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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 มกราคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

คมชัดลึกออนไลน์ 
ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
เนชั่นทีวีออนไลน์ 
ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวถึงกรณี
ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช 
พรรคประชำธิปัตย์ พ้นจำกควำมเป็น ส.ส. ว่ำ กกต.  รับทรำบผล 
กำรวินิจฉัยแล้ว แต่ยังต้องรอคัดค ำวินิจฉัยอย่ำงเป็นทำงกำร น ำรำยงำน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในวันที่ 29 มกรำคมนี้ เพ่ือก ำหนด
กรอบกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมรำช ภำยใน 45 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย ก่อนที่คณะรัฐมนตรีออกประกำศพระรำช
กฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ จำกนั้น กกต. จะก ำหนดวันเลือกตั้งซ่อม 
และก ำหนดวันรับสมัคร ส.ส. ตำมกระบวนต่อไป  

8 
9 
10 
11 
12 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ กกต. จ่อเคำะเลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท” 7 มี.ค. 13 
2 มติชนออนไลน์ คำด กกต. เคำะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เมืองคอน 7 มี.ค. เปิดรับสมัคร 11-15 ก.พ. นี้ 14 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ทันควัน ! กกต. ล็อกวันเลือกตั้งใหม่ หลัง 'เทพไท' พ้น ส.ส. 15 
4 สยำมรัฐออนไลน์ สันนิบำตรำชบุรี ประชุมวิชำกำรเตรียมควำมพร้อมเลือกตั้งเทศบำล 16 
5 สยำมรัฐออนไลน์ ด่วน ! "ศำลรธน." สั่ง "เทพไท เสนพงศ์" พ้นสมำชิกภำพ สส. ปมทุจริต

เลือกตั้งนำยก อบจ. ปี57 
17 

6 ไทยรัฐออนไลน์ ศำล รธน. วินิจฉัย 'เทพไท' พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส.ปชป. ให้เลือกตั้งใหม่ใน 45 วัน 18 
7 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “เทพไท” พ้น สส. นครศรีฯ ผิดคดีโกง ลต. 19 
8 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “เทพไท” น้อมรับค ำวินิจฉัยศำลให้พ้น ส.ส. - ปชป. ถก 28 ม.ค. 20 
9 มติชนสุดสัปดำห์

ออนไลน์ 
ควำมในใจเทพไท หลังค ำตัดสิน – สิ่งที่ “นิพิฏฐ์” ขอพรรคร่วมหลีก ปชป. 
ลงซ่อม และท่ำที “จุรินทร์” 

21 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุรินทร์" เลือก ส.ส. แทน "เทพไท" ไม่หลีกทำง พปชร. 23 
11 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ ไม่มีปัญหำ พปชร. ส่งผู้สมัครชิงเก้ำอ้ี ส.ส.เขต ‘เทพไท’  

บอกให้ ปชช. ตัดสิน 
24 

12 คมชัดลึกออนไลน์ "จุรินทร์" เตรียมถกพรรคหำคนลงชิงเก้ำอ้ีเดิม "เทพไท" 25 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ พรุ่งนี้ กก.บห. ปชป. จ่อคุยปม "เทพไท" พ้น ส.ส. 26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันนี้ 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 มติชนออนไลน์ ปชป. ตีตรำจองจัดคนลงเลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท” หวั่น พปชร. ส่งผู้สมัครเบียด 27 
15 มติชนออนไลน์ ฮือฮำ “พรรคกล้ำ” ประกำศสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 28 
16 บ้ำนเมืองออนไลน์ พปชร. ฉับพลนั ! เคำะชื่อชิง ส.ส. นครศรธีรรมรำชเขต 3 แทน "เทพไท" 29 
17 คมชัดลึกออนไลน์ พปชร. หนุน "อำญำสิทธิ์" ชิง ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมรำช หลัง “เทพไท” ถูกสอย 31 
18 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “พล.อ.ประวิตร” ยัน พปชร. ส่ง เลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท” 32 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ป้อม’ ลังเล ‘พปชร.’ หลีกทำง ‘ปชป.’ ชิงเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมรำช 33 
20 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ยัน พปชร. ส่งเลือกตั้งซ่อม สส. นครศรีธรรมรำช 34 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ เด็ก ปชป. ลุ้น ‘เทพไท’ กลับมำโลดแล่นบนเส้นทำงกำรเมือง 35 
22 สยำมรัฐออนไลน์ เด็ก ปชป. ซัด “สัณหพจน์” ท ำตัวเหมือนเด็กบริบำล ฝำกนมอัดเม็ด-วิตำมินซีให้

อม ชี้ไร้มำรยำทประกำศส่งคนชิงเก้ำอ้ี ส.ส. เมืองคอน 
36 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลือกซ่อม ส.ส. เมืองคอนเดือดแล้ว ‘เด็กปชป.’ เปิดศึก ‘พปชร.’ 37 
24 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน์ “เท่ำพิภพ” อวยพร “เทพไท” หลังถูกตัดสิทธิ 10 ปี – พ้น ส.ส.  38 
25 แนวหน้ำออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ปัดล็อบบี้ ส.ส.กทม. หนุน ‘บิ๊กแป๊ะ’ ลงชิงผู้ว่ำฯ กทม. 39 
26 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘พปชร.’ ปัด ‘ประวิตร ‘สั่ง’ ส.ส.กทม. ‘ช่วย’ จักรทิพย์’ ลงเลือกตั้ง ‘ผู้ว่ำฯ กทม.’ 40 
27 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘บิ๊กก้ำวหน้ำ’ ได้ทียกกรณี 'เทพไท' จี้ประชำธิปัตย์เร่งแก้รัฐธรรมนูญ 41 
28 แนวหน้ำออนไลน์ ‘กมธ. แก้รธน.’ เตรียมเคำะถก ‘ส.ส.ร.’ มำจำกเลือกตั้งทั้งหมด 42 
29 แนวหน้ำออนไลน์ เลื่อนอ่ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดี ‘กบฏ กปปส.’ ชุด 4 ส. 43 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ อยู่ไหน "ทยำ" "บิ๊กป้อม" อกอุ่น ฤำหนุน "จักรทิพย์" 44 
2 ข่ำวสดออนไลน์ ประกำศิต ประวิตร วงษ์สุวรรณ อนำคต ของ จักรทิพย์ ชัยจินดำ 46 
3 ข่ำวสดออนไลน์ กำรเมือง กรุงเทพฯ ค ำสั่ง ประวิตร วงษ์สุวรรณ มิใช่ ค ำตอบสุดท้ำย 47 
4 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกเมืองคอน 'พงศ์สินธุ์' รับไม้ 'เทพไท' 48 
5 คมชัดลึกออนไลน์ หัวเชือกวัวชน ปชป.-พปชร เลือกตั้งเมืองนคร 50 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เลือกซ่อม 'เปิดศึกพรรคร่วม' 'ปชป.' เบรก 'พปชร.' ลงแข่ง 52 
7 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ เส้นทำงชีวิต “เทพไท เสนพงศ์” ก่อนปิดฉำก ส.ส.ประชำธิปัตย์ 4 สมัย 54 
8 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน์ บทบำท ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ แบบอย่ำง สู่เทพไท เสนพงศ์ 56 
9 สยำมรัฐออนไลน์ จงใจเปิดเกมร้อน กลำงสภำฯ 57 
10 มติชนออนไลน์ ควำมนิ่งสงบ ภำยใน ฝ่ำยค้ำน กำรดิ้น สุดขีด จำก ด้ำนรัฐบำล 59 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มกรำคม 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจั งหวัดสระบุรี  เ พ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ ง 
สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี โดยมี  พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำจังหวัดสระบุรี ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสระบุรี   
ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุร ี
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มกรำคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเสวนำออนไลน์ 
เรื่อง “กำรจัดกำรเลือกตั้งภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด - 19” กับผู้แทนคณะกรรมกำรเลือกตั้งในภูมิภำคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทนสถำบันส่งเสริมประชำธิปไตย พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมเสวนาออนไลน ์เรื่อง “การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด - 19” 
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วันที่ 28 มกรำคม 2564 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนประชุมคณะท ำงำน
ศึกษำแนวทำงในกำรเข้ำรับกำรบริกำรเบิกจ่ำยตรงสวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 
701 ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางการเข้ารับการบริการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการฯ 
ของพนกังานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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27 มกรำคม 2564 - 17:24 น. 
กกต.เตรียม เลือกตั้งซ่อม นครศรีฯ แทนที่นั่ง "เทพไท" นัดถกวางกรอบศุกร์นี้ 
 

 
 
กกต.เตรียม เลือกตั้งซ่อม นครศรีฯ แทนที่นั่ง "เทพไท เสนวงศ์ " นัดถกวางกรอบศุกร์นี้ เลือกตั้งภายใน 45 วัน 
คาดเลือกตั้งวันที่ 7 มีนาคม โดยวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่  27 ม.ค.2564 พ.ต.อ.จรุ งวิทย์  ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวถึง กรณี  ศำลรัฐธรรมนูญ 
มีค ำวินิจฉัย ให้ นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ พ้นจำกควำมเป็น ส.ส. กรณีต้องค ำ
พิพำกษำศำลชั้นต้น ถูกตัดสิทธิ์กำรเลือกตั้งในคดีกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้ง นำยก อบจ. เมื่อปี2556   

โดยเลขำธิกำร กกต. ขณะนี้ กกต.รับทรำบผลกำรวินิจฉัยแล้ว แต่ยังต้องรอคัดค ำวินิจฉัยอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือ
รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ กกต. ในวันที่ 29 ม.ค. นี้ เพ่ือก ำหนดกรอบกำรจัดกำรเลือกตั้ง
ซ่อม  ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมรำช ภำยใน 45 วันนับตั้งแต่ วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย( 27 ม.ค.) ก่อนที่ คณะรัฐมนตรีออก
ประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งซ่อม จำกนั้น กกต. จะก ำหนดวันเลือกตั้งซ่อม และก ำหนดวันรับสมัคร 
ส.ส. ตำมกระบวนต่อไป 
 คำดว่ำ กกต.จะก ำหนดให้วันที่ 7 มีนำคม เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 11-15 กุมภำพันธ์ เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง 

ส ำหรับกรณีของนำยเทพไท เป็นกรณีค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นให้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลำ 10 ปี  ซึ่งตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 96(2) ก ำหนดให้ ส.ส. ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว
หรือไม่ก็ตำม ดังนั้นกรณีนี้นำยเทพไท  ยังสำมำรถต่อสู้คดีได้จนถึงชั้นศำลฎีกำ ต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456577 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/456577
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27/01/2564 17:34 
กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งนครศรีธรรมราช เขต 3 แทน “เทพไท” 
 

 
 

กรุงเทพฯ 27 ม.ค.-กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งเขต 3 นครศรีธรรมราช แทน “เทพไท” ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้น
สภาพ ส.ส. เตรียมเสนอที่ประชุม กกต.ศุกร์นี้ คาดเลือกตั้งซ่อม 7 มี.ค. 

วันนี้ (27 ม.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้นำยเทพไท 
เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ พ้นจำกควำมเป็น ส.ส. ว่ำ กกต.รับทรำบผลกำรวินิจฉัยแล้ว แต่ยัง
ต้องรอคัดค ำวินิจฉัยอย่ำงเป็นทำงกำร น ำรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในวันที่ 29 มกรำคมนี้ เพ่ือ
ก ำหนดกรอบกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมรำช ภำยใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย ก่อนที่
คณะรัฐมนตรีออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ จำกนั้น กกต. จะก ำหนดวันเลือกตั้งซ่อม และก ำหนด
วันรับสมัคร ส.ส. ตำมกระบวนต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นับว่ำที่ต ำแหน่ง ส.ส.ว่ำงลงในวันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำ
วินิจฉัย (27 ม.ค.) จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำ กำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมรำช ภำยใน 45 วันนั้น คำดว่ำ กกต.จะ
ก ำหนดให้วันที่ 7 มีนำคม เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 11-15 ก.พ. เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-626061 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-626061
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27 ม.ค. 2564 18:24    
กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท” เตรียมประชุมศุกร์นี้ คาดใช้สิทธิ 7 มี.ค. 
 

 
 
เลขาฯ กกต. เผย พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท” ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพ ส.ส. เตรียมเสนอที่
ประชุม กกต.ศุกร์นี้ คาดเลือกตั้งซ่อม 7 มี.ค. 

วันนี้ (27 ม.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ นำยเทพ
ไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ พ้นจำกควำมเป็น ส.ส. ว่ำ กกต.รับทรำบผลกำรวินิจฉัยแล้ว แต่
ยังต้องรอคัดค ำวินิจฉัยอย่ำงเป็นทำงกำร น ำรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในวันที่ 29 มกรำคมนี้ เพ่ือ
ก ำหนดกรอบกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมรำช ภำยใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย ก่อนที่
คณะรัฐมนตรีออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ จำกนั้น กกต. จะก ำหนดวันเลือกตั้งซ่อม และก ำหนด
วันรับสมัคร ส.ส. ตำมกระบวนต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นับว่ำที่ต ำแหน่ง ส.ส.ว่ำงลงในวันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำ
วินิจฉัย (27 ม.ค.) จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำ กำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมรำช ภำยใน 45 วันนัััน คำดว่ำ กกต.จะ
ก ำหนดให้วันที่ 7 มีนำคม เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 11-15 ก.พ. เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008478 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000008478
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27 ม.ค. 2564 
กกต. เตรียมเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯแทนที่ "เทพไท" นัดถกวางกรอบ 29 ม.ค. นี้!! 
 

 
 
"จรุงวิทย์" เลขาธิการ กกต. เผยกกต.เตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 แทนที่นั่ง "เทพไท 
เสนพงศ์" นัดถกวางกรอบวันที่ 29 มกราคมนี้ . 

27 มกรำคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวถึง กรณี ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย ให้ นำย
เทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ พ้นจำกควำมเป็น ส.ส. กรณีต้องค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น ถูก
ตัดสิทธิ์กำรเลือกตั้งในคดีกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้ง นำยก อบจ. เมื่อปี 2556 

เลขำธิกำร กกต. ระบุว่ำ ขณะนี้ กกต.รับทรำบผลกำรวินิจฉัยแล้ว แต่ยังต้องรอคัดค ำวินิจฉัยอย่ำงเป็นทำงกำร 
เพ่ือรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ กกต. ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ เพ่ือก ำหนดกรอบกำรจัดกำรเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมรำช ภำยใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย (27 ม.ค.) ก่อนที่ คณะรัฐมนตรีออก
ประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งซ่อม จำกนั้น กกต. จะ ก ำหนดวันเลือกตั้งซ่อม และก ำหนดวันรับสมัคร ส.ส. 
ตำมกระบวนต่อไป 

ส ำหรับกรณีของนำยเทพไท เป็นกรณีค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นให้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลำ 10 ปี ซึ่งตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 96(2) ก ำหนดให้ ส.ส. ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว
หรือไม่ก็ตำม ดังนั้นกรณีนี้นำยเทพไทย ยังสำมำรถต่อสู้คดีได้จนถึงชั้นศำลฎีกำ ต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378814360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378814360
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27 มกรำคม 2021 - 17:57 
 “จุรินทร์” จ่อถกหาคนลงชิงเก้าอี้แทน “เทพไท” 
 

 
กตต.จ่อพิจารณา จัด ลต.ซ่อมส.ส.นครศรีฯ ภายใน45วัน ด้าน “จุรินทร์”เตรียมถกหาคนลงชิงเก้าอ้ีแทน“เทพไท” 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวถึง กรณี ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย 
ให้ นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ พ้นจำกควำมเป็น ส.ส. กรณีต้องค ำพิพำกษำศำล
ชั้นต้น ถูกตัดสิทธิ์กำรเลือกตั้งในคดีกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้ง นำยก อบจ. เมื่อปี2557 ว่ำ ขณะนี้ กกต. 
รับทรำบผลกำรวินิจฉัยแล้วแต่ยังต้องรอคัดค ำวินิจฉัยอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง หรือ กกต. ในวันที่ 29 ม.ค. นี้ เพ่ือก ำหนดกรอบกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมรำช ภำยใน 
45 วันนับตั้งแต่ วันที่27 มกรำคม 2564 ที่ศำลมีค ำวินิจฉัย ก่อนที่ คณะรัฐมนตรีออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำร
เลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง จำกนั้น กกต. จะ ก ำหนดวันเลือกตั้งซ่อม และก ำหนดวันรับสมัคร ส.ส. ตำมกระบวนต่อไป 

ส ำหรับกรณีของนำยเทพไท เป็นกรณีค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นให้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลำ 10 ปี ซึ่งตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 96(2) ก ำหนดให้ ส.ส. ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว
หรือไม่ก็ตำม ดังนั้นกรณีนี้นำยเทพไทย ยังสำมำรถต่อสู้คดีได้จนถึงชั้นศำลฎีกำ ต่อไป 
ทั้งนี้ เบื้องต้น กกต. ก ำหนด รับสมัครเลือกตั้ง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง จ.นครศรีธรรมรำช 11-15 กพ. และ จัดกำรเลือกตั้ง 
วันอำทิตย์ ที7่ มีนำคม 2564 
“จุรินทร์” เตรียมถก กก.บห.พรรค เฟ้นหาคนลงชิงเก้าอี้เดิม “เทพไท” 

นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ เปิดเผยว่ำ วันพรุ่งนี้ (28ม.ค. ) จะมีกำรประชุม
กรรมกำรบริหำรพรรค เพ่ือพิจำรณำบุคคลลงสมัครตัวรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมรำช หรือไม่ หลังศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ นำยเทพไท เสนพงศ์ พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส. ส่วนจะเป็นบุคคลใดให้เป็นไปตำมขั้นตอน และ
ไม่ได้ปิดกั้น รวมถึงน้องชำยของนำยเทพไท ซึ่งผู้สนใจสำทำรถแจ้งควำมจ ำนงมำที่พรรคหรือกรรมกำรสำขำภำคได้ 

นำยจุรินทร์ ย้ ำว่ำ พ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นที่นั่งเดิมของพรรค ส่วนพรรคอ่ืนจะพิจำรณำลงชิงเก้ำอ้ีหรือไม่เป็นสิทธิ์ ไม่
ขอวิจำรณ์เรื่องมำรยำททำงกำรเมืองส่วนจะไปพูดคุยกับพรรคพลังประชำรัฐหรือไม่ หลังเตรียมส่งคนเดิมที่ เคยได้คะแนน
ที่ 2 ลงสมัครนั้น เป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่จะไปพิจำรณำว่ำจะส่งผู้สมัครลงชิงต ำแหน่ง ส.ส. หรือไม่เช่นกัน 

ส ำหรับคะแนนในพ้ืนที่เดิม ผู้สมัครของพรรคทิ้งห่ำงจำกล ำดับที่ 2 เพียง 2,000 คะแนนเท่ำนั้น กังวลหรือไม่ 
นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำ เพรำะประชำชนจะเป็นผู้ตัดสิน 
  
อ้งอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_31185/ 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/news_31185/
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วันที่ 27 มกรำคม 2564 - 17:44 น. 
กกต. จ่อเคาะเลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท” 7 มี.ค. 
 

