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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวประจ าวันที่ 29 มกราคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 7/2564 “กกต.” เชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12  (พตส.12)  15 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 

7 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 7/2564 “กกต.” เชิญชวนบุคคล
สมัครเข้ารับการศึกษา
อบรมหลักสูตร 
การพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้งระดับสูง  
รุ่นที่ 12  (พตส.12)   
15 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 

มติชนออนไลน์ 
 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 

กกต. เปิดรับสมัครหลักสูตร “พตส.12”  
15 ก.พ. – 8 มี.ค.นี้ ชวนผู้สนใจร่วมคัดเลือก 
กกต. เปิดรับสมัครหลักสูตร พตส. รุ่น 12 
กกต. เปิดรับสมัครหลักสูตร “พตส.12”  
15 ก.พ. – 8 มี.ค. นี้ ชวนผู้สนใจร่วมคัดเลือก 
กกต. เปิดสมัครหลักสูตร “พตส.12”  
15 ก.พ. – 8 มี.ค. นี้ ผู้สนใจยื่นได้ด้วยตัวเอง 
ที่ส านักงานฯ ศูนย์ราชการ 
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9 
10 
 

11 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 

MGR ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ให้สัมภาษณ์ว่า จะมีการเสนอแผนเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 
นครศรีธรรมราช ให้ที่ประชุม กกต. ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ (29 ม.ค.)  
หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยคุณสมบัตินายเทพไท เสนพงศ์ แต่การจะ
ก าหนดวันเลือกตั้งจะต้องรอ ครม. เป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง 
เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ฎ. เลือกตั้งแล้ว ก็จะมีการก าหนดวันเลือกตั้ง 
และวันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 วัน  
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

12 
13 
14 
15 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเสวนาออนไลน์ 
เรื่อง การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยมีผู้แทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งผู้แทนสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย หรือ NDI 
ร่วม สัมมนา โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า ทางสถาบันส่งเสริม
ประชาธิปไตยมีความสนใจการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ในสถานการณ์
โรคโควิด 19 เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการเลือกตั้ ง  ส.ส.ล าปาง  
ส.ส.สมุทรปราการ รวมทั้งการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ไม่พบว่า 
มีผู้ติดเชื้อเลย ขณะที่ในต่างประเทศที่จัดเลือกตั้ง เช่น อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนหลังไปใช้สิทธิ ทางสถาบัน
ส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจัดให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และอุปสรรค 
ของการจัดการเลือกตั้ง 

16 
17 
18 
19 

3 มติชนออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียน 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2564 

20 
21 
22 
23 

4 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

กกต. เชียงราย เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี 

24 

5 สยามรัฐออนไลน ์ กกต.จังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 19 แห่ง 

25 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์  “สุชาต”ิ อดีต ส.ส.นนท์ ยื่นขอตั้งพรรค “รวมไทยรักชาติ” 

 ประกาศพร้อมเป็นมิตรทุกพรรค 
26 

2 สยามรัฐออนไลน์ "สุชาติ บรรดาศักดิ์" อดีตไทยรักไทย ยื่น กกต. ตั้ง "พรรครวมไทยรักชาติ" 27 
3 MGR ออนไลน์ “สุ ชาติ ” อดี ต ส.ส.นนท์  ยื่ นขอตั้ งพรรค “รวมไทยรั กชาติ ”  

ประกาศพร้อมเป็นมิตรทุกพรรค 
28 

4 มติชนออนไลน์ อดีต ส.ส.ไทยรักไทย ยื่นขอตั้งพรรค ‘รวมไทยรักชาติ’  
ประกาศพร้อมเป็นมิตรทุกพรรค 

29 

5 คมชัดลึกออนไลน์ เคาะแล้ว กก.บห. ประชาธิปัตย์ ให้สรรหาผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมแทน "เทพไท" 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป. ขีดเส้น 5 ก.พ. ได้ชื่อผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช 31 
7 สยามรัฐออนไลน์ “นิพนธ์” ชี้มารยาทพรรคร่วม รบ. ต้องให้เกียรติกัน  

ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแข่งกันเอง 
32 

8 แนวหน้าออนไลน์ บทเรียนมีมาแล้ว ! ‘ปชป.’ งัดมารยาทติง พปชร.แข่งชิง สส.นครศรีฯ  
ชี้ควรเลี่ยงขัดแย้ง 

33 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ "เทพไท" ดัน "พงศ์สินธุ์ "ลุยเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 34 
10 มติชนออนไลน์ ‘เทพไท’ เสนอ ปชป. ชงน้องชายแท้ๆ ลงชิงพ้ืนที่เดิม ส.ส.เขต 3 เมืองคอน 35 
11 คมชัดลึกออนไลน์ "พรรคกล้า" เปิดตัว "สราวุฒิ สุวรรณรัตน์" ลงชิงเก้าอ้ีเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช 
36 

12 มติชนออนไลน์ พรรคกล้า เปิดตัวนักธุรกิจหนุ่ม ผู้สมัครเลือกตั้งคนแรก  
ชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขต 3 เมืองคอน 

37 

13 MGR ออนไลน์ ลูกหม้อสายใต้  ปชป. งัด “เทพไท” ค้ านส่ งน้องลง ส.ส.  แทน  
ชี้หมดยุคโควตาวงศ์ตระกูล 

38 

14 แนวหน้าออนไลน์ ‘ภูมิใจ...ถอย’ ! ‘อนุทิน’ ลั่นยึดมารยาท ไม่ส่งเลือกตั้งซ่อม ส.ส. นครศรีฯ 40 
15 สยามรัฐออนไลน์ "อนุทิน” ลั่น ภท. มีมารยาท ไม่ขอส่งชิง ลต. ซ่อม ส.ส. นครศรีธรรมราช 41 
16 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ เตรียมนัด กก.บห. พรรค พปชร. คัดตัวผู้สมัครแข่งเลือกตั้งซ่อม 

นครศรีธรรมราช 
42 

17 แนวหน้าออนไลน์ ‘ หั ว ห น้ า ป้ อ ม ’  เ ต รี ย ม นั ด ถ ก เ ค า ะผู้ ส มั ค ร เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม  
ชิง สส. นครศรีธรรมราช 

43 

18 สยามรัฐออนไลน์ "อนุชา" เผยรอ กก.บห. พปชร. เคาะส่งผู้สมัคร ส.ส.  
สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนหรือไม่ 

44 

19 ส านักข่าวไทยออนไลน์ รอ กก.บห. เคาะ พปชร. ส่งใครสู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส. นครฯ 45 
20 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ พท. ยังไม่เลือกคนลงชิงเก้าอ้ีนครศรีฯ 46 
21 มติชนออนไลน์ จับตารอยร้ าว พรรคร่ วมรั ฐบาล หลั ง ‘บิ๊ กป้ อม’ ลั่ น พปชร.  

ส่งผู้สมัคร ชิงเก้าอ้ี ส.ส. เมืองคอน 
47 

22 เดลินิวส์ออนไลน์ น้อยใจไร้ที่ยืน ! 'วิฑูรย์' โบกมือลา 'ปชป.' ขอหาพรรคใหม่ซบ 48 
23 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุรินทร์" รับเสียดาย "วิฑูรย์" ลาออกจาก ปชป. 49 
24 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ เริ่มขยับเลือกตั้ ง ส.ก. แล้ว จันทร์นี้  เตรียมแถลงข่าว 

เปิดรับสมัครชิงเก้าอ้ี ในนามพรรค 
50 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

26 MGR ออนไลน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคกล้าโชว์กึ๋น ถึงเวลายกเครื่องแผนปฏิรูปรถเมล์ 
โชว์ความกล้าทางนโยบายเป็นเรื่องส าคัญแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 

51 

27 บ้านเมืองออนไลน์ "กก.บห.ปชป. "เห็นชอบ"จุรินทร์" ตั้ง "อภิสิทธิ์" รอง ปธ.กก. 
สภาที่ปรึกษาพรรค 

53 

28 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ประชาธิปัตย์ ตั้ง 22 สภาที่ปรึกษาพรรคบัญญัติ-อภิสิทธิ์-ชายหมู  
มาครบทีม 

54 

29 เนชั่นทีวีออนไลน์ "ศาลอุทธรณ์" นัด 25 มี.ค. ตัดสิน "เทพไท" ปมทุจริตเลือก อบจ. 55 
30 แนวหน้าออนไลน์ ด่วน!!! มติ ‘กมธ. แก้รธน.’ ให้ ‘ส.ส.ร.’ 200 คน 

เลือกตั้งตรงจากประชาชน 
56 

31 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เคาะ สสร. 200 คนเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศ 57 
32 สยามรัฐออนไลน์ 'เสี่ยไก'่  ปลื้มดัน สสร. มาจากการเลอืกตั้ง  เปิดไทม์ไลน์ได้ รธน. ใหม่มีนา 2565 58 
33 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" ชื่นชม การลงมติของ กมธ. แก้ไข รธน. ให้มี ส.ส.ร.  

มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
59 

34 สยามรัฐออนไลน์ "ทิพานัน" ชี้ หาก "ก้าวไกล" ยื่นญัตติแก้ไขยกเลิก 112 เข้าข่าย 
โทษยุบพรรค เหตุถูกชี้น า 

60 

35 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ทิพานัน" เตือน "ก้าวไกล" ยื่นญัตติแก้ไขยกเลิก 112 เข้าข่าย 
โทษยุบพรรค 

62 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ใคร..คุมเทศบาล 64 
2 คมชัดลึกออนไลน์ พรรคร่วม รบ. ไม่แข่งกันเอง "มารยาทการเมือง" หรือแค่ "วาทกรรม" 

หวังรักษาเก้าอ้ี 
66 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึกซักฟอกบทพิสูจน์น้ ายาฝ่ายค้าน 68 
4 มติชนออนไลน์ เดินหน้าชน : ซักฟอกด้วยคุณภาพ 70 
5 ข่าวสดออนไลน์ เป้าหมาย แท้จริง ของ "ฝ่ายค้าน" ท าลายล้าง “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 71 
6 สยามรัฐออนไลน์ ยอมถอย ! 72 
7 มติชนออนไลน์ บทบาท ประธาน ชวน หลีกภัย การยืนยัน จาก “พรรคฝ่ายค้าน” 73 
8 MGR ออนไลน์ ก้าวไกลส่อล่มสลาย ลูกพรรคชิ่งทีมล้มเจ้า !? 74 
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วันที่  29 มกราคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมสังเกตการณ์ 
การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 13 ราย ในการคัดเลือกพนักงาน 
เพ่ือเสนอและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 604 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมสังเกตการณ์การแสดงวสิยัทัศน์และการสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ให้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ระดบัสูง ของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
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วันที่ 29 มกราคม 2564 - 11:09 น. 
กกต. เปิดรับสมัครหลักสูตร “พตส.12” 15 ก.พ. – 8 มี.ค.นี้ ชวนผู้สนใจร่วมคัดเลือก 
 

 
 

กกต. เปิดรับสมัครหลักสูตร “พตส.12” 15 ก.พ. – 8 มี.ค.นี้ ชวนผู้สนใจร่วมคัดเลือก 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนบุคคลผู้สนใจ

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 หรือ พตส. 12 ยื่นใบสมัคร
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 20 คน และบุคคลส ารอง 5 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 
มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่ง สนง. กกต. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษา
ดูงานในประเทศ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ บุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักสูตรก าหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ www.ect.go.th  
พร้อมกับดาวโหลดใบสมัคร หรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส านักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานกกต. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ส่วนกรณีผู้สมัครที่มาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระหรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครของผู้ประสงค์
จะเข้ารับการศึกษาอบรมก าหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และปฐมนิเทศ  รับสมัครผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม  
15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในเดือนเมษายน รายงานตัว 18 – 19 พฤษภาคม พิธี
เปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ 24 – 25 มิถุนายน การศึกษาอบรม (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์) เดือนกรกฎาคม 2564 
– เดือนมีนาคม 2565 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2552497  
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%AA.12.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%AA.12.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%AA.12.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%AA.12.jpg
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กกต.เปิดรับสมัครหลักสูตรพตส.รุ่น 12 
 

 
 

ส านักงานกกต. 29 ม.ค.-กกต.เปิดสมัครหลักสูตรพตส.12 15 ก.พ.-8 มี.ค.นี้ ผู้สนใจยื่นได้ด้วยตัวเองที่ส านักงาน
กกต. ศูนย์ราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) ยื่นใบสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกจ านวน 20 คน และ
บุคคลส ารอง 5 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่ง
ส านักงานกกต.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศ ยกเว้นค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

ส าหรับบุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักสูตรก าหนด ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ www.ect.go.th พร้อมกับดาวน์โหลดใบสมัครหรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองที่ส านักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานกกต. ศูนย์ราชการฯ ส่วนกรณี
ผู้สมัครที่มาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ต้องมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครของผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา
อบรม 

ก าหนดการรับสมัคร การคัดเลือกและปฐมนิเทศ รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 
2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในเดือนเมษายน รายงานตัวระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2564 พิธี
เปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ 24 – 25 มิถุนายน 2564 ศึกษาอบรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เดือนกรกฎาคม 2564 
– เดือนมีนาคม 2565.-ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-627064  
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วันที่ 29 มกราคม 2564 - 11:09 น. 
กกต. เปิดรับสมัครหลักสูตร “พตส.12” 15 ก.พ. – 8 มี.ค.นี้ ชวนผู้สนใจร่วมคัดเลือก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนบุคคลผู้สนใจ
สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 หรือ พตส. 12 ยื่นใบสมัคร
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 20 คน และบุคคลส ารอง 5 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 
มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่ง สนง. กกต. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษา
ดูงานในประเทศ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ บุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักสูตรก าหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ www.ect.go.th พร้อม
กับดาวโหลดใบสมัคร หรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส านักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานกกต. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ส่วนกรณีผู้สมัครที่มาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระหรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครของผู้ประสงค์
จะเข้ารับการศึกษาอบรมก าหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และปฐมนิเทศ รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 15 
กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในเดือนเมษายน รายงานตัว 18 – 19 พฤษภาคม พิธี
เปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ 24 – 25 มิถุนายน การศึกษาอบรม (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์) เดือนกรกฎาคม 2564 
– เดือนมีนาคม 2565 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2552497 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2552497
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%AA.12.jpg
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29 ม.ค. 2564 11:53    
กกต. เปิดสมัครหลักสูตร “พตส.12” 15 ก.พ. - 8 มี.ค.นี้ ผู้สนใจยื่นได้ด้วยตัวเองที่ส านักงานฯ ศูนย์ราชการ 

 
กกต. เชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่น
ที่ 12 ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 20 คน และบุคคลส ารอง 5 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 
ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค.64 ในวันและเวลาราชการ 

วันนี้ ( 29 ม.ค.) ส านักงานกกต. เชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 หรือ พตส. 12 ยื่นใบสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 20 คน และ
บุคคลส ารอง 5 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค.64 ในวันและเวลาราชการ ซึ่ง สนง. กกต. เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดู
งานในต่างประเทศ 

บุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักสูตรก าหนด ซึ่งสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ www.ect.go.th พร้อมกับดาวโหลดใบสมัคร หรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ 
ส านักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 สนง.กกต. ศูนย์ราชการฯ 

ส่วนกรณีผู้สมัครที่มาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระหรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครของผู้ประสงค์
จะเข้ารับการศึกษาอบรม ก าหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และปฐมนิเทศ รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 15 ก.พ. - 
8 มี.ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในเดือนเม.ย. รายงานตัว 18 - 19 พ.ค. พิธีเปิดการศึกษาอบรมและ
ปฐมนิเทศ24 - 25 มิ.ย. การศึกษาอบรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เดือนก.ค. 64 – เดือนมี.ค.65 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000009079 
 
 

 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000009079
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พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15.02 น. 
กกต.จ่อถกจัดเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้ 
กกต. จ่อถกจัดเลือกตั้ง ส.ส. นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้ เตือนผู้สมัครเช็กคุณสมบัติตัวเองก่อนยื่นสมัคร 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ ว่าจะมีการ
เสนอแผนเรื่องการเลือกตั้ งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชให้ที่ ประชุม กกต. ได้รับทราบในวันพรุ่ งนี้   
(29 ม.ค.) หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยคุณสมบัตินายเทพไท เสนพงศ์ แต่การจะก าหนดวันเลือกตั้งจะต้องรอ ครม.
เป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งแล้ว ก็จะมีการก าหนดวันเลือกตั้งและวันรับ
สมัครเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. ยืนยันว่า กกต.ตรวจอย่างเต็มที่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความไวของการ
ตรวจ เพราะบางเรื่องก็ค่อนข้างหาข้อมูลยาก แต่คิดว่าผู้สมัครรู้ดีที่สุดว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรือไม่ จะมาให้ กกต.ซึ่งเป็น
คนตรวจไปไล่ตรวจจับเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ทาง กกต.พยายามเตือนมาตลอด แต่ทั้งนี้ก็จะพยายามเข้มมากขึ้น  

“ในข้อเท็จจริงกฎหมายเขียนอยู่แล้วว่า ลักษณะต้องห้ามของการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีอะไรบ้าง ไม่ต้อง
ตีความเลย อยากจะก าชับอีกครั้งว่าผู้ที่จะลงสมัคร ขณะนี้มีเวลาขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่
น่าจะเกิดขึ้นคือการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว    

