข้อเท็จจริงต่อไปว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร จะมีความผิดทางอาญา หรือต้องส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)หรือไม่ ตนจะพิจารณาจากผลสอบสวนที่ออกมา
ว่า เป็นอย่างไร เข้าข่ายประมวลจริยธรรมหรือไม ่
 “เรื่องนี้โดยหลักการแล้ว แม้จะอยู่ในห้องประชุมก็ควรเสียบบัตรด้วยตนเอง แม้ห้องประชุมจะมีข้อจ ากัด
เรื่องที่นั่งและช่องเสียบบัตรที่ไม่เพียงพอ แต่ไม่ว่า เครื่องมือจะเป็นอย่างไร หากส.ส.มีความรับผิดชอบ เรื่องท านองนี้จะ
ไม่เกิดขึ้นเลย ส.ส.ทุกคนควรระวังตัว และใช้กรณีนี้เป็นบทเรียน” ประธานสภาฯ กล่าว 
 นายชวน กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีความเห็นให้ออกพระราชก าหนด ( พ.ร.ก.) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการบังคับใช้
งบประมาณฯปี 2563 น้ัน เมื่อเกิดปัญหาแล้ว ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหากนัต่อไป ทุกอย่างไม่มีทางตัน แม้ว่ากรณีนี้อาจจะท า
ให้ งบประมาณแผ่นดินล่าช้า แต่ทุกอย่างก็ต้องแก้ไปตามที่กฏหมายเปิดช่องให้ท า โดยขณะนี้ท าได้แค่เพียงรอว่า ศาล
รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไร ไม่สามารถพูดแทนศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่ยืนยันได้ว่า เรื่องนี้ไม่มีทางตันแน่นอน
ทุกอย่างต้องว่าไปตามกฏหมาย สภาไม่ต้องเตรียมทางออกไว้ เพราะกฏหมายงบประมาณเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะเป็น
ผู้ด าเนินการ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยออกมาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://naewna.com/politic/468626/preview 
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‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้องป.ป.ช. จี้เอาผิด ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ชี้เข้าข่ายโกง อาจพ้นสภาพ ส.ส. 
วันที่ 25 มกราคม 2563 - 10:13 น. 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ -ผิดจริยธรรม ชี้ อาจถึงขั้นพ้น
สภาพการเป็น ส.ส. 
 ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน / วันที่ 25 ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า จากกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ น าข้อมูลที่
นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุง ในวันที่มีการลงคะแนน
เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณปี 2563 และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็ปรากฏ
ภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน 
 แต่บุคคลทั้งสองกลับมีชื่อร่วมลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. จน 
ส.ส.ใช้สิทธิตาม ม.148(1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 เข้าชื่อ 1 ใน 10 ของสภาฯ เสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น 
 นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ตามที่มีการน าหลักฐาน
ภาพถ่ายการเสียบบัตรแทนกันมาน าเสนอ ซึ่งพฤติการณ์และการกระท าดังกล่าว อาจเข้าข่ายการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.185 อันถือได้ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของ
ผู้อื่น 
 และอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และเข้าข่ายการฝ่า
ฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในข้อ 7 และข้อ 8 ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ ฯลฯ 
 ซึ่งหาก ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ามีความผิดตามข้อห้ามข้างต้น อาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่งส.ส. ตาม
มาตรา 101 (7) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ สมาคมฯ จะน าความไปร้องเรียนต่อป.ป.ช. เพื่อให้ด าเนินการไต่สวน 
สอบสวนและเอาผิด ส.ส.ทั้งหมดดังกล่าวหากพบความผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นค าร้อง
ในวันที่ 27 ม.ค. เวลา 10.30 น. ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ า 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3457681 
ส านักข่าวสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/128687 
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'ศรีสุวรรณ'เตรียมร้อง'ป.ป.ช.' เอาผิดส.ส.เสียบบัตรแทน 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิดกราวรูด ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ชี้ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส. 
เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 12.20 น. 