 
 
กกต.ส่องวันเลือกตั้ง 7 มี.ค.’64 เลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท เสนพงศ์ ” ย้อนคะแนน เลือกตั้ง 62 พปชร.รดต้นคอ
ประชาธิปัตย์ ห่างแค่ 2,000 คะแนน 

เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ของนำยเทพไท เสนพงศ์ จำกพรรคประชำธิปัตย์ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6 ) 
ประกอบมำตรำ 98 (4) และมำตรำ 96 (2) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เป็นผลให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
จะต้องจัดกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญภำยใน 45 วัน ทั้งนี้ คำดว่ำกกต.จะก ำหนดให้
วันที่ 7 มีนำคม 2564 เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 11-15 กุมภำพันธ์ เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง 

นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ดูแลภำคใต้ กล่ำวว่ำในวันที่ 28 ม.ค.นี้ เวลำ 16.00 น. 
ที่พรรคประชำธิปัตย์ ซึ่งน่ำจะมีกำรน ำเรื่องนี้มำหำรือด้วย ส่วนกำรพิจำรณำหำตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเขต
เลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมรำชนั้น คิดว่ำควรสอบถำมควำมคิดเห็นของนำยเทพไทก่อนว่ำใครเป็นผู้ที่มีควำมเหมำะสม
จะลงสมัคร ส.ส.แทนเขำ ขณะเดียวกัน ตนได้เคยพูดคุยเบื้องต้นกับบรรดำ ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ในจ.นครศรีธรรมรำช
แล้วในช่วงก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสิน ซึ่งพวกเขำให้โอกำสนำยเทพไทเสนอตัวบุคคลก่อนเช่นเดียวกัน 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับผลกำรเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมรำช เขต 3 ปรำกฏว่ำ นำยเทพไท ได้ 33,310 
คะแนน ส่วนนำยอำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พลังประชำรัฐ 28,742 คะแนน และ ว่ำที่ ร้อยโท สนั่น พิบูลย์ จำกภูมิใจไทย ได้ 
15,490 คะแนน ซึ่งอันดับ 1 อันดับ 2 มีคะแนนห่ำงกัน 4,568 คะแนนเท่ำนั้น 

 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-602747 
 
 
 
 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-602747
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วันที่ 27 มกรำคม 2564 - 16:41 น. 
คาด กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เมืองคอน 7 มี.ค. เปิดรับสมัคร 11-15 ก.พ.นี้ 
 

 
 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับมติของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญกรณีมีค ำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพส.ส.ของ  

นำยเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6 ) ประกอบมำตรำ 98 (4) และมำตรำ 96 (2) นั้น 
 มีรำยงำนคณะตุลำกำรฯมีมติ เป็น เอกฉันท์  9 ต่อ 0  ขณะเดียวกันมีรำยงำนว่ำส ำหรับกำรเลือกตั้ งส .ส . 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำงที่รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ต้องด ำเนินกำรภำยใน 45 วันนั้น คำดว่ำกกต.จะก ำหนดให้วันที่ 7 มีนำคม 
เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 11-15 กุมภำพันธ์ เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2549614 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2549614
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
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27 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 16:51 น.     
ทันควัน! กกต. ล็อกวันเลือกตั้งใหม่ หลัง 'เทพไท' พ้น ส.ส. 
 

 
 

27 ม.ค.64 - จำกรณีตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ให้ควำมเป็นสมำชิกภำพ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
(ส.ส.) ของนำยเทพไท เสนพงศ์  ส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมรำช สิ้นสุดลงนั้น ล่ำสุดมีรำยงำนจำกคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ว่ำส ำหรับกำรเลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ต้องด ำเนินกำรภำยใน  
45 วัน  คำดว่ำกกต.จะก ำหนดให้วันที่ 7 มี.ค.เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 11-15 ก.พ. เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91195 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/91195


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
 
27 มกรำคม 2564 11:19 น.    
สันนิบาตราชบุรี ประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 

เมื่อเวลำ 09.00 น.วันที่ 27 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบำลต ำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี นำยวิวัฒน์ 
นิติกำญจนำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรำชบุรี เป็นประธำนเปิดกำรประชุมวิชำกำร กำรเตรียมควำมพร้อมกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น มีนำยธนศักดิ์ มำคะสิระ นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลวัดเพลง เป็น
ผปู้กล่ำวรำยงำน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรำชบุรี นำยกเทศมนตรี พร้อมทั้งผู้แทนนำยกเทศมนตรี 
เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ 108 คน 

ในส่วนของกำร ประชุมวิชำกำรเตรียมควำมพร้อมเลือกตั้ง เทศบำล เพ่ือให้ทรำบถึงควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำง
กฏหมำยและหลักกำรเลือกตั้งสมำชิกสภท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น น ำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็ววันนี้ 

อย่ำงไรก็ตำม นำยวิวัฒน์ นิติกำญจนำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรำชบุรี ยังได้กล่ำวถึงประสบกำรณ์และ
ให้ข้อคิดเห็นกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ มีข้อกฎหมำยหลำยอย่ำงที่ต้องศึกษำให้ดี และในเรื่องของระเบียบ
กฎหมำยกำรเลือกตั้งตอนนี้มีโทษรุนเรง ขอให้ผู้สมัครสมำชิกและผู้สมัครผู้บริหำรท้องถิ่นทุกท่ำนไม่เข้ำใจขอให้สอบถำม
กับผู้ที่เก่ียวข้อง จะได้ไม่ผิดกฏหมำยกำรเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/215083 
 
  

https://siamrath.co.th/n/215083
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27 มกรำคม 2564 15:43 น.    
ด่วน ! "ศาลรธน." ส่ัง "เทพไท เสนพงศ์" พ้นสมาชิกภาพสส.ปมทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. ปี57 
 

 
 

วันที่ 27 ม.ค.64 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ได้ก ำหนดนัดแถลงด้วยวำจำ ปรึกษำหำรือ 
และลงมติ กรณีที่คณะกรรมกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำ สมำชิก
ภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) ของ นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) 
สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6 ) ประกอบมำตรำ 98 (4) และมำตรำ 96 (2) หรือไม่ จำกกรณีเมื่อวันที่ 28 
สิงหำคม 2563 นำยเทพไท ต้องค ำพิพำกษำศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ลงโทษจ ำคุก 2 ปี ไม่รอกำรลงโทษ และเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีก ำหนด 10 ปี นับแต่วันที่มีค ำพิพำกษำ จำกกรณีร่วมกระท ำผิดทุจริตเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 

โดยเวลำ 15.00 น. คณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่ำนค ำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง โดยมอบหมำยให้
นำยบรรจงศักดิ์ วงศ์ปรำชญ์ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้อ่ำนค ำวินิจฉัย 

ศำลรัฐธรรมนูญมีมติให้นำยเทพไท พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส. นับตั้งแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญ มีค ำสั่งให้หยุดปฏิบัติ
หน้ำที่ 

ดังนั้น สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยเทพไท จึงสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสอง นับแต่วันที่ 16 ก.ย. 
2563 เป็นต้นไป และถือว่ำวันที่ต ำแหน่งสมำชิก ส.ส.ว่ำงลงคือวันที่ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย คือวันที่ 27 ม.ค. 
2564 

อำศัยเหตุผลดังกล่ำงข้ำงต้นจึงวินิจฉัยว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยเทพไท สิ้นสุดลง ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 
101 (6 ) ประกอบมำตรำ98 (4) และมำตรำ 96 (2) นับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งให้นำยเทพไท หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/215193 
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27 ม.ค. 2564 15:52 น. 
ศาล รธน. วินิจฉัย 'เทพไท' พ้นจากต าแหน่ง ส.ส.ปชป. ให้เลือกตั้งใหม่ใน 45 วัน 
 

 
 

ศาล รธน.วินิจฉัย เทพไท เสนพงศ์ พ้นต าแหน่ง ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. พร้อมให้จัดการการเลือกตั้งใหม่ใน 45 
วัน หลังถูกศาล จ.นครศรีธรรมราช ตัดสิน มีความผิด คดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. เมื่อปี 57 

วันที่ 27 ม.ค. เมื่อเวลำ 15.00 น.ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ นั่งบัลลังก์ อ่ำนค ำวินิจฉัย กรณีคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ของ นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ101(6) ประกอบ
มำตรำ 98(4) และมำตรำ 96(2) หรือไม่ หลัง ศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช พิพำกษำจ ำคุก 3 ปี และตัดสิทธิ์ทำงกำร
เมือง 10 ปี คดีทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 ตำม พ.ร.บ. 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ในควำมผิดฐำนเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใด 

โดยศำลวินิจฉัยแล้วว่ำ สมำชิกภำพสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของนำยเทพไท สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ
101(6) ประกอบมำตรำ 98(4) และมำตรำ 96(2) ในวันที่ 16 ก.ย.63 และให้ต ำแหน่ง ส.ส.ว่ำงลง นับตั้งแต่วันที่ศำลอ่ำน
ค ำวินิจฉัย ในวันที่ 27 ม.ค.2564 พร้อมให้จัดกำรเลือกตั้งใหม่ภำยใน 45 วัน นับตั้งแต่ต ำแหน่ง ส.ส.ว่ำงลง ทั้งนี้ คำดว่ำ 
กกต.จะมีกำรก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันที่ 7 มี.ค. 64 และเปิดรับสมัครในวันที่ 11-15 ก.พ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2020989 
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27 มกรำคม 2021 - 16:02 
 “เทพไท” พ้น สส. นครศรีฯผิดคดีโกง ลต. 
 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัย ชี้ “เทพไท” สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ สั่งหยุดให้ท าหน้าที่ตั้งแต่ 27 
ม.ค. 64 

ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ โดยตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ได้อ่ำนค ำวินิจฉัยพิจำรณำกรณี คณะกรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศำลรัฐธรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ
นำยเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (4) และมำตรำ 96 (2) หรือไม ่

โดยนำยบรรจงศักดิ์ วงศ์ปรำชญ์ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ อ่ำนค ำวินิจฉัย ชี้ว่ำนำยเทพไท สมำชิกภำพสิ้นสุดลง
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (4) และมำตรำ 96 (2) นับแต่วันที่ 16 กันยำยน 2563 ที่ศำลสั่ง
ให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ และให้จัดกำรเลือกตั้งใหม่ภำยใน 45 วันนับแต่ วันที่ 27 มกรำคม 2564 วันที่ศำลอ่ำนค ำวินิจฉัย 
สืบเนื่องจำกเหตุค ำพิพำกษำคดีทุจริตเลือกตั้งอบจ. 2557 
ทั้งนี้ภำยใน 45 วันต้องรอให้มี พ.ร.ฎ.ประกำศจัดกำรเลือกตั้งและคำดว่ำจะมีกำรเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนมีนำคม 

ทั้งนี้นำยเทพไท เสนพงศ์ ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติด
ให้โทษฉบับที่…พ.ศ. … ขอขอบคุณเพ่ือนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งหมด ที่ได้ลงมติเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพ
ติดให้โทษ ฉบับที่…พ.ศ. …ด้วยคะแนนเสียง 319 ต่อ 7 เสียง ซึ่งนับว่ำเป็นโอกำสดีของกำรปลดล็อคพืชกระท่อมที่ได้
ต่อสู้กันมำเป็นระยะเวลำเกินกว่ำ 60 ปี จนถึงบัดนี้มีควำมส ำเร็จ จนผ่ำนควำมเห็นชอบของที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร
แล้ว นับว่ำเป็นควำมส ำเร็จของทุกฝ่ำย โดยวันนี้ตนได้ท ำหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ตัวแทนของประชำชน
จนถึงวินำทีสุดท้ำย ก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญ จะมีค ำวินิจฉัยเกี่ยวกับสมำชิกภำพกำรเป็นส.ส.ของตนในวันนี้ด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_30999/ 
ข่ำวที่เก่ียวข้อง : 
https://www.nationtv.tv/main/content/378814353?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.isranews.org/article/isranews/95432-isranews-824.html 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/821649 
 
 

https://www.innnews.co.th/
https://www.innnews.co.th/news/politics/news_30999/
https://www.nationtv.tv/main/content/378814353?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378814353?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.isranews.org/article/isranews/95432-isranews-824.html
https://www.dailynews.co.th/politics/821649
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27 มกรำคม 2021 - 19:33 
 “เทพไท” น้อมรับค าวินิจฉัยศาลให้พ้น ส.ส.-ปชป. ถก 28 ม.ค.  
 

 
“เทพไท” น้อมรับค าวินิจฉัยศาล รธน. ให้พ้นส.ส. โยนกก.บห.พรรคเคาะชื่อผู้สมัคร ด้าน”นิพิฏฐ์” เผย ปชป. 
ประชุม กก.บห . 28 ม.ค. 

นำยเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ แถลงข่ำวหลังศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้
พ้นสมำชิกภำพ ส.ส.ว่ำ เป็นค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันต่อทุกองค์กร และตนเองในฐำนะสมำชิกพรรค
ประชำธิปัตย์ ก็พร้อมน้อมรับค ำวินิจฉัยของศำลทุกประกำร แต่คดีควำมของตนเองที่เป็นคดีอำญำ ก็ยังด ำเนินกำรต่อไป 
อยู่ในขั้นของศำลอุทธรณ์ และศำลฎีกำ แต่เมื่อศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำ และเกิดข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติ จึงต้องส่ง
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

ทั้งนี้ หำกตนเองชนะคดีอำญำในศำลอุทธรณ์และศำลฎีกำ แต่ตนเองได้สูญเสียสถำนะควำมเป็น  ส.ส.ไปแล้ว 
โดยไม่มีใครเยียวยำได้ นี่จึงเป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพรำะทั่วไปแล้ว ต้องให้คดีถึงที่สุดก่อน แต่คดีของตนเอง
ยังไม่ถึงที่สุด จึงเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นที่คณะกรรมำธิกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำในจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญ
ต่อกรณีนี้ด้วย พร้อมย้ ำว่ำ ไม่โต้แย้งค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ แต่เป็นข้อกังวลเรื่องของรัฐธรรมนูญมำกกว่ำ 

ส่วนพรรคประชำธิปัตย์ จะส่งใครลงสมัครเลือกตั้งแทนต ำแหน่งของตนนั้น นำยเทพไท กล่ำวว่ำ เป็นหน้ำที่ของกรรมกำรบริหำร
พรรคว่ำ จะจัดสรรใคร และต้องรอให้คณะกรรมกำรสรรหำเสนอชื่อก่อน ซึ่งตนเองก็มีสิทธิ์เสนอชื่อเช่นกัน 
“นิพิฏฐ์” เผย ปชป. ประชุม กก.บห .28 ม.ค. คุยเตรียมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 

นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ดูแลภำคใต้ ให้สัมภำษณ์ภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้สมำชิกภำพของ ส.ส.ของนำยเทพไท เสนพงศ์ ว่ำ พรรคประชำธิปัตย์จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
พรรค (กก.บห.) ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ เวลำ 16.00 น. ที่พรรคประชำธิปัตย์ ซึ่งน่ำจะมีกำรน ำเรื่องนี้มำหำรือด้วย ส่วนกำร
พิจำรณำหำตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมรำชนั้น ตนคิดว่ำควรสอบถำมควำม
คิดเห็นของนำยเทพไท ก่อนว่ำใครเป็นผู้ที่มีควำมเหมำะสมจะลงสมัคร ส.ส.แทน ขณะเดียวกัน ตนได้เคยพูดคุยเบื้องต้น
กับบรรดำ ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ใน จ.นครศรีธรรมรำช แล้ว ช่วงก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสิน ซึ่งพวกเขำให้โอกำส
นำยเทพไท เสนอตัวบุคคลก่อนเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้  ปัญหำที่ส ำคัญกว่ำนั้น และยังกังวลอยู่ คือท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำล เนื่องจำกเขตเลือกตั้งที่ 3  
จ.นครศรีธรรมรำช เป็นพ้ืนที่ที่พรรคประชำธิปัตย์ มี ส.ส.อยู่ ซึ่งขณะนี้ต ำแหน่งได้ว่ำงลง ก็ต้องรอดูว่ำพรรคร่วมรัฐบำล
จะส่งคนลงสมัคร ส.ส.เขตดังกล่ำวหรือไม่ แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่ำนมำ พรรคกำรเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบำลด้วยกัน จะ
ไม่ส่งคนลงแข่งขันกันเอง ดังนั้น ในครั้งนี้ควรใช้วิธีปฏิบัติดังกล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_31247/ 
 

https://www.innnews.co.th/news/news_31247/
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วันพฤหัสที่ 28 มกรำคม พ.ศ.2564 
ความในใจเทพไท หลังค าตัดสิน – สิ่งท่ี นิพิฏฐ์ ขอพรรคร่วมหลีก ปชป. ลงซ่อม และท่าทีจุรินทร์ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 ที่พรรคประชำธิปัตย์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเทพ
ไท เสนพงศ์ สิ้นสุดสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส โดย นำยเทพไท ได้จัดแถลงข่ำวถึงกรณีดังกล่ำว พร้อมร้องเพลงชื่อ 
“เปิดตัวเปิดใจ เทพไท เสนพงศ์” ก่อนแถลงว่ำ น้อมรับค ำวินิจฉัยของศำลทุกประกำร แต่คดีควำมของศำลกับค ำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญแตกต่ำงกัน เป็นคนละประเด็นกัน หลำยคนเข้ำใจผิดว่ำนี่คือคดีอำญำ แต่ขอเรียนว่ำคดีอำญำอยู่ใน
ชั้นอุทธรณ์ และต้องสู้ในชั้นฎีกำอีก 