ส่วนในพื้นท่ีนครศรีธรรมราช ซึ่งเดือน ก.พ.และ มี.ค.จะมีการสมัครและเลือกตั้งทั้ง ส.ส.และเทศบาลนั้น พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ กล่าวว่า ทาง กกต.ก าลังรับฟังปัญหาอุปสรรคของทาง ผอ.กต.จังหวัดว่า จะมีมากน้อยแค่ไหน แต่เห็นว่าการ
เลือกตั้งทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน โดยท้องถิ่นเป็นที่ อปท.เป็นผู้ด าเนินการ แต่ ส.ส.เป็นของ กกต.โดยตรง ก็คิด
ว่าไม่น่าจะสร้างความสับสนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821883   

https://www.dailynews.co.th/politics/821883
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28 ม.ค. 2564 15:18    
กกต.เตือนเช็กคุณสมบัติก่อนยื่นสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เชื่อไร้ปัญหาแม้เวลาใกล้เลือกเทศบาล 
 

 
 
เลขาฯ กกต.เตือนผู้สมัครเช็กคุณสมบัติตัวเองก่อนยื่นสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ม่ันใจเมืองคอนเลือกตั้ง ส.ส. -เทศบาล
ช่วงเวลาใกล้กันไร้ปัญหา 

วันนี้ (28 ม.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเสนอแผนเรื่องการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ให้ที่ประชุม กกต.ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ (29 ม.ค.) หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย
คุณสมบัตินายเทพไท เสนพงศ์ แต่การจะก าหนดวันเลือกตั้งจะต้องรอ ครม.เป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง เมื่อมี
การประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งแล้วก็จะมีการก าหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง กระบวนการทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 
45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. ยืนยันว่า กกต.ตรวจอย่างเต็มที่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความไวของการ
ตรวจ เพราะบางเรื่องก็ค่อนข้างหาข้อมูลยาก แต่คิดว่าผู้สมัครรู้ดีที่สุดว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรือไม่ จะมาให้ กกต.ซึ่งเป็น
คนตรวจไปไล่ตรวจจับเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ทาง กกต.พยายามเตือนมาตลอด แต่ทั้งนี้ก็จะพยายามเข้มมากขึ้น 

“ในข้อเท็จจริงกฎหมายเขียนอยู่แล้วว่า ลักษณะต้องห้ามของการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ งมีอะไรบ้าง ไม่ต้อง
ตีความเลย อยากจะก าชับอีกครั้งว่า ผู้ที่จะลงสมัครขณะนี้มีเวลาขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่
น่าจะเกิดขึ้น คือ การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 

ส่วนในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจะมีการสมัครและเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส.และ
เทศบาลนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ทาง กกต.ก าลังรับฟังปัญหาอุปสรรคของทาง ผอ.กต.จังหวัด ว่าจะมีมากน้อยแค่
ไหน แต่เห็นว่าการเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน โดยท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของ อปท.เป็นผู้ด าเนินการ แต่ ส.ส.
เป็นหน้าที่ของ กกต.โดยตรง คิดว่าไม่น่าจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008789 

 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000008789
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 15:56 น. 
กกต.นัดถกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมืองคอน พรุ่งนี้ 
 

 
 

กกต.นัดถกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เมืองคอน พรุ่งนี้ เตือนผู้สมัครเช็กคุณสมบัติก่อนยื่นใบสมัคร ม่ันใจไม่ท า ปชช.สับสน 
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 28 มกราคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  พ.ต.อ.จรุงวิทย์  

ภุมมา เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า จะมีการเสนอแผนเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ให้ที่
ประชุม กกต.ได้รับทราบในวันที่ 29 มกราคม ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยคุณสมบัตินายเทพไท เสนพงศ์ แต่
การจะก าหนดวันเลือกตั้งจะต้องรอ ครม.เป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งแล้ว ก็
จะมีการก าหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง 

“เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. ยืนยันว่า กกต.ตรวจอย่างเต็มที่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความไวของการ
ตรวจ เพราะบางเรื่องค่อนข้างหาข้อมูลยาก แต่คิดว่าผู้สมัครรู้ดีที่สุดว่ าตัวเองมีคุณสมบัติหรือไม่ จะมาให้ กกต.ซึ่งเป็น
คนตรวจไปไล่ตรวจจับเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ทาง กกต.พยายามเตือนมาตลอด แต่ทั้งนี้ก็จะพยายามเข้มมากขึ้น ใน
ข้อเท็จจริงกฎหมายเขียนอยู่แล้วว่า  ลักษณะต้องห้ามของการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีอะไรบ้าง ไม่ต้องตีความ
เลย  อยากจะก าชับอีกครั้งว่าผู้ที่จะลงสมัคร ขณะนี้มีเวลาขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่น่าจะ
เกิดข้ึนคือการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารลงสมัครรับเลือกตั้งได้” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ส่วนในพื้นท่ีนครศรีธรรมราช ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจะมีการสมัครและเลือกตั้ง
ทั้ง ส.ส. และเทศบาลนั้น ทาง กกต.ก าลังรับฟังปัญหาอุปสรรคของทาง ผอ.กต.จังหวัด ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหน แต่เห็น
ว่าการเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน โดยท้องถิ่นเป็นที่ของ อปท.เป็นผู้ด าเนินการ แต่ ส.ส.เป็นของ กกต.
โดยตรง คิดว่าไม่น่าจะสร้างความสับสนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2551480  
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.19 น. 
ระวังตายน้ าตื้น! กกต.ถกจัดเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ พรุ่งนี้ เตือนผู้สมัครเช็คคุณสมบัติก่อน 
 

 
 

ระวังตายน้ าตื้น! กกต.ถกจัดเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯพรุ่งนี้ เตือนผู้สมัครเช็คคุณสมบัติก่อน 
28 มกราคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ให้สัมภาษณ์ ว่า จะมีการ

เสนอแผนเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชให้ที่ประชุม กกต. ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ (29 มกราคม 
2564) หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยคุณสมบัตินายเทพไท เสนพงศ์   แต่การจะก าหนดวันเลือกตั้งจะต้องรอ ครม.
เป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง   เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งแล้ว  ก็จะมีการก าหนดวันเลือกตั้งและวันรับ
สมัครเลือกตั้ง  ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. ยืนยันว่า กกต.ตรวจอย่างเต็มที่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการ
ตรวจ เพราะบางเรื่องก็ค่อนข้างหาข้อมูลยาก แต่คิดว่าผู้สมัครรู้ดีที่สุดว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรือไม่    จะมาให้ กกต.ซึ่ง
เป็นคนตรวจไปไล่ตรวจจับเพียงอย่างเดียวไม่ได้   ทาง กกต.พยายามเตือนมาตลอด แต่ทั้งนี้ก็จะพยายามเข้มมากข้ึน ใน
ข้อเท็จจริงกฎหมายเขียนอยู่แล้วว่า  ลักษณะต้องห้ามของการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีอะไรบ้าง   ไม่ต้องตีความ
เลย  อยากจะก าชับอีกครั้งว่าผู้ที่จะลงสมัคร  ขณะนี้มีเวลาขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่น่าจะ
เกิดข้ึนคือการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ซึ่งไม่สามาระลงสมัครรับเลือกตั้งได้            

ส่วนในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจะมีการสมัครและเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส. และเทศบาล
นั้น  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ทาง กกต.ก าลังรับฟังปัญหาอุปสรรคของทาง ผอ.กต.จังหวัด ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหน แต่
เห็นว่าการเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน โดยท้องถิ่นเป็นที่ของ อปท.เป็นผู้ด าเนินการ แต่ ส.ส.เป็นของ 
กกต.โดยตรง ก็คิดว่าไม่น่าจะสร้างความสับสนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/548800  
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28/01/2564 17:13 
ตปท.สนใจไทยจัดเลือกตั้งไม่พบติดเชื้อหลังใช้สิทธิ์ 
 

 
 

ส านักงานกกต. 28 ม.ค.-เลขาฯกกต.สนใจการจัดการเลือกตั้งของกกต.ไทย หลังประชาชนออกใช้สิทธิ์ ไม่พบผู้ติด
เชื้อโควิด ย้ ามาตรการสาธารณสุข แยกหน่วยคนมีไข้สูง แล้วแจ้งอสม.มารับตัวไปรักษาหลังใช้สิทธิ์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเลือกตั้ง
ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยมีผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 
กรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งผู้แทนสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย หรือ NDI ร่วม สัมมนา 
โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ทางสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยมีความสนใจการจัดการเลือกตั้งของกกต.ในสถานการณ์ที่
มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการเลือกตั้งส.ส.ล าปาง ส.ส.สมุทรปราการ รวมทั้งการ
เลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเลย ขณะที่ในต่างประเทศที่จัดเลือกตั้ง เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซียและ
ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นหลังไปใช้สิทธิ ทางสถาบันส่ง เสริมประชาธิปไตยจึงจัดให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
อุปสรรคของการจัดการเลือกตั้ง 

“ผมมีโอกาสชี้แจงว่าเราก าชับเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเรื่องอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งการเลือกตั้งที่
ล าปางพลผู้มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา ประมาณ 5 คน แต่ท าไมเม่ือใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอ่ืนที่มี
จ านวนหลายร้อยคน กลับไม่พบการติดเชื้อเลย ขณะที่หน่วยเลือกตั้งของต่างประเทศก็คงจะจัดหน่วยคล้าย ๆ กัน แต่
ของไทยเรา จะจัดให้ใช้สิทธิในหน่วยที่แยกออกไป เมื่อใช้สิทธิแล้ว อสม.จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ แล้วมารับ
ตัวไปรักษา” เลขาธิการกกต. กล่าว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า นอกจากการใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว ยังแลกเปลี่ยนอุปสรรคช่วงการหาเสียง ซึ่ง
ของไทยเราแจ้งให้ทราบว่าผู้สมัครจะต้องปฎิบัติตามค าสั่งของศบค.จังหวัดที่จะก าหนว่าสามารถท าอะไรได้บ้าง ต้องเว้น
ระยะห่างอย่างไรในการปราศรัย ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มาก แต่กกต.ค านึงถึงการหาเสียงอย่างเท่าเทียมกัน 
ท าให้ต่างประเทศสนใจการจัดหน่วยเลือกตั้งของกกต.เป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีการสอบถามในรายละเอียดค่อนข้างมาก 

“การเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมและการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช กกต.จะยังคง
แนวทางการป้องกันโควิดที่หน่วยเลือกตั้งเหมือนเช่นที่ผ่านมา เพราะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มั่นใจจึง
ก าหนดให้เลือกตั้งเทศบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็มั่นใจว่าหน่วยเลือกตั้งที่ร่วมออกแบบกับกกต. ไม่ใช่สถานที่ที่
จะแพร่เชื้อได้อย่างแน่นอน” เลขาธิการ กกต. กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-626818  
  

https://tna.mcot.net/politics-626818
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พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 17.01 น. 
ตปท.สนใจ กกต.ไทยจัดเลือกตั้งไม่แพร่เชื้อโควิด 
“จรุงวิทย”์ เผย ตปท.สนใจ กกต. ไทยจัดเลือกตั้งไร้คนติดโควิด ถกออนไลน์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ย้ าผลงาน 
จัดเลือกตั้ง ส.ส.-อบจ. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ 
เรื่อง การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประกอบด้วย กรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งผู้แทนสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย 
หรือ NDI เข้าร่วม โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ทางสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย มีความสนใจการจัดการเลือกตั้งของ 
กกต.ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19  ว่าที่ผ่านมาในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง ส.ส.
สมุทรปราการ รวมทั้งการเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศท าไมจึงไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเลย   ขณะที่ในต่างประเทศที่มีการจัด
เลือกตั้ง เช่น  อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กลับพบมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นหลังไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางสถาบันส่งเสริม
ประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอุปสรรคของการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนก็ได้มีโอกาสชี้แจง
ว่าเราได้ก าชับเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด และการแยกผู้มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา 

“ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เราพบว่ามีคนอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ประมาณ 5 คน แต่ท าไมเมื่อใช้สิทธิ
เลือกตั้งแล้ว ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอ่ืนที่มีจ านวนหลายร้อยคน กลับไม่พบว่ามีการติดเชื้อเลย ขณะที่หน่วยเลือกตั้งของ
ต่างประเทศก็คงจะจัดหน่วยคล้ายๆ กัน แต่ของไทยเราหากพบมีคนอุณหภูมิสูงก็จะจัดให้มีการใช้สิทธิในหน่วยที่แยก
ออกไป และเม่ือใช้สิทธิแล้ว อสม.ก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบแล้วมารับตัวไปรักษา” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว  

นอกจากการใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว ยังแลกเปลี่ยนถึงอุปสรรคในช่วงของการหาเสียง ซึ่งของไทยเราแจ้งให้
ทราบว่า ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ ศบค.จังหวัด ที่จะก าหนดว่าสามารถท าอะไรได้บ้าง ต้องมีการเว้นระยะห่าง
อย่างไรในการปราศรัย ซึ่งก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มาก แต่ กกต.ก็ค านึงถึงการหาเสียงอย่างเท่าเทียมกัน ท าให้
ต่างประเทศสนใจการจัดหน่วยเลือกตั้งของ กกต. เป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีการสอบถามในรายละเอียดค่อนข้างมาก 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวอีกว่า การเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค. และการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
นครศรีธรรมราช กกต.จะยังคงแนวทางการป้องกันโควิดที่หน่วยเลือกตั้งเหมือนเช่นที่ผ่านมา  เพราะว่าเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ ครม.มั่นใจจึงก าหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็มั่นใจว่าหน่วยเลือกตั้งที่ได้ร่วมออกแบบ
กับ กกต.ไม่ใช่สถานที่ท่ีจะแพร่เชื้อได้อย่างแน่นอน....  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821933 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/821933
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 17:16 น. 
 ‘จรุงวิทย’์ เผย ตปท.สนใจ กกต.ไทยจัดเลือกตั้งยุคโควิด  
ไร้คนติดเชื้อ การันตีหน่วยเลือกตั้งไม่ใช่สถานที่แพร่ 
 

 
 
 ‘จรุงวิทย์’ เผย ตปท.สนใจ หลัง กกต.ไทยจัดเลือกตั้งยุคโควิด-19 ไร้คนติดเชื้อ ย้ าผลงานเลือกตั้ง ส.ส.-อบจ. 
การันตีหน่วยเลือกตั้งไม่ใช่สถานที่แพร่ 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.
เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยมีผู้แทน กกต.ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย กกต.อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งผู้แทนสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย หรือ 
NDI เข้าร่วม 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ทางสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยมีความสนใจการจัดการเลือกตั้งของ กกต.ใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่าที่ผ่านมาในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง ส.ส.สมุทรปราการ 
รวมทั้งการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ท าไมจึงไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเลย ขณะที่ในต่างประเทศที่มีการจัดเลือกตั้ง 
เช่น  อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กลับพบมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นหลังไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ทางสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยจึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
อุปสรรคของการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนได้มีโอกาสชี้แจงว่าเราได้ก าชับเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในเรื่องอุปกรณ์ป้องกัน
การแพร่ระบาด และการแยกผู้มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา 

“การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เราพบว่ามีคนอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ประมาณ 5 คน แต่เมื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
แล้ว ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอ่ืนที่มีจ านวนหลายร้อยคน กลับไม่พบว่ามีการติดเชื้อเลย 

“ขณะที่หน่วยเลือกตั้งของต่างประเทศก็คงจะจัดหน่วยคล้ายๆ กัน แต่ของไทยเราหากพบมีคนอุณหภูมิสูงก็จะ
จัดให้มีการใช้สิทธิในหน่วยที่แยกออกไป และเมื่อใช้สิทธิแล้ว อสม.ก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบแล้วมารับตัว
ไปรักษา” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า นอกจากการใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว ยังแลกเปลี่ยนถึงอุปสรรคในช่วงของการหา
เสียง ซึ่งของไทยเราแจ้งให้ทราบว่า ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ ศบค.จังหวัด ที่จะก าหนดว่าสามารถท าอะไรได้
บ้าง ต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างไรในการปราศรัย ซึ่งก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มาก แต่ กกต.ก็ค านึงถึงการหา
เสียงอย่างเท่าเทียมกัน ท าให้ต่างประเทศสนใจการจัดหน่วยเลือกตั้งของ กกต. เป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีการสอบถามใน
รายละเอียดค่อนข้างมาก 

เลขาธิการ กกต.กล่าวต่ออีกว่า การเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม และการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
นครศรีธรรมราช กกต.จะยังคงแนวทางการป้องกันโควิดที่หน่วยเลือกตั้งเหมือนเช่นที่ผ่านมา เพราะว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ 
ครม.มั่นใจ จึงก าหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ม่ันใจว่าหน่วยเลือกตั้งที่ได้ร่วมออกแบบกับ 
กกต.ไม่ใช่สถานที่ท่ีจะแพร่เชื้อได้อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2551738 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2551738
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วันพฤหัสที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 
กกต. เผย ตปท.สนใจไทยจัดเลือกตั้งยุคโควิด ไร้คนติดเชื้อ 
 

 
 