 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
ตามที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่ามี ส.ส.ซึ่งไม่อยู่นี่ประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แต่
ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ตามที่นายนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และ
อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ได้น ามาเปิดเผยต่อสาธารณชน จนกระทั่งน าไปสู่การใช้สิทธิตาม ม.148(1) ของ
รัฐธรรมนูญ 2560 โดยการเข้าชื่อกันของ ส.ส. 1 ใน 10 ของสภาฯในการเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือไม่นั้น 
 แต่เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกรณีของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจ
ไทย ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุงในวันที่มีการลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และนางนาที รัช
กิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็ปรากฎภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน แต่บุคคลทั้งสองกลับมีชื่อร่วมลงมติใน
ที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาด้วย นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ ตามที่สื่อมวลชนหลายแขนงได้น าหลักฐานภาพถ่ายการเสียบบัตรแทนกันมารายงานอีกด้วย 
 นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า พฤติการณ์และการกระท าดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.185 อันถือได้ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น และ
อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง ในข้อ 7 และข้อ 8 ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ ซึ่งหาก 
ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ามีความผิดตามข้อห้ามข้างต้น ก็อาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง ส.ส. ตามมาตรา 101(7) ของ
รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ด าเนินการไต่สวน 
สอบสวน และเอาผิด สส.ทั้งหมดดังกล่าวหากพบความผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นค าร้อง
ในวันจันทร์ที่ 27 ม.ค.เวลา 10.30 น. ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ า จ.นนทบุรีต่อไป 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/753874 
ส านักข่าวอิสรา : https://www.isranews.org/isranews-news/84867-isranews-84867.html 
เฟสบุ๊คส านักข่าวอัมรินทร์นิวส์ :  
https://web.facebook.com/104219177610338/posts/195853755113546?d=n&sfns=mo&_rdc=1&_rdr 
ส านักข่าวไทยโพสต์ : https://www.thaipost.net/main/detail/55452 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/753874
https://www.isranews.org/isranews-news/84867-isranews-84867.html
https://web.facebook.com/104219177610338/posts/195853755113546?d=n&sfns=mo&_rdc=1&_rdr
https://www.thaipost.net/main/detail/55452
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“พี่ศรี” จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิด ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 
เผยแพร่: 25 ม.ค. 2563 09:43   ปรับปรุง: 25 ม.ค. 2563 14:24   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เล็งยื่น ป.ป.ช.สอบเชือดหักเก้าอี้ ส.ส.ทุจริตเสียบบัตรแทนกัน 
 วันนี้ (25 ม.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่
ปรากฏเป็นการทั่วไปว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งไม่อยู่นี่ประชุมพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 แต่ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ตามที่นายนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง
หัวหน้าพรรค และอดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ได้น ามาเปิดเผยต่อสาธารณชน จนกระทั่งน าไปสู่การ ใช้สิทธิตาม 
ม.148 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยการเข้าชื่อกันของ สส. 1 ใน 10 ของสภาฯในการเสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น 
 แต่เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกรณีของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจ
ไทย ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุง ในวันที่มีการลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และนางนาที รัช
กิจประการ ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคภูมิใจไทย ก็ปรากฏภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน แต่บุคคลทั้งสองกลับมีชื่อร่วมลงมติในที่
ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาด้วย นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ ตามที่สื่อมวลชนหลายแขนงได้น าหลักฐานภาพถ่ายการเสียบบัตรแทนกันมารายงานอีกด้วย 
 พฤติการณ์และการกระท าดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.
185 อันถือได้ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น และอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่
ตาม พรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในข้อ 7 
และข้อ 8 ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็น
หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ ซึ่งหาก ป.ป.ช.วินิจฉัยว่ามีความผิดตาม
ข้อห้ามข้างต้น ก็อาจน าไปสู่การสิ้นสุดลงของต าแหน่ง ส.ส.ตามมาตรา 101(7) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ได ้
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อให้ด าเนินการไต่สวน สอบสวน และ
เอาผิด ส.ส.ทั้งหมดดังกล่าวหากพบความผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันจันทร์ที่ 
27 ม.ค.63 เวลา 10.30 น. ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ า นนทบุรี นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000008057 
https://www.thansettakij.com/content/419768 
https://www.nationtv.tv/main/content/378759356/ 
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บทน า : ผลจาก‘โหวตแทน’ 
วันที่ 25 มกราคม 2563 - 12:32 น. 