นำยเทพไท กล่ำวต่อว่ำ ในศำลชั้นต้นพิพำกษำให้จ ำคุกตน แต่มีข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติ จึงส่งให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขอเรียนว่ำค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุด แต่ค ำถำมต่อมำคือถ้ำหำกตนชนะในศำล
อุทธรณ์หรือศำลฎีกำ แต่ตนได้สูญเสียสถำนะกำรเป็นส.ส.ไปแล้ว ซึ่งไม่มีใครสำมำรถที่จะเยียวยำให้ต ำแหน่งกลับคืนมำ
ได้ ทั้งหมดไม่ได้เป็นควำมผิดของใคร ตนคิดว่ำเป็นจุดอ่อน จุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่เขียนในลักษณะที่เป็น
ปัญหำ 

“ตำมปกติจะต้องให้คดีถึงที่สุดถึงจะมีข้อยุติในเรื่องคุณสมบัติกำรเป็น ส.ส. แต่คดีของผมถือว่ำคดียังไม่ถึงที่สุด 
แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นปัญหำ จึงน ำมำซึ่งให้ศำลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัย และผมเชื่อว่ำรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้มีจุดอ่อนอีกหลำยจุดที่เป็นประเด็นต้องถกเถียงกัน ซึ่งเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ท่ีจะมีขึ้นในอนำคต” 

นำยเทพไท กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส่งผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ลงแทนตนนั้น เป็นหน้ำที่ของกรรมกำรสรรหำ
และคณะกรรมกำรบริหำรพรรคที่จะสรรหำตัวผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมรำช ต้องไปคุยกันและท ำไพรมำรีโหวตว่ำจะ
สนับสนุนใครเป็นตัวแทน คิดว่ำในพ้ืนที่ภำคใต้ไม่น่ำกังวลส ำหรับพรรคประชำธิปัตย์ เชื่อว่ำหลำยคนในพรรคจะเสนอชื่อ
ผู้สมัคร และตนก็มีสิทธิ์เสนอชื่อเช่นกันเพรำะเป็นเจ้ำของพ้ืนที่เดิม 

นำยเทพไท กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรับงำนที่จะให้ส.ส.คนใหม่ของพรรคเข้ำมำสำนต่อ มีจ ำนวน 6 เรื่อง อำทิ กำร
แก้ปัญหำไฟไหม้ป่ำพรุควนเคร็ง ที่เคยเสนอให้ขุดคลองและสร้ำงถนนรอบพื้นที่ป่ำเพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน โครงกำร
ท่อส่งน้ ำของอ ำเภอจุฬำภรณ์ ซึ่งได้ประสำนเรื่องนี้ไปแล้ว เนื่องจำกพ้ืนที่นี้ไม่มีน้ ำประปำ โครงกำรสร้ำงสถำนีรถไฟแห่ง
ใหม่ ที่วังบัว อ.พระพรหม และกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผลักดันมำตลอด เป็นต้น 

“ขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาสเป็นส.ส. มา 20 ปี ขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่ให้ก าลังใจ และ
หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผมจะมีบทบาทเป็นนักการเมืองนอกสภาคนหนึ่ง” นายเทพไท กล่าว 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%9701.jpg
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ด้ำนนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ดูแลภำคใต้ ให้สัมภำษณ์ภำยหลังศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ พ้นสภำพ ส.ส. จำกกำรต้องค ำ
พิพำกษำศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ลงโทษจ ำคุก 2 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก ำหนด 10 ปี จำกกรณีร่วมกระท ำ
ผิดทุจริตเลือกตั้งนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 จึงจะต้องมีกำรจัดเลือกตั้งใหม่ภำยใน 45 วัน 

นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวว่ำ พรรคประชำธิปัตย์จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บห.)อยู่แล้ว ในวันที่ 28 
ม.ค.นี้ เวลำ 16.00 น. ที่พรรคประชำธิปัตย์ ซึ่งน่ำจะมีกำรน ำเรื่องนี้มำหำรือด้วย ส่วนกำรพิจำรณำหำตัวบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมรำช นั้น ตนคิดว่ำควรสอบถำมควำมคิดเห็นของนำยเทพไทก่อนว่ำ 
ใครเป็นผู้ที่มีควำมเหมำะสมจะลงสมัคร ส.ส.แทนเขำ 

นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวอีกว่ำ ขณะเดียวกัน ตนได้เคยพูดคุย เบื้องต้นกับบรรดำ ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ใน  
จ.นครศรีธรรมรำช ในช่วงก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสิน ซึ่งพวกเขำให้โอกำสนำยเทพไทเสนอตัวบุคคลก่อน
เช่นเดียวกัน ปัญหำที่ส ำคัญกว่ำนั้นและเรำยังกังวลอยู่ คือท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำล เนื่องจำกเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.
นครศรีธรรมรำช เป็นพ้ืนที่ที่พรรคประชำธิปัตย์มีส.ส.อยู่ ซึ่งตอนนี้ต ำแหน่งได้ว่ำงลง ก็ต้องรอดูว่ำพรรคร่วมรัฐบำลจะส่ง
คนลงสมัคร ส.ส.เขตดังกล่ำวหรือไม่ แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่ำนมำ พรรคกำรเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบำลด้วยกันจะไม่ส่ง
คนลงแข่งขันกันเอง 

“ในครั้งนี้ควรใช้วิธีปฏิบัติดังกล่ำว ซึ่งผมจะเสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมกก.บห.ด้วยว่ำขอให้แกนน ำพรรคไป
พูดคุยกับบรรดำพรรคร่วมรัฐบำลว่ำ ขอไม่ให้มีกำรส่งคนลงสมัครแข่งขันกันเองในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตนี้ แล้วปล่อย
ให้พรรคประชำธิปัตย์แข่งขันกับฝ่ำยค้ำนหรือพรรคอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ร่วมรัฐบำล ซึ่งผมเชื่อว่ำที่ประชุม กก.บห.จะเห็นด้วย 
แล้วจะน ำไปสู่กำรที่หัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ไปเจรจำกับพรรคร่วมรัฐบำลต่อไป” นำยนิพิฎฐ์ 
กล่ำว 

ปิดท้ำยที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ ให้สัมภำษณ์ ถึงกรณีที่มีค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ที่มำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่ำงลงนั้น ว่ำ 28 ม.ค. นี้จะมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค ซึ่งคงจะได้มี
กำรหำรือในเบื้องต้นถึงกระบวนกำรในส่วนของพรรคฯ เพรำะถือว่ำเป็นพ้ืนที่เดิมของพรรค ส่วนพรรคอ่ืนจะพิจำรณำ
อย่ำงไรนั้นก็เป็นส่วนของแต่ละพรรคกำรเมืองนั้นไป 

ส ำหรับเรื่องกำรพิจำรณำตัดสินใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ รวมถึงกำรพิจำรณำตัวบุคคลที่จะลงสมัครก็ต้อง
พิจำรณำในที่ประชุมกรรมกำรบริหำร ซึ่งต้องเป็นไปตำมกระบวนกำรของกฎหมำย ส่วนขั้นตอนกระบวนกำรในกำรสรร
หำผู้สมัครของพรรค ก็มีข้อบังคับพรรค และมีกฎหมำยพรรคกำรเมือง กฎหมำยเลือกตั้งก ำกับอยู่ เพรำะฉะนั้นกฎหมำย
ว่ำอย่ำงไร ข้อบังคับว่ำอย่ำงไรก็ต้องเป็นไปตำมนั้น 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำ คะแนนพรรคประชำธิปัตย์สูสีกับพรรคพลังประชำรัฐ มีควำมกังวล
หรือไม่ นำยจุรินทร์กล่ำวตอบว่ำไม่มีปัญหำอะไร ประชำชนจะเป็นผู้ตัดสิน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394908 
ข่ำวี่เกี่ยวข้อง : 
https://www.nationtv.tv/main/content/378814374?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
ข่ำวที่เกีย่วข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2550073 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008479 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง   : https://www.banmuang.co.th/news/politic/221003 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394908
https://www.nationtv.tv/main/content/378814374?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378814374?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.matichon.co.th/politics/news_2550073
https://mgronline.com/politics/detail/9640000008479
https://www.banmuang.co.th/news/politic/221003
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พุธที่ 27 มกรำคม 2564 เวลำ 17.10 น. 
"จุรินทร์" เลือก ส.ส.แทน "เทพไท" ไม่หลีกทาง พปชร. 
“จุรินทร์” โยน กก.บห.ชี้ขาดเลือกผู้สมัครชิงเก้าอ้ี ส.ส.แทน “เทพไท” ล่ัน ไม่หลีกทาง พปชร. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.เวลำ 16.45 น.ที่รัฐสภำ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและ รมว.พำณิชย์ ใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของนำยเทพ
ไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ สิ้นสุดลง เนื่องจำกกำรทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช (อบจ.) ว่ำ เรื่องดังกล่ำวไม่ขอแสดงควำมคิดเห็น แต่จะมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค 
(กก .บกห. )  ในวันที่  28 ม.ค .  เ วลำ  16.00 น .  โดยจะมี กำร พิจำรณำบุคคลที่ จ ะลงสมั ครรั บ เลื อกตั้ ง ใน
เขต 3 นครศรีธรรมรำช แทนนำยเทพไท ทั้งนี้ตนขอไม่ให้ควำมเห็นกรณีที่พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ประกำศส่ง
ผู้สมัครคนเดิมลงชิงเก้ำอ้ีด้วย เพรำะเป็นเรื่องของแต่ละพรรค แต่เรำยืนยันว่ำ เรำจะส่งผู้สมัคร เนื่องจำกพรรคมีที่นั่ง
เดิมในเขตดังกล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ กังวลหรือไม่ เพรำะคะแนนในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำในเขตดังกล่ำว  ผู้สมัครของพรรค พป
ชร. ตำมหลังผู้สมัครของพรรค ปชป.เพียง 2,000 คะแนนเท่ำนั้น นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำ เรื่องนี้ให้ประชำชน
เป็นผู้ตัดสิน 

เมื่อถำมต่อว่ำ ในกำรส่งผู้สมัครจะต้องขอควำมเห็นจำกเจ้ำของพ้ืนที่เดิมหรือไม่ นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ พรรคมี
ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมำยกำรเลือกอยู่แล้ว ดังนั้น ใครที่สนใจจะลงสมัคร ก็สำมำรถแสดงควำมจ ำนงมำยัง
พรรคหรือตัวแแทนประจ ำจังหวัดได้  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821699 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/821699
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วันที่ 27 มกรำคม 2564 - 17:24 น. 
 ‘จุรินทร์’ ไม่มีปัญหา พปชร. ส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขต ‘เทพไท’ บอกให ้ปชช. ตัดสิน 
 

 
 

“จุรินทร์” ลั่น ไม่มีปัญหาปม พปชร. เตรียมส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ี ส.ส. เขตที่ “เทพไท” โดนตัดสิทธิ บอก ให้ปชช.
ตัดสิน 

เมื่อเวลำ 16.45 น. วันที่  27 มกรำคม ที่รัฐสภำ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้สมำชิกภำพของนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำชสิ้นสุดลงเนื่องจำกกำรทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกฯ
นครศรีธรรมรำช ว่ำ เรื่องนี้จะมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคในวันที่ 28 มกรำคม เวลำ 16.00 น. โดยจะมีกำร
พิจำรณำบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมรำช แทนนำยเทพไท ทั้งนี้ ตนขอไม่ให้ควำมเห็น
กรณีที่พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ประกำศส่งผู้สมัครคนเดิมลงชิงเก้ำอ้ีด้วย เพรำะเป็นเรื่องของแต่ละพรรค แต่เรำ
ยืนยันว่ำเรำจะส่งผู้สมัครเนื่องจำกพรรคปชป. มีที่นั่งเดิมในเขตดังกล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ กังวลหรือไม่ เพรำะคะแนนในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำในเขตดังกล่ำว ผู้สมัครของพรรคพปชร. 
ตำมหลังผู้สมัครของปชป.เพียง 2000 คะแนน นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำ เรื่องนี้ให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสิน 

เมื่อถำมว่ำ ในกำรส่งผู้สมัครจะต้องขอควำมเห็นของเจ้ำของพ้ืนที่เดิมหรือไม่ นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ พรรคมี
ระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว ดังนั้น ใครที่สนใจจะลงสมัครเรำไม่ได้ปิดกั้น สำมำรถแสดงควำมจ ำนงมำยังพรรค หรือ
กรรมกำรสำขำภำคใต้ได้ 

เมื่อถำมว่ำ โดยมำรยำทแล้วพรรคที่ได้อันดับ 2 ต้องหลีกทำงให้พรรคอันดับ 1 ซึ่งก่อนหน้ำนี้ ปชป. ก็หลีกทำง
ให้ พปชร.มำแล้ว นำยจุรินทร์ ได้แต่ยิ้มแต่ไม่ตอบค ำถำมใดๆ ก่อนจะบอกว่ำ “ไปหลังไมค์ดีกว่ำ” 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2549907 
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27 มกรำคม 2564 - 17:36 น. 
"จุรินทร์" เตรียมถกพรรคหาคนลงชิงเก้าอี้เดิม "เทพไท" 
 

 
 
"จุรินทร์"เตรียมถกพรรคหาคนลงชิงเก้าอี้เดิม"เทพไท"ไม่วิจารณ์มารยาททางการเมือง หลังพรรค พปชร. เล็งส่งชิง
แข่ง 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ เปิดเผยว่ำ วันพรุ่งนี้ (28ม.ค.64) 
จะมีกำรประชุมพรรคเพือพิจำรณำบุคคลลงสมัครตัวรับเลือกตั้งส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมรำช หรือไม่ หลังศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้นำยเทพไท เสนพงศ์ พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส. ส่วนจะเป็นบุคคลใดให้เป็นไปตำมขั้นตอน และ
ไม่ได้ปิดกั้น รวมถึงน้องชำยของนำยเทพไท ซึ่งผู้สนใจให้แจ้งควำมจ ำนงมำที่พรรคหรือกรรมกำรสำขำภำคได้ 

ทั้งนี้ นำยจุรินทร์ ย้ ำว่ำ พ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นที่นั่งเดิมของพรรค  ส่วนพรรคอ่ืนจะพิจำรณำลงชิงเก้ำอ้ีหรือไม่เป็น
สิทธิไม่ขอวิจำรณ์เรื่องมำรยำททำงกำรเมือง 

ส่วนจะไปพูดคุยกับพรรคพลังประชำรัฐหรือไม่ หลัง เตรียมส่งคนเดิมที่เคยได้คะแนนที่2 ลงสมัคร นำยจุริ
นทร์ ย้ ำว่ำเป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่จะไปพิจำรณำว่ำจะส่งผู้สมัครลงชิงต ำแหน่ง ส.ส. หรือไม่ ส่วนคะแนนในพ้ืนที่
ดังกล่ำวที่เดิมผู้สมัครของพรรคทิ้งห่ำงจำกที่ 2 เพียง 2,000 คะแนนเท่ำนั้น ก็ไม่มีปัญหำ เพรำะประชำชนจะเป็นผู้
ตัดสิน 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456583 
 
 
  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/456583
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พุธที่ 27 มกรำคม 2564 เวลำ 16.29 น. 
พรุ่งนี้ กก.บห. ปชป. จ่อคุยปม "เทพไท" พ้น ส.ส. 
"นิพิฏฐ์"เผยประชุมกก.บห.ปชป.28 ม.ค. จ่อคุยเตรียมเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีฯแทน"เทพไท" ร้องพรรคร่วม
รัฐบาลหลีกทางไม่ส่งคนแข่งกันเอง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ดูแลภำคใต้ ให้สัมภำษณ์ภำยหลัง
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของ ส.ส.ของนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ 
สิ้นสุดลงจำกกำรต้องค ำพิพำกษำศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ลงโทษจ ำคุก 2 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก ำหนด 10 
ปี จำกกรณีร่วมกระท ำผิดทุจริตเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 จึงจะต้องมีกำร
จัดเลือกตั้งใหม่ภำยใน 45 วัน ว่ำ พรรคประชำธิปัตย์จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคอยู่แล้ว ในวันที่ 28 
ม.ค.นี้ เวลำ 16.00 น. ที่พรรคประชำธิปัตย์ ซึ่งน่ำจะมีกำรน ำเรื่องนี้มำหำรือด้วย ส่วนกำรพิจำรณำหำตัวบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมรำช นั้น ตนคิดว่ำควรสอบถำมควำมคิดเห็นของนำยเทพไทก่อนว่ำใคร
เป็นผู้ที่มีควำมเหมำะสมจะลงสมัคร ส.ส.แทนเขำ ขณะเดียวกัน ตนได้เคยพูดคุยเบื้องต้นกับบรรดำ ส.ส.พรรค
ประชำธิปัตย์ใน จ.นครศรีธรรมรำช แล้วในช่วงก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสิน ซึ่งพวกเขำให้โอกำสนำยเทพไทเสนอตัว
บุคคลก่อนเช่นเดียวกัน  

รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวอีกว่ำ แต่ปัญหำที่ส ำคัญกว่ำนั้นและเรำยังกังวลอยู่ คือท่ำทีของพรรคร่วม
รัฐบำล เนื่องจำกเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมรำช เป็นพื้นที่ที่พรรคประชำธิปัตย์มี ส.ส .อยู่ ซึ่งตอนนี้ต ำแหน่งได้ว่ำง
ลง ก็ต้องรอดูว่ำพรรคร่วมรัฐบำลจะส่งคนลงสมัคร ส.ส.เขตดังกล่ำวหรือไม่ แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่ำนมำ พรรค
กำรเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบำลด้วยกันจะไม่ส่งคนลงแข่งขันกันเอง ดังนั้น ในครั้งนี้ควรใช้วิธีปฏิบัติดังกล่ำว ทั้งนี้ ตนจะเสนอ
ประเด็นนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคฯด้วยว่ำ ขอให้แกนน ำพรรคไปพูดคุยกับบรรดำพรรคร่วมรัฐบำลว่ำขอ
ไม่ให้มีกำรส่งคนลงสมัครแข่งขันกันเองในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตนี้ แล้วปล่อยให้พรรคประชำธิปัตย์แข่งขันกับฝ่ำย
ค้ำนหรือพรรคอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ร่วมรัฐบำล ซึ่งตนเชื่อว่ำที่ประชุม กก.บห.จะเห็นด้วยกับตน แล้วจะน ำไปสู่กำรที่หัวหน้ำ
พรรคและเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ ไปเจรจำกับพรรคร่วมรัฐบำลต่อไป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821681 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/821681
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วันที่ 28 มกรำคม 2564 - 09:01 น. 
ปชป. ตีตราจองจัดคนลงเลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท” หว่ัน พปชร. ส่งผู้สมัครเบียด 