 
‘จรุงวิทย’์ เผย ตปท.สนใจ หลัง กกต.ไทยจัดเลือกตั้งยุคโควิด-19 ไร้คนติดเชื้อ ย้ าผลงานเลือกตั้ง ส.ส.-อบจ.การัน
ตีหน่วยเลือกตั้งไม่ใช่สถานที่แพร่ 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.
เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้แทน กกต.ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย กกต.อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งผู้แทนสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย หรือ 
NDI เข้าร่วม 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ทางสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยมีความสนใจการจัดการเลือกตั้งของ กกต.ใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่าที่ผ่านมาในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง ส.ส.สมุทรปราการ 
รวมทั้งการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ท าไมจึงไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเลย ขณะที่ในต่างประเทศที่มีการจัดเลือกตั้ง เช่น 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กลับพบมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนหลังไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ทางสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยจึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
อุปสรรคของการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนได้มีโอกาสชี้แจงว่าเราได้ก าชับเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในเรื่องอุปกรณ์ป้องกัน
การแพร่ระบาด และการแยกผู้มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา 

“การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เราพบว่ามีคนอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ประมาณ 5 คน แต่เมื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
แล้ว ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอ่ืนที่มีจ านวนหลายร้อยคน กลับไม่พบว่ามีการติดเชื้อเลย 

“ขณะที่หน่วยเลือกตั้งของต่างประเทศก็คงจะจัดหน่วยคล้ายๆ กัน แต่ของไทยเราหากพบมีคนอุณหภูมิสูงก็จะ
จัดให้มีการใช้สิทธิในหน่วยที่แยกออกไป และเมื่อใช้สิทธิแล้ว อสม.ก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบแล้วมารับตัว
ไปรักษา” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า นอกจากการใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว ยังแลกเปลี่ยนถึงอุปสรรคในช่วงของการหา
เสียง ซึ่งของไทยเราแจ้งให้ทราบว่า ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ ศบค.จังหวัด ที่จะก าหนดว่าสามารถท าอะไรได้
บ้าง ต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างไรในการปราศรัย ซึ่งก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มาก แต่ กกต.ก็ค านึงถึงการหา
เสียงอย่างเท่าเทียมกัน ท าให้ต่างประเทศสนใจการจัดหน่วยเลือกตั้งของ กกต. เป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีการสอบถามใน
รายละเอียดค่อนข้างมาก 

เลขาธิการ กกต.กล่าวต่ออีกว่า การเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม และการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
นครศรีธรรมราช กกต.จะยังคงแนวทางการป้องกันโควิดที่หน่วยเลือกตั้งเหมือนเช่นที่ผ่านมา เพราะว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ 
ครม.มั่นใจ จึงก าหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ม่ันใจว่าหน่วยเลือกตั้งที่ได้ร่วมออกแบบกับ 
กกต.ไม่ใช่สถานที่ท่ีจะแพร่เชื้อได้อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_395252   

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_395252
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/%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%878.jpg
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 19:27 น. 
กกต.คลอดระเบียบสอบยุบพรรคการเมือง ฉบับล่าสุด 
 

 
 

 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ

รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ.2564 มีเนื้อหาที่ส าคัญ อาทิ ข้อ  
1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ.2564” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

ข้อ 7 เมื่อนายทะเบียนเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรค
การเมืองใดกระท าการตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หาก
คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของนายทะเบียนให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2552076 
 
  

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2552076
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564, 19.43 น. 
ราชกิจจาฯเผยแพร่ กกต. คลอดระเบียบสอบยุบพรรคการเมือง ฉบับล่าสุด! 
 

 
 

วันที่ 28 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ. 2564  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองกระท าการตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา9 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ 

อาทิ ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ.2564” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 7 เมื่อนายทะเบียนเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรค
การเมืองใดกระท าการตามมาตรา92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 หาก
คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของนายทะเบียนให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.NAEWNA.COM/POLITIC/548854  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/548854
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28 Jan 2021 20:59 น. 
ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสอบยุบพรรคการเมือง 
 

 
 
 วันนี้ (28 ม.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ. 2564  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองกระท าการตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ อาทิ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ.2564” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 7 เมื่อนายทะเบียนเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรค
การเมืองใดกระท าการตามมาตรา92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 หาก
คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของนายทะเบียนให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น 
 

อ้างอิง : HTTPS://WWW.THANSETTAKIJ.COM/CONTENT/POLITICS/466497  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/466497
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28 มกราคม 2564 
ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต.สอบยุบพรรคการเมือง ฉบับล่าสุด 
 

 

 
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ.2564  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

ของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองกระท าการตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา9 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ อาทิ  

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ.2564” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919828 
 
  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/005/T_0001.PDF
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919828
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28 ม.ค. 2564  
กกต.เชียงราย เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
 

 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย  จัดประชุมเตรียมพร้อมและซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีรวม 73 แห่ง 
        ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย  หรือ กกต.เชียงราย จัดประชุมซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในวันอาทิตย์
ที่ 28 มีนาคม 2564 โดย กกต.ประจ าจังหวัดเชียงราย จัดประชุมให้ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และปลัดเทศบาล
ต าบล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 73 แห่งของจังหวัดเชียงราย รวม 219คน วันนี้ 28 มกราคม 2564 ที่โรงแรม
ทีค การ์เด้นส์ สปา รีสอร์ทเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยนายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเชียงราย น าเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านการจัดการเลือกตั้งเทศบาล พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 แนวทางการด าเนินการเลือกตั้ง การประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง การรับสมัครการตรวจสอบคุณสมบัติ การก าหนดหน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
        ส าหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
แล้ว โดยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล ซึ่งความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะออก
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์
ที่ 28 มีนาคม 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ โดยจังหวัด
เชียงราย มีเทศบาลต าบลรวม 72 แห่งและเทศบาลนคร 1 แห่ง รวม 73 แห่ง 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210128184529339  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210128184529339
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2564/1/28/fad803cf11c44d91171ed232943f42d7_small.jpg
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29 มกราคม 2564 07:42 น.    
กกต.จังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 19 แห่ง 
 

 
 

กกต.จังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 19 แห่ง 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 

วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย ว่าที่ร้อย
ตรี ดร.สัมพันธ์ แสงค าเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย 
หัวหน้ากลุ่มงาน และพนักงาน ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประชุม
ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดหนองคาย โดย
มีปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 19 แห่ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดหนองคาย. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215662  
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28 ม.ค. 2564 17:33    
 “จุรินทร์” เสียดาย “วิฑูรย”์ ลาออก ปชป. เคารพการตัดสินใจ เผยหลานเจ้าตัวยังอยู่ต่อ 
 

 
 
หน.ปชป.รับเสียดาย “วิฑูรย”์ ลาออกพรรค อยากให้เปลี่ยนใจแต่เคารพการตัดสินใจ ไม่มีการคุยส่วนตัว เผยหลาน
เจ้าตัวโทร.คุยยันอยู่ต่อ 

วันนี้ (28 ม.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน และอดีต รมว.พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยยอมรับว่ารู้สึกเสียดาย อยากให้เปลี่ยน
ใจ แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจด้วย ส่วนที่มีข่าวว่าจะดึงนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี 
หลานชาย และยังเป็นประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ลาออกด้วยนั้น เบื้องต้นนายวุฒิพงษ์ได้
โทรศัพท์คุยกับตนเองแล้วบอกว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น ทั้งนี้ ก่อนนายวิฑูรย์จะยื่นใบลาออกไม่ได้มีการพูดคุย
กับตนเองเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด 

ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช 
ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แทนต าแหน่งที่ว่าง นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้จะมีการแถลงให้ทราบหลังพิจารณาเสร็จสิ้น 
ส่วนจะมีการส่งคนไปพูดคุยกับพรรคร่วม เรื่องการส่งผู้สมัครหรือไม่นั้นจะต้องพูดคุยกันในพรรรคก่อน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008861  
 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000008861
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210129/46b6765db085dcf59e5e17a5f9e6aad898b51ec594f9763440fe2bc7791208c3.jpg?itok=gUZXIbQH
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210129/46b6765db085dcf59e5e17a5f9e6aad898b51ec594f9763440fe2bc7791208c3.jpg?itok=gUZXIbQH


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 
 
28 มกราคม 2564 12:59 น.   
"สุชาติ บรรดาศักดิ์" อดีตไทยรักไทย ยื่นกกต.ตั้ง "พรรครวมไทยรักชาติ" 
 

 
 

วันที่ 28 ม.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ บรรดาศักดิ์  อดีตส.ส.นนทบุรี พรรคไทยรักไทย  และพ.ต.ภรัณ 
กิตติวัฒน์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังรัก พร้อมสมาชิกกลุ่มเข้ายื่นขอจดจองเพ่ือขอตั้งพรรค “รวมไทยรักชาติ” ต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

นายสุชาติ กล่าวว่า กลุ่มเป็นการรวมตัวของคนหลายสาขาอาชีพ ทั้งอดีตข้าราชการ นักธุรกิจ มีทั้งคนรุ่น
ใหม่  รุ่นกลาง ที่มีความห่วงใยต่อปัญหาบ้านเมืองขณะนี้ อาทิ ปัญหาน้ าเสีย ชาวบ้านขาดแคลนน้ าในการท านา  ปัญหา
การศึกษาล้าหลัง หรือปัญหาเล็ก ๆ อย่างการขายสลากกินแบ่งเกินราคา ที่ก็ยังแก้ไขไม่ได้  ซึ่งพรรคมีบุคลากรที่มีความรู้
ในการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงมีการหารือกันเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง 

“เราเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของเป็นอิสระทางความคิด เรายินดีต้อนรับนักการเมือง แต่เราไม่รับคนที่เป็น
นักการเมืองน้ าเน่า ประเภทถ้ามาอยู่พรรคนี้แล้วพรรคจะจ่ายเท่าไร เราไม่รับ นักการเมืองที่จะมาอยู่ต้องมีหัวใจ
ประชาธิปไตย ถ้าจะเอาเงินไม่พร้อมให้ แต่ถ้าใครมีจิตใจที่จะช่วยเหลือประเทศชาติเรายินดีต้อนรับ และพร้อมที่จะเป็น
มิตรกับทุกพรรค ที่คิดดี ท าดี และไม่ทุจริต”นายสุชาติกล่าว 

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ทางกลุ่ม ก็จะเร่งจัดหาสมาชิกให้ครบ 500 คนและจัดประชุมใหญ่
พรรค  ก่อนที่จะยื่นหลักฐานทั้งหมดต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพ่ือให้รับรองเป็นพรรคการเมือง ท าให้ขณะนี้ยังไม่
พร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งส.ส.นครศรีธรรมราชแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือการเลือกตั้งท้องถิ่น  แต่
ถ้านายทะเบียนรับรองให้เป็นพรรคการเมืองเมื่อใด ก็พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน แม้จะเป็นพรรคน้องใหม่ก็พร้อมจะสู้กับ
ทุกคนทุกพรรค 

ทั้งนี้ส าหรับการยื่นขอจดจองพรรค  รวมไทยรักชาติ  มีนายสุชาติ บรรดาศักดิ์ น าสมาชิกยื่นของจดจอง   ใช้
เครื่องหมายอินฟินิตี ้  เป็นสัญลักษณ์พรรค   ที่สื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วน   ที่มีสีแดงและสีน้ าเงิน  รวมทั้งมีจุด
ด้านบนสองจุด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215430 
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28 ม.ค. 2564 13:38   
  “สุชาติ” อดีต ส.ส.นนท์ ย่ืนขอตั้งพรรค “รวมไทยรักชาติ” ประกาศพร้อมเป็นมิตรทุกพรรค 
  

 
“สุชาติ บรรดาศักดิ์” อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคไทยรักไทย พร้อม พ.ต.ภรัณ กิตติวัฒน์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังรัก 

พร้อมสมาชิกกลุ่มเข้ายื่นขอจดจองเพื่อขอตั้งพรรค “รวมไทยรักชาติ” ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ 
วันนี้ (28 ม.ค.) นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคไทยรักไทย พ.ต.ภรัณ กิตติวัฒน์ อดีตเลขาธิการ

พรรคพลังรัก พร้อมสมาชิกกลุ่มเข้ายื่นขอจดจองเพ่ือขอตั้งพรรค “รวมไทยรักชาติ” ต่อ กกต. โดยนายสุชาติ กล่าวว่า 
กลุ่มเป็นการรวมตัวของคนหลายสาขาอาชีพ ทั้งอดีตข้าราชการ นักธุรกิจ มีทั้งคนรุ่นใหม่ รุ่นกลาง ที่มีความห่วงใยต่อ
ปัญหาบ้านเมืองขณะนี้ เช่น ปัญหาน้ าเสีย ชาวบ้านขาดแคลนน้ าในการท านา ปัญหาการศึกษาล้าหลัง หรือปัญหาเล็กๆ 
อย่างการขายสลากกินแบ่งเกินราคาที่ก็ยังแก้ไขไม่ได้ ซึ่งพรรคมีบุคลากรที่มีความรู้ในการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงมีการ
หารือกันเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง 

“เราเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของเป็นอิสระทางความคิด เรายินดีต้อนรับนักการเมือง แต่เราไม่รับคนที่เป็น
นักการเมืองน้ าเน่า ประเภทถ้ามาอยู่พรรคนี้แล้วพรรคจะจ่ายเท่าไร เราไม่รับ นักการเมืองที่จะมาอยู่ต้องมีหัวใจ
ประชาธิปไตย ถ้าจะเอาเงินไม่พร้อมให้ แต่ถ้าใครมีจิตใจที่จะช่วยเหลือประเทศชาติเรายินดีต้อนรับ และพร้อมที่จะเป็น
มิตรกับทุกพรรค ที่คิดดี ท าดี และไม่ทุจริต” 

นายสุชาติยังกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ทางกลุ่มฯก็จะเร่งจัดหาสมาชิกให้ครบ 500 คน และจัดประชุมใหญ่พรรค 
ก่อนที่จะยื่นหลักฐานทั้งหมดต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพ่ือให้รับรองเป็นพรรคการเมือง ท าให้ขณะนี้ยังไม่พร้อมที่
จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราชแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ถ้านาย
ทะเบียนรับรองให้เป็นพรรคการเมืองเมื่อใด ก็พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน แม้จะเป็นพรรคน้องใหม่ก็พร้อมจะสู้กับทุกคน
ทุกพรรค 

ส าหรับการยื่นขอจดจองพรรค รวมไทยรักชาติ มีนายสุชาติ บรรดาศักดิ์ น าสมาชิกยื่นขอจดจอง ใช้เครื่องหมาย
อินฟินิตี้ เป็นสัญลักษณ์พรรค สื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008722  
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 15:32 น. 
อดีตส.ส.ไทยรักไทย ยื่นขอตั้งพรรค ‘รวมไทยรักชาติ’ ประกาศพร้อมเป็นมิตรทุกพรรค 
 

 
 
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 28 มกราคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ 

อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคไทยรักไทย พ.ต.ภรัณ กิตติวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคพลังรัก พร้อมสมาชิกกลุ่ม เข้ายื่นขอจดจอง
เพ่ือขอตั้งพรรค “รวมไทยรักชาติ” ต่อ กกต. โดยนายสุชาติกล่าวว่า กลุ่มเป็นการรวมตัวของคนหลายสาขาอาชีพ ทั้ง
อดีตข้าราชการ นักธุรกิจ มีทั้งคนรุ่นใหม่  รุ่นกลาง ที่มีความห่วงใยต่อปัญหาบ้านเมืองขณะนี้ อาทิ ปัญหาน้ าเสีย 
ชาวบ้านขาดแคลนน้ าในการท านา ปัญหาการศึกษาล้าหลัง หรือปัญหาเล็กๆ อย่างการขายสลากกินแบ่งเกินราคา ที่ยัง
แก้ไขไม่ได้ ซึ่งพรรคมีบุคลากรที่มีความรู้ในการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงมีการหารือกันเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง 

“เราเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของเป็นอิสระทางความคิด เรายินดีต้อนรับนักการเมือง แต่เราไม่รับคนที่เป็น
นักการเมืองน้ าเน่า ประเภทถ้ามาอยู่พรรคนี้แล้วพรรคจะจ่ายเท่าไร เราไม่รับ นักการเมืองที่จะมาอยู่ต้องมีหัวใจ
ประชาธิปไตย ถ้าจะเอาเงินไม่พร้อมให้ แต่ถ้าใครมีจิตใจที่จะช่วยเหลือประเทศชาติเรายินดีต้อนรับ และพร้อมที่จะเป็น
มิตรกับทุกพรรค ที่คิดดี ท าดี และไม่ทุจริต” 

นายสุชาติกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ทางกลุ่มก็จะเร่งจัดหาสมาชิกให้ครบ 500 คน และจัดประชุมใหญ่พรรค ก่อนที่
จะยื่นหลักฐานทั้งหมดต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพ่ือให้รับรองเป็นพรรคการเมือง ท าให้ขณะนี้ยังไม่พร้อมที่จะส่ง
ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราชแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ถ้านาย
ทะเบียนรับรองให้เป็นพรรคการเมืองเมื่อใด ก็พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน แม้จะเป็นพรรคน้องใหม่ก็พร้อมจะสู้กับทุกคน
ทุกพรรค 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการยื่นขอจดจองพรรครวมไทยรักชาติ มีนายสุชาติ บรรดาศักดิ์ น าสมาชิกยื่นของ
จดจอง ใช้เครื่องหมายอินฟินิตี้ เป็นสัญลักษณ์พรรค สื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่มีสีแดงและสีน้ าเงิน  รวมทั้งมี
จุดด้านบนสองจุด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2551446  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/548701 
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28 มกราคม 2564 - 19:38 น. 
เคาะแล้ว กก.บห.ประชาธิปัตย์ ให้สรรหาผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมแทน"เทพไท" 
 