 
 
 
 
 
บทน า : ผลจาก‘โหวตแทน’ 
 กลายเป็นปัญหาใหญ่ เมื่อมีการเปิดเผยว่า ส.ส.พรรครัฐบาล เสียบบัตรและลงมติแทนกันในร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563 ท าให้วิปรัฐบาลเสนอเรื่องผ่านประธานสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 3 ประเด็น คือ 1.กระบวนการ
ตราร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ขัดแย้งกับหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 120 หรือไม่ 2.หากขัดมาตรา 
120 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะตกไปทั้งฉบับ หรือเฉพาะมาตราที่ลงมติแทนกัน และจะถือว่าสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ไม่แล้วเสร็จภายใน 105 วัน ตามมาตรา 143 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และ 3.หากร่าง พ.ร.บ.งบ
ฯ 2563 ตกไปทั้งฉบับ หรือเฉพาะมาตราที่มีการใช้บัตรแสดงตน และมีการลงมติแทนผู้อื่นจะต้องด าเนินการในแต่ละ
กรณีอย่างไร 
 ก่อนหน้านี้ในปี 2556 มีการเสียบบัตรลงมติแทนกัน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ท าให้กระบวนการร่าง
กฎหมายมิชอบ ในปี 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอน ส.ส.ที่เสียบบัตรแทน และตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี 
ต่อมายังถูกฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ส่วนกรณีล่าสุด มือกฎหมายของรัฐบาลให้
ความเห็นว่า กรณีปี 2556 กับที่เกิดขึ้นกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ล่าสุด แตกต่างกัน ท าให้เกิดเสียงวิจารณ์ติดตามมา 
อย่างไรก็ตาม หน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีประเด็นทั้งข้อกฎหมายและบรรทัดฐานค า
วินิจฉัยที่ผ่านมา ขณะที่ปัญหาที่เกิดกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีความอ่อนไหวและมีผลกระทบต่อประเทศ กล่าวคือ 
ผลที่จะท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่ล่าช้ามามากแล้วต้องล่าช้าต่อไปอีก และผลต่อการบริหาร เพราะไม่มี
งบประมาณให้เบิกจ่าย 
 ผลที่จะเกิดขึ้น เป็นไปได้ตั้งแต่ 1.ตกทั้งฉบับ 2.เสียไปเฉพาะมตินั้น 3.เสียไปเฉพาะคะแนนที่เสียบบัตร
แทนกัน หรืออื่นๆ ดังนั้น รัฐบาล ต้องเตรียมหาทางออกในเรื่องงบประมาณ ภายหลังปรากฏผลการวินิจฉัยจากศาล
รัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน รัฐบาลและรัฐสภา ต้องหามาตรการแก้ไขปัญหา ส.ส.เสียบบัตร ลงมติแทนกัน โดยไม่ต้องมา
แก้ตัวว่าเครื่องเสียบบัตรไม่เพียงพอ มาตรฐานในเรื่องนี้ชัดเจน ดังที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนฯ ได้ย้ าว่า การ
เสียบบัตรแทนกันท าไม่ได้ทุกกรณี ทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้น เพ่ือรักษามาตรฐานของฝ่ายนิติบัญญัติมิให้ตกต่ าไปมากกว่านี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1913969 
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อนาคตใหม่ เครื่องร้อน 
25 มกราคม 2563 - 00:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shares : เปิดอ่าน 2,998 ครั้ง 
อนาคตใหม่ เครื่องร้อน คอลัมน์...  เกาะขอบรั้วสภา   
 บรรยากาศชื่นมื่นไปทั้งพรรค ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ เพราะเห็นว่า
ข้อกล่าวหาเรื่องการมีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฟังไม่
ขึ้น ทันทีที่ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมา ผู้บริหารพรรคทั้ง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรค และ “ปิยบุตร 
แสงกนกกุล” ส.ส.บัญชีรายช่ือ เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงขอบคุณทุกก าลังใจอย่างเป็นทางการ 
 "เราเห็นว่ากรณีนี้ไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรก ผมยืนยันว่าพรรคไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่พวกเราคิดและท านั้น คือ การรักษาระบอบประชาธิปไตยให้
มั่นคงและยั่งยืน เพราะระบอบประชาธิปไตยไม่มีที่ยืนให้การรัฐประหาร การรัฐประหารต่างหากที่เป็นการล้มล้างการ
ปกครองฯ" ค าประกาศของเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
 เมื่อพรรคอนาคตใหม่รอดพ้นคดียุบพรรค ในมุมหนึ่งเตรียมเดินหน้าท างานทั้งในและนอกสภาอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างงานในสภาผู้แทนราษฎรนั้น พรรคอนาคตใหม่ เตรียมเสนอญัตติ เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหาแนวทางการป้องกันการรัฐประหาร ส่วนนอกสภาจะมีธนาธรเป็นคนน าการขับเคลื่อน
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 พรรคอนาคตใหม่โล่งใจ แต่ดูเหมือนว่าความปวดหัวจะตกมาอยู่กับ “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาเข้า
อย่างจัง โดยมีต้นสายปลายเหตุมาจาก "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ“ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ คนใกล้ตัวนายหัว