 

 
 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กรณีศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของ ส.ส.ของนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) สิ้นสุดลงจำกกำรต้องค ำพิพำกษำศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ลงโทษจ ำคุก 
2 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก ำหนด 10 ปี จำกกำรร่วมกระท ำผิดทุจริตเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภำยใน 45 วัน นั้น 

ในวันนี้ พรรคปชป.มีก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค เวลำ 16.00 น. คำดว่ำจะน ำเรื่องของกำร
เตรียมควำมพร้อมเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมรำช แทนนำยเทพไท มำพูดคุยด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มกรำคมท่ีผ่ำนมำ นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรค ปชป. ดูแลภำคใต้ ให้สัมภำษณ์
ว่ำ กำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใหม่ น่ำจะต้องสอบถำมควำมคิดเห็นของนำยเทพไทก่อนว่ำใครเป็นผู้ที่มีควำม
เหมำะสมจะลงสมัคร ส.ส.แทน ขณะที่บรรดำ ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ใน จ.นครศรีธรรมรำช ก็ให้โอกำสนำยเทพไท
เสนอตัวบุคคลก่อน 

“ปัญหำที่ส ำคัญกว่ำนั้นและเรำยังกังวลอยู่ คือท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำล เนื่องจำกเขตเลือกตั้งที่  3  
จ.นครศรีธรรมรำช ก็ต้องรอดูว่ำพรรคร่วมรัฐบำลจะส่งคนลงสมัคร ส.ส.เขตดังกล่ำวหรือไม่ แต่โดยธรรมเนียม พรรค
กำรเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบำลด้วยกันจะไม่ส่งคนลงแข่งขันกันเอง ในครั้งนี้ควรใช้วิธีปฏิบัติดังกล่ำว ผมจะเสนอประเด็นนี้ต่อ
ที่ประชุมกก.บห.ด้วยว่ำขอให้แกนน ำพรรคไปพูดคุยกับบรรดำพรรคร่วมรัฐบำลว่ำขอไม่ให้มีกำรส่งคนลงสมัครแข่งขัน
กันเองในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตนี้ ปล่อยให้พรรคประชำธิปัตย์แข่งขันกับฝ่ำยค้ำนหรือพรรคอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ร่วมรัฐบำล 
ผมเชื่อว่ำที่ประชุม กก.บห.จะเห็นด้วยแล้วจะน ำไปสู่กำรที่หัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ไปเจรจำกับ
พรรคร่วมรัฐบำลต่อไป” นำยนิพิฎฐ์ กล่ำว 

ขณะที่นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำ
พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภำษณ์ว่ำ ขอไม่ให้ควำมเห็นกรณีพรรคพลังประชำรัฐ ประกำศส่งผู้สมัครคนเดิมลงชิง
เก้ำอ้ีด้วย เพรำะเป็นเรื่องของแต่ละพรรค ยืนยันว่ำ ปชป.จะส่งผู้สมัครเนื่องจำกพรรคปชป. มีที่นั่งเดิมในเขตดังกล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ กังวลหรือไม่ เพรำะคะแนนในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำในเขตดังกล่ำว ผู้สมัครของพรรคพปชร. 
ตำมหลังผู้สมัครของปชป.เพียง 2 พันคะแนน นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำ ให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสิน 

เมื่อถำมว่ำ โดยมำรยำทแล้วพรรคที่ได้อันดับ 2 ต้องหลีกทำงให้พรรคอันดับ 1 ก่อนหน้ำนี้ ปชป. ก็หลีกทำงให้ 
พปชร.มำแล้ว นำยจุรินทร์ ได้แต่ยิ้มแต่ไม่ตอบค ำถำมใดๆ ก่อนจะบอกว่ำ “ไปหลังไมค์ดีกว่ำ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2550599 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/91257 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-626048 
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วันที่ 27 มกรำคม 2564 - 17:39 น. 
ฮือฮา “พรรคกล้า” ประกาศสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 
 

 
 
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.นำยแสนยำกรณ์ สิงห์วีรธรรม รองโฆษกพรรคกล้ำ เปิดเผยว่ำ วันที่ 28 ม.ค.เวลำ 14.00 น. 

นำยกรณ์ จำติกวนิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ พร้อมผู้บริหำรพรรค จะแถลงพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งแรก เลือกตั้งซ่อมจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ที่สนำมไดรฟ์กอล์ฟ Par3 วังหิน 

ทั้งนี้ต ำแหน่ง ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมรำช ว่ำงลง หลังจำกที่ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ นำยเทพไท  
เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พ้นสมำชิกภำพ ส.ส.ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98 (4) มำตรำ 
96(2) และตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี กรณีทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมรำช เมื่อ
ปี 2557 

ด้ำน นำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ( พปชร.) กล่ำวว่ำ ใน
เบื้องต้น พรรค พปชร.ยังไม่ได้หำรือถึงเรื่องนี้ แต่เบื้องต้น ส.ส.ภำคใต้ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ำพร้อมที่จะสนับสนุน นำย
อำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครคนเดิมของพรรค ซึ่งเป็นคู่แข่งกับนำยเทพไท ลงสมัครรับเลือกตั้งฯซ่อม ส่วนข้อสรุปที่
ชัดเจนต้องรอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพิจำรณำแนวทำง และตัวบุคคลที่เหมำะสมต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2549951 
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วันพุธ ที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2564, 17.23 น. 
พปชร. ฉับพลัน! เคาะชื่อชิง ส.ส.นครศรีธรรมราชเขต 3 แทน "เทพไท" 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 นำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรคพลังประชำ
รัฐ ( พปชร.) กล่ำวกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พ้นสมำชิกภำพ  ส.ส.
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98 (4) มำตรำ 96(2) และตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี กรณีทุจริตกำร
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 ว่ำ ในเบื้องต้นพรรคพปชร.ยังไม่ได้หำรือ
ถึงเรื่องนี้ แต่เบื้องต้นส.ส.ภำคใต้ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ำพร้อมที่จะสนับสนุนนำยอำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครคนเดิม
ของพรรค ซึ่งเป็นคู่แข่งกับนำยเทพไท ลงสมัครรับเลือกตั้งฯซ่อม ส่วนข้อสรุปที่ชัดเจนต้องรอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรพรรคพิจำรณำแนวทำงและตัวบุคคลที่เหมำะสมต่อไป 
"ราเมศ"ย้ าพรรคเคารพค าวินิจฉัย ศาลรธน.เดินหน้าเลือกตั้งซ่อม พรุ่งนี้ถกที่ประชุม กก.บห.  

นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ ได้กล่ำวถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัยให้นำยเทพไท 
เสนพงศ์ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมรำช สิ้นสุดสมำชิกภำพว่ำ พรรคน้อมรับค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ คดีในส่วนของ
ศำลรัฐธรรมนูญยุติแล้ว ข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์เป็นคดีอำญำ ซึ่งได้รับกำร
เปิดเผยจำกทีมทนำยควำมของนำยเทพไทว่ำคดีจะตัดสินในชั้นศำลอุทธรณ์ในวันที่ 25 มีนำคม 2564 ที่จะถึงนี้  ส่วน
ของพรรคก็ด ำเนินกำรในส่วนของกำรเลือกตั้งซ่อมต่อไป มีบุคคลที่มีศักยภำพพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้ง และพรรค
จะต้องคว้ำชัยชนะอย่ำงแน่นอนเพรำะเป็นพื้นที่ที่ประชำชนมีควำมผูกพันกับกำรท ำงำนของพรรคตลอดระยะเวลำที่ผ่ำน
มำ ส่วนจะมีพรรคใดส่งลงแข่งขันหรือไม่ตอบแทนพรรคอ่ืนไม่ได้  

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำโดยมำรยำทในทำงกำรเมือง พรรคร่วมรัฐบำลควรหลีกทำงให้พรรคประชำธิปัตย์หรือไม่ นำยรำ
เมศตอบว่ำ ไม่ทรำบต้องไปถำมพรรคร่วม  

"จุรินทร์"โยนกก.บห.ชี้ขาดส่งชิงพ้ืนที่แทน"เทพไท"ลั่นพื้นที่เดิมไม่หลีกทางพปชร. 
ที่รัฐสภำ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ 

(ปชป.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช 
พรรคประชำธิปัตย์สิ้นสุดลง เนื่องจำกกำรทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช (อบจ.)
ว่ำ  เรื่องไม่จอแสดงควำมคิดเห็น แต่จะมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บกห.)ในวันที่ 28 ม.ค. เวลำ 16.00 น. 
โดยจะมีกำรพิจำรณำบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 3 นครศรีธรรมรำช แทนนำยเทพไท ทั้งนี้ ตนขอไม่ให้
ควำมเห็นกรณีท่ีพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ประกำศส่งผู้สมัครคนเดิมลงชิงเก้ำอ้ีด้วย เพรำะเป็นเรื่องของแต่ละพรรค 
แต่เรำยืนยันว่ำเรำจะส่งผู้สมัคร เนื่องจำกพรรคมีที่นั่งเดิมในเขตดังกล่ำว 
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เมื่อถำมว่ำ กังวลหรือไม่ เพรำะคะแนนในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำในเขตดังกล่ำว ผู้สมัครของพรรคพปชร. 
ตำมหลังผู้สมัครของพรรคปชป.เพียง2,000คะแนนเท่ำนั้น นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำ เรื่องนี้ให้ประชำชนเป็นผู้
ตัดสิน 

เมื่อถำมต่อว่ำในกำรส่งผู้สมัครจะต้องขอควำมเห็นจำกเจ้ำของพ้ืนที่เดิมหรือไม่ นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ พรรคมี
ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมำยกำรเลือกอยู่แล้ว ดังนั้น ใครที่สนใจจะลงสมัคร ก็สำมำรถแสดงควำมจ ำนงมำยัง
พรรค หรือตัวแทนประจ ำจังหวัดได้ 

"พรรคกรณ์"ประเดิมส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งใหม่ ส.ส. นครศรีธรรมราช 
นำยแสนยำกรณ์ สิงห์วีรธรรม รองโฆษกพรรคกล้ำ เปิดเผยว่ำ วันที่ 28 ม.ค.64 เวลำ 14.00 น. นำยกรณ์ จำ

ติกวนิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ พร้อมผู้บริหำรพรรค จะแถลงพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งครั้ งแรก เลือกตั้ งซ่อมจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ที่สนำมไดรฟ์กอล์ฟ Par3 วังหิน 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/221020 
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27 มกรำคม 2564 - 18:12 น. 
"พลังประชารัฐ" หนุน "อาญาสิทธิ์" ชิง ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช หลัง "เทพไท" ถูกศาล รธน.สอย 
 

 
 
"พลังประชารัฐ"หนุน"อาญาสิทธิ์"ชิงส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช หลังจากต าแหน่ง ส.ส.ว่างลง เนื่องจาก " เทพ
ไท" ถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 นำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรคพลังประชา
รัฐ กล่ำวกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พ้นสมำชิกภำพส.ส.ตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98 (4) มำตรำ 96(2) และตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี กรณีทุจริตกำรเลือกตั้ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 ว่ำ 

ในเบื้องต้นพรรคพลังประชารัฐ ยังไม่ได้หำรือถึงเรื่องนี้ แต่เบื้องต้นส.ส.ภำคใต้ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ำพร้อมที่
จะสนับสนุนนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครคนเดิมของพรรค ซึ่งเป็นคู่แข่งกับนายเทพไท ลงสมัครรับเลือกตั้งฯ
ซ่อม ส่วนข้อสรุปที่ชัดเจนต้องรอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพิจำรณำแนวทำงและตัวบุคคลที่เหมำะสม
ต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่ำนมำ นำย เทพไท เสนพงศ์ จำกพรรคประชำธิปัตย์ ได้คะแนนไป 
33,310 คะแนน ขณะที่ นำยอำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จำกพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนไป 28,742 คะแนน ซึ่งนำย
อำญำสิทธิ์ แพ้ไปเพียง 4,568 คะแนนเท่ำนั้น 

 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456588 
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28/01/2564 10:31 
“พล.อ.ประวิตร” ยัน พปชร. ส่ง เลือกตั้งซ่อมแทน “เทพไท” 
 

 
 
ท าเนียบฯ 28 ม.ค. – “พล.อ.ประวิตร” โต้ล็อบบี้ ส.ส.กทม. หนุน “พล.ต.อ.จักรทิพย์” ลงผู้ว่าฯ กทม. ไม่จริง ยัน 
พปชร.ส่งชิง ส.ส.นครศรีธรรมราช แทน “เทพไท” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีกระแสข่ำว
เรียก ส.ส.กทม.ไปหำรือส่วนตัวเป็นรำยบุคคลในวันประชุมพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) เพ่ือให้สนับสนุน พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. ว่ำ เรื่องนี้โฆษกพรรคพลังประชำรัฐได้ชี้แจงไปแล้วว่ำไม่
จริง แล้วสื่อจะมำถำมท ำไมอีก โดยรำยละเอียดทั้งหมดขอให้รอที่ประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคก่อน ว่ำจะด ำเนินกำร
อย่ำงไร 

ส่วนกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต3 จ.นครศรีธรรมรำช แทนนำยเทพไท เสนพงศ์ หลังศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้
พ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. เนื่องจำกร่วมทุจริตเลือกตั้งนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 พรรคพลังประชำรัฐ (พป
ชร.) จะหลีกทำงให้พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ตำมมำรยำททำงกำรเมือง เพรำะเป็นพรรคร่วมรัฐบำลหรือไม่นั้น พล.อ.
ประวิตร ยืนยันว่ำจะส่งผู้สมัครของพรรคลงชิงต ำแหน่ง แต่ต้องดูก่อนว่ำกรรมกำรบริหำรพรรคจะประชุมว่ำอย่ำงไร 
ส่วนจะนัดประชุมเมื่อไหร่ ยังไม่รู้ และหำกทำงพรรคประชำธิปัตย์ร้องขอไม่ให้ส่งผู้สมัครจะด ำเนินกำรหรือไม่นั้น พล.อ.
ประวิตร ย้ ำว่ำ ตนไม่รู้ ทั้งหมดขอประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคก่อน ส่วนจะเป็นคนเดิมหรือไม่ ก็ไม่รู้เช่นกัน 
พร้อมกับย้อนถำมผู้สื่อข่ำวกลับว่ำ “ถำมอย่ำงนี้แล้วจะให้เรำตอบอย่ำงไร ให้ตอบว่ำไม่รู้หรือ ซึ่งตนก็ยังไม่รู้จริงๆและไม่
มีคนในใจ”.- ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-626266 
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28 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 10:39 น.   
 'ป้อม' ลังเล 'พปชร.' หลีกทาง 'ปชป.' ชิงเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมราช 
 

 
 

28 ม.ค.64 - ที่ท ำเนียบรัฐบำลพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำ
รัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีส่วนกรณีกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต3 จ.นครศรีธรรมรำช แทนนำยเทพไทย เสนพงศ์ อดีต ส.ส.
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ว่ำตนจะส่ง แต่ต้องดูก่อนว่ำกรรมกำรบริหำรพรรคจะประชุมว่ำอย่ำงไร ส่วนจะนัด
ประชุมเมื่อไหร่ยังไม่รู้   

ส่วนหำกทำงพรรคประชำธิปัตย์ร้องขอให้ พปชร. ไม่ส่งผู้สมัครนั้น ตนไม่รู้ และย้ ำว่ำขอประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรพรรคก่อน ส่วนจะเป็นคนเดิมหรือไม่ ก็ไม่รู้  

"ถำมอย่ำงนี้แล้วจะให้เรำตอบอย่ำงไร ให้ตอบว่ำไม่รู้หรือ ก็ยังไม่รู้จริงๆและไม่มีคนในใจ" พลเอกประวิตร  ย้อน
ผู้สื่อข่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91263 
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วันที่ 28 ม.ค. 2564 เวลำ 11:05 น. 
"บิ๊กป้อม" ยัน พปชร. ส่งเลือกตั้งซ่อม สส. นครศรีธรรมราช 
 

 
 

"ประวิตร" ยัน พลังประชารัฐส่งคนลงชิงเก้าอี้ สส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ปัด ล็อบบี้ ส.ส.กทม. หนุน “จักรทิพย์” 
ลงผู้ว่าฯ กทม. 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
เปิดเผยว่ำ กำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต3 จ.นครศรีธรรมรำช แทน นำยเทพไท เสนพงศ์ หลังศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้น
สภำพกำรเป็น ส.ส.เนื่องจำกร่วมทุจริตเลือกตั้งนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช เมื่อปี2557 พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) 
จะส่งผู้สมัครของพรรคลงชิงต ำแหน่ง แต่ต้องดูก่อนว่ำกรรมกำรบริหำรพรรคจะประชุมว่ำอย่ำงไร ส่วนจะนัดประชุม
เมื่ อ ไหร่นั้ น  ยั ง ไม่ รู้  และหำกทำงพรรคประชำธิปั ตย์ ร้ องขอไม่ ให้ ส่ งผู้ สมัครจะด ำ เนินกำรหรื อไม่นั้ น  
พล.อ.ประวิตร ย้ ำว่ำ ตนไม่รู้ ทั้งหมดขอประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคก่อน ส่วนจะเป็นคนเดิมหรือไม่ ก็ไม่รู้เช่นกัน 
พร้อมกับย้อนถำมผู้สื่อข่ำวกลับว่ำ “ถำมอย่ำงนี้แล้วจะให้เรำตอบอย่ำงไร ให้ตอบว่ำไม่รู้หรือ ซึ่งผมก็ยังไม่รู้จริงๆและไม่
มีคนในใจ” 