 
 
ที่ประชุม กก.บห.ประชาธิปัตย์ เคาะให้สรรหาผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม นครศรีฯ เขต 3 แทน"เทพไท" แล้วรายงานให้
กก.บห.พรรคทราบภายใน 5 ก.พ. 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น.  ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานเรื่อง
จ านวนสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกใหม่เพ่ิมทั้งสิ้น 5,029 คน ขณะเดียวกัน
ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสาขาพรรคเพ่ิมเติมที่อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ และที่อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันพรรคประชาธิปัตย์มีสาขาพรรครวม 18 สาขา 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบต าแหน่งการเมืองเพ่ิมเติม 1 ต าแหน่ง คือ นางสาวสุพัชรี ธรรม
เพชร ให้มาด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนนายเรวัต อารีรอบ ที่ได้ลาออกไป
ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ภูเก็ต รวมถึงเห็นชอบการแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาพรรคทั้งสิ้น  22 คน โดยมีนาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธานที่ปรึกษา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรองประธานที่ปรึกษา 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเอกฉันท์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม  เขต 3 จังหวัด
นครศรีธรรมราช แทนนายเทพไท เสนพงศ์ โดยขั้นตอนหลังจากนี้พรรคได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของพรรคไปด าเนินการตามขั้นตอนก่อนน ามาแจ้งต่อ คณะกรรมการบริหารพรรคภายในวันที่ 5 ก.พ. ส่วนจะมี
การส่งตัวแทนไปหารือกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะพิจารณาว่าจะส่งหรือไม่
ส่งอย่างไร ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้พิจารณาแล้วว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตดังกล่าว 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/POLITIC/456716   

https://www.komchadluek.net/news/politic/456716
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28 มกราคม 2564 
ปชป.ขีดเส้น 5 ก.พ. ได้ชื่อผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช 
 

 

 
"จุรินทร์" ลั่น 5 ก.พ. ชัดเจน ปชป.ส่งใครลงสมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช ปัดตอบ พปชร.จ่อส่งแข่ง
ด้วย มองเป็นสิทธิของแต่ละพรรคการเมือง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ประชาธิปัตย์ ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานเรื่องจ านวนสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์  ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึง
ปัจจุบัน มีสมาชิกใหม่เพ่ิมทั้งสิ้น 5,029 คน ขณะเดียวกันที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสาขาพรรคเพ่ิมเติมที่
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และที่อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันพรรคประชาธิปัตย์มีสาขาพรรค
รวม 18 สาขา 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบต าแหน่งการเมืองเพ่ิมเติม  1 ต าแหน่ง คือ นางสาวสุพัชรี ธรรม
เพชร ให้มาด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนนายเรวัต อารีรอบ ที่ได้ลาออกไป
ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ . ภูเก็ต รวมถึงเห็นชอบการแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาพรรคทั้งสิ้น  22 คน โดยมีนาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธานที่ปรึกษา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรองประธานที่ปรึกษา 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเอกฉันท์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม  เขต 3 จังหวัด
นครศรีธรรมราช แทนนายเทพไทเสนพงศ์ โดยขั้นตอนหลังจากนี้พรรคได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของพรรคไปด าเนินการตามขั้นตอนก่อนน ามาแจ้งต่อ คณะกรรมการบริหารพรรคภายในวันที่ 5 ก.พ. ส่วนจะมี
การส่งตัวแทนไปหารือกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะพิจารณาว่าจะส่งหรือไม่
ส่งอย่างไร ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้พิจารณาแล้วว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตดังกล่าว 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919798  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-603585  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/548834  
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28 มกราคม 2564 12:24 น.    
 “นิพนธ์” ชี้มารยาทพรรคร่วม รบ. ต้องให้เกียรติกัน ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแข่งกันเอง 

 
 

ถือเป็นมารยาท! รองหัวหน้า ปชป. ชี้ พรรคร่วมรัฐบาลต้องให้เกียรติกันไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแข่งกันเอง 
เมื่อวันที่  28 ม.ค.  ที่รัฐสภา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ  

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐประกาศส่งผู้สมัคงชิงส.ส.นครศรีธรรมราชว่า ตาม
หลักการและข้อตกลงร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหากพ้ืนที่ไหนเป็นพ้ืนที่เดิมของพรรคนั้นอี กพรรคก็จะไม่ส่ง
ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแข่ง เพราะถือเป็นมารยาททางการเมืองที่ท ากันมาตลอด ยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
ที่ว่างของจังหวัดก าแพงเพชร และ ขอนแก่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ส่งผู้สมัคร
ลงรับเลือกตั้งในเขตนั้นเช่นกัน เพราะถือเป็นการให้เกียรติกัน ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ที่พรรคประชาธิปัตย์
ถือธรรมเนียมอย่างนี้มาโดยตลอด สิ่งใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งก็ควรพยายามจะหลีกเลี่ยง พรรคประชาธิปัตย์ถือเรื่องนี้
มาตลอด 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยังยืนยันพิจารณาส่งคนลงจะท าให้เกิดความขัดแย้ง
หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า เป็นดุพินิจ ก็คงต้องค่อยๆคุยกันว่าหลักการนี้ยังถือปฎิบัติหรือไม่ ดังนั้นก็ต้องรอฟังว่าทุก
พรรคจะว่ากันอย่างไร รวมถึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคที่จะมอบหมายบุคคลไปท าการเจรจาพูดคุยกับพรรคร่วม
รัฐบาล 

เมื่อถามว่า หากปัญหาดังกล่าวเกิดรอยร้าว ส่วนตัวกังวลหรือไม่เพราะขณะนี้มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย 
นายนิพนธ์ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาเรื่องเล็กไปเป็นเรื่องใหญ่ ควรจะคุยกันว่าเรื่องไหนที่ควรจะ
หลีกเลี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในนะหว่างพรรคร่วมรัฐบาลควรจะหลีกเลี่ยงเพราะในอดีตเคยเห็นบทเรียนมาแล้ว 
เมื่อมีปัญหากระทบกระท่ังกันในพ้ืนที่น าไปสู่ปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งคิดว่าไม่พ่ึงประสงค์อย่างนั้น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215407 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/215407
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210128/a3a33903f0239927ac6dcf78272252256a45cc060badf9eca20f917118bba3d1.jpg?itok=z-3G0hD2
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564, 12.58 น. 
บทเรียนมีมาแล้ว!‘ปชป.’งัดมารยาทติงพปชร.แข่งชิงสส.นครศรีฯ ชี้ควรเลี่ยงขัดแย้ง 
 

 
 

28 มกราคม 2564 ที่รัฐสภา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐประกาศส่งผู้สมัครชิงส.ส.นครศรีธรรมราชว่า  
ตามหลักการและข้อตกลงร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหากพ้ืนที่ไหนเป็นพ้ืนที่เดิมของพรรคนั้นอีกพรรคก็จะไม่ส่ง
ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแข่ง เพราะถือเป็นมารยาททางการเมืองที่ท ากันมาตลอด ยกตัวอย่างเช่น การเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างของจังหวัดก าแพงเพชร และ ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ส่ง
ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในเขตนั้นเช่นกัน เพราะถือเป็นการให้เกียรติกัน ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ที่ พรรค
ประชาธิปัตย์ถือธรรมเนียมอย่างนี้มาโดยตลอด สิ่งใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งก็ควรพยายามจะหลีกเลี่ยง พรรค
ประชาธิปัตย์ถือเรื่องนี้มาตลอด 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยังยืนยันพิจารณาส่งคนลงจะท าให้เกิดความขัดแย้ง
หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า เป็นดุพินิจ ก็คงต้องค่อยๆคุยกันว่าหลักการนี้ยังถือปฏิบัติหรือไม่  ดังนั้นก็ต้องรอฟังว่าทุก
พรรคจะว่ากันอย่างไร รวมถึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคที่จะมอบหมายบุคคลไปท าการเจรจาพูดคุยกับพรรคร่วม
รัฐบาล 

เมื่อถามว่า หากปัญหาดังกล่าวเกิดรอยร้าว ส่วนตัวกังวลหรือไม่เพราะขณะนี้มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย 
นายนิพนธ์ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาเรื่องเล็กไปเป็นเรื่องใหญ่ ควรจะคุยกันว่าเรื่องไหนที่ควรจะ
หลีกเลี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลควรจะหลีกเลี่ยงเพราะในอดีตเคยเห็นบทเรียนมาแล้ว 
เมื่อมีปัญหากระทบกระทั่งกันในพ้ืนที่น าไปสู่ปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งคิดว่าไม่พึงประสงค์อย่างนั้น 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/548692 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/643894 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/548692
https://www.posttoday.com/politic/news/643894
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พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 17.59 น. 
"เทพไท"ดัน"พงศ์สินธุ์"ลุยเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 
“เทพไท”เสนอชื่อน้องชาย “พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์” ลุยสนามเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช ชี้คุณสมบัติเพียบ 
คลุกคลีการเมืองท้องถิ่น-ระดับชาติ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์  นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 
กล่ า ว ถึ ง คว ามคื บหน้ า ของการคั ด ตั ว ผู้ ส มั ค ร  ส . ส . ในน ามพรรคประชาธิ ปั ต ย์  ในการ เ ลื อกตั้ ง ซ่ อ ม  
เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ว่า พรรคประชาธิปัตย์เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคท่ีประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ยื่น
ใบสมัครหรือแสดงเจตจ านงต่อคณะกรรมการสรรหา ที่มีนายช านิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน เพ่ือน ารายชื่อเข้าสู่
กระบวนการ ท าไพรมารี่โหวตจากสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช โดยได้ก าหนดวันลงคะแนนไพร
มารีโหวต ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ เมื่อได้ตัวบุคคลที่สมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นชอบแล้ว ก็จะน ารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหา เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป  

นายเทพไท กล่าวอีกว่า ตนได้ปรึกษาหารือกับทีมงานและกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วว่าเห็นควรเสนอชื่อนายพงศ์สินธุ์ 
เสนพงศ์ น้องชายของตน ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ เพราะได้คลุกคลีกับการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาเป็นเวลานาน เคยเป็นรอง
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เคยด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา นักวิชาการ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรหลายคณะ จนล่าสุดเป็นผู้ช านาญการของ ส.ส.  ได้ท างานการเมืองในพ้ืนที่จ.นครศรีธรรมราช กับตน
มาร่วม 20 ปี เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับประชาชนเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการศึกษาระดับปริญญาโท น่าเป็น ส.ส.คนใหม่ที่
เข้ามาสานต่องานจากตนได้เป็นอย่างดี แต่ข้อสรุปทั้งหมดต้องอยู่ที่มติของคณะกรรมการบริหารพรรค จะคัดเลือกใครลง
สมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนามพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821954 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/821954
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 18:20 น. 
 ‘เทพไท’ เสนอ ปชป. ชงน้องชายแท้ๆ ลงชิงพ้ืนที่เดิม ส.ส.เขต 3 เมืองคอน 

 
 
“เทพไท” เสนอพรรค น้องชาย ลงชิง ส.ส.เขต 3 เมืองคอนฯ โวคุณสมบัติเหมาะสม 

เมื่ อวันที่  28 มกราคม ที่พรรคประชาธิปัตย์  นายเทพไท เสนพงศ์  อดีต ส .ส .นครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าของการคัดตัวผู้สมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งซ่อม เขต3 
จ.นครศรีธรรมราช ว่า พรรคประชาธิปัตย์มีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคที่ชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกพรรคที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ โดยยื่นใบสมัครหรือแสดงเจตจ านงต่อคณะกรรมการ
สรรหา ที่มีนายช านิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน เพ่ือน ารายชื่อเข้าสู่กระบวนการ ท าไพรมารีโหวตจากสมาชิกพรรคในเขต
เลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช โดยได้ก าหนดวันลงคะแนนไพรมารีโหวตแล้วคือวันที่ 2 ก.พ.นี้ เมื่อได้ตัวบุคคลที่สมาชิก
พรรคส่วนใหญ่เห็นชอบแล้ว ก็จะน ารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรค 
(กก.บห.) ต่อไป 

นายเทพไทกล่าวว่า ส่วนตัวในฐานะเจ้าของพ้ืนที่จะขอใช้สิทธิ์เสนอผู้เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งแทน ซึ่งได้มี
การปรึกษาหารือกับทีมงาน และกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วว่า เห็นควรเสนอชื่อ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ น้องชายตน ลงสมัคร
รับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เนื่องจากได้คลุก
คลีกับการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาเป็นเวลานาน เคยเป็นรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เคย
ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษา นักวิชาการ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะ จนล่าสุดเป็น
ผู้ช านาญการของ ส.ส.ได้ท างานการเมืองในพ้ืนที่นครศรีธรรมราชกับตนมาร่วม 20 ปี เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับประชาชน
เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการศึกษาระดับปริญญาโท น่าจะเป็น ส.ส.คนใหม่ที่เข้ามาสานต่องานจากตนได้เป็นอย่างดี แต่
ข้อสรุปทั้งหมดต้องอยู่ที่มติของ กก.บห.จะคัดเลือกใครลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนามพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2551945  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008881  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/643921  
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28 มกราคม 2564 - 15:10 น. 
"พรรคกล้า" เปิดตัว "สราวุฒิ สุวรรณรัตน์" ลงชิงเก้าอ้ีเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช 
 

 
 
"พรรคกล้า" เปิดตัว "สราวุฒิ สุวรรณรัตน์" ลงชิงเก้าอี้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช "กรณ์" ประกาศ
พร้อมสู้ศึกทุกเวที อุบชื่อผู้ว่าฯ กทม. 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  นายกรณ์ จาติกวณิช  หัวหน้าพรรคกล้า เปิดตัว นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ เป็นว่า
ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ในนามพรรคกล้า แทนต าแหน่งที่ว่าง หลังนายเทพไท เสนพงศ์ 
ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่ง ส.ส.นครศรีธรรมราชไปแล้ ว โดยนายสราวุฒิ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีบทบาทส าคัญในการส่งเครื่องถมเครื่องเงินของนครศรีธรรมราชส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ 

ขณะที่ นายกรณ์ ย้ าว่า การเปิดตัวผู้สมัครครั้งนี้ มีความหมายของพรรค เป็นโชคและเป็นเกียรติที่ได้แนะน าตัว
ผู้สมัครคนแรกของพรรคกับชาวนครศรีธรรมราชและคนไทย ซึ่งพรรคกล้าตั้งใจท าให้ชาวนครศรีธรรมราชทุกคนอยู่ดีกิน
ดี มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ส่วนเขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่ดั้งเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ และยังมีพรรคพลังประชารัฐ 
รวมถึงพรรคภูมิใจไทยส่งผู้สมัครชิง จะสู้ได้หรือไม่ นายกรณ์ ยืนยัน พรรคกล้า ลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนประชาชนมาโดย
ตลอดตั้งแต่เริ่มตั้งพรรค และเมื่อปรากฎสัญญาณว่าจะเลือกตั้งซ่อม ว่าที่ผู้สมัครก็ได้ลงพ้ืนที่และฝังตัวมาตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2563 และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่ ยืนยันว่า พรรคกล้ามีโอกาสลงพ้ืนที่ได้เข้มข้นกว่า
หลายพรรค และการแข่งขันเป็นเรื่องปกติ พร้อมสู้ทุกพรรค เพราะม่ันใจในตัวผู้สมัคร และตัวคนนครศรีธรรมราช 

เมื่อถามว่า หลายพรรคส่งตัวผู้สมัครที่เป็นคนในพ้ืนที่เดิมและมีประสบการณ์ด้านการเมือง แต่พรรคกล้ากลับส่ง
ผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ นายกรณ์ กล่าวว่า พรรคกล้าเป็นพรรคของคนทุกวัย เชื่อว่า สังคมจะเดินหน้าไปได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ แม้ว่าที่ผู้สมัครจะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่เชื่อว่า คนอยากเห็นการเมืองแนวใหม่ที่สร้างสรรค์ และมีประสบการณ์
สร้างเนื้อสร้างตัวและท ามาหากินมาเป็นผู้แทนเพ่ือสร้างโอกาสให้ชาวนครศรีธรรมราช จึงไม่คิดว่า คะแนนของพรรค
กล้าคงไม่ใช่มาแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้น 

ส่วนการส่งตัวผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. นายกรณ์ ยืนยันว่า  พรรคกล้าพร้อมสู้ทุกเวที และเมื่อถึงเวลา ก็
พร้อมที่จะเปิดตัว โดยที่ขณะนี้มีคนในใจแล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผย ซึ่งเวลานี้เตรียมตัวผู้สมัคร สก.ไว้เกือบครบแล้ว และจะ
เดินหน้าไปเรื่อยๆ แต่เป้าหมายส าคัญเวลานี้ คือ การเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456682 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/456682
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 15:25 น. 
พรรคกล้า เปิดตัวนักธุรกิจหนุ่ม ผู้สมัครเลือกตั้งคนแรก ชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขต 3 เมืองคอน 