ชวนเอง ที่มาเปิดประเด็นเรื่อง ”ฉลอง เทอดวีระพงศ์" ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ปรากฏชื่ออยู่ในการลงมติร่าง
กฎหมายงบประมาณของสภาเมื่อวันที่ 11 มกราคม ทั้งๆ ที่ตัวเองไปเป็นประธานงานวันเด็กที่ จ.พัทลุง ในวันเดียวกัน 
 ไม่เดือดร้อนกันเฉพาะในสภาเท่านั้น เพราะปัญหาจะลามไปถึงฝ่ายบริหาร ต้องไม่ลืมว่าศาลรัฐธรรมนูญ
เคยวางบรรทัดฐานมาแล้วว่าแม้จะมี ส.ส.เสียบบัตรลงมติแทนกันเพียงคนเดียว ก็มีผลให้ร่างกฎหมายทั้งที่ผ่านการ
พิจารณามิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ไม่มีอ านาจยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เนื่องจาก
ไม่ได้เป็น ส.ส. จึงต้องมารอดูว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านที่มี ส.ส.อยู่ในสภาจะด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร 
 ปิดท้ายด้วยภารกิจของประธานสภา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้ต้อนรับ พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ ประธาน
ยุทธศาสตร์มูลนิธิครอบครัวพอเพียง อริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วย 
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ผู้แทนแกนน าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน จากศูนย์ครอบครัวพอเพียง จ านวน 
5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบดินทรเดชา 2 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 ในโอกาสนี้ “ชวน หลีกภัย” ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะ โดยกล่าวถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
นอกจากนี้ ยังได้เล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาในวัยเด็กจนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ตลอดจนประสบการณ์การ
ท างานในสมัยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ได้ริเริ่มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาขอให้เยาวชนทุกคนรู้จักบริหารเวลาให้เป็นประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุดในวัยนี้ และต้อง
หมั่นฝึกฝนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่จะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิม และให้ความส าคัญกับการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญขอให้ตระหนักว่านอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้แล้ว เหนือสิ่งอื่นใดคือจะต้องเป็นคนดี  และ
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/412592?adz= 
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พ.ร.บ.งบฯสะดุด เมาหมัดซ้ าซาก – รายงานการเมือง 
วันที่ 26 มกราคม 2563 - 00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ.งบฯ สะดุด เมาหมัดซ้ าซาก 
พ.ร.บ.งบฯสะดุด เมาหมัดซ้ าซาก – รายงานการเมือง : รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา งานงอกไม่ทันตั้งตัว 
 กรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแฉ 2 ส.ส.พรรค
ร่วมรัฐบาลเดียวกัน คือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง กับนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก
พรรคภูมิใจไทย 
 ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่กลับมีชื่อเป็นองค์ประชุมและร่วมลงมติผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3 
 เท่านั้นไม่พอ ยังมีการเปิดเผยคลิปภาพของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 จังหวะที่ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เสียบบัตรลงคะแนนคนเดียวมากกว่า 1 ใบ ท าให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการลงมติ
แทนกันหรือไม่ 
 ต่อมาน.ส.ภริม แถลงยอมรับเป็นบุคคลในคลิปจริง โดยรับฝากเสียบบัตรลงคะแนนให้นายทวิรัฐ รัตน
เศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเดียวกันจริง เนื่องจากเครื่องลงคะแนนมีไม่เพียงพอ พร้อมยืนยันด้วยว่าในขณะนั้นตัว
นายทวิรัฐ ก็อยู่ในห้องประชุมสภา 
 ส่วนนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า ตนเองไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาจริงและได้เสียบ
บัตรทิ้งไว้ในเครื่อง แต่ไม่ได้มอบหมายให้ใครกดลงคะแนนแทน ขณะที่นางนาที ไม่ได้ออกมาช้ีแจงเรื่องนี้ 
ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกต การที่นายนิพิฏฐ์ ออกมาแฉส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองจนเรื่องลุกลามใหญ่โต 
 เป็นเพราะต้องการเช็กบิลเอาคืนนายฉลอง ผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่สามารถโค่นนายนิพิฏฐ์ ได้ ใน
สนามเขต 2 พัทลุง ในการเลือกต้ังทั่วไป 24 มี.ค.ปีที่ผ่านมา ขณะที่นางนาที เป็นผู้ดูแลพื้นที่ภาคใต้พรรคภูมิใจไทย 
 อีกทั้งเรื่องที่นายนิพิฏฐ์ ร้องทุจริตเลือกตั้งเขต 2 พัทลุงก็ยังคาอยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. 