พล.อ.ประวิตร กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีกระแสข่ำวเรียก ส.ส.กทม.ไปหำรือส่วนตัวเป็นรำยบุคคลในวันประชุม
พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) เพ่ือให้สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. 
ว่ำ เรื่องนี้โฆษกพรรคพลังประชำรัฐได้ชี้แจงไปแล้วว่ำไม่จริง แล้วสื่อจะมำถำมท ำไมอีก โดยรำยละเอียดทั้งหมดขอให้รอ
ที่ประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคก่อน ว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/643862 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/548660 
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27 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 19:31 น.      
 เด็กปชป.ลุ้น 'เทพไท' กลับมาโลดแล่นบนเส้นทางการเมือง 
 

 
 

27 ม.ค.64 - นำยเชำว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ดังนี้  
"เทพไทพ้นสส.แล้วมีโอกำสกลับมำได้อีกหรือไม่"   

ก่อนอ่ืนต้องแสดงควำมเสียใจกับนำยเทพไท เสนพงศ์ สส. นครศรีธรรมรำช ที่ถูกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งให้พ้น
จำกสส. ผมเคยให้ควำมเห็นในข้อกฎหมำยเรื่องนี้ไว้ว่ำเป็นกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม เพรำะเป็นกำรย้อนหลังไปเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ผ่ำนกำรใช้สิทธิเลือกตั้งมำโดยสมบูรณ์แล้ว แต่เมือมำตรำ 101 (6)เขียนไว้อย่ำงนี้ก็ต้องเป็นตำมนั้น 

มีค ำถำมว่ำนำยเทพไทมีโอกำสกลับมำสมัครสส.ได้อีกหรือไม่ เรื่องนี้ต้องแยกเป็น 2 กรณี คือค ำตัดสินศำล
รัฐธรรมนูญ และค ำพิพำกษำของศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
1. ค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญเป็นกำรตีควำม คุณสมบัติและสถำนะควำมเป็นสส.ว่ำยังคงมีอยู่หรือไม่ ซึ่งกรณีของนำย
เทพไทเป็นกำรตีควำมมีมำตรำ 96(2 ) 98(4)และมำตรำ 101(6)โดยอำศัยค ำพิพำกษำของศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำชที่
ให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนำยเทพไท 10 ปี เป็นเงื่อนไข ซึ่งคดีดังกล่ำวยังไม่ถึงที่สุด แต่สถำนะต้องหลุดตำม
รัฐธรรมนูญ 
2. คดีทุจริตกำรเลือกตั้งของศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ขณะนี้อยู่ระหว่ำงพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ภำค 8 คดียังไม่ถึง
ที่สุดซึ่งหำกศำลอุทธรณ์ภำค 8 หรือศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ สิทธิของนำยเทพไท ก็จะกลับมำสมบูรณ์ 
สำมำรถที่จะใช้สิทธิสมัครสส.ได้ปกติอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับว่ำศำลอุทธรณ์ภำค 8 และศำลฎีกำจะใช้เวลำพิจำรณำนำนแค่
ไหน แต่ในทำงกลับกันถ้ำศำลอุทธรณ์ภำค 8 หรือศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น คือจ ำคุก
และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี ก็จะเข้ำเงื่อนไขมำตรำ 98 (11) กรณีทุจริตกำรเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิทำงกำรเมืองตลอด
ชีวิต 

"ในช่วงเวลำนี้จึงอำจถือเป็นช่วงเวลำพักร้อน พักรบทำงกำรเมืองของนำยเทพไท รอลุ้นสุดตัวกับค ำพิพำกษำใน
คดีอำญำว่ำ ค ำพิพำกษำศำลฎีกำจะออกมำแบบใด ถ้ำยกฟ้องก็ยังโลดแล่นบนเส้นทำงกำรเมืองได้ต่อไป แต่ถ้ำยืนตำมค ำ
พิพำกษำของศำลชั้นต้น และรัฐธรรมนูญไม่มีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ สภำก็คงไม่มีส.ส.ชื่อเทพไท เสนพงศ์ 
ตลอดไป" นำยเชำว์ ระบุ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91215 
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28 มกรำคม 2564 10:53 น.   
เด็กปชป. ซัด "สัณหพจน์" ท าตัวเหมือนเด็กบริบาล ฝากนมอัดเม็ด-วิตามินซีให้อม ชี้ไร้มารยาทประกาศส่งคนชิง
เก้าอ้ี ส.ส. เมืองคอน 
 

 
 

เด็กปชป. เปิดศึก "พปชร." อบรมมารยาทการอยู่ร่วมกัน หลังประกาศส่งคนชิงเก้าอ้ีส.ส.เมืองคอน ชี้ควรหลีกทาง
ให้กัน ฝากนมเม็ด-วิตามินซี ให้อม เปรียบท าตัวเหมือนเด็กบริบาล 

เมื่อเวลำ 10.05 น. ที่รัฐสภำ นำยชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะรองโฆษก
พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีนำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะรอง
โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ให้สัมภำษณ์พปชร.จะส่งผู้สมัครส.ส.ลงในกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขตเลือกตั้ งที่ 3 จังหวัด
นครศรีธรรมรำช แทนนำยเทพไท เสนพงศ์ ที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสมำชิกสภำพส.ส. ว่ำ นำยสัณหพจน์ควรมี
มำรยำททำงกำรเมือง ไม่ควรพูดอะไรส่งเดช เพรำะเรื่องนี้ควรจะเป็นมติของพรรคออกมำเสียก่อน กำรที่นำยสัณหพจน์
ให้สัมภำษณ์ในลักษณะเช่นนี้เหมือนเป็นเด็กบริบำล ไม่ได้ค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบำล จำกกำรที่ได้
สอบถำมส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐภำคใต้ยืนยันว่ำไม่ได้มีกำรพูดคุยกันในเรื่องนี้ เพรำะเข้ำใจถึงมำรยำททำงกำรเมือง 
ที่ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำกำรเลือกตั้งซ่อมไม่ว่ำจะท่ีจังหวัดก ำแพงเพชรขอนแก่น สมุทรปรำกำร พรรคประชำธิปัตย์ไม่เคยส่ง
ผู้สมัครลงแข่ง เพรำะต้องหลีกทำงให้กัน 

“วันนี้ผมมีของฝำกให้นำยสรพจน์ไปทำน นั่นก็คือนมอัดเม็ดและวิตำมินซี เพ่ือที่จะท ำให้มีวุฒิภำวะโตขึ้นและ
คิดให้มำกขึ้น ก่อนที่จะพูดอะไรในทำงกำรเมือง ต้องคิดถึงหลักสัจธรรมในทำงกำรเมืองกำรอยู่ร่วมกันด้วย” นำยชัยชนะ 
กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/215379 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/215379
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210128/19f6979cb584d9423fc8b107579c745fd6ea4475cfff28c96e92a5f472543589.jpg?itok=5doEBonq
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28 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 11:00 น.   
 เลือกซ่อม ส.ส. เมืองคอนเดือดแล้ว 'เด็กปชป.' เปิดศึก 'พปชร.' 
   

 
 

28 ม.ค.64 - ที่รัฐสภำ นำยชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะรองโฆษกพรรค
ประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีนำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.)  
ในฐำนะรองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ให้สัมภำษณ์พปชร.จะส่งผู้สมัครส.ส.ลงในกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช แทนนำยเทพไท เสนพงศ์ ที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ พ้นสมำชิกสภำพส.ส. ว่ำ  
นำยสัณหพจน์ควรมีมำรยำททำงกำรเมือง ไม่ควรพูดอะไรส่งเดช เพรำะเรื่องนี้ควรจะเป็นมติของพรรคออกมำเสียก่อน  

นำยชัยชนะ กล่ำวว่ำกำรที่นำยสัณหพจน์ให้สัมภำษณ์ในลักษณะเช่นนี้เหมือนเป็นเด็กบริบำล ไม่ได้ค ำนึงถึง
ควำมสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบำล จำกกำรที่ได้สอบถำมส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐภำคใต้ ยืนยันว่ำไม่ได้มีกำรพูดคุย
กันในเรื่องนี้ เพรำะเข้ำใจถึงมำรยำททำงกำรเมือง ที่ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำกำรเลือกตั้งซ่อมไม่ว่ำจะที่จังหวัดก ำแพงเพชร
ขอนแก่น สมุทรปรำกำร พรรคประชำธิปัตย์ไม่เคยส่งผู้สมัครลงแข่ง เพรำะต้องหลีกทำงให้กัน 
 “วันนี้ผมมีของฝำกให้นำยสัณหพจน์ ไปทำน นั่นก็คือนมอัดเม็ดและวิตำมินซี เพ่ือที่จะท ำให้มีวุฒิภำวะโตขึ้นและคิดให้
มำกขึ้น ก่อนที่จะพูดอะไรในทำงกำรเมือง ต้องคิดถึงหลักสัจธรรมในทำงกำรเมื องกำรอยู่ ร่ วมกันด้วย”  
นำยชัยชนะ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91265 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-626341 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/91265
https://tna.mcot.net/politics-626341
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วันพุธที่ 27 มกรำคม พ.ศ.2564 
เท่าพิภพ อวยพร เทพไท หลังถูกตัดสิทธิ10ปี-พ้น ส.ส. / พปชร.พร้อมส่งคนเลือกตั้งซ่อม 
 

 
 

เท่าพิภพ ส.ส.ก้าวไกล อวยพร เทพไท ส.ส.ประชาธิปัตย์ หลังถูกตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี ดีใจที่ได้ท างาน ปลดล็
อกกระท่อม ร่วมกัน 

วันที่ 27 ม.ค. จำกกรณีตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย หลังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ นำยเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ101(6) ประกอบมำตรำ 98(4) และ
มำตรำ 96(2) 
โดยศำลพิพำกษำจ ำคุก 3 ปี และตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 10 ปี คดีทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(อบจ.) นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 ตำม พ.ร.บ. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ใน
ควำมผิดฐำนเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอ่ืน 

ล่ำสุด เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้ออกมำแสดงควำมเห็นในเรื่องดังกล่ำวผ่ำนทวิตเตอร์ส่วนตัว 
โดยระบุว่ำ 

“ผมเเละพ่ีคึก เทพไท ได้ท ำงำนร่วมกันกรรมำธิกำรที่เกี่ยวกับ ปลดล็อกกระท่อม มำหลำย กมธ. จนกระทั่ง
ปลดล็อกได้เมื่อเช้ำนี้ พี่คึกเป็นกันเองมำก มีอะไรก็จะคอยเเนะน ำผมตลอด ถือว่ำเป็นคนในปชป. ที่พูดคุยด้วยบ่อยที่สุด
คนหนึ่ง ขอขอบคุณครับ ขอให้พ่ีโชคดี” 

ด้ านนายสัณหพจน์  สุขศรี เ มือง ส .ส .นครศรี ธรรมราช และรองโฆษกพรร คพลั งประชารั ฐ 
( พปชร.) กล่ำวถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พ้นสมำชิกภำพส.ส. 
และตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี กรณีทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 
2557 ว่ำ พรรคพปชร.ยังไม่ได้หำรือถึงเรื่องนี้ แต่เบื้องต้นส.ส.ภำคใต้ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ำ พร้อมที่จะสนับสนุนนำย
อำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครคนเดิมของพรรค ซึ่งเป็นคู่แข่งกับนำยเทพไท ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส่วนข้อสรุปที่
ชัดเจนต้องรอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพิจำรณำแนวทำงและตัวบุคคลที่เหมำะสมต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394881 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394881
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97.jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564, 10.58 น. 
 ‘บิ๊กป้อม’ ปัดล็อบบี ้ส.ส.กทม. หนุน ‘บิ๊กแป๊ะ’ ลงชิงผูว่้าฯ กทม. 
 

 
 

เมื่อเวลำ 09.00 น.วันที่ 28 มกรำคม 2564 ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีกระแสข่ำวเรียก ส.ส.กทม.ไปหำรือส่วนตัวเป็นรำยบุคคลเพ่ือให้
สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. เมื่อวันอังคำรที่ผ่ำนมำ ว่ำ “ทำงโฆษกพรรคพลังประชำรัฐได้มีกำร
ชี้แจงไปแล้วว่ำไม่จริงไง แล้วจะมำถำมท ำไมอีก ไม่จริงหรอก ขอให้รอประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคก่อน ว่ำจะท ำ
อย่ำงไร” 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/548658 
 
  

https://www.naewna.com/politic/548658
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27 มกรำคม 2564 
'พปชร.' ปัด 'ประวิตร 'ส่ัง' ส.ส.กทม. 'ช่วย' จักรทิพย'์ ลงเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.' 
 

 

  
"พปชร." แจง "ประวิตร" ไม่ได้เรียก "ส.ส.กทม." พบ เพื่อสั่งให้ช่วย "จักรทิพย์" ลงสนาม "ผู้ว่าฯ กทม." ชี้ 
"กก.บห." ยังไม่มีมติใดๆ 

นำงสำวพัชรินทร์ ซ ำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐำนะโฆษกพรรค กล่ำวถึงกรณีที่มี
กระแสข่ำวว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพปชร. เรียก ส.ส.กทม.เข้ำพบเพ่ือขอให้
สนับสนุนผู้ที่มีชื่อเป็นผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม.ท่ำนหนึ่ง นั้น ขอยืนยันว่ำ เรื่องดังกล่ำว ไม่เป็นควำมจริง ขณะนี้ยังไม่มีกำร
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวจำกกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรค มีแต่เพียงชื่อผู้ที่คำดว่ำจะลงสมัคร เป็นรำยบุคคลตำมสื่อ
เท่ำนั้น พรรคยังไม่มีมติใดๆ ในเรื่องดังกล่ำว ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ำ กำรตัดสินใจของพรรคทุกอย่ำง จะยึดประโยชน์
คน กทม. เป็นส ำคัญ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919497 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919497
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28 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 10:30 น.   
  'บิ๊กก้าวหน้า' ได้ทียกกรณี 'เทพไท' จี้ประชาธิปตัย์เร่งแก้รัฐธรรมนูญ 
  

 
 

28 ม.ค.64 - นำยช ำนำญ จันทร์เรือง กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทวิตเตอร์ ต่อกรณี
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของ ส.ส.ของนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช  พรรคประชำธิปัตย์ 
สิ้นสุดลงจำกกำรต้องค ำพิพำกษำศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ลงโทษจ ำคุก 2 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก ำหนด 10 
ปี จำกกรณีร่วมกระท ำผิดทุจริตเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557  

โดยนำยช ำนำญ ระบุว่ำ "ประเด็นของเทพไทมิใช่เพียงแค่พ้นสภำพส.ส.และถูกตัดสิทธิฯ 10 ปี เท่ำนั้น แต่
รัฐธรรมนูญ 60 ยังห้ำมลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตเพรำะเหตุทุจริต(อบจ.)อีก หำกคดีถึงท่ีสุด ฉะนั้น ปชป.ยังจะไม่รีบ
แก้รธน.อีกหรือ" 

"ประเด็นของคุณเทพไทที่ส ำคัญอยู่ที่ผลกำรตัดสินของผู้พิพำกษำศำลชั้นต้นเพียง 2 คนท ำให้ผู้แทนรำษฎรที่มำ
จำกกำรเลือกตั้งของประชำชนต้องหลุดจำกต ำแหน่งทั้งๆที่ไม่ได้ถูกคุมขังน่ะครับ #ต้องแก้รธน." 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91261 
 
 
  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/91261
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564, 10.47 น. 
 ‘กมธ. แก้รธน.’ เตรียมเคาะถก ‘ส.ส.ร.’ มาจากเลือกตั้งทั้งหมด 
 

 
 

28 มกรำคม 2564 ที่รัฐสภำ นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) ในฐำนะประธำน
คณะกรรมำธิกำร(กมธ.)พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม กล่ำวถึงกำรพิจำรณำในประเด็นที่มำของสมำชิกสภำร่ำง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่ำ ในที่ประชุมวันนี้ (28 มกรำคม 2564) จะมีกำรพิจำรณำว่ำรูปแบบ ส.ส.ร.จะเป็นอย่ำงไร ถ้ำใคร
เห็นด้วยให้ ส.ส.ร. มำจำกำรเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน และเท่ำท่ีคุยกันไม่จ ำเป็นว่ำต้องยึดร่ำงของรัฐบำลเป็นหลักเสมอ
ไป หำกสิ่งใดที่คิดว่ำเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และมีประโยชน์ต่อทุกๆฝ่ำย สวนแนวทำงกำรเลือกจะเป็นแบบเขต
ประเทศหรือเขตจังหวัด ก็ต้องมำพิจำรณำกันต่อไป 

“หำกพิจำรณำทั้ง 2 ส่วนนี้เสร็จ ประเด็นเรื่องคุณสมบัติต่ำงๆก็คงจะเบำแล้ว และหำกเป็นไปตำมไทม์ไลน์ที่ กมธ.
ฯก ำหนดไว้ ในสัปดำห์หน้ำจะเชิญสมำชิกท่ีขอแปรญัตติมำชี้แจง จำกนั้นจะสำมำรถสรุปเล่มและส่งเรื่องให้ประธำน
รัฐสภำเพ่ือเตรียมพร้อมในกำรพิจำรณำวำระ 2 และวำระ 3 ในวันที่ 24-25 กุมภำพันธ์ นี้” นำยวิรชั กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/548655 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/215373 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/91264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/548655
https://siamrath.co.th/n/215373
https://www.thaipost.net/main/detail/91264
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564, 10.28 น. 
เลื่อนอ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์คดี ‘กบฏ กปปส.’ ชุด 4 ส. 
 