 
พรรคกล้า เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งคนแรก “สราวุฒิ สุวรรณรัตน์” นักธุรกิจหนุ่ม ชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขต 3 เมืองคอน 
“กรณ์” ลั่น พร้อมสู้ทุกพรรค ท าให้ชาวนครศรีฯกินดีอยู่ดี 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่สนามไดรฟ์กอล์ฟ Par นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า เปิดตัวนายสราวุฒิ สุวรรณ
รัตน์ เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ในนามพรรคกล้า หลังนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต 
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพ โดยนายสราวุฒิ เป็นนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ของ จ.นครศรีธรรมราช และมีบทบาทส าคัญในการส่งเครื่องถมเครื่องเงินของนครศรีธรรมราชส่งออกต่างประเทศ 

“การเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ครั้งนี้ มีความหมายของพรรค เป็นโชคและเป็นเกียรติที่ได้แนะน าตัวผู้สมัครคนแรก
ของพรรคกับชาวนครศรีธรรมราชและคนไทย ซึ่งพรรคกล้าตั้งใจท าให้ชาวนครศรีธรรมราชทุกคนอยู่ดีกินดี มีโอกาส
ก้าวหน้าในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี“ นายกรณ์กล่าว 

นายกรณ์กล่าวต่อว่า แม้เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ และยังมีพรรคพลัง
ประชารัฐ รวมถึงพรรคภูมิใจไทยส่งผู้สมัครชิง ยืนยันว่าพรรคกล้าลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มตั้ง
พรรค และเมื่อปรากฏสัญญาณว่าจะเลือกตั้งซ่อม ว่าที่ผู้สมัครก็ได้ลงพ้ืนที่และฝังตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และ
ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่ ซึ่งพรรคกล้ามีโอกาสลงพ้ืนที่ได้เข้มข้นกว่าหลายพรรค และการแข่งขัน
เป็นเรื่องปกติ พร้อมสู้ทุกพรรค เพราะม่ันใจในตัวผู้สมัคร และคนนครศรีธรรมราช 

เมื่อถามว่า หลายพรรคส่งตัวผู้สมัครที่เป็นคนในพ้ืนที่เดิมและมีประสบการณ์ด้านการเมือง แต่พรรคกล้ากลับส่ง
ผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ นายกรณ์กล่าวว่า พรรคกล้าเป็นพรรคของคนทุกวัย เชื่อว่าสังคมจะเดินหน้าไปได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ แม้ว่าที่ผู้สมัครจะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่เชื่อว่าคนอยากเห็นการเมืองแนวใหม่ที่สร้างสรรค์ และมีประสบการณ์
สร้างเนื้อสร้างตัวและท ามาหากิน มาเป็นผู้แทนเพ่ือสร้างโอกาสให้ชาวนครศรีธรรมราช จึงไม่คิดว่าคะแนนของพรรค
กล้าจะมีแค่ของคนรุ่นใหม่เท่านั้น 

ส่วนการส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม.นั้น นายกรณ์กล่าวยืนยันว่า พรรคกล้าพร้อมสู้ทุกเวที และเมื่อถึงเวลา 
ก็พร้อมที่จะเปิดตัว โดยที่ขณะนี้มีคนในใจแล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผย ซึ่งเวลานี้เตรียมตัวผู้สมัคร ส.ก.ไว้เกือบครบแล้ว และ
จะเดินหน้าไปเรื่อยๆ แต่เป้าหมายส าคัญเวลานี้ คือ การเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2551410 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/466426  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-603337  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378814461?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics  
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28 ม.ค. 2564 18:45  
  ลูกหม้อสายใต้ ปชป.งัด “เทพไท” ค้านส่งน้องลง ส.ส.แทน ชี้หมดยุคโควตาวงศ์ตระกูล 
 

 
 
ปชป.กระเพื่อม ลูกหม้อสายใต้ ค้าน “เทพไท” ชง น้องชาย ลง ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช อัด หมดยุคทายาท 
โควตาวงศ์ตระกูล ดัน “เชาว์” ลงแทน หวังส่งคนรุ่นใหม่ ยึดม่ันอุดมการณ์ ฟื้นศรัทธา ปชช. 

วันนี้ (28 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชติ ศิริวัฒน์ อดีตผู้อ านวยการการเลือกตั้งจังหวัด นครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง ถึงเวลา หยุดความถดถอยของประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราช มีเนื้อหาระบุว่า 
การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสียที่นั่งจากเดิม 8 เขต 8 คน 
เหลือเพียง 5 คน ความสูญเสียดังกล่าวนอกจากมีเหตุปัจจัยจากการเมืองระดับชาติ แล้ว ยังพบว่ามีเหตุสืบเนื่องจาก
ปัญหาความแตกแยกขาดเอกภาพของบรรดา ส.ส.พรรค ในจังหวัดอย่างมีนัยส าคัญด้วย แม้การเลือกตั้งผ่านไป บทบาท
ของ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่เหลือ ก็ยังมิอาจสร้างความหวังให้ชาวพรรค ปชป.ได้ว่า เราจะฟ้ืน
คืนกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างไร การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาได้ปรากฏแล้วชัดว่า พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีความสามารถ
จะเดินออกจากมุม เพ่ือชูธงทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชได้ มิหน าซ้ า ยังปรากฏว่า นโยบายใหม่ๆ 
อันทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้ โดยเฉพาะด้านชีวิต อาชีพและรายได้ ยังไม่ได้ถูกน ามาปฏิบัติการให้
ประชาชนหลุดพ้นจากความล าบากยากจนขณะนี้ได้แต่อย่างใด 

นายโชติ ระบุด้วยว่า การสูญเสียที่นั่ ง ส.ส. ของคุณเทพไท เสนพงศ์ ได้ซ้ าเติมพรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช ให้ถดถอยลงไปอีกครั้งหนึ่ง หากพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเลือกบุคคลลงสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้ โดยยึดเอา
แต่เพียงความเป็นโควตา มรดกตกทอด และสืบสายสกุลจากคนใดคนหนึ่งเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยไม่พิจารณาถึงบุคคล
ทีมีความเหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถยึดมั่นอุดการณ์ของพรรคอย่างเด็ดเดียวทุ่มเทให้กับพรรคเป็นประจักษ์มาแล้ว 
อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราช ก็จะไม่แตกไปต่างจากกวางตัวสุดท้ายที่จะกลายเป็นเหยื่อของหมู่สิงโต 

ในสถานการณ์การเมืองระดับชาติที่ เชี่ยวกรากพลิกผันเกิดการท าลายและสร้างใหม่ตัวเองโดยพลัน 
(Disruption) และมีความเสียงสูงเช่นปัจจุบัน พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่มีเวลาที่จะเอาอนาคตของชาติบ้านเมืองของเรา
ไปให้ใครทดลองงานได้อีกแล้ว 
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“ในฐานะสมาชิกพรรค ที่เคยเป็น ประธานสาขาพรรค ผู้อ านวยการเลือกตั้ง และผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อ ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เชื่อมั่นในแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานจึงเห็นว่า บุคคลผู้ที่จะมาเติมเต็ม
ต่อยอดกอบกู้พรรคประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชให้เข้มแข็งกลับมาได้โดยเร็ว คือ นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษก พรรค
ประชาธิปัตย์ ทนายความอาสา ผู้มากด้วยความสามารถ ท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ ยืนหยัดในความ
ถูกต้องตามอุดมการณ์พรรค และมีความพร้อมในทุกด้าน จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะมีความเหมาะสมตาม
เหตุผลที่กล่าวมาแล้ว” นายโชติ ระบุทิ้งท้าย 

การโพสต์เฟซบุ๊คดังกล่าวเกิดขึ้น ระหว่างที่พรรคประชาธิปัตย์ ก าลังพิจารณาตัวบุคคลเพ่ือลงสมัคร ส.ส.
นครศรีธรรมราช เขต 3 แทน นายเทพไท เสนพงศ์ ที่พ้นต าแหน่งจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดย นายเทพไท 
ผลักดันให้พรรคส่งน้องชาย คือ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ลงสมัครแทนตัวเอง ส าหรับขั้นตอนการสรรหาผู้ลงสมัคร จะมี 
นายช านิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นกรรมการสรรหา เพื่อน ารายชื่อเข้าสู่การท าไพรมารีโหวต ซึ่งมีการก าหนดวันลงคะแนนสมาชิก
พรรคในพื้นที่ไว้แล้วในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนที่จะน ารายชื่อผู้ได้คะแนนไพรมารีสูงสดเสนอต่อกรรมการบริหารพรรค
อนุมัติต่อไป 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008899 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/548843  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/91324  
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000008899
https://www.naewna.com/politic/548843
https://www.thaipost.net/main/detail/91324
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วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564, 09.46 น. 
 ‘ภูมิใจ...ถอย’!‘อนุทิน’ลั่นยึดมารยาท ไม่ส่งเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีฯ 
 

 
 

‘ภูมิใจ...ถอย’!‘อนุทิน’ลั่นยึดมารยาท ไม่ส่งเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีฯ 
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช 
แทนนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ว่า พรรคภูมิใจ
ไทย รักษามารยาททางการเมือง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล และเป็นเขตที่สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลสูญเสียที่นั่งไป เราต้อง
รักษามารยาท เราคิดว่าจะไม่ส่ง 

เมื่อถามถึงความขัดแย้งของพรรคประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐ ในเรื่องการส่งผู้สมัครในพ้ืนที่ดังกล่าว นาย
อนุทิน กล่าวว่า “ไม่รู้ จะไปรู้ทุกเรื่องได้อย่างไร” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/548908  
 
  

https://www.naewna.com/politic/548908
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29 มกราคม 2564 10:06 น.    
"อนุทิน” ลั่น ภท.มีมารยาท ไม่ขอส่งชิงลต.ซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช 
 

 
 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม
ส.ส. เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนนายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้
พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.ว่า พรรคภูมิใจไทยรักษามารยาททางการเมืองเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นเขตที่สมาชิกพรรคร่วม
รัฐบาลสูญเสียที่นั่งไป เราต้องรักษามารยาทเราคิดว่าจะไม่ส่ง 

เมื่อถามถึงความขัดแย้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐในเรื่องการส่งผู้สมัครในพ้ืนที่ดังกล่าว 
นายอนุทิน กล่าวว่า "ไม่รู้ จะไปรู้ทุกเรื่องได้อย่างไร" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215691 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000009036  
 
  

https://siamrath.co.th/n/215691
https://mgronline.com/politics/detail/9640000009036
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210129/aa638c60fb69268f311e0bdded066d4aee0e7b065817dc24cbabba81e3557df0.jpeg?itok=EIGwHtXg
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วันที่ 29 มกราคม 2564 - 10:35 น. 
 ‘บิ๊กป้อม’ เตรียมนัด กก.บห.พรรค พปชร. คัดตัวผู้สมัครแข่งเลือกตั้งซ่อม นครศรีธรรมราช 
 

 
 
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 29 มกราคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ตอบค าถามผู้สื่อข่าวสั้นๆ ถึงการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรค พปชร. (กก.บห.) เพ่ือคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ชิงต าแหน่ง เลือกตั้งซ่อม ที่ จ.นครศรีธรรมราช แทนนายเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่ง และตัดสิทธิรับ
สมัครเลือกตั้ง 10 ปี ว่า “ก าลังนัดอยู่นะ” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2552461 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2552461
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%9A%E0%B8%AB.jpg
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วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564, 10.38 น. 
‘หัวหน้าป้อม’เตรียมนัดถกเคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ชิงสส.นครศรีธรรมราช 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามถึงการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ เพ่ือคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ชิงต าแหน่ง เลือกตั้งซ่อม จ.นครศรีธรรมราช แทนนายเทพไท เสนพงศ์ หลังศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่ง โดยตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ก าลังนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคอยู่” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/548921  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2022245  
  

https://www.naewna.com/politic/548921
https://www.thairath.co.th/news/politic/2022245
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29 มกราคม 2564 10:07 น.   
"อนุชา" เผยรอ กก.บห.พปชร. เคาะส่งผู้สมัครส.ส. สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนหรือไม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. เวลา 09.00 น. ที่รัฐสา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า 
พรรคพลังประชารัฐ ยังไม่ได้พิจารณาตัวบุคคลว่าจะส่งใครลงสู้ศึกครั้งนี้หรือไม่ โดยต้องรอประชุมกรรมการบริหารพรรค 
(กก.บห.) ก่อน ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดว่าจะประชุมเม่ือใดแต่คงเร็วๆ นี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215692  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/215692
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210129/6190e5b73afd87c360234c16545bdd16e7e5e4c9044efecf2ee4c4540c8d5a3a.jpg?itok=eLZ0ApCz
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29/01/2564 10:24 
รอกก.บห.เคาะพปชร.ส่งใครสู้ศึกเลือกตั้งส.ส.นครฯ 
 

 
 

รัฐสภา 29 ม.ค. –“อนุชา” ระบุยังไม่ได้พิจารณาว่าจะส่งใครลงเลือกตั้งส.ส.นครฯ รอกก.บห.พปชร.เคาะ 
นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต3

จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า พรรคพลังประชารั ยังไม่ได้พิจารณาตัวบุคคลว่าจะส่งใครลงสู้ศึกครั้งนี้ 
“ต้องรอประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อน ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดว่าจะประชุมเมื่อใด แต่คงเร็ว ๆ นี้. ” เลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-627027  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000009046  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tna.mcot.net/politics-627027
https://mgronline.com/politics/detail/9640000009046
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29 มกราคม 2021 - 09:23 
พท.ยังไม่เลือกคนลงชิงเก้าอ้ีนครศรีฯ 
 

 
 

เพื่อไทย ยังไม่ตัดสินใจส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราช ขอฟังความเห็นหลายฝ่ายก่อน 
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น ถึงการเลือกตั้งซ่อมที่

จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า พรรคเพ่ือไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญพ่ึงมีค าวินิจฉัยให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ในอีก 45 วัน ฉะนั้นพรรคเพ่ือไทยจะต้องรอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาก่อน พร้อมขอฟัง
ความเห็นในหลายๆฝ่ายก่อน 

ส่วนจะมีผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้หรือไม่นั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า ขอให้กรรมการบริหารพรรค
พิจารณาเรื่องการจะส่งตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราช ครั้งนี้ก่อนซึ่งจะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_31990/  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_31990/
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วันที่ 29 มกราคม 2564 - 10:10 น. 
จับตารอยร้าว พรรคร่วมรัฐบาล หลัง ‘บิ๊กป้อม’ ลั่น พปชร. ส่งผู้สมัคร ชิงเก้าอ้ีส.ส.เมืองคอน 
 

 
 

จับตา! รอยร้าวพรรคร่วมรัฐบาล หลัง”บิ๊กป้อม”ลั่นพรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3 
นครศรีธรรมราช ด้าน”นิพนธ์”ถามหาถึงมารยาททางการเมือง กกต.ประชุมวันนี้เคาะวันเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ให้
สัมภาษณ์ว่า จะมีการเสนอแผนเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชให้ที่ประชุม กกต. ได้รับทราบในวันที่ 
29 มกราคม ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยคุณสมบัตินายเทพไท เสนพงศ์ พ้นจากส.ส. แต่การจะก าหนดวัน
เลือกตั้งจะต้องรอครม.เป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งแล้ว ก็จะมีการก าหนดวัน
เลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ขณะที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ตอบค าถาม
ผู้สื่อข่าวถามถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต3 นครศรีธรรมราช ว่า จะส่ง แต่ต้องดูก่อนว่ากรรมการบริหารพรรคจะประชุม
ว่าอย่างไร ส่วนจะนัดประชุมเมื่อไรยังไม่รู้ 

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.) ระบุว่า ในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลว่าหลักการที่ว่าพ้ืนที่เดิมเป็นของใคร พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอ่ืนจะไม่ส่ง
คนลงไปแข่ง ยังถือปฏิบัติตามหลักการนี้หรือไม่ ซึ่งพรรคถือหลักการอยู่ร่วมกันของรัฐบาลว่ า อะไรที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งก็ควรจะหลีกเลี่ยง ที่ผ่านมาเม่ือมีการเลือกตั้งซ่อม ในพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐ ทั้งท่ีจังหวัดก าแพงเพชร และ
ขอนแก่นอย่างน้อย 2 จังหวัดพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยส่งคนลงแข่ง เพราะถือเป็นการให้เกียรติกันและถือเป็นมารยาท
ทางการเมือง 

“เชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาเรื่องเล็กมาท าเป็นเรื่องใหญ่ ประเด็นไหนที่หลีกเลี่ยงได้ ควรจะคุยกันว่าควร
หลีกเลี่ยงเรื่องไหนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพราะในอดีตเคยมีบทเรียนมาแล้ว ไม่ควรก่อให้เกิดความขัดแย้งมีปัญหาใน
พ้ืนที่กระทบกระท่ังกัน คิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่พึงประสงค์อย่างนั้น” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2552427  
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พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.27 น. 
น้อยใจไร้ที่ยืน!'วิฑูรย'์โบกมือลา'ปชป.' ขอหาพรรคใหม่ซบ 
“วิฑูรย์”ร่อนจม.ลาออกพ้น"ปชป." โอดโดน"จุรินทร์ -เฉลิมชัย"ไม่รักษาสัญญา-ตัดโอกาสท างานจนไร้ที่ยืน  
เตรียมเข้าพรรคอ่ืนเล่นการเมืองต่อ ยันนับถือ"ชวน"ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีต รมว.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.อุบลราชธานี หลายสมัย ได้ยื่นใบลาออก
จากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ นายวิฑูรย์ได้เขียนข้อความบรรยายความในใจ
ข อ ง ตั ว เ อ ง ส่ ง ใ ห้  เ พ่ื อ น  ส . ส . แ ล ะ อ ดี ต  ส . ส . พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  บ า ง ส่ ว น ที่ มี ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด  
ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ด้วย โดยมีใจความว่า “เป็นนักการเมืองมา 30 ปี ตั้งใจว่า จะอยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวไม่
เปลี่ยนแปลง แต่ถึงวันนี้ได้ไตร่ตรองทบทวนแล้ว เลยตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลดังนี้คือ 1.การ
เลือกตั้งครั้งล่าสุด ขณะนั้นตนยังเป็นรองหัวหน้าพรรค ควรจะได้ลงบัญชีรายชื่อล าดับต้นๆ แต่พรรคให้อยู่ล าดับที่ 40 
ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางได้เป็น ส.ส. 