ทั้งที่การเลือกตั้งล่วงเลยมาเกือบปี นายนพิิฏฐ์ ทวงถามหลายครั้ง แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า 
อย่างไรก็ตาม หากเรื่องนี้เป็นปมแค้นส่วนตัวระหว่างพรรคคู่ปรับในสนามเลือกตั้ง จ.พัทลุง แต่กลับส่งผลกระทบใน
วงกว้างทั้งต่อสภาผู้แทนฯ และรัฐบาล หากว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2563 ต้องมีอันเป็นไป 
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จากกรณีส.ส.เสียบบัตรลงมตแิทนกัน 
 ท าให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่า จะส่งผลเสียหายต่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2563 ที่เพิ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภามากน้อยขนาดไหน ถึงขั้นท าให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นโมฆะหรือไม่ 
เรื่องนี้แยกเป็น 2 ประเด็น 
 นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ชี้ว่าในกรณีส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ไม่ว่าเจ้าของบัตรลงคะแนนจะอยู่
หรือไม่อยู่ในห้องประชุมสภาก็ตาม ต้องถือว่ามีความผิดทุกกรณีทั้งคนฝากและคนรับฝากบัตร 
ส่วนจะส่งผลต่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ อย่างไร 
ล่าสุดส.ส.รัฐบาล 90 คน กับส.ส.ฝ่ายค้าน 84 คน รวม 174 คน เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผ่านไปยังศาล
รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ประเด็นสอบถามรวมๆ ก็คือ กระบวนการตราร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ขัดหรือแย้งกับ
หลักการออกเสียงการลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 120 หรือไม ่
 หากขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 120 จะถือว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ตกไปทั้งฉบับ หรือเฉพาะมาตราที่ใช้
บัตรแสดงตนและลงมติแทนผู้อื่น และกรณีนี้จะถือว่าสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่เสร็จภายใน 105 วัน ตาม
มาตรา 143 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และหากร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ตกไปทั้งฉบับ หรือเฉพาะมาตราที่มีการ
ใช้บัตรแสดงตนและลงมติแทนผู้อื่น ต้องด าเนินการในแต่ละกรณีอย่างไร 
 ฝ่ายค้านยังสงสัยในประเด็นที่ว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ตราขึ้นโดยชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ จากกรณีมีหลักฐานข้อเท็จจริงชัดเจนว่า ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ทั้งในวาระ 2 และ 3 
 แม้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมายเจ้าของฉายา “ศรีธนญชัย รอดช่อง” จะชี้ว่าการเสียบ
บัตรแทนกันเป็นความเสียหายร้ายแรง มีความผิดและ มีบทลงโทษ แต่ผลกระทบที่มีต่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่น่า
ถึงขั้นวิบัติเสียหายร้ายแรง 
 การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความ ถึงผลจะออกได้สามหน้า ได้แก่ 1.ตกทั้งฉบับ 2.เสียไปเฉพาะมติ
นั้น 3.เสียไปเฉพาะคะแนนที่ถูกหักออกเนื่องจากเสียบบัตรแทนกัน แต่ส่วนตัวนายวิษณุ เชื่อว่าสุดท้ายน่าจะท าให้ร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีผลบังคับใช้ล่าช้าเท่าน้ัน 
จากเดิมคาดว่าจะใช้ได้ช่วงต้นหรือกลางเดือนก.พ. 