 
 
28 มกรำคม 2564 ที่ศำลอำญำ ถ.รัชดำภิเษก ศำลนัดอ่ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีกบฏ กปปส. ส ำนวนแรก 

ชุด 4 ส. หมำยเลขด ำ อ.1191/2557, อ.1298/2557, อ.1328/2557 ที่พนักงำนอัยกำรส ำนักงำนคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์
ยื่นฟ้องนำยสนธิญำณ ชื่นฤทัยในธรรม , นำยสกลธี ภัททิยกุล , นำยสมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์ และนำยเสรี วงศ์มณฑำ เป็น
จ ำเลย ในควำมผิดฐำนร่วมกันเป็นกบฏและข้อหำอ่ืนๆ กรณีจ ำเลยร่วมกันชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. ขับไล่รัฐบำล น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร เมื่อปี 2556-2557 โดยศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ให้ยกฟ้องจ ำเลยทั้งสี่ 
ส ำหรับวันนี้มีนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขำธิกำร กปปส. เดินทำงมำให้ก ำลังใจที่ศำลพร้อมกับจ ำเลยทั้งสี่ 

นำยสุเทพ ให้สัมภำษณ์ถึงควำมคืบหน้ำคดีที่เกี่ยวข้องกับ กปปส. ขณะนี้ ว่ำ มีคนที่ถูกด ำเนินคดีแยกกันออกไป 
บำงคดีจบในศำลชั้นต้น บำงคดีถึงศำลอุทธรณ์ จ ำนวนหนึ่งไปถึงศำลฎีกำ มีกำรทยอยอ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำบ้ำงแล้ว 
บำงรำยถูกลงโทษจ ำคุก เพรำะศำลพิจำรณำพยำนหลักฐำนว่ำเป็นกำรขัดขวำงกำรเลือกตั้ง บุกรุกสถำนที่รำชกำร มี 4 
รำยถูกลงโทษจ ำคุกและได้รับพระมหำกรุณำธิคุณพระรำชทำนอภัยโทษออกจำกคุกมำแล้ว บำงคนยังรับโทษไม่รอลง
อำญำ เสียชีวิตไปก็มี ที่ผ่ำนมำเรำเคลื่อนไหวท ำงำนให้ประเทศชำติบ้ำนเมืองก็ถูกด ำเนินคดี วันนี้เป็นคดีกบฏเล็ก 4 คน 
ศำลชั้นต้นยกฟ้องไปแล้ว แต่อัยกำรอุทธรณ์ ศำลจึงนัดฟังค ำพิพำกษำ ส่วนคดีชุดใหญ่อีก 39 คน ศำลนัดอ่ำนค ำ
พิพำกษำวันที่ 24 กุมภำพันธ์ นี้ เรำต่อสู้คดีตำมปกติ เคำรพยึดมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม ต่อสู้ตำมกฎหมำยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ  

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำกำรต่อสู้ของท่ำนถ้ำเปรียบกับม็อบยุคนี้แตกต่ำงอย่ำงไร มีข้อแนะน ำอย่ำงไร นำยสุเทพ กล่ำวว่ำ 
ตนไม่สำมำรถแนะน ำใครได้ในกำรต่อสู้ทำงกำรเมือง แต่ละฝ่ำยมีควำมคิดมีควำมเชื่อ มีเป้ำหมำยต่ำงกัน แต่กฎหมำยก็
คือกฎหมำย ทุกคนจะคิดอ่ำนอย่ำงไรก็ไม่เป็นไร เป็นสิทธิเสรีภำพ แต่กำรใช้สิทธิเสรีภำพต้องอยู่ในกรอบของกฎหมำย 

เมื่อถำมว่ำม็อบมีกำรเคลื่อนไหวเลยเถิดไปหรือไม่ นำยสุเทพ กล่ำวว่ำ ตนไม่วิพำกษ์วิจำรณ์กล่ำวร้ ำยคนอ่ืน แต่
เรียนว่ำเป็นคนไทยต้องเคำรพกฎหมำยไทย 

อย่ำงไรก็ตำม ล่ำสุดศำลได้เลื่อนนัดอ่ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์วันนี้ออกไปก่อน เนื่องจำกค ำพิพำกษำศำล
อุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ โดยศำลอำญำได้นัดอ่ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ใหม่อีกครั้ง ในเวลำ 09.00 น.วันที่ 6 พฤษภำคม 
2564 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/548649 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/91260 
 

https://www.naewna.com/politic/548649
https://www.thaipost.net/main/detail/91260
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27 มกรำคม 2564 - 10:44 น. 
อยูไ่หน "ทยา" "บิ๊กป้อม" อกอุ่น ฤาหนุน "จักรทิพย์" 
 

 
 
โหมโรงสนามเมืองกรุง หมอกควันข่าวลือปกคลุม พปชร. "บิ๊กป้อม" หนุนจักรทิพย์จริงม้ัย? จะเอาทยาไปอยู่ท่ีไหน  

จู่ๆ ปี่กลองเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ก็ดังขึ้นมำก่อนเทศกำลจริง เมื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์  
ชัยจินดำ และทยำ ทีปสุวรรณ เปิดหน้ำขันอำสำชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. บังเอิญว่ำ สองคนนี้ อยู่ฟำกฝ่ำยเดียวกัน  
จึงมีข่ำวกอสสิปมำกมำย ตำมด้วยบทวิเครำะห์ทั้งออฟไลน์ -ออนไลน์เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 มีรำยงำนข่ำวว่ำ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ได้เดินทำงมำยังที่ท ำกำรพรรค  
พปชร. โดยไม่ได้เข้ำร่วมกรรมกำรบริหำรพรรค แต่ได้เรียก ส.ส.กลุ่มหนึ่งขึ้นไปพบที่ห้องท ำงำน ขอให้สนับสนุน พล.ต.อ.
จักรทิพย์ ในศึกผู้ว่ำฯ กทม.  

เชื่อว่ำ จะต้องมีคนในพรรค พปชร. ออกมำปฏิเสธข่ำวชิ้นนี้ เพรำะก่อนหน้ำนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ให้สัมภำษณ์
สื่อไปแล้วว่ำ พรรคอำจเลือกแนวทำงไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. เหมือนตอนเลือกตั้ง อบจ.ทั่งประเทศ  
ไม่ส่งแต่หนุน 

วันนี้ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. สลัดครำบนำยต ำรวจมำดขรึม มำเล่นโซเชียล ใน
ฐำนะบุคคลสำธำรณะ พร้อมกับค ำขวัญประจ ำตัว “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมสร้ำง สะอำด ปลอดภัย แก้ปัญหำฉับไว” 
เฉพำะบัญชีแฟนเพจเฟซบุ๊ก “จักรทิพย์ ชัยจินดำ” ทีมงำนบิ๊กแป๊ะ ได้จัดท ำคลิปสั้นๆ อำทิเช่น ดูแลร่ำงกำยยังไง? ,จักร
ทิพย์ ชัยจินดำ ชอบหยอกลูกน้อง จริงหรือไม่? ,ท ำไม? โดนัทชิ้นละ 1,000  บำท, ท ำไม? ต้องลุยเอง และไปช่วยหมูป่ำ 
มีอะไรไปบ้ำง? เหมือนเป็นกำรโหมโรงสร้ำงแบรนด์ใหม่ เป็นคนธรรมดำๆ ที่เข้ำถึงได้ง่ำย และพร้อมอำสำรับใช้คน
กรุงเทพฯ บิ๊กแป๊ะถือเป็นคนมำกคอนเนคชั่น กว้ำงขวำงทุกวงกำร ผ่ำนต ำแหน่งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) และ
สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.)โดยต ำแหน่ง ใกล้ชิดตึกไทยคู่ฟ้ำ และบ้ำนป่ำรอยต่อฯ  

พล.ต.อ.จักรทิพย์ จบจำกโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ (นรต.) รุ่นที่ 36 เทียบเท่ำกับเตรียมทหำร รุ่นที่ 20 (ตท.20) 
รุ่นเดียวกับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชำกำรทหำรบก เหนืออ่ืนใด บิ๊กแป๊ะ เป็น ผบ.ตร.ยุค คสช. และอยู่ใน
ต ำแหน่งยำวนำน จึงคุ้นเคยอย่ำงแนบแน่นทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ , พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และพล.อ.อนุ
พงษ์ เผ่ำจินดำ สิ่งที่บิ๊กแป๊ะขำดหำยคือ ฐำนมวลชนของนักกำรเมืองท้องถิ่น ที่มีควำมส ำคัญยิ่ง จะแพ้หรือชนะ ปฏิเสธ
บทบำทของหัวคะแนนเหล่ำนี้ไม่ได้ จึงเป็นที่มำของข่ำวไม่คอนเฟิร์มว่ำ บิ๊กป้อมเรียก ส.ส.กลุ่มหนึ่งมำคุยให้หนุนบิ๊กแป๊ะ 
ไม่ส่งก็ลงสนาม 
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เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ นับแต่ก่อตั้งพรรคพลังประชำรัฐ  ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีศึกษำธิกำร และ พุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ รัฐมนตรีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนั้น เป็นแม่ทัพเมืองหลวง ปัจจุบัน ส.ส.กทม.ของค่ำยพลังประชำรัฐ ก็
มีหลำยกลุ่ม แต่อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวมถึงอดีต ส.ก.จ ำนวนหนึ่ง ต่ำงรู้จักมักคุ้นกับณัฏฐพล และพุทธิพงษ์ มำตั้งแต่
สมัยพรรคประชำธิปัตย์ เหล่ำนี้คือต้นทุนกำรเมืองระดับหนึ่ง ณัฏฐพล เริ่มเคลื่อนไหวส่งสัญญำณว่ำ ทยำ-คู่ชีวิตของเขำ 
เอำจริงกับสนำมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  

วันที่ 21 ม.ค.2564 ณัฏฐพล ได้พบกับ พล.อ.ประวิตร ที่ท ำเนียบรัฐบำล เพื่อพูดคุยในเรื่องที่ทยำตัดสินใจเสนอ
ตัวลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และม่ันใจว่ำมีโอกำสที่จะชนะ 

วันที่ 22 ม.ค.2564 ณัฏฐพล เข้ำพบ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลำ 15 นำที จำกนั้นณัฏฐพลให้สัมภำษณ์สื่อ ปฏิเสธ
ว่ำ นำยกฯ ไม่ได้เรียกมำพูดคุยเรื่องภรรยำจะลงสมัครผู้ว่ำฯ กทม.  

จะอย่ำงไรก็ตำม “ทยำ” อดีตรองผู้ว่ำฯ กทม. ได้ตัดสินใจเดินหน้ำลงสนำมเมืองกรุงแน่ ไม่ว่ำพรรค พปชร.จะ
สนับสนุนหรือไม่? บิ๊กป้อมจะหนุนหรือไม่? มีรำยงำนข่ำวว่ำ ทยำได้ซุ่มฟอร์มทีมงำนไว้นำนแล้ว โดยเธอมีประสบกำรณ์
กำรเลือกตั้งมำแต่สมัยช่วยสำมีหำเสียงสมัคร ส.ส.หนแรก จนกระทั่งได้เข้ำไปท ำงำนเป็นรองผู้ว่ำฯ กทม.  บรรดำอดีต 
ส.ก. และอดีต ส.ส.ประชำธิปัตย์ สำยลุงก ำนัน ยังมีสำยสัมพันธ์ที่ดีกับทยำ จึงไม่ใช่เรื่องยำกที่จะสำนต่อ บวกกับอดีต
ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรค พปชร.หลำยคน ที่ยังไปมำหำสู่กับทยำอยู่ ทำยำทตระกูลกำรเมือง “ศรีวิกรม์” จึงเชื่อว่ำ เธอ
ไม่ได้ลงสนำมแบบคนมือเปล่ำ และไร้คอนเนกชั่นกำรเมืองท้องถิ่น 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456496 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/456496
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27 ม.ค. 2564-13:02 น. 
ประกาศิต ประวิตร วงษ์สุวรรณ อนาคต ของ จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 

 
 

ข่ำวที่ว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เรียก ส.ส.กรุงเทพมหำนคร พรรคพลังประชำรัฐ ให้ช่วยหำเสียงให้กับ 
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อำจถือได้ว่ำเป็น "ข่ำวดี" อย่ำงน้อยก็เท่ำกับเป็นกำรสร้ำงควำมแจ่มชัดให้กับสถำนะของ 
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ ในทำงกำรเมือง ขณะเดียวกัน ในอีกด้ำนหนึ่งก็เท่ำกับเป็นกำรสยบกำรเคลื่อนไหวอันมำจำก 
นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่หนุน นำงทยำ ทีปสุวรรณ ลงไปได้ในระดับที่แน่นอนหนึ่ง 

กระนั้น ก็ยังมีควำมไม่แน่นอนด ำรงอยู่ภำยในกระบวนกำรทำง ด้ำน"กำรข่ำว"อยู่เป็นอย่ำงสูง ตรำบใดที่ยังไม่มี
กำรออกมำขำนรับของบรรดำ ส.ส.กรุงเทพมหำนคร พรรคพลังประชำรัฐ เพรำะในควำมเป็นจริง ส.ส.กรุงเทพมหำนคร 
เหล่ำนี้ย่อมรู้อยู่เป็นอย่ำงดีว่ำ กำรได้มำซึ่งกำรเป็น ส.ส.กรุงเทพมหำนครของตนมีกระบวนกำรอย่ำงไร ค ำถำมก็คือ เป็น
เพรำะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือเพรำะเส้นสนกลในทำงกำรเมืองของใคร  

ต้องยอมรับว่ำ แม้เส้นทำงของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ จะได้รับกำรค้ ำยันอย่ำงหนักแน่นและจริงจังจำก 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค  แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่ำบทสรุปต่อเรื่องนี้ของ นำยณัฏฐพล  
ทีปสุวรรณ จะด ำเนินไปอย่ำงไร เพรำะในทำงเป็นจริงสถำนะทำงกำรเมืองของ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มิได้ผูกติดอยู่
กับเส้นทำงของ นำงทยำ ทีปสุวรรณ ภรรยำของตนเพียงผู้เดียวเท่ำนั้น  หำกองค์ประกอบยังสัมพันธ์กับ นำยพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ ยังสัมพันธ์กับ นำยสกลธี ภัททิยะกุล และยังสัมพันธ์กับ นำยอนุชำ บูรพชัยศรี อย่ำงแนบแน่น เพรำะร่วมหัว
จมท้ำยกันมำจำก"พรรคประชำธิปัตย์"  ทั้งยังเป็นพรรคประชำธิปัตย์อันวำงรำกฐำนแข็งแกร่งอยู่ในพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหำนครอีกด้วย 

ปมเงื่อนอยู่ที่ว่ำ นำงทยำ ทีปสุวรรณ จะยังด ำรงจุดมุ่งหมำยของตนอยู่หรือไม่ ปมเงื่อนอยู่ที่ว่ำ นำยณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ จะมีควำมมั่นใจต่อเจตจ ำนง นำงทยำ ทีปสุวรรณ เพียงใด  นี่จึงมิได้เป็นปัญหำของพรรคพลังประชำรัฐ 
หำกแต่ยังเป็นปัญหำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เต็ม เต็ม 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5827376 
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28 ม.ค. 2564-08:53 น. 
การเมือง กรุงเทพฯ ค าสั่ง ประวิตร วงษ์สุวรรณ มิใช่ ค าตอบสุดท้าย 
 

 
การเมือง กรุงเทพฯ - หลังจำกมีข่ำว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สั่งกำร ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ 

อำจสร้ำงควำมมั่นใจให้เป็นอย่ำงสูง ต่อกำรลงสมัครรับเลือกตั้งชิงต ำแหน่งผู้ว่ำฯกทม.ของ  พล.ต.อ.จักรทิพย์  
ชัยจินดา อดีตผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ กระนั้น ทุกอย่ำงก็ยังเสมอเป็นเพียง “ข่ำว” หำกจะถือได้ว่ำเป็นควำมมั่นใจ
ระดับเต็มร้อยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องล้ำงหูน้อมรับฟังว่ำท่ำทีจำก  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐเป็นอย่ำงไร นั่นแหละจะถือได้ว่าเป็นค าตอบสุดท้าย 

ต้องยอมรับว่ำพลังทำงกำรเมืองของ นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มีควำมส ำคัญ  
ส ำคัญเพรำะว่ำ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มิได้ด ำรงอยู่ภำยในรัฐบำล ภำยในพรรคพลังประชำรัฐอย่ำงชนิดตัว

คนเดียว โดดเดี่ยวโด่เด่เท่ำนั้น ตรงกันข้ำม เขำตบเท้ำเข้ำมำอย่ำงเป็น “ทีม” นั่นก็คือ เป็นกำรเข้ำมำพร้อมกับ นาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นกำรเข้ำมำพร้อมกับ นำยสกลธี ภัททิยกุล เป็นกำรเข้ำมำพร้อมกับ นายอนุชา บูรพชัยศรี 
เหล่านี้ล้วนมีรากฐานการเมืองอยู่ใน “กทม.” 