นายวิฑูรย์ ระบุอีกว่า  2.ตนไม่มีที่ยืน และไม่มีต าแหน่งอะไรที่พรรคมอบให้ ตนอายุ 62 ปี ยังมีไฟ ยังอยาก
ท างานการเมืองต่อไป และเชื่อว่าคนอุบลราชธานียังให้โอกาสเลือกพวกเรา 3.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค 
และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ เคยตกลงกับตนว่าจะให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี สุดท้ายก็ไม่ได้เป็น 4.หัวหน้าและ
เลขาธิการพรรคฯ เคยรับปากว่าจะให้ นายวุฒิพงศ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหลานชายของตน เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ แต่สุดท้ายใช้มติโหวตในที่ประชุมพรรค โดยทั้ง 2 คนไม่ได้ช่วยอะไร ผลโหวตก็
เป็นที่รู้กันว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนใต้ นายวุฒิพงษ์ได้เป็นแค่ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ 

นายวิฑูรย์ ระบุว่า 5.ด้วยเหตุผลดังกล่าวถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ให้ความส าคัญกับ ส.ส.อีสาน  
6.นายวุฒิพงษ์ และตนจะไปอยู่พรรคใด ก็เชื่อว่าประชาชนคนอุบลฯ ยังจะให้โอกาส 7.ตนยังจะเป็นนักการเมืองต่อไป 
โดยไปสังกัดพรรคอื่นท่ีเขาให้เกียรติและให้โอกาสท างานการเมืองต่อไป. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821871  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2551199  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-626776   

https://www.dailynews.co.th/politics/821871
https://www.matichon.co.th/politics/news_2551199
https://tna.mcot.net/politics-626776
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พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 17.42 น. 
"จุรินทร์"รับเสียดาย"วิฑูรย์"ลาออกจากปชป. 
“จุรินทร์”ยันเคลียร์ใจ“วุฒิพงษ”์แล้วไม่มีปัญหา รับเสียดายท่ี "วิฑูรย์"ทิ้งปชป.แต่ขอเคารพการตัดสินใจ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และอดีตรองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคอีสาน ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ตนรู้สึกเสียดาย อยากให้เปลี่ยนใจ
แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้ว ก็ต้องเคารพการตัดสินใจด้วย 

ส่วนที่มีข่าวว่า นายวิฑูรย์จะดึงนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหลานชาย และยังเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ลาออกด้วยนั้น เบื้องต้นนายวุฒิพงษ์ได้โทรศัพท์คุยกับ
ตนเองแล้ว บอกว่า ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น ทั้งนี้ ก่อนนายวิฑูรย์จะยื่นใบลาออกไม่ได้มีการพูดคุยกับตนเอง 
เป็นการส่วนตัว 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821947 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  https://www.matichon.co.th/politics/news_2551701  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/548797  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/821947
https://www.matichon.co.th/politics/news_2551701
https://www.naewna.com/politic/548797
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 16:46 น. 
 ‘เพื่อไทย’ เริ่มขยับเลือกตั้ง ส.ก.แล้ว จันทร์นี้ เตรียมแถลงข่าวเปิดรับสมัครชิงเก้าอ้ี ในนามพรรค 
 

 
 

‘เพื่อไทย’ เริ่มขยับเลือกตั้ง ส.ก.แล้ว เตรียมแถลงข่าวเปิดรับสมัคร ส.ก.ที่จะลงสมัครในนามพรรคจันทร์นี้ 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 11.00 น. พรรคเพ่ือไทยเตรียมจัด

แถลงข่าวเปิดรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยพรรคจะส่งลงรับเลือกตั้งทั้ง 50 เขต 
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครชิงเก้าอ้ี ส.ก.ในนามพรรค พท. จะต้องยื่นใบสมัครมาที่พรรค และเข้าสู่

กระบวนการคัดสรรผู้สมัครตามกระบวนการต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2551632  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2551632
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%81.jpg
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29 ม.ค. 2564 10:37    
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.พรรคกล้าโชว์กึ๋น ถึงเวลายกเครื่องแผนปฏิรูปรถเมล์ โชว์ความกล้าทางนโยบายเป็นเรื่องส าคัญ
แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 

 
 
นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. สวนหลวง พรรคกล้า กล่าวถึงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ว่า  

เรื่องนี้เป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางสุขภาพคนกรุงเทพฯที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีและในปีนี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ยาวนานมาแล้วเกือบหนึ่งเดือน แต่กลับยังไม่มีมาตรการแก้ปัญหาใดๆที่ชัดเจนออกมาเลย ซึ่งถึงตอนนี้คงไม่ต้องถามหา
กันอีกแล้วว่า ต้นเหตุฝุ่นพิษ PM 2.5 คืออะไร เพราะเรื่องนี้เกิดมาเป็นสิบปีแล้ว มีการศึกษาหรือตั้งคณะท างานต่างๆ
มาแล้วหลายชุด แต่สิ่งที่ยังไม่เคยเกิดข้ึนกลับเป็นเรื่องความกล้าหาญทางนโยบายที่จะตัดสินในเพ่ือแก้ปัญหาจริงๆ 

นอกจากฝุ่นควันจากการเผาพ้ืนที่เกษตรกรรมตามฤดูกาลและฝุ่นควันจากพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมแล้ว 
ส าหรับกรุงเทพฯ ปัญหาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนตร์และการมีสภาพพ้ืนที่ปิดกั้นทางลมจากตึกสูงจ านวน
มาก ถือเป็นอีกหนึ่งในต้นเหตุส าคัญของฝุ่นพิษ เราจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกมาจัดการทั้งในส่วนรถยนตร์ส่วนบุคคล
และรถสาธารณะหรือรถเมล์ ทั้งนี้ หากต้องการเริ่มต้น ในส่วนของรถเมล์เราอาจจะสามารถจัดการได้ง่ายกว่ามี
หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้การก ากับของรัฐชัดเจนคือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่รัฐบาลหรือ
กรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปช่วยหนุนเสริมสิ่งที่ขาดได้ทันที 

“รถเมล์หรือระบบขนส่งสาธารณะพื้นฐาน ควรจะเป็นเส้นเลือดส าคัญของกรุงเทพและชานเมือง เพราะจะช่วย
เรื่องภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้มาก เนื่องจากมีราคาถูกกว่าขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ แต่ที่ผ่านมากลับถูกละเลย 
นอกจากไม่เพียงพอครอบคลุมทุกพ้ืนที่แล้ว ยังมีสภาพเก่าใช้งานมานาน ปัจจุบันจากจ านวนรถเมล์ของ ขสมก. ที่วิ่ง
ให้บริการอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจ านวนกว่า 3,000 คัน แต่ที่เปลี่ยนมาใช้ระบบก๊าซ NGV เพียง 400-
500 คัน เท่านั้น ซึ่งความจริงจ าเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นรถเมล์ใหม่ทั้งหมด เท่าที่ติดตาม ขสมก.มีแผนฟื้นฟูกิจการโดยได้
บรรจุเรื่องการจัดหารถเมล์ใหม่ทั้งหมดให้เป็นระบบพลังงานสะอาด โดยก าหนดให้ใช้เพียงพลังงานก๊าซ NGV และ
พลังงานไฟฟ้า EV เท่านั้น แต่สุดท้ายแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้
มีค าสั่งให้ส่งแผนคืนกระทรวงคมนาคมทบทวนแผนอีก โดยให้กลับไปเริ่มต้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหม่ตั้งแต่ต้น ประเด็นส าคัญก็คือการยื่นแผนฟ้ืนฟูหรือแผนปฎิรูปรถเมล์แบบนี้ ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 
2561 ตีกลับไปกลับมามาแล้ว 9 ครั้ง ท าให้การแก้ปัญหาไม่ไปไหนเสียที  
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ซึ่งเรื่องนี้นอกจากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 1,200,000 คนที่ใช้บริการรถเมล์เก่าทุกวัน จ านวนรถไม่
พอต้องรอนานมากและเส้นทางยังไม่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืนอย่างการที่ควรเป็นแล้ว รถเมล์ที่ใช้อยู่นี้ยังเป็น
ต้นก าเนิดของฝุ่นพิษ PM 2.5 ปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของชาวกรุงเทพมหานครอีกด้วย”นายอริย์ธัช กล่าว 

นายอริย์ธัช กล่าวต่อว่า เมื่อถึงฤดูฝุ่น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็จะบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติกันทีหนึ่ง แต่
เรากลับมองไม่เห็นความกล้าหาญที่จะออกนโยบายเพ่ือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย สุดท้ายก็ต้องทนกันไปจนผ่านพ้นไปอีกปี 
แต่หากพูดถึงความกล้าหาญทางนโยบายในการท าจริงเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนและต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งแล้ว อยากให้ดูตัวอย่างของ โจ ไบเดน เพราะหลังได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเพียงสัปดาห์เดียว เขาก็เซ็น
ค าสั่งเปลี่ยนรถยนต์ของทางรัฐบาล 650,000 คัน เป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตในสหรัฐทั้งหมด ตามนโยบาย ‘พลังงานสะอาด’ 
ของรัฐบาลสหรัฐ คิดว่า ส าหรับประเทศไทยก็ควรถึงเวลาเสียทีที่จะต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจทางนโยบาย 
เพ่ือมุ่งไปสู่ทิศทางท่ีควรจะเป็นเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000009053  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000009053
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564, 19.43 น. 
"กก.บห.ปชป."เห็นชอบ"จุรินทร์" 
ตั้ง "อภิสิทธิ์"รองปธ.กก.สภาที่ปรึกษาพรรค 
 

 
 

ผลการประชุม กก.บห.  ประชาธิปัตย์ เคาะให้สรรหาผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมแทน "เทพไท" นครศรีธรรมราช "จุรินทร์" 
น าพรรคเดินหน้าลุยพื้นที่ พร้อมอนุมัติสมาชิกพรรคใหม่กว่า 5029  คน 

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์   หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์  แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่า วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคได้
มีการหารือในประเด็น ประกอบด้วย 1.เรื่องของการเพ่ิมเติมสมาชิกใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2563 คือตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ว่ามีจ านวนสมาชิกใหม่ของพรรคเพ่ิมขึ้นมา 4,781 คน และในช่วงเดือน
มกราคม 2564 มีสมาชิกใหม่จ านวน 248 คน  รวมแล้วเป็น 5,029 คน ซึ่งที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ของพรรค 

2. ที่ประชุมได้มีความเห็นชอบจากอนุมัติให้มีการจัดตั้งสาขาพรรคใหม่ ที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ  ที่ อ าเภอ
อ า จ ส า ม า ร ถ  จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด   ท า ใ ห้ ปั จ จุ บั น พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์ มี ส า ข า ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  18 ส า ข า 
 3.ที่ประชุมให้ความเห็นชอบต าแหน่งการเมืองเพ่ิมเติม 1 ต าแหน่ง ภายหลังการลาออกของนายเรวัต อารีรอบ อดีต
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) ซึ่งลาออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร  ด ารงต าแหน่งแทน  และ  

4. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ตนเองได้ลงนามในค าสั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ 1/2564 
แต่งตั้งสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา 22 คน โดยมีนายบัญญัติ บรรทัด
ฐาน เป็นประธาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรองประธาน กรรมการสภาที่ปรึกษาประกอบด้วย ดร.มารุต บุนนาค 
นายไพฑูรย์ แก้วทอง  นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า  ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี  ดร. เจริญ   คันธวงศ ์ นายชนะ รุ่งแสง  นายสัมพันธ์ 
ทองสมัคร  นายพิเชษฐ์  พันธ์วิชาติกุล  ดร.สาวิต  โพธิวิหก  มรว.สุขุมพันธ์  บริพัตร  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  นายพร
เทพ เตชะไพบูลย์   นายค ารณ  ณ ล าพูน   นายอเนก ทับสุวรรณ  นางเตือนใจ นุปาละ  นายชุมพล กาญจนะ  นาย
ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์   นายลาภศักดิ์ ลาภาโรชกิจ  นายวิรัตน์ ปิยะพรไพบูลย์  และ น.ต.สุธรรม ระหงส์  เป็น
เลขานุการ  โดยคณะสภาที่ปรึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาคณะกรรมการ และหัวหน้าพรรคตามที่เห็นสมควร 

นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการพิจารณาเรื่ องการเลือกตั้งซ่อม  ที่ ส.ส.เขต 3 จ.
นครศรีธรรมราช โดยพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมเขต 3จังหวัด
นครศรีธรรมราชแทนนายเทพไทเสนพงศ์    โดยพรรคมีข้อบังคับ ระบบ ระเบียบ ที่มีความชัดเจนประกอบกับ
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่บัญญัติไว้  พรรคจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ซึ่งมีนายช านิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน  ด าเนินการตามขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร และน ามาแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารรับทราบภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้  
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/221179  
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 19:53 น. 
ประชาธิปัตย์ ตั้ง 22 สภาที่ปรึกษาพรรคบัญญัติ-อภิสิทธิ์-ชายหมู มาครบทีม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค 
(กก.บห.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าปชป. เป็นประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2564 ตนเองได้ลงนามในค าสั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ 1/2564 แต่งตั้งสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา 22 คน โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรอง
ประธาน กรรมการสภาที่ปรึกษาประกอบด้วย ดร.มารุต บุนนาค นายไพฑูรย์ แก้วทอง นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า ดร.ไตรรงค์ 
สุวรรณคีรี ดร. เจริญ คันธวงศ์ นายชนะ รุ่งแสง นายสัมพันธ์ ทองสมัคร นายพิเชษฐ์ พันธ์วิชาติกุล ดร.สาวิต โพธิวิหก 

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ นายค ารณ ณ ล าพูน นายอเนก ทับ
สุวรรณ นางเตือนใจ นุปาละ นายชุมพล กาญจนะ นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ นายลาภศักดิ์ ลาภาโรชกิจ นายวิรัตน์ ปิ
ยะพรไพบูลย์ และ น.ต.สุธรรม ระหงส์ เป็นเลขานุการ โดยคณะสภาที่ปรึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาคณะกรรมการ 
และหัวหน้าพรรคตามที่เห็นสมควร 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-603590 
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28 ม.ค. 2564 
"ศาลอุทธรณ์"นัด25มี.ค.ตัดสิน"เทพไท"ปมทุจริตเลือกอบจ. 