กรณีลุกลามบานปลายที่คนในพรรคประชาธิปัตย์จุดชนวนขึ้นมา 
 สร้างความวิตกกังวลให้กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และแกนน ารัฐบาลอย่างมาก ถึงกับต้อง
หารือนอกรอบกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายวิษณุ เครืองาม กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ เพื่อหาทาง
รับมือตั้งแต่เนิ่นๆ 
 หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับร่างพ.ร.บ.งบฯ ดังกล่าวไม่ว่าในแง่ต้องล่าช้าไปอีก 2-3 เดือน หรืออาจต้องเป็น
โมฆะ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนในระดับรุนแรงแตกต่างกันแล้วแต่กรณี 
 ทั้งนี้ สาเหตุท าให้หลายคนห่วงว่าการเสียบบัตรแทนกันของส.ส.อาจท าให้ร่างพ.ร.บ.งบประ มาณฯ ถูก
ตีความเป็นโมฆะได้ ก็เนื่องจากมีบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยคดีท านองเดียวกันน้ีมา แล้ว 
กรณีนายนริศร ทองธิราช อดีตส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เสียบบัตรลงมติแทนส.ส.คนอื่นในการประชุมสภาวันที่ 
20 ก.ย. 2556 ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ หรือพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

20 

 

 ผลค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การเสียบบัตรแทนกันท าให้การออกเสียงลงคะแนนของส.ส.ในการ
ประชุมพิจารณานั้น เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชาวไทย 
เมื่อกระบวนการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา ร่างกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงถือว่า มติของส.ส.ใน
กระบวนการตราร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ท าให้ร่างกฎหมายที่ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูญ 
 พร้อมระบุเหตุผลประกอบว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นส.ส. ซึ่งถือ
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัด แห่งอาณัติมอบหมาย หรือการครอบง าใดๆ และ
ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตที่ส.ส.ได้ปฏิญาณตนไว ้
 ขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญที่ให้สมาชิก 1 คน มีเพียง 1 เสียงในการออกเสียง
ลงคะแนน 
 ยังไม่รวมถึงประเด็นข้อสงสัยอื่นที่แตกแขนง ออกไป เช่น หากหักคะแนนที่เสียบบัตรแทนกันออกแล้ว จะ
ท าให้เสียงลงมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือไม่ และส.ส.ที่เสียบบัตรแทนทั้ง ในฐานะคนฝากและคนรับฝาก ต้องโดน
คดีอาญา ถูกถอดถอน ตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยหรือไม่ 
 ทั้งหมดนี้สุดท้ายต้องรอดูศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยตัดสินอย่างไร แต่ไม่ว่าจะออกมาหน้าไหน 
ล้วนไม่เป็นผลบวกกับรัฐบาลแน่นอน 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3455164 
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ระส่ า!งบติดล็อก เหลือ3แสนล้าน‘อุตตม’ถกด่วนขยายเพดาน 75% 
งบประมาณปี 63 ป่วนหนัก ติดล็อกเพดาน 50% ของงบประจ าเหลือใช้แค่ 3 แสนล้าน “อุตตม” น าทีมถก 4 
หน่วยงาน เสนอครม. อนุมัติด่วน 28 ม.ค.นี้ ขยายเพดานกรอบการใช้วงเงินพลางก่อนเป็น 75% ส านักงบฯ-คลัง
ยันไม่เกิดเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลพวงจากการเสียบบัตรแทนกันของส.ส.ในการลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2563 ก าลังท าให้รัฐบาลเสี่ยงชัตดาวน์ จากการไม่มีเงินบริหารประเทศ ซึ่ งตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้อ านาจผู้อ านวยการส านักงบประมาณ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ ประมาณไปพลางก่อนได้ กรณีที่พ.ร.บ.งบประมาณในปี
นั้นๆ ยังไม่ประกาศใช้  
 ก่อนหน้าส านักงบประมาณได้ขยายวงเงินการใช้งบไปพลางก่อน เพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณปี 2563 
ล่าช้า โดยก าหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร รายจ่ายบูรณาการ งบเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ รายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายงบกลาง และงบลงทุนที่มีการท าสัญญาและผูกพันงบประมาณไว้แล้ว ยกเว้นงบลงทุนใหม่ ได้
ไม่เกิน 50% หรือครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้งบประมาณปี 2562 
ก าหนดกรอบวงเงินรวม 3 ล้านล้านบาท เป็นรายจ่ายประจ า 2,272,656.3 ล้านบาท รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 
78,205.5 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 649,138.2 ล้านบาท เมื่อรวมงบประมาณที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้งบไป
พลางก่อน หักงบลงทุนใหม่ที่ยังไม่มีการท าสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพัน 1 แสนล้านบาท จะมีวงเงินที่ใช้ไปพลางก่อนได้ 1.3-
1.4 ล้านล้านบาท แต่ช่วงที่งบปี 2563 ไม่สามารถบังคับใช้ได้ มีการใช้วงเงินไปแล้วราว 1 ล้านล้านบาท จึงเหลือวงเงิน
เพียง 3-4 แสนล้านบาท ที่จะได้ไปจนถึงประมาณเดือนเมษายนเท่านั้น  ถกด่วนขยายเพดาน 75% วันเสาร์ที่ 25 
มกราคมนี้ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังจะเรียกประชุมร่วม 4 หน่วยงานหลัก คือ ส านักงบประมาณ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ
พิจารณาเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ขยายวงเงินการใช้งบประมาณไปพลางก่อนเป็น 75% โดย
จะน าเสนอ ครม.ในวันอังคารที่ 28 มกราคมนี้  เพราะหากขยายกรอบวงเงินการใช้งบประมาณไปพลางก่อนจาก 50% 
เป็น 75% ก็จะมีงบเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านล้านบาท  
 นอกจากการขยายเพดานการใช้งบไปพลางก่อนแล้ว ส านักงบประมาณยังมีแนวคิดในการเพิ่มกรอบวงเงิน
การใช้งบไปพลางก่อน ด้วยการน ารายการงบประมาณของปี 2562 และงบประมาณปี 2563 ในแต่ละรายการมา
เปรียบเทียบกันเพื่อดูว่ามีรายการใดในงบปี 2562 และงบปี 2563 ตรงกันบ้าง เพื่อให้งบรายการดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์
การใช้งบไปพลางก่อนเพิ่มขึ้น 
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ยันไม่กระทบเงินเดือนขรก. 