กำรเมืองในกรุงเทพมหำนครมำกด้วยควำมสลับซับซ้อนอย่ำงชนิดซ่อนเงื่อน 
หำกว่ำกลุ่มของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ไม่มีบทบำทอย่ำงแท้จริง ถำมว่ำกำรด ำรงอยู่ของมวลมหำประชำชนกปปส.
ของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะเป็นอย่ำงไร 
จะพ่ึงก ำลังจำก “ภำคใต้” อย่ำงเดียวได้หรือไม่ ฤทธิ์เดชของกลุ่มมวลมหำประชำชนใน กทม. เป็นอย่ำงไรก็ขอให้ดูผล
กำรเลือกตั้งใน กทม.ก็แล้วกันว่ำเหตุใดพรรคประชำธิปัตย์จึง สูญพันธุ์ 
มิใช่เพราะบารมีของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ หรอกหรือ 
กำรแสดงบทบำทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีบทบำท มีควำมหมำย 
แต่บทบำทและควำมหมำยของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในพ้ืนที่กทม.จ ำเป็นต้องผ่ำน ควำมเห็นชอบอย่ำงสุกงอม
ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ประกอบด้วย 
ค าถามก็คือ นางทยา ทีปสุวรรณ เห็นอย่างไรในเรื่องนี้ 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5832906 
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27 มกรำคม 2564 - 17:30 น. 
ศึกเมืองคอน 'พงศ์สินธุ์' รับไม้ 'เทพไท' 
 

 
 
ปิดเกม ส.ส.เมืองคอน 4 สมัย "เทพไท" แต่ไม่ปิดทางตระกูลเสนพงศ์ ถึงคิวน้องเล็ก "พงศ์สินธุ์" รับไม้ต่อ 

ในที่สุด “เทพไท เสนพงศ์” ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ก็ถูกศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำ ควำม
เป็น ส.ส.สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98 (4) มำตรำ 96(2)  อันเนื่องจำก กกต. มีมติส่ง
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคสี่ กรณีศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช มีค ำพิพำกษำ จ ำคุก เทพ
ไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์  2 ปี โดยไม่รอกำรลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลำ 10 ปี 

ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ก ำหนดให้ต้องมีกำรเลือกตั้งภำยใน 45 วันนับ แต่วันที่ต ำแหน่งส.ส.ว่ำงลง 
จึงคำดว่ำ กกต.จะมีกำรก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันที่ 7 มี.ค.2564  

ผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มี.ค.2562 ส ำหรับ จ.นครศรีธรรมรำช เขต 3 (อ.พระพรหม ,อ.เฉลิมพระเกียรติ ,
อ.จุฬำภรณ์ และ อ.ชะอวด ) เทพไทได้ 33,310 คะแนน ชนะ อำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พลังประชำรัฐ ได้ 28,742 คะแนน 
เป็น ส.ส.สมัยที่ 4 ได้ไม่ถึงครึ่งเทอม ก็ต้องยุติชีวิต ส.ส.ลงชั่วครำว 

มีรำยงำนข่ำวจำกในพ้ืนที่นครศรีธรรมรำช เทพไทได้เตรียมตัวมำแต่ปลำยปีที่แล้ว นับแต่ กกต.ส่งเรื่องให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถำนะ ส.ส.ของเขำ 

ฉะนั้น คนในเขตเลือกตั้งที่ 3 ก็จะพบเห็นเทพไท พำน้องชำย-พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ อดีตรองนำยกเทศมนตรี
เทศบำลนครศรีธรรมรำช ไปงำนบุญประเพณีต่ำงๆ แถว อ.ชะอวด อ.จุฬำภรณ์ อ.พระพรหม เสมือนเป็นกำรแนะน ำตัว
ให้คนรู้จักไปโดยปริยำย  
สายล่อฟ้าตัวจริง 

เทพไทเป็นคนแรกของตระกูล “เสนพงศ์” แห่ง อ.เชียรใหญ่ ที่เล่นกำรเมือง ก่อนที่เขำจะดึงพ่ีชำย-เชำวน์วัศ 
และน้องชำยอีก 2 คนคือ มำโนช และพงศ์สินธุ์ มำลงสนำมกำรเมืองท้องถิ่น 

เทพไท อดีตนำยก อศมร. จำกเวทีกำรเมืองในรำมค ำแหง ก้ำวเข้ำสู่เวทีกำรเมืองระดับชำติ โดยเป็น “ผู้ช่วย 
ส.ส.” ของ ช ำนิ ศักดิเศรษฐ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช ตั้งแต่อยู่พรรคพลังธรรม ปี 2531 และเมื่อช ำนินั่งต ำแหน่ง 
รมช.มหำดไทย สมัยรัฐบำลชวน เทพไทได้ต ำแหน่งเลขำนุกำร รมช.มหำดไทย หลังเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ กระทั่ง ช ำนิ
ย้ำยจำกพรรคพลังธรรม มำสังกัดพรรคประชำธิปัตย์ เ ทพไทยก็ตำมมำด้วย และประสงค์จะลงสมัคร ส.ส.
นครศรีธรรมรำช อยู่หลำยหน แต่ก็ยังไม่มีโอกำส  
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เลือกตั้งปี 2548 เทพไท สวมเสื้อ ปชป.ลงสมัคร ส.ส.นครศรีธรรมรำช เขต 6 แทนตรีพล เจำะจิต  
อดีต ส.ส.หลำยสมัย และนั่นเป็น ส.ส.สมัยแรกของเขำ 

 แม้จะเป็น ส.ส.หน้ำใหม่ ไม่ก่ีพรรษำ แต่ด้วยควำมช่ ำชองเกมกำรเมือง เทพไทจึงโดดเด่นเป็นดำวสภำ และเป็น
ผู้แทนคลื่นลูกใหม่ของพรรค 
ยุคทองของเสนพงศ์ 

8-9 ปีที่แล้ว ต้องยกให้ตระกูล “เสนพงศ”์ สยำยปีกยึดกำรเมืองท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมรำช โดยเชำวน์วัศ เสน
พงศ์ ได้รับเลือกเป็นนำยกเทศมนตรีเทศบำลนครศรีธรรมรำช และมำโนช เสนพงศ์ ก็ได้รับเลือกเป็นนำยก อบจ.
นครศรีธรรมรำช 

 เทพไทยังส่งน้องชำย-พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นรองนำยกเทศมนตรีฯ และปี 2560 หัวหน้ำ คสช. มีค ำสั่งให้
เชำวน์วัศ หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ระหว่ำงกำรตรวจสอบข้อเรียกร้อง พงศ์สินธุ์ได้ท ำหน้ำที่รักษำกำรนำยกเล็กเมืองคอน แทน
พ่ีชำย ผ่ำนไป 1 ปีกว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำ คสช. ได้มีค ำสั่งให้เชำวน์วัศ กลับมำ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมเดิม เมื่อ 30 ต.ค.2561 เมื่อกลับมำสู่ท ำเนียบนำยกเล็ก เชำวน์วัศ ได้สั่งเปลี่ยนทีมผู้บริหำรยกชุด ที่
ไม่มีชื่อพงศ์สินธุ์ น้องชำย และช่วงเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 ทีมงำนของเชำวน์วัศ กลับไปช่วยหำเสียงให้พรรคพลังประชำ
รัฐ เขต 1 นครศรีธรรมรำช อย่ำงไรก็ตำม มีข่ำวลือว่ำ เทพไทจะดันพงศ์สินธุ์ ลงสมัครชิงเก้ำอ้ี “นำยกเล็ก” เมืองคอน 
แต่ถึงชั่วโมงนี้ มีควำมชัดเจนว่ำ อภิชำต ศักดิเศรษฐ์ น้องชำยช ำนิ จะลงสมัครชิงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีเทศบำลนครฯ 
และมีกำรเปิดตัวไปแล้ว 

ว่ำกันว่ำ ทีมพลังเมืองนครและตระกูล “เสนพงศ์” ที่หนุน กนกพร เดชเดโช ว่ำที่นำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช 
ได้ตกลงกันแล้วว่ำ สนำม “นำยกเล็ก” เมืองคอน เปิดทำงให้ อภิชำต ศักดิเศรษฐ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช ส่วนสนำม
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมรำช ถึงคิวของ พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ที่จะรับไม้ต่อจำกพ่ีชำย 

 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456580 
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28 มกรำคม 2564 - 08:37 น. 
หัวเชือกวัวชน ปชป.-พปชร เลือกตั้งเมืองนคร 
 

 
 
 
หัวเชือกวัวชน ปชป.-พปชร เลือกตั้งเมืองนคร ไฟต์บังคับ ศึกเมืองคอน ปชป.แชมป์เก่า เจอผู้ท้าชิง พปชร. รอวัด
ใจลุงป้อม จะสู้ต่อม้ัย  

กำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมรำช แทน เทพไท เสนพงศ์ ที่จะมีข้ึนในช่วงต้นเดือน มี.ค.2564 มีแนวโน้ม
จะเป็นกำรต่อสู้กันเองของพรรคร่วมรัฐบำล 

ย้อนไปดูกำรเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2562 กลำยเป็นกำรขับเคี่ยวกันระหว่ำงพรรคประชำธิปัตย์ 
กั บพรรคพลั ง ประชำรั ฐ  ทั้ ง  8 เ ขต  แต่ ผลกำร เลื อกตั้ ง  บอก ได้ ค ำ เ ดี ย ว ว่ ำ  หั กปำกกำ เซี ยน  3 เ ขต  
เขต 1 นริศำ อดิเทพวรพันธุ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช 3 สมัย ค่ำย ปชป. พ่ำย รงค์ บุญสวยขวัญ ค่ำย พปชร. ,เขต 2 
วิทยำ แก้วภรำดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช หลำยสมัย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ค่ำย พปชร. ,เขต 7 สุรเชษฐ์ มำศดิตถ์ 
อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช หลำยสมัย พ่ำย สำยัณห์ ยุติธรรม ค่ำย พปชร. 

เฉพำะเขต 3 อ.พระพรหม, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.ชะอวด และ อ.จุฬำภรณ์ ปรำกฏว่ำ เทพไท ได้ 33,310  
คะแนน ส่วนอำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ค่ำย พปชร. 28,742 ห่ำงกัน 4,568 คะแนนเท่ำนั้น 
3 ตระกูลร่วมใจ 

วันที่ 28 ม.ค.2564 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
พรรค เพ่ือพิจำรณำบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมรำช หลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้เทพไท 
เสนพงศ์ พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส.  

ด้ำนเทพไท กล่ำวว่ำ หลำยคนในพรรคจะเสนอชื่อผู้สมัคร ส่วนตัวเองก็มีสิทธิ์เสนอชื่อเช่นกัน เพรำะเป็นเจ้ำของ
พ้ืนที่เดิม จริงๆแล้ว 3 ตระกูลกำรเมืองนครศรีธรรมรำช คือ “เสนพงศ์” , “เดชเดโช” และ “ศักดิเศรษฐ์” มีสัญญำใจ
ต่อกัน เกี่ยวกับกำรต่อสู้ในสนำมท้องถิ่น และเลือกตั้ง ส.ส. 

ยกแรก 3 ตระกูล หนุน “กนกพร เดชเดโช” มำรดำ มำรดำ ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมรำช ลงสมัคร
นำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช ในนำมทีมพลังเมืองนคร ซึ่งได้รับชัยชนะ รอกำรรับรองจำก กกต. 

ยกที่สอง ตระกูล “เสนพงศ์” เปิดทำงให้ อภิชำต ศักดิเศรษฐ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช ลงสมัครชิงเก้ำอ้ี
นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช ในนำมทีมพลังเมืองนคร โดย เชำวน์วัศ เสนพงศ์ อดีตนำยกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมรำช ไม่ลงสนำม 
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ยกที่สำม พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ น้องชำยเทพไท จะลงสมัคร ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมรำช เพรำะเดิมทีมีข่ำวช ำนิ 
ศักดิเศรษฐ์ จะวำงตัวให้ อภิชำต ศักดิเศรษฐ์ ลงสมัคร ส.ส.เขต 3 หำกเทพไท หลุดจำกต ำแหน่ง ส.ส. 
เมื่อ “อภิชำต” ไปลุยสนำมนำยกเล็กเมืองคอน ก็ถึงทีของ “พงศ์สินธุ์” ลงสนำมเขต 3 แทนพ่ีชำย 
ขอโอกาสอีกหน 

พลันที่ทรำบข่ำว “เทพไท” หลุด ส.ส. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรคพลัง
ประชำรัฐ เปิดเผยว่ำ เบื้องต้น ส.ส.ภำคใต้ส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่ำ พร้อมที่จะสนับสนุน อำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัคร
คนเดิมของพรรคลงสนำม แต่ก็ต้องรอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพิจำรณำ 

หัวหน้ำอู๊ดด้ำ เปรยกับนักข่ำวไปแล้วว่ำ กรณีพรรคร่วมรัฐบำล ส่งผู้สมัคร ส.ส.แข่งขันเอง ว่ำเป็นเรื่องแต่ละ
พรรคจะตัดสินใจ ไม่อยำกเอ่ยค ำว่ำ มำรยำทกำรเมือง 

ส ำหรับค่ำย พปชร. ก็ต้องลุ้นลุงป้อม จะเอำยังไง เพรำะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปีที่แล้ว พรรคร่วมรัฐบำลก็ไม่แข่ง
กันเอง ยกเว้นเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐม พรรคชำติไทยพัฒนำ เจอกับพรรค ปชป. 

“อำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” เป็นคน อ.จุฬำภรณ์ จ.นครศรีธรรมรำช เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครองมำ 30 ปี เป็น
ปลัดอ ำเภอมำหลำยอ ำเภอในจังหวัดภำคใต้และภำคกลำง จนย้ำยกลับมำ จ.นครศรีธรรมรำช เป็นปลัดชะอวด 2 ครั้ง 
ปลัดอ ำเภอจุฬำภรณ์ 1 ครั้ง ปลัดอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ครั้ง และเป็นเลขำนุกำรรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
นครศรีธรรมรำช 2 ครั้ง 3 ปี 

ก่อนลงสมัคร ส.ส. อำญำสิทธิ์ เป็นนำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมื่อกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ ก็ได้ย้ำยไปเป็น
นำยอ ำเภอเขำชัยสน จ.พัทลุง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/4566223 
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28 มกรำคม 2564 
เลือกซ่อม 'เปิดศึกพรรคร่วม' 'ปชป.' เบรก 'พปชร.' ลงแข่ง 
 

 

  
จับตาแรงกระเพื่อมยกแรกต่อเดิมพันทางการเมืองในเวทีเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ระหว่าง 
"ประชาธิปัตย-์พลังประชารัฐ" จากนี้ 

จำกกรณีตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ  มีมติ เอกฉันท์ให้สมำชิกภำพ  ส .ส .ของ “เทพไท  เสนพงศ์” ส .ส . 
เขต 3 นครศรีธรรมรำช สิ้นสุดลง โดยตำมกฎหมำยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ต้องด ำเนินกำรจัด “เลือกตั้ง
ซ่อม” ภำยใน 45 วัน โดยคำดว่ำ กกต.จะก ำหนดให้วันที่11-15 ก.พ. เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง และวันอำทิตย์ที่ 7 มี.ค.
เป็นวันเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 
หำกย้อนไปดูสนำมเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.2562 กำรเลือกตั้งใน จ.นครศรีธรรมรำช ในพ้ืนที ่8 เขตเลือกตั้ง เป็นไป 
อย่ำงดุเดือด ระหว่ำงพรรคประชำธิปัตย์ และพรรคพลังประชำรัฐ จำกเดิมพันผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,205,067 คน มี
ผู้มำใช้สิทธิอยู่ที่ 753,750 คน ซ่ึง “ประชาธิปัตย”์ กวำดมำ 
ได้ 5 เขต ประกอบด้วย เขต 3-4-5-6 และ 8 ส่วน “พลังประชารัฐ” ได้มำ 3 เขต คือ เขต 1-2 และเขต 7 
โดยเฉพำะเขตเลือกตั้ งที่  3 ประกอบด้วย  อ ำเภอพระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด และจุฬำภรณ์ มีผู้ลง
สมัคร 39 พรรคกำรเมือง โดย “เทพไท” ได้ 33,310 คะแนน เอำชนะ อำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เบอร์ 9 จำกพลังประชำ
รัฐ ที่ได้อันดับ 2 ที ่28,742 คะแนน เป็นคะแนนอันดับ 1 และ 2 ที่มีช่องว่ำงห่ำงกันน้อยที่สุดจำกคู่แข่ง 8 เขตเลือกตั้ง 

ส่วนอันดับ 3 เป็นของว่ำที่ ร.ท.สนั่น พิบูลย์ เบอร์ 5 จำกพรรคภูมิใจไทย ได ้15,490 คะแนน อันดับ 4 นรินทร์ 
เหลือสม เบอร ์6 จำกพรรคอนำคตใหม่ ได ้11,754 คะแนน และอันดับ 5 ชยุต หนูสำย เบอร์ 14 จำกพรรคชำติไทย
พัฒนำ ได้ 3,323 คะแนน 

ขณะที่ประชำธิปัตย์ในฐำนะเจ้ำถิ่นก ำลังหำ “แคนดิเดต” ว่ำที่ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมรำชแทน
เทพไท โดยอยู่ระหว่ำงหำรือภำยใน ปรำกฏว่ำพลังประชำรัฐ ในฐำนะแกนน ำรัฐบำลด้วยกันได้เริ่มขยับเลือกว่ำที่ผู้สมัคร
เพ่ือชิงเก้ำอ้ีนี้ทันที โดยเบื้องต้น ส.ส.ภำคใต้ สนับสนุน “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ผู้สมัครคนเดิมของพรรค คู่แข่ง
ของ “เทพไท” เพ่ือแก้มืออีกครั้ง เพรำะคะแนนได้มำ ห่ำงจำกเทพไทเพียง 4,568 แต้ม 

อย่ำงไรก็ตำม หำกดูตำมธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่ำนมำ พรรคกำรเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบำลด้วยกัน มักจะหลีกทำงให้
กัน ไม่ส่งคนลงแข่งขันกันเอง ในเมื่อประชำธิปัตย์ถือเป็นเจ้ำของพ้ืนที่เดิม 

โดยเฉพำะก่อนหน้ำนี้ประชำธิปัตย์ได้วำงบรรทัดฐำนทำงกำรเมืองควำมเป็นพรรคร่วมรัฐบำลต่อกำรเลือกตั้ง
ซ่อม “เขต 4 ล าปาง- เขต7 ขอนแก่น- เขต 5 สมุทรปราการ” โดยหลีกทำงให้พลังประชำรัฐ ที่เคยชนะใน 3 พ้ืนที่นี้
ทั้งหมด 
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ปัญหำนี้จึงตกหนักอยู่ที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรค  ล่ำสุด “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” รองหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ ดูแลภำคใต้ ตัดสินใจจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคในวันที่ 28 ม.ค.เพ่ือขอให้หัวหน้ำหรือ
แกนน ำพรรค ไปท ำควำมเข้ำใจกับพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกัน 
“ขอไม่ให้ส่งผู้สมัครแข่งขันกันเองในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมรำช เพ่ือเปิดทำงให้ประชำธิปัตย์ แข่งขัน
กับฝ่ำยค้ำนหรือพรรคอื่นๆ ที่ไม่ได้ร่วมรัฐบำล” 

งำนนี้ประชำธิปัตย์ ต้องลุ้นหนักว่ำจะเคลียร์กับพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกันได้หรือไม่ และหำเคลียร์ได้ก็อำจไม่ใช่
ทำงสะดวก ชนิดนอนมำเพรำะเริ่มมีอดีตคนกันเอง  เตรียมประเดิมเลือกตั้งของพรรคใหม่  โดย "กรณ์ จาติกว
นิช” หัวหน้ำพรรคกล้ำ อดีตรองหัวหน้ำประชำธิปัตย์ ที่แยกตัวออกไป ได้ประกำศแล้วว่ำ เขต 3 นครศรีธรรมรำช จะ
เป็นพื้นที่ประเดิมเลือกตั้งสนำมแรกของพรรคกล้ำเช่นกัน 

ทั้งหมด คือแรงกระเพ่ือมยกแรก หลังค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญมีผลถึงต ำแหน่ง “เทพไท” ที่มีเดิมพันทำง
กำรเมืองระหว่ำงพรรคร่วมรัฐบำล และพรรคผู้ท้ำชิง ตัวเล่นใหม่ ที่น่ำลุ้นอย่ำงยิ่ง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919590 
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28 Jan 2021 10:10 น. 
เส้นทางชีวิต “เทพไท เสนพงศ์” ก่อนปิดฉาก ส.ส.ประชาธิปัตย์ 4 สมัย 
 