 
"ศาลอุทธรณ์" นัด 25 มี.ค. อ่านค าวินิจฉัย "เทพไท เสนพงศ์" ปมทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ นครศรีธรรมราช เปรย
ขอฎีกายากเหตุโทษไม่เกิน 2 ปี วอน ปชป. คัดคนดีและเก่ง ลงป้องกันศึกเลือกซ่อมผู้แทนเมืองคอน 

28 มกราคม 2564 นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช กล่าวกับ "เนชั่นทีวี" 
ว่า ศาลอุทธรณ์ได้นัดอ่านค าพิพากษา นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่ 25 
มี.ค. ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีทุจริตเลือกตั้ง อบจ นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 

ส่วนจะไปถึงขั้นฎีกาได้หรือไม่ อยู่ที่การลงโทษ ซึ่งศาลให้เหตุผลไปแล้วว่าไม่รอลงอาญา เนื่องจากอยากให้เป็น
เยี่ยงอย่างกับนักการเมืองคนอ่ืน อีกทั้ง ศาลได้ลงโทษตามกฎหมายเก่า เพ่ือเป็นประโยชน์แก่จ าเลย ซึ่ งโทษไม่เกิน 2 ปี 
ก็ไม่ให้ฎีกา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์อนุญาตเป็นการส่วนตัว ก็ให้ฎีกาได้ 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ศาลจะไม่รับรอง ดังนั้น จึงอยู่ที่เหตุผลการแก้อุทธรณ์ค าพิพากษา ว่ามีเหตุผลหักล้างได้
หรือไม่ ทว่า ศาลได้เขียนเหตุผลเป็นบรรทัดฐานไว้ชัดเจน อีกท้ัง รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ต้องรอให้สิ้นสุด เหมือนกฎหมาย
ในอดีต 

ขณะเดียวกัน เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการรังแกใคร ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยยืนหยัดในเรื่องประชาธิปไตย ต้อง
ซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น เมื่อกฎหมายไล่ทัน จะมาน้อยใจไม่ได้ 

ส่วนการเลือกตั้งซ่อมจ.นครศรีธรรมราช ส่วนตัวยินดีสนับสนุนคนที่ลง และให้ก าลังใจทุกพรรค และอยากฝาก
ไปยังพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้คัดคนดี คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ และมีต้นทุน เพ่ือมาท าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับ
คนในพ้ืนที่ อาทิ อ.ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ที่รอการพัฒนา ส่วนนายเทพไท จะเสนอน้องลงนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378814429?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378814429?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378814429?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.52 น. 
ด่วน!!! มติ‘กมธ.แก้รธน.’ ให‘้ส.ส.ร.’ 200 คน เลือกตั้งตรงจากประชาชน 
 

 
 
มติ ‘กมธ.แก้รธน.’ ให้ ‘ส.ส.ร.200 คน’ เลือกตั้งตรงจากประชาชน ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

28 มกราคม 2564 ที่รัฐสภา นายดิ เรกฤทธิ์  เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ) ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … กล่าวถึง
ความคืบหน้าการท างานของคณะกมธ.ฯ ว่า วันนี้ที่ประชุมได้ด าเนินการลงมติร่างมาตรา 256 โดยผลการลงมติใน
ประเด็นส าคัญ เช่น การได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) กมธ.ได้ลงมติเห็นควรให้มี ส.ส.ร. จ านวน 200 
คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศ และเห็นด้วยกับการใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนั้น แต่
ละจังหวัดจะมีสัดส่วนส.ส.ร.ที่แตกต่างกันตามจ านวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติ ซึ่งคณะกมธ.ฯชุดนี้ท าหน้าที่พิจารณา
รายละเอียดซึ่งเป็นการแสดงความเห็น และก าหนดปฏิทินไว้เท่านั้น โดยกมธ.จะอภิปรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.พ.
นี้ จากนั้น จะเป็นขั้นตอนการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้แปรญัตติ จ านวน 109 คน มาชี้แจงประกอบค าแปร
ญัตติในวันศุกร์ที่ 5 ก.พ.นี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกมธ.ฯ ซึ่งท้ายที่สุดการแก้ไขจะเป็นอย่างไรต้อง
รอท่ีประชุมรัฐสภาในวันที่ 24-25 ก.พ.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/548704 
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28 Jan 2021 14:08 น. 
เคาะสสร. 200 คนเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศ 
 

 
 

กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงส่วนใหญ่ให้มี สสร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศ 
วันที่ 28 ม.ค.64 นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 

แถลงผลการประชุม ว่า วันนี้ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
คุณสมบัติ กรอบการท างาน ระยะเวลา และขอบเขตรายละเอียดของการท างานของ สสร. 

ทั้งนี้ กรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ ได้มีมติให้ สสร.มีจ านวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั่ว
ประเทศ โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งต่างไปจากร่างหลักที่ผ่านความเห็นชอบที่ผ่านรัฐสภามา คือ ร่างของ
รัฐบาล ที่ก าหนดให้มี สสร. 200 คน โดย 150 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอีก 50 คน มาจากการสรรหาจาก
กลุ่มต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม โฆษกกรรมาธิการฯ ยืนยันว่า ทางกรรมาธิการฯ จะเร่งรัดในการพิจารณาเพ่ือให้เสร็จตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด โดยวันที่ 5 ก.พ. 2564 จะเชิญ ส.ส. และ ส.ว. ที่ขอแปรญัติเอาไว้มาให้ความเห็นกับคณะกรรมาธิการฯ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/466415 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/221140  
 

  

https://www.thansettakij.com/content/politics/466415
https://www.banmuang.co.th/news/politic/221140
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28 มกราคม 2564 17:32 น.    
'เสี่ยไก่'ปลื้มดันสสร.มาจากการเลือกต้ัง เปิดไทม์ไลน์ได้รธน.ใหม่มีนา 2565 
 

 
นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ Watana Muangsook ระบุว่า...

วันนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมีมติให้ สสร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพ่ือร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง คาดว่าจะสรุปส่งเรื่องให้ประธานรัฐสภาเพ่ือพิจารณาวาระ 2 และ 3 
ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ ศกนี้ นี่คือข่าวดีที่สุดของปีนี้ 

เมื่อครั้งที่คุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพ่ือไทย ผมเป็นประธานยุทธศาสตร์การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญและเป็นคนผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบ สสร. ในขณะที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะท าได้ โดยมีอาจารย์
โภคินเป็นที่ปรึกษาและเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมให้มี สสร. 200 คนมาจากการเลือกตั้งฉบับที่ก าลังจะ
ผ่านรัฐสภาในขณะนี้ พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าการน าประเทศออกจากความขัดแย้งมีทางเดียวคือการคืนอ านาจให้
ประชาชนไปเขียนรัฐธรรมนูญเพ่ือก าหนดกติกาของประเทศนี้ใหม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนผู้เป็น
เจ้าของอ านาจ 

ผมเป็นคนคัดค้านการแก้ไขประเด็นยิบย่อย ไม่ว่าจะเป็นการปิดโน่นปิดนี่ตามที่เพ่ือนต่างพรรคเสนอ เพราะ
คาดการณ์ล่วงหน้าแล้วว่าไม่มีทางส าเร็จ หากมีความจริงใจจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงจะต้องเดินหน้าแก้ไขแบบ สสร. จน
น าไปสู่การขัดแย้งทางความคิดกับคนในพรรคและเพ่ือนต่างพรรค อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้พวกผมต้องยกขบวน
ลาออกจากพรรคเพ่ือไทย แต่ล่าสุดผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ยืนยันว่าสิ่งที่พวก
เราได้คิดและท าในสมัยที่คุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการมาถูกต้อง สิ่งนั้นเราเรียกว่า 
“วิสัยทัศน์” ที่คนที่จะเป็นผู้น าจะต้องมีและยึดมั่น ไม่ใช่แห่ไปตามกระแสโดยไม่มีจุดยืน 

เมื่อรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 2-3 ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จะต้องน าไปท าประชามติซึ่งคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน
มิถุนายน จากนั้นใช้เวลาเลือก สสร. อีก 60-90 วัน และ สสร. ใช้เวลาอีกไม่เกิน 180 วัน ร่างรัฐธรรมนูญคาดว่าไม่เกิน
เดือนมีนาคม 2565 เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และน าไปสู่การเลือกตั้ง กลางปีหน้าคนไทยจะมีรัฐบาลที่มาจาก
ประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ  

ผมขอแสดงความยินดีกับพ่ีน้องประชาชน ขอให้คนไทยมีก าลังใจอดทนให้ผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายไปให้ได้ 
ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเดียวที่จะลดความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ กลางปีหน้าเราจะมาร่วมกัน 
“สร้างไทย” ขึ้นใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิม 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215548  
  

https://siamrath.co.th/n/215548
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210128/95fcf7f2d43c2a3370183135bde2760086a40ed075589ae7e5dffa7cd4d610c3.jpg?itok=sJ8D8njO
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29 มกราคม 2564 10:03 น.    
 "เทพไท" ชื่นชม การลงมติของ กมธ.แก้ไขรธน. ให้มี ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 

 
 

"เทพไท" ชื่นชม การลงมติของ กมธ.แก้ไขรธน. ให้มี ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จะเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน ลดความขัดแย้งได้ 

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าของการแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่า ตนได้ทราบผลการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มีมติด้วยเสียง 30 ต่อ4 
ก าหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) จ านวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
นั้น ตนรู้สึกดีใจและมีความหวังกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นผู้ยื่นญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะ กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญอย่างจริงจังในตอนนี้ และยังได้สนับสนุนให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงทั้งหมด เพราะ
สามารถอธิบายที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะยกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ว่า เป็นรัฐธรร มนูญฉบับ
ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะที่มาของ ส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนโดยตรง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้งทางการเมืองของ
สังคมในประเด็นรัฐธรรมนูญที่มาจาก คสช.ไม่เป็นประชาธิปไตย สืบทอดอ านาจได้ 

จึงขอขอบคุณคณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดนี้ ที่ได้เห็นความส าคัญและรับฟังความเห็นของ
ประชาชน จึงได้ลงมติเป็นไปตามกระแสความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ และเชื่อว่าเมื่อมีข้อสรุปในประเด็นนี้แล้ว 
ก็สามารถที่จะก้าวผ่านประเด็นปลีกย่อยอ่ืนๆไปได้ด้วยดี ท าให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงขึ้นมาทันที และหวังว่าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะประสบความส าเร็จโดยเร็ว ตามท่ีทุกฝ่ายได้คาดหวังอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215687  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/215687
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29 มกราคม 2564 10:24 น.   
"ทิพานัน" ชี้ หาก "ก้าวไกล" ยื่นญัตติแก้ไขยกเลิก 112 เข้าข่ายโทษยุบพรรค เหตุถูกชี้น า 
 

 
 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง
กรณีที่ภายหลังจากท่ีพรรคก้าวไกลมีมติด าเนินการเพ่ือแก้ไขยกเลิกกฎหมายอาญา ม.112 และมี ส.ส.พรรคก้าวไกลบาง
คนออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและจะไม่ออกเสียงลงมติดังกล่าว และหลังจากนั้น นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต
เลขาฯพรรคอนาคตใหม่ และเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อว่า [ ส.ส. ต้องเป็น 
“ผู้แทน” ของราษฎร มิใช่ “พนักงานของรัฐ” ] พร้อมแฮชแท็ก “ยกเลิก112” นั้น ถือว่าเป็นการกระท าที่อาจเข้าข่าย
ฝ่าฝืนมาตรา 29 แห่ง พรป. พรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการใดอันเป็นการ
ควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” ซึ่งหากพรรคก้าวไกลและสมาชิกยังคงด าเนินการยื่นญัตติและลงมติเพ่ือแก้ไขยกเลิก
กฎหมายดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็นการชัดเจน มีผลให้นายปิยบุตรต้องโทษตามมาตรา 108 คือ จ าคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 100,00-200,00 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

"นอกจากนี้ ส าหรับพรรคก้าวไกลหากยังคงเดินหน้าด าเนินการยื่นญัตติและลงมติเพ่ือแก้ไขยกเลิกกฎหมาย
ดังกล่าว ก็อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 28 แห่ง พรป. พรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมือง
ยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรม
ของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม” ท าให้ต้องได้รับโทษยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92(3) และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 92 วรรคท้าย" น.ส. ทิพานัน กล่าว 

น.ส. ทิพานัน กล่าว จากการแสดงออกของนายปิยบุตรเองนั้น แสดงให้เห็นลักษณะของการเผด็จการทาง
ความคิด และเป็นที่น่าเสียดายที่นายปิยบุตรไม่สามารถควบคุมโทสจริตของตนเองได้จนมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ
พยายาม ควบคุม ครอบง า หรือชี้น า ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้พรรคการเมือง และ ส.ส. ด าเนินการแก้ไขยกเลิก
กฎหมายอาญา ม.112 ในสภา 

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า นอกจากนี้การชี้นิ้วประณาม ส.ส. ว่า “..ส.ส. ก็เป็นเพียงคนที่หายใจไปวันๆ เพ่ือ
ต าแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง อ านาจ ของตนเท่านั้น หาก ส.ส. ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ..”  
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ซึ่งในที่นี้หมายถึงการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 ตามแฮชแท็กในโพสต์ดังกล่าวแล้ว ก็ขอให้นายปิยบุตร
ย้อนดูการกระท าของตัวเองว่าที่ผ่านมาในขณะที่เป็น ส.ส. นั้น นายปิยบุตรก็เข้าข่ายเป็น ส.ส. ที่หายใจไปวันๆ เพ่ือ
ต าแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง อ านาจ ของตนเอง และคิดว่า ส.ส. เป็น “อาชีพ” ตามที่ว่าคนอ่ืนหรือไม่ อยากให้
ศึกษาสุภาษิตไทยที่ว่า “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” ด้วย 

หากไล่ตามไทม์ไลน์ นายปิยบุตรก็กลับไปกลับมาในประเด็นดังกล่าวและหยุดเคลื่อนไหวแก้ไขยกเลิกกฎหมาย
เพ่ือด ารงความเป็น ส.ส. ของตัวเองไว้ ดังนี้ 
เมื่อ 17 ม.ค. 2555 นายปิยบุตรในฐานะนักวิชาการได้เข้าร่วมลงชื่อในคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 และเคลื่อนไหวใน
ประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด 
 เมื่อ 27 มี.ค. 2561 เมื่อเข้ามาเป็นนักการเมือง ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เพ่ือสมัครเป็น ส.ส. ก็ประกาศหยุด
เคลื่อนไหว และเคยให้สัมภาษณ์ ว่า “ขอยืนยันว่าจะไม่น าเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มา
เกี่ยวข้องกับพรรค และไม่น าไปผลักดันในพรรค” 
 เมื่อ 8 เม.ย. 2561 ยืนยันอีกครั้งโดยนายธนาธร ว่า หากเป็นนายกฯ ไม่คิดแก้ ม.112 แม้นายปิยบุตรเคย
เคลื่อนไหวก็ตาม 
 ต่อมาเมื่อนายปิยบุตร ไม่ได้เป็น ส.ส. เพราะถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งแล้ว นายปิยบุตรก็กลับมา
เคลื่อนไหวการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอีกและยังพยายามชี้น า ครอบง า ส.ส. ให้ผลักดันแก้ไขกฎหมายดังกล่าวด้วย โดย
เมื่อ 14 ม.ค. 64 ได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับเองว่า “กลางเดือนมีนาคม 2561 สมัยผมเริ่มก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ 
ผมยอม “กลืนเลือด” ตัดสินใจขัดแย้งกับมโนธรรมส านึกของผมอย่างสิ้นเชิงมาแล้ว ด้วยการประกาศว่า ไม่มีนโยบายแก้ 
112 ทั้งนี้ ก็เพ่ือขจัดอุปสรรคขัดขวาง ให้พรรคก่อตั้งได้ ให้พรรคได้ไปต่อ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ เพ่ือฝ่าแรงเสียด
ทานจนไปสู่การลงเลือกตั้งได้ และด้วยหวังว่าเขาจะปรานีให้พรรคอนาคตใหม่ได้ต่อสู้ทางการเมือง” 

ค าพูดตามไทม์ไลน์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่านายปิยบุตร ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หายใจไปวันๆ เพ่ือต าแหน่ง 
ยศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง อ านาจ ด้วยหรือไม่ น.ส. ทิพานัน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215697  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/215697
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วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 10:29 น. 
"ทิพานัน" เตือน "ก้าวไกล" ยื่นญัตติแก้ไขยกเลิก 112 เข้าข่ายโทษยุบพรรค 
 

 
 

อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ชี้ หาก "ก้าวไกล" ยื่นญัตติแก้ไขยกเลิก 112 เข้าข่ายโทษยุบพรรค เหตุถูกชี้น า 
ย้อน "ปิยบุตร" เผด็จการทางความคิด ไล่ไทม์ไลน์ ตอนเป็น ส.ส. ก็ไม่ยกเลิก 112 ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลัง
ประชารัฐ  กล่ าวถึงกรณีที่ภายหลั งจากที่พรรคก้าวไกลมีมติด า เนินการเ พ่ือแก้ ไขยกเลิกกฎหมายอาญา  
ม.112 และมี ส.ส.พรรคก้าวไกลบางคนออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและจะไม่ออกเสียงลงมติดังกล่าว และหลังจากนั้น 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาฯพรรคอนาคตใหม่ และเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวหัวข้อว่า [ ส.ส. ต้องเป็น “ผู้แทน” ของราษฎร มิใช่ “พนักงานของรัฐ” ] พร้อมแฮชแท็ก “ยกเลิก112” นั้น ถือ
ว่าเป็นการกระท าที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 29 แห่ง พรป. พรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่
สมาชิกกระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมือง
หรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” ซึ่งหากพรรคก้าวไกลและสมาชิกยังคงด าเนินการ
ยื่นญัตติและลงมติเพ่ือแก้ไขยกเลิกกฎหมายดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็นการชัดเจน มีผลให้นายปิยบุตรต้องโทษตามมาตรา 
108 คือ จ าคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,00-200,00 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

"นอกจากนี้ ส าหรับพรรคก้าวไกลหากยังคงเดินหน้าด าเนินการยื่นญัตติและลงมติเพ่ือแก้ไขยกเลิกกฎหมาย
ดังกล่าว ก็อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 28 แห่ง พรป. พรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมือง
ยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรม
ของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม” ท าให้ต้องได้รับโทษยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92(3) และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 92 วรรคท้าย" น.ส. ทิพานัน กล่าว 

น.ส. ทิพานัน กล่าว จากการแสดงออกของนายปิยบุตรเองนั้น แสดงให้เห็นลักษณะของการเผด็จการทาง
ความคิด และเป็นที่น่าเสียดายที่นายปิยบุตรไม่สามารถควบคุมโทสจริตของตนเองได้จนมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ
พยายาม ควบคุม ครอบง า หรือชี้น า ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้พรรคการเมือง และ ส.ส. ด าเนินการแก้ไขยกเลิก
กฎหมายอาญา ม.112 ในสภา 
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น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า นอกจากนี้การชี้นิ้วประณาม ส.ส. ว่า “..ส.ส. ก็เป็นเพียงคนที่หายใจไปวันๆ เพ่ือ
ต าแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง อ านาจ ของตนเท่านั้น หาก ส.ส. ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ..” ซึ่งในที่นี้
หมายถึงการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 ตามแฮชแท็กในโพสต์ดังกล่าวแล้ว ก็ขอให้นายปิยบุตรย้อนดูการกระท า
ของตัวเองว่าที่ผ่านมาในขณะที่ เป็น ส.ส. นั้น นายปิยบุตรก็เข้าข่ายเป็น ส.ส. ที่หายใจไปวันๆ เพ่ือต าแหน่ง 
ยศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง อ านาจ ของตนเอง และคิดว่า ส.ส. เป็น “อาชีพ” ตามที่ว่าคนอ่ืนหรือไม่ อยากให้ศึกษา
สุภาษิตไทยที่ว่า “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” ด้วย 