 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อ านวยการ ส านักงบประมาณกล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยจะไม่เกิดเหตุการณ์ 
shutdown จากการไม่มีงบประมาณใช้ หากงบประมาณปี 2563 ไม่สามารถจัดท าได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ก็
สามารถใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อนได้ โดยมาตรา 12 ก าหนดสาระส าคัญของการใช้งบประมาณไปพลางก่อน
นั้น ส านักงบประมาณจะออกหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี โดยจะจัดสรรตามงบประมาณที่ได้ขอไว้
ตามงบประมาณปี 2562 อนุมัติงบประมาณไม่เกินกึ่งหนึ่ง หรือครึ่งหนึ่งของงบประมาณปี 2562 เพื่อให้ประเทศจะ
เดินหน้าต่อไปได้ ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเดือน งบประจ า และงบลงทุนที่ท าสัญญาแล้ว สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
 ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวยืนยันว่า ความล่าช้าของงบประมาณ จะ
ไม่กระทบกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการแน่นอน เพราะบางส่วนที่เป็นรายจ่ายประจ า สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายปี 
2562 ไปพลางก่อนได้ แม้ว่าตามกฎหมายจะให้ใช้เพียง 50% ของงบประมาณรายจ่ายในปีก่อนก็ตาม  ซึ่งส านัก
งบประมาณก าลังดูอยู่ว่าจะท าอะไรได้บ้าง เพื่อไม่ให้ทุกอย่างสะดุด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา คงยังไม่สามารถพูดก่อน
ได้ แต่ยืนยันว่าเราให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว และจะต้องดูอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องระเบียบ กฎหมาย แหล่งที่มาของ
เงินด้วย” นายอุตตมกล่าว 
เอกชนชี้โปรเจ็กต์ใหม่ชะงัก 
 นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระบุว่า งบประมาณปี 
2563 ล่าช้ามา4 เดือน หากต้องล่าช้าไปอีกจากปัจจัยเสียบบัตรแทนกันของส.ส.เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะจะสร้าง
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ขณะปัจจุบันมีหลายโครงการสร้างเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แม้จะส่ง
มอบตรวจรับงานแล้ว บางโครงการค้างมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 
 ด้านแหล่งข่าวกระทรวงคมนาคมระบุว่า หากงบปี 2563 ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จากเหตุไม่คาดฝัน 
โครงการที่ได้รับผลกระทบจะเป็นโครงการเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณผูกพันมาถึงปีนี้ ส่วนโครงการใหม่ที่
ได้รับผลกระทบ อย่างโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) 3 โครงการคือ สายสีแดง
ช่วงรังสิต-ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต, ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา 1 ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ที่ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความ
เหมาะสม โครงการละ 10 ล้านบาท โครงการเบิกจ่ายวงเงินเวนคืน เพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงเด่นชัย-
เชียงราย-เชียงของ, โครงการรถไฟทางคู่ บ้านไผ่-นครพนม ขณะทางหลวง โครงการใหม่ ได้แก่ ทางยกระดับ พระราม 
2-มหาชัย ส่วนโครงการที่เป็นงบผูกพันมาถึงงบปี 2563 ได้แก่ มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และ มอเตอร์เวย์
สายบางปะอิน-โคราช ส่วนรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้เงินกู้และใช้รูปแบบเอกชนร่วมลงทุน รัฐจะช าระหนี้ต่อเมื่อโครงการเปิด
ให้บริการแล้วเช่นรถไฟฟ้าสายสีเหลือง- ชมพู เปิดให้บริการปี 2564 แต่ประเมินว่างบประมาณปี 2563 จะสามารถ
เดินหน้าต่อได้ ซึ่งขณะน้ีรัฐบาลอยู่ระหว่างหาทางออก  
 ด้านนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดี กรมบัญชีกลางกล่าวว่า เอกชนที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ
แม้ว่าจะด าเนินโครงการเสร็จแล้ว น่าจะเป็นปัญหาในหน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นผู้ว่าจ้าง ซึ่งต้องไล่ดูแต่ละโครงการ ส่วน
แผนรับมือความล่าช้าของงบประมาณปี 2563 นั้น กรมบัญชีกลางได้ท าหนังสือถึงส่วนราชการตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่
แล้วเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุญาตให้ส่วนราชการที่มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถด าเนินการล่วงหน้าได้ 
ทั้งการออกหนังสือเชิญชวนให้เอกชนร่วมประมูลงาน(ทีโออาร์) การคัดเลือกจนได้ผู้ชนะ เพื่อว่าเมื่องบประมาณมีผล