 
 
“เทพไท เสนพงศ์” ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ นักกำรเมืองคนล่ำสุดที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำ 

พิพำกษำให้พ้นสภำพควำมเป็น ส.ส. ลง นายเทพไท เสนพงศ์ เป็นบุตรคนที่ 3 ในบรรดำพี่น้องทั้งหมด มีเชื้อสำยตูนิเซีย 
ประวัติกำรศึกษำ ประกำศนียบัตร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์(กฎหมำยมหำชน) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย(FUTURE OF LEADER) คณะพัฒนำสังคมสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

เทพไท สมรสกับ นำงสำวพอเพ็ญ เริงประเสริฐวิทย์ บุตรีของ พ.อ.(พิเศษ)  พลเริงประเสริฐวิทย์ อดีต ส.ส.
จังหวัดอุทัยธำนี 6 สมัย อดีตหัวหน้ำพรรคสยำมประชำธิปไตย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และ อดีต
รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี อดีตนักกำรเมืองและนักธุรกิจพันล้ำนในยุคนั้น 

เริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ได้รับเลือก
เป็น นำยกองค์กำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ก่อนเข้ำสู่ถนนกำรเมือง ด้วยกำรเป็นมือขวำ ของนำยช ำนิ ศักดิ
เศรษฐ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช สมัยอยู่พรรคพลังธรรม กระทั่งขยับขึ้นมำเป็น ผู้ช่วย ส.ส. และเป็น เลขำนุกำร
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดมหำดไทย เมื่อนำยช ำนิ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น รมช.มหำดไทย 

เมื่อนำยช ำนิข้ำมสังกัดมำอยู่กับพรรคประชำธิปัตย์ นำยเทพไทจึงย้ำยมำเข้ำสังกัดพรรคสีฟ้ำ และได้เป็น ส.ส.
ครั้งแรกในกำรเลือกตั้ง 6 มกรำคม 2544 และได้รับเลือกตั้งเป็นต้นมำ ทั้งยังสวมบทเป็นโฆษกของพรรคประชำธิปัตย์ 
รวมถึงกำรเป็นโฆษกประจ ำตัวให้กับ นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และนำยกรัฐมนตรีด้วย 

หำกกล่ำวถึง ตระกูลเสนพงศ์ นับว่ำ เป็นนักกำรเมืองที่มำกบำรมีในจ.นครศรีธรรมรำช โดยนำยเทพไท นั่งเป็น 
ส.ส.นครศรีธรรมรำช หลำยสมัยติดต่อกัน ขณะที่ นำยมำโนช น้องชำย ก็ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นนักกำรเมืองท้องถิ่น
ต่อเนื่องหลำยสมัยเช่นกัน 

นำยเทพไท นับเป็น ส.ส.ที่ไม่เคยสอบตก กระทั่งเมื่อถูกศำลพิพำกษำให้จ ำคุก 2 ปี ตัดสิทธิทำงกำรเมือง 10 ปี 
กรณีทุจริตกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2556-2557 

เมื่อนำยพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมรำช เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง
นำยมำโนช น้องชำย นำยเทพไท กรณีทุจริตเลือกตั้งนำยก อบจ.เมื่อปี 2556 จนน ำไปสู่กำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) ยื่นฟ้องศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง และให้ใบแดง “นำยมำโนช”อดีตนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 
นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2558 
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นำยพิชัย ยังได้ยื่นต่อศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เอำผิดทำงอำญำ ฟ้องมำโนช เป็นจ ำเลยที่ 1 และนำยเทพไท 
เป็นจ ำเลยที่ 2 ในคดีอำญำฐำนร่วมกันกระท ำควำมผิดในกำรทุจริตกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช ในฐำนท ำ
ผิด พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ในควำมผิดฐำนเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่
ผู้ใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอ่ืนซึ่งศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำชอ่ำนค ำพิพำกษำเมื่อ
วันที่ 28 สิงหำคม 2563 สั่งให้จ ำคุกนำยเทพไทและนำยมำโนช น้องชำย คนละ 2 ปี ไม่รอลงอำญำ ต่อมำนำยเทพไทได้
ใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ 

ทั้งนี้ ผลจำกค ำตัดสินของศำล กกต.ได้ส่งค ำร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อว่ำ กรณีของนำยเทพไทนั้นจะต้อง
หยุดปฏิบัติหน้ำที่และพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส.หรือไม่ โดยในวันที่ 16 กันยำยน 2563 ศำลรัฐธรรมนูญ รับค ำร้องของ กกต.
และมีค ำสั่งให้ นำยเทพไท หยุดปฏิบัติหน้ำที่จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีค ำวินิจฉัย และมีค ำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 27 
มกรำคม 2564 วินิจฉัยให้นำยเทพไทสิ้นสภำพควำมเป็น ส.ส.สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 
98 (4) มำตรำ 96(2)  

เทพไท ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะส.ส.ครั้งสุดท้ำยในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรร่วมผลักดัน ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพ่ือปลดล็อคพืชกระท่อมออกจำกยำเสพติดให้โทษ ที่มีนำยสมศักดิ์ เทพสุ
ทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็นประธำนกรรมำธิกำร และนำยเทพไท เป็นกรรมำธิกำร โดยที่ประชุมได้ลงมติ
ในวำระสำม เสียงข้ำงมำก 319 เสียงผ่ำนร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวไปเป็นที่เรียบร้อย 
 ปิดฉำกกำรเป็น ส.ส. นครศรีธรรมรำช 4 สมัยลงไปอย่ำงน่ำเสียดำย   
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/466370 
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วันพฤหัสที่ 28 มกรำคม พ.ศ.2564 
บทบาท ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แบบอย่าง สู่เทพไท เสนพงศ์ 

 
ค าประกาศที่จะเล่นบท “ส.ส.นอกสภำ” ของ นำยเทพไท เสนพงศ์ เกิดขึ้นทันทีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้น

จำกสมำชิกภำพแห่งส.ส.และตัดสิทธิทำงกำรเมืองเป็นเวลำ 10 ปี 
 หำกเป็นค ำประกำศในยุคก่อน สังคมก็อำจไม่แน่ใจและมองไม่ออกว่ำวิถีของ นำยเทพไท เสนพงศ์ จะเป็น
อย่ำงไร แต่เมื่อเป็นค ำประกำศในเดือนมกรำคม 2564 ก็กลำยเป็นเรื่อง ธรรมดำอย่ำงสำมัญยิ่งในทำงกำรเมือง เพรำะ
มิได้มีแต่ นำยเทพไท เสนพงศ์ เท่ำนั้นที่ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมืองแล้วต้องกำรแสดงบทบำท 
 อดีต ส.ส.อย่ำง นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อย่ำง นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อย่ำง น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช ถำมว่ำ
ถูกตัดสิทธิทำงกำร เมืองหรือไม่ ค ำตอบแน่ชัดยิ่งภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนำ คตใหม่เมื่อเดือน
กุมภำพันธ์ 2563 พร้อมกับตัดสิทธิทำงกำรเมืองเป็นเวลำ 10 ปี ถามว่า ณ วันนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร 
แสงกนก กุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช มีบทบาทในทางการเมืองหรือไม่ 

มองในแง่ตั วหนั งสื อพรรคอนำคตใหม่อำจมิ ได้ ด ำรงอยู่ แล้ ว ในทำงกฎหมำย  เนื่ องจำกถูกยุ บ  
แต่กระบวนกำรของพรรคอนำคตใหม่ก็อวตำรไปเป็น 1 พรรค 1 กลุ่มทำงกำรเมือง นั่นก็คือ พรรคก้ำวไกลที่มี  
นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้ำ มี นำยชัยธวัช ตุลำธน เป็นเลขำธิกำร  นั่นก็คือ คณะก้ำวหน้ำที่มี นำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ เป็นประธำน มี นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นเลขำธิกำร และ น.ส.พรรณิ กำร์ วำนิช ท ำหน้ำที่สื่อสำรกับ
สังคม มองไปยังรัฐสภำ พรรคก้ำวไกลก็มีบทบำทเป็นอย่ำงสูง ไม่ว่ำในทำงส่วนตัว ไม่ว่ำเคลื่อนไหวร่วมกับพรรคฝ่ำยค้ำน
อ่ืนๆ มองไปยังคณะก้ำวหน้ำก็เพ่ิงส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งในขั้นอบจ.และก ำลังวำงแผนที่จะส่งคนลงในระดับ”
เทศบำล”ทั่วประเทศ จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กระทั่งเดือนมกราคม 2564 บทบาทของพรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า
ยิ่งคึกคัก 

ไม่ว่าบทบาทของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่ำบทบำทของ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ไม่ว่ำบทบำทของ น.ส.
พรรณิกำร์ วำนิช คือบท บำทของคนท่ีไม่ยอมจ ำนน 
ตรงนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ น่าจะเป็นแบบอย่างให้ นายเทพไท เสนพงศ์ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ว่าจะท าอย่างไรต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_394918 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_394918
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/01/FEC6C069-1CB8-4DE8-84E3-58A86298BAC1.jpeg
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28 มกรำคม 2564 00:10 น.   
จงใจเปิดเกมร้อน กลางสภาฯ 
 

 
 

กลิ่นไอการเมืองเข้มข้น ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เปิดเวทีสภาผู้แทนราษฎร ร้อนระอุ โดยที่ไม่ต้องรอให้มีการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ “บิ๊กตู”่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กับอีก “9 รัฐมนตรี” 

เพรำะแค่ไล่เรียงจำก “ข้อหำ” ในญัตติที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ “นำยกฯ+9รัฐมนตรี” 
ล้วนแล้วแต่เป็นข้อหำหนักหน่วง แต่ล่ำสุดกลับพบว่ำ “สำระ”ที่หลำยฝ่ำยก ำลังจับตำ คือกำรที่พรรคฝ่ำยค้ำนจะพำกัน
พุ่งเป้ำไปที่ เรื่องของ “สถำบันพระมหำกษัตริย์” โดยจะอยู่ในญัตติที่น ำมำซักฟอกพล.อ.ประยุทธ์ ที่ระบุข้อหำ ว่ำ 

“ ท ำลำยควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสถำบันฯ กับประชำชน น ำสถำบันฯ เป็นข้ออ้ำงเพ่ือแบ่งแยกประชำชน” 
แน่นอนว่ำจำกประเด็นที่ก ำลังจะไปพำดพิงถึงสถำบันฯ จำกพรรคฝ่ำยค้ำน ท ำให้ ฝ่ำยรัฐบำล โดยเฉพำะ ส.ส.จำกพรรค
พลังประชำรัฐเองมีท่ำทีแสดงออกชัดเจนว่ำ ต่อต้ำนกันสุดตัว ท่ำทีจำกฝ่ำยรัฐบำลต่อประเด็นดังกล่ำว ถูกสะท้อนผ่ำน 
“วิรัช รัตนเศรษฐ” รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนวิปรัฐบำล ที่ออกมำระบุว่ำ 

“ รัฐบำลไม่สบำยใจต่อญัตติที่ใช้ถ้อยค ำ น ำสถำบันเข้ำมำเกี่ยวข้องในข้อกล่ำวหำ ซึ่งเป็นเรื่องมิบังควรอย่ำงยิ่ง 
และยังเข้ำข่ำยผิดข้อบังคับกำรประชุม จึงส่งเรื่องไปถึงนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร แสดงควำมเป็นห่วง
และขอให้ฝ่ำยค้ำนน ำญัตติกลับไปแก้ไข ตัดเรื่องที่เก่ียวกับสถำบันออกท้ังหมด” 

โดยเฉพำะที่กล่ำวหำว่ำ นำยกฯใช้สถำบันเป็นข้ออ้ำงในกำรแบ่งแยกประชำชน แอบอ้ำงสถำบันมำเป็นเกรำะ
ปิดบังควำมผิดพลำดล้มเหลวในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มั่นใจว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลจะไม่ยอมให้มีกำรอภิปรำย
เกี่ยวกับสถำบันขึ้นในสภำดังนั้นหำกฝ่ำยค้ำนไม่มีกำรแก้ไขญัตติ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรอบนี้คงจะมีกำรประท้วงกัน
ตั้งแต่เริ่มต้น จึงเรียกร้องให้ฝ่ำยค้ำนตัดเรื่องดังกล่ำวออก” (26 มค.64) 

ล่ำสุด “ชัยธวัช ตุลำธน” เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล ออกมำแถลงข่ำวต่อสื่อถึงควำมกังวลของฝ่ำยรัฐบำลว่ำด้วย
เรื่องกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ จะลำมไปถึงสถำบัน โดยยืนยันว่ำฝ่ำยค้ำนจะเน้นกำรอภิปรำยไปที่รัฐบำล และญัตติขอ
เปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ก็ไม่ได้พุ่งเป้ำไปยังสถำบัน อยู่แล้ว 

อย่ำงไรก็ดี กำรออกมำชี้แจง จำกแกนน ำพรรคก้ำวไกล ดูเหมือนว่ำอำจจะไม่สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจ ได้ว่ำ
ที่สุดแล้วใน “ศึกซักฟอก” ที่จะมีขึ้นในเดือนก.พ. นี้ย่อมไม่พ้นไปจำกควำมวุ่นวำยที่ผุดขึ้นในสภำฯ ชนิดที่เรียกว่ำ 
ประท้วกันให้วุ่น! 

 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210127/0eb412009e56739405807c12f750d52f03c43d84b5e3cc0a0ec0136bcdf4c0ed.jpg?itok=AaGYfRk7
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กำรเลือกเล่นเกมแรงด้วยกำรจงใจพำดพิงสถำบัน ของพรรคฝ่ำยค้ำน ด้วยกำรโจมตีพล.อ.ประยุทธ์ ในข้อหำ
ที่ว่ำ ใช้สถำบันเป็นข้ออ้ำงในกำรแบ่งแยกประชำชน อำจกลำยเป็น “ดำบ” ที่หันมำทิ่มแทง ฝ่ำยค้ำนเสียเอง เพรำะนี่คือ
ประเด็นที่มีควำมแหลมคม ที่ “องครักษ์” ของพรรคพลังประชำรัฐ จะหยิบขึ้นมำฟำดฟัน ฝ่ำยค้ำน โดยเฉพำะ ส.ส.
พรรคก้ำวไกล จนท ำให้กำรประชุมสภำฯเกิดควำมปั่นป่วน จนยำกท่ีจะไปต่อได้ 

มิหน ำซ้ ำยังต้อง “วัดใจ” พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน พรรคอ่ืนๆด้วยว่ำ จะกล้ำลงมำเล่นเกมร้อนๆ กับพรรคก้ำวไกล
ด้วยหรือไม่ ไม่ว่ำจะเป็นพรรคเพ่ือไทย ไปจนถึงพรรคเล็ก ในปีกฝ่ำยค้ำน ! ? 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/215306 
 
  

https://siamrath.co.th/n/215306
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วันที่ 28 มกรำคม 2564 - 08:47 น. 
ความนิ่งสงบ ภายใน ฝ่ายค้าน การดิ้น สุดขีด จาก ด้านรัฐบาล 
 

 

 
แม้ในห้วงเวลาหนึ่งจะมี ส.ส.บำงคนจำกพรรคเพ่ือไทยออกมำเล่นบทหัวหมู่ทะลวงฟันในญัตติขอเปิดอภิปรำย

ทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำง ใจ แต่พลันที่มีกำรยื่นญัตติอย่ำงเป็นทำงกำร  
ภำยในขบวนแถวของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก็กลับสู่ที่ตั้ง ด ำรงตนอยู่กับควำมสงบอย่ำงเป็นเอกภำพ  ไม่ว่ำจะเป็น

ดำวเด่นจำกพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่ำจะเป็นดำวเด่นจำกพรรคก้ำวไกล ไม่ว่ำจะเป็นดำวเด่นจำกพรรคเสรีรวมไทย ต่ำงเล่น
บท “จระเข้กบดำน” อย่ำงพร้อมเพรียงกัน ที่ออกมำยืนแถวหน้ำย่อมเป็น นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง ในฐำนะ
เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย ประสำนเข้ำกับ นำยสุทิน คลังแสง ในฐำนะประธำนวิปพรรคฝ่ำยค้ำน  แม้จะมีควำมพยำยำม
จำกบำงฝ่ำยเจำะทะลวงเข้ำไปในบำงส่วนของพรรคเพ่ือไทย บำงส่วนของพรรคก้ำวไกล บำงส่วนของพรรคเสรีรวมไทย 
แต่ค ำตอบที่ได้กลับเป็น “เสียงแห่งควำมเงียบ” อาการจึงปรากฏผ่านทางด้านพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลัง
ประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย มากกว่า 

ข้อเสนออันมาจากคณะกรรมกำรประสำนงำนสมำชิกสภำผู้แทนพรรคร่วมรัฐบำล(วิปรัฐบำล) ตั้งข้อสังเกตต่อ
รำยละเอียดในกำรเขียนญัตติสำมำรถเข้ำใจได้ ไม่ว่ำจะปรำกฏออกมำจำก นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ไม่ว่ำจะปรำกฏออกมำ
จำก นำยสิระ เจนรำคะ ถูกต้องแล้วที่ทั้ง นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง และ นำยสุทิน คลังแสง ยืนยันว่ำเป็นหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรตำมข้อบังคับและตำมรัฐธรรมนูญ เพรำะหำกมองจำกด้ำนของฝ่ำยค้ำน
เมื่อ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ในฐำนะผู้น ำฝ่ำยค้ำน ยื่นญัตติไปแล้วก็ถือว่ำสมบูรณ์โดย
พ้ืนฐำน รอแต่ว่ำจะมีกำรก ำหนดเป็นระเบียบวำระประชุมเม่ือใดเท่ำนั้น เพราะไม่ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะไม่
ว่าพรรคฝ่ายค้าน ล้วนมีหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่กฎหมายก าหนด 

นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปสังคมจะสัมผัสได้ใน 2 ควำมเป็นจริง 1 คือ ควำมเป็นจริงอันเป็นกำรส ำแดงโดย
เปิดเผย 1 คือ ควำมเป็นจริงอันด ำรงอยู่อย่ำงเร้นลับ นี่มิได้เป็นเกมอย่างธรรมดา หากแต่เป็นเกมซึ่งด าเนินไปในกระสวน
ของการท าสงครามเพ่ือท าลายล้างและด้อยค่ากันและกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2550562 
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