บังคับใช้จะได้ลงนามสัญญาทันที ไม่ต้องรอจนกว่างบประมาณจะผ่าน เพราะจะท าให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีก 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/money_market/419764 
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25 Jan 2020 
การทรยศความไว้วางใจประชาชน กับความเสียหายทางศก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นาทีนี้หากน าค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2547 กรณีส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนโหวตพ.ร.บ.กู้เงิน 2 
ล้านล้านบาท ในสมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” มาเทียบเคียงกับกรณีมีการเสียบบัตรลงคะแนนแทน ส.ส.พรรคภูมิใจ
ไทยโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 มีความเสี่ยงอย่างมากที่พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 
เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
เมื่อดูจากค าวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญก่อนหน้าในคดีพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท อาจกล่าวได้ว่าการที่ส.ส.เสียบบัตร
ลงคะแนนกันนั้น เป็นการ “ทรยศความไว้วางใจของประชาชน” 
 ประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างชัดเจนในค าวินิจฉัยที่ส าคัญในคดีการออกพ.ร.บ.เงินกู้ว่า“การ
กระท าดังกล่าว นอกจากจะเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือได้ว่า เป็นผู้แทน
ปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือการครอบง าใดๆ และต้องปฏิบัติ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศ จากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 122 แล้ว ยังขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริต ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิญาณตนไว้ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 123 
 และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 วรรคสามที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียง
หนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนน มีผลท าให้การออกเสียงลงคะแนน ของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมพิจารณา
นั้น เป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชาวไทย เมื่อกระบวน 
การออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงถือว่า มติของสภา
ผู้แทนราษฎรในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” 
การกระท าดังกล่าวนอก จากเข้าข่ายทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงงบ 
ประมาณปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ต้องล่าช้าออกไปอีก หลังจากล่าช้ามาแล้วเกือบ 4 เดือน จากปกติที่จะ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 ความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากการกระท าดังกล่าว ยังสร้างความเสียหายให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจของไทยที่ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีนี้
เมื่อใด และผลจะออกมาอย่างไร แม้จะมีการประเมินว่าหลังมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้ว ตามกระบวนการของ
ศาลจะใช้เวลาเร็วที่สุดในการพิจารณาประมาณ 15 วัน และอย่างช้าที่สุดประมาณ 2 เดือน 
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 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่ภาคเอกชนจะออกมาแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ บางรายถึงขั้นฟันธงได้ทันทีว่าเศรษฐกิจประเทศจะพังพินาศ หากรัฐบาลมีเพียงแต่งบประจ า
รายจ่ายที่จ าเป็น ไม่มีงบลงทุนผลักดันโครงการใหม่ๆ เพราะไม่เกิดการหมุนเวียนของเงิน 
 ยิ่งเจาะลึกลงไปในโครงสร้างงบประมาณปี 2563 จ านวน 3.2 ล้านล้านบาท จะพบว่างบประมาณที่จะ
กระทบจากการบังคับใช้พ.ร.บ.งบประมาณล่าช้าคือรายการงบลงทุน ซึ่งมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น 644,425.69 ล้านบาท ใน
จ านวนนี้เป็นงบลงทุนใหม่ทั้งสิ้น 435,108.34 ล้านบาท จะถูกแช่แข็งทั้งก้อน นอก จากนี้ยังมีในส่วนของงบ ผูกพันที่ได้
ว่าจ้างเอกชนไปก่อนหน้านี้และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการก็จะยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เช่นกัน แม้ว่าเอกชนจะ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็ตาม 
ถึงตรงนี้อาจกล่าวได้ ว่ากรณีที่เกิดขึ้น นับการทรยศความไว้วางใจของประชาชน ที่ไม่อาจประมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจได้ 
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