"หากไล่ตามไทม์ไลน์ นายปิยบุตรก็กลับไปกลับมาในประเด็นดังกล่าวและหยุดเคลื่อนไหวแก้ไขยกเลิกกฎหมาย
เพ่ือด ารงความเป็น ส.ส. ของตัวเองไว้ ดังนี้ 
 เมื่อ 17 ม.ค. 2555 นายปิยบุตรในฐานะนักวิชาการได้เข้าร่วมลงชื่อในคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 และ
เคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด 
 เมื่อ 27 มี.ค. 2561 เมื่อเข้ามาเป็นนักการเมือง ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เพ่ือสมัครเป็น ส.ส. ก็ประกาศหยุด
เคลื่อนไหว และเคยให้สัมภาษณ์ ว่า “ขอยืนยันว่าจะไม่น าเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มา
เกี่ยวข้องกับพรรค และไม่น าไปผลักดันในพรรค” 
 เมื่อ 8 เม.ย. 2561 ยืนยันอีกครั้งโดยนายธนาธร ว่า หากเป็นนายกฯ ไม่คิดแก้ ม.112 แม้นายปิยบุตรเคย
เคลื่อนไหวก็ตาม 
 ต่อมาเมื่อนายปิยบุตร ไม่ได้เป็น ส.ส. เพราะถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งแล้ว นายปิยบุตรก็กลับมา
เคลื่อนไหวการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอีกและยังพยายามชี้น า ครอบง า ส.ส. ให้ผลักดันแก้ไขกฎหมายดังกล่าวด้วย โดย
เมื่อ 14 ม.ค. 64 ได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับเองว่า “กลางเดือนมีนาคม 2561 สมัยผมเริ่มก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ 
ผมยอม “กลืนเลือด” ตัดสินใจขัดแย้งกับมโนธรรมส านึกของผมอย่างสิ้นเชิงมาแล้ว ด้วยการประกาศว่า ไม่มีนโยบายแก้ 
112 ทั้งนี้ ก็เพ่ือขจัดอุปสรรคขัดขวาง ให้พรรคก่อตั้งได้ ให้พรรคได้ไปต่อ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ เพ่ือฝ่าแรงเสียด
ทานจนไปสู่การลงเลือกตั้งได้ และด้วยหวังว่าเขาจะปรานีให้พรรคอนาคตใหม่ได้ต่อสู้ทางการเมือง” 
 ค าพูดตามไทม์ไลน์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่านายปิยบุตร ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หายใจไปวันๆ เพ่ือต าแหน่ง 
ยศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง อ านาจ ด้วยหรือไม่ น.ส. ทิพานัน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/643958 
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29 มกราคม 2564 - 06:00 น. 
ใคร..คุมเทศบาล 

 
 

 
 วันที่ 28 มี.ค.นี้ เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  ประชาชนอย่างเราๆก็ควรออกไปใช้
สิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ใกล้ตัวและส าคัญนี้ แต่ตามโครงสร้างและกฎหมาย คุณรู้หรือไม่ว่า
.. "เทศบาล" อยู่ในก ากับดูแลของใคร 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เคาะออกมาแล้ว ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่ว
ประเทศ จ านวน 2,472 แห่งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ 

แม้ว่า“เทศบาล” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลทุกข์สุขประชาชน แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าโครงสร้าง
ของ”เทศบาล”เป็นอย่างไร แน่นอนว่าคนที่เราลงคะแนนเลือกเข้าไปเป็น”นายกเทศมนตรี” จะท าหน้าที่บริหาร
เทศบาล โดยนายกเทศมนตรีจะตั้งทีมบริหารของตนเองขึ้นมา เช่น รองนายกเทศมนตรี ,เลขานุการนายกเทศมนตรี ,ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ส่วน “สมาชิกสภาเทศบาล”ที่เราเลือกเข้าไป ก็จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบการท างานของ
ฝ่ายบริหารคือ นายกเทศมนตรีและทีมงาน 

แต่มันไม่ใช่แค่นั้น..เพราะว่าตามโครงสร้างและอ านาจตามกฎหมาย ผู้ที่"ก ากับดูแล" เทศบาลในระดับบนอีกที 
ก็คือ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและ รมว. มหาดไทย 
 **อ านาจในการก ากับดูแลเทศบาล**  

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ( ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน) ส่วนที่ 6 การก ากับดูแล 
มาตรา 71 บัญญัติว่า  ให้ "ผู้ว่าราชการจังหวัด" มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร
หรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้  
อ านาจหน้ าที่ ของผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดส าหรั บ เทศบาล เมื อ ง และ เทศบาลต าบล  ผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ด 
จะมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนส าหรับเทศบาลที่อยู่ในอ าเภอนั้น ก็ได้ 
โดยสรุป  โดยทั่วไปอ านาจในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอต่อเทศบาล มี ดังนี้ 
(1) อ านาจในการชี้แจง  แนะน า และตักเตือน 
(2) อ านาจในการตรวจสอบกิจการของเทศบาล 
(3) อ านาจในการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติต่างๆจากเทศบาลเพื่อตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
(4) อ านาจในการเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวน 
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   ทั้งนี้เพ่ือควบคุมให้เทศบาลปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
  **อ านาจในการสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการกระท า** 
   มาตรา 72 บัญญัติว่า 

  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา 71 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมาย
เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ไว้ก็ได้ 

 โดยสรุป ก็คือ หากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ เห็นว่า นายกเทศมนตรีหรือทีมงานบริหารของ
นายกเทศมนตรี มีการปฏิบัติอันอาจสร้างความเสียหายให้แก่เทศบาล ก็มีอ านาจในการเพิกถอนหรือระงับการกระท า
ดังกล่าวได้ 

** ผู้ว่าฯหรือนายอ าเภอมีอ านาจสั่งให้นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ
รองประธานสภาเทศบาล หยุดปฏิบัติหน้าที่-ออกจากต าแหน่งได้** 
 มาตรา73  บัญญัติว่า เมื่อความปรากฏและมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอว่า
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล  
(1) จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
(2)ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 
(3)ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว 

เมื่อนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด ถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หาก
เห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมี
พฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่
ปรากฏขึ้นนั้นชัดแจ้ง 

มาตรา 73/1 เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ถูกสอบสวน ถ้าเป็นการ
ด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจาก
ต าแหน่ง แต่ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้ รมว.มหาดไทย
พิจารณาและสั่ งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ทั้ งนี้ค าสั่ งของผู้ว่ าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด ทั้งหมดนี้ก็จะได้ค าตอบแล้วใช่ไหมว่า แม้เทศบาลจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เราเลือกบุคคล เข้าไปท าหน้าที่บริหารเทศบาลและเลือกคนเข้าไปตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
 แต่กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรี  ผู้ว่าฯ และนายอ าเภอ เป็นผู้คอยดูแลอยู่ห่างๆ และพร้อมที่จะเข้าไปดูแล
อย่างใกล้ชิดทันที หากการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้นๆ มีปัญหาเกิดความเสียหายแก่ราชการ บ้านเมืองและประชาชน 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456730   

https://www.komchadluek.net/news/scoop/456730
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28 มกราคม 2564 - 20:21 น. 
พรรคร่วม รบ.ไม่แข่งกันเอง "มารยาทการเมือง" หรือแค่"วาทกรรม"หวังรักษาเก้าอี้  
 

 
 
 ทันทีที่ศาลรธน.วินิจฉัยให้"เทพไท เสนพงศ์"ส.ส.นครศรีฯเขต3 พ้นต าแหน่งและต้องมีการเลือกตั้งซ่อมก็
เกิดกระแส"พรรคร่วมรัฐบาล"แย่งกันส่งผู้สมัคร จึงมีการทวงถามเรื่อง"มารยาททางการเมือง"จาก ปชป.เจ้าของ
พื้นที่ แต่ที่ผ่านมาก็มีแข่งกันเองของพรรคร่วมฯในการเลือกตั้ง 

ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายเทพไท เสนพงศ์  ส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช จากพรรค
ประชาธิปัตย์ พ้นจากต าแหน่ง ส.ส. สืบเนื่องจากคดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ก็เกิดกระแส"พรรคร่วม
รัฐบาล" แย่งกันส่งผู้สมัครลงชิงการเลือกตั้งซ่อม ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 7 มี.ค.64 เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนเก้าอ้ี ส.ส.ให้
พรรคตัวเอง จะได้มีอ านาจต่อรองมากขึ้นในทางการเมือง 

ในขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ ก็ต้องการรักษาเก้าอ้ีนี้ไว้ จึงเกิดปรากฎการณ์ออกมาแถลงข่าวกดดัน"พรรคพลัง
ประชารัฐ" ให้ทบทวนการส่งผู้สมัครลงแข่ง เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน รวมถึงออกแนวทวงบุญคุณที่การ
เลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่ส่งลงแข่งกับพรรคร่วมรัฐบาล 

การที่นายสัณหพจน์ ออกมาแถลงข่าวเช่นนี้ ถือว่าไม่มีมารยาททางการเมืองโดยอ้างว่าในการเลือกตั้งซ่อมที่
ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยส่งผู้สมัครลงชิงต าแหน่ง ส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อมแข่งกับพรรคพลังประชารัฐ ทั้งจังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสมุทรปราการ " 

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองโฆษกพรรคฯ แถลงข่าวตอบ
โต้กรณีที่นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราชเขต 2 พรรคพลังประชารัฐและรองโฆษกพรรค ออกมาแถลง
ข่าวการเตรียมคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช หลังจากนายเทพไท เสนพงศ์  จากพรรคประชาธิปัตย์พ้นจาก
สมาชิกภาพ ส.ส. 

หากมองย้อนไปดูการเลือกตั้งซ่อม 3 จังหวัด ที่พรรคประชาธิปัตย์ อ้างถึงคือ ขอนแก่น ก าแพงเพชร 
สมุทรปราการ นั้น ก็พบว่า พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ส่งผู้สมัครทั้ง 3 สนามจริง ทั้ง การเลือกตั้งซ่อม เขต 7 จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.62 มีแค่พรรคพลังประชารัฐแข่งกับ พรรคเพ่ือไทย โดยนายสมศักดิ์ คุณเงิน จากพรรคพลัง
ประชารัฐ สามารถเอาชนะไปได้ด้วย 40,252 คะแนน ส่วนการเลือกตั้งซ่อม เขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 
ก.พ.63 ก็มีแค่พรรคพลังประชารัฐแข่งกับพรรคเพ่ือไทย โดยนายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ จากพรรคพลังประชารัฐ เอาชนะ
ไปได้ด้วย 45,687 คะแนน  
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และการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 ส.ค.63 ก็เป็นการแข่งระหว่างพรรคพลังประชา
รัฐ พรรคเพ่ือไทย และพรรคก้าวไกล โดยนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จากพรรคพลังประชารัฐ สามารถเอาชนะไปได้ด้วย 
46,747 คะแนน 

แต่การเลือกตั้งซ่อมทั้ง 3 จังหวัด เมื่อดูรายละเอียดแล้วก็จะพบว่า ไม่ใช่พ้ืนที่เดิมของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว 
เพราะการเลือกตั้งใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้คะแนนเป็นอันดับสองเลย ดังนั้น การออกมาเหมือนทวงบุญคุณพรรค
พลังประชารัฐ ที่จะไม่ให้ส่งผู้สมัคร ก็คงไม่ถูกต้องทั้งหมด 

และเมื่อดูการเลือกตั้งเขต 3 นครศรีธรรมราช ก็จะพบว่าพรรคพลังประชารัฐ สามารถท าคะแนนได้ล าดับที่ 2 
แพ้ให้กับนายเทพไทเพียง 4,568 คะแนนโดยนายเทพไทได้33,310 คะแนนขณะที่นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จากพรรค
พลังประชารัฐ ได้ไป 28,742 คะแนน 

ซึ่งถ้าหากวิเคราะห์จากตัวเลขนี้ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ก็มีสิทธิ์ชนะเลือกตั้งซ่อม แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า 
แกนน าพรรคร่วมรัฐบาล จะตกลงกันออกมาแบบไหน 
  และเม่ือย้อนไปดูการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาว่า มีการแข่งกันเองของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ ก็พบว่า มี 

 อย่างการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 ต.ค.62 ก็พบว่า พรรคร่วมรัฐบาล ก็ส่งลงสมัครรับ
เลือกตั้งแข่งกันเอง โดยเป็นการแข่งกันระหว่าง พรรคชาติไทยพัฒนากับพรรคประชาธิปัตย์ ที่นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 
จากพรรคชาติไทยพัฒนาสามารถเอาชนะไปได้ด้วย 37,675 คะแนน ตามมาอันดับ 2 นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร จาก
พรรคอนาคตใหม่ 28,216 คะแนน และอันดับ 3 นายสุรชัย อนุธโต จากพรรคประชาธิปัตย์ได้ 18,425 คะแนน 

โดยถ้าหากดูจากข้อมูล ก็จะพบว่า การเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยส่งผู้สมัครลงแข่งกับ
พรรคร่วมรัฐบาล 

ดังนั้น การเรียกร้อง "มารยาททางการเมือง"ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ก็คงเป็นเพียง"วาทกรรมทางการเมือง" 
เพ่ือหวังรักษาเก้าอ้ี ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช เท่านั้น เพราะหากดูจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จะพบว่า มีทั้งหมด 8 
เขต พรรคประชาธิปัตย์  สามารถเอาชนะไปได้  5 เขต ขณะที่  พรรคพลั งประชารัฐ  ชนะไปได้  3 เขต   
นั่นเท่ากับว่า ในจังหวัดนี้ เป็นพื้นที่แข่งขันกันระหว่าง 2 พรรคอยู่แล้ว เพราะในข้อมูล การเลือกตั้งที่ผ่านมา มีจ านวนถึง 
6 เขต ที่พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐ สลับกันอยู่ล าดับ ที่ 1 และ 2 อาจตีความได้ว่า การเริ่มออกมา
ตอบโต้กัน ไม่ใช่เรื่องการขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล แต่เป็นเพียงการเริ่มต้นหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456722 
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ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. 
ศึกซักฟอกบทพิสูจน์น้ ายาฝ่ายค้าน 
การอภิปรายครั้งนี้จึงเป็นไฟท์แก้มือ ว่าจะท าผลงานเข้าตาประชาชนแค่ไหน จะเป็นบทพิสูจน์ศรัทธา ไม่ใช่ “มวย
ล้มต้มคนดู” และจะมี “หมัดเด็ด”มาล้มรัฐบาลตามราคาคุยหรือไม่ เพราะเห็นโหมโรงเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นว่า
มี “ใบเสร็จ” ที่จะน าไปสู่การยื่นให้ป.ป.ช. ถอดถอนได้ 
 

 
 

208 รายชื่อ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี พุ่งเป้าไปที่  “ 3 ป.” 
กล่องดวงใจรัฐบาล เน้นความล้มเหลวของโควิด -19 ระบาดระลอกใหม่ การลักลอบแรงงานเถื่อน  ซึ่งถือว่าเป็นความ
ล้มเหลวของคนในรัฐบาล รวมมาถึงการระบาดจาก “บ่อน”ที่ปล่อยให้มีการเปิดแบบโจ๋งครึ่ม หวังขึงผืดประจานความไร้
ประสิทธิภาพ บริหารราชการแผ่นดิน 

โดยหากเรียงล าดับเริ่มจากหัวหน้ารัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ  ยังต้องเจอสารพัดปัญหาโดยเฉพาะเรื่อง โควิด-19  บ่อนการพนัน มาตรการ
เยียวยาโควิด-19 ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุม เป็นต้น  คิวถัดมา “แรงงานเถื่อน”ก็ต้องพุ่ง
ไปที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ “เสี่ยเฮ้ง” นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน  ที่
ปล่อยปละละเลยแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทย จนเป็นต้นตอของการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ 

ส่วน “หมอหนู”นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข   หนีไม่พ้นเรื่องมาตรการการ
แก้ปัญหาโควิด-19 และเรื่องร้อนๆ วุ่นๆ อย่างวัคซีนโควิด-19  ที่เจอ “นายกโซเชียล” นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า โหมโรมเรียกเรตติ้ง  ควบคู่ไปกับ “อู๊ดด้า” นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.พาณิชย์ กับปมการจัดหาหน้ากาก ถุงมือยาง ที่คลาดแคลนในช่วงโควิด-19 รอบแรก และปมสินค้าราคาแพง 

ขณะที่ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เจอหลักๆ 2 ปมร้อน “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ-การ
ต่อสัมปทานรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว” พ่วงไปกับ“เสี่ยโอ๋” นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ก็คงหนีไม่พ้นปัญหา
การสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ ที่บางสายยังทมีปัญหาคาราคาซังไม่ลงตัวในหลายเรื่อง เพราะมี “บิ๊กเนม”บางคอยู่
เบื้องหลังหรือไม่ 

ด้าน “ครูตั๊น”นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ปัญหาการบริหารจัดการการเรียนออนไลน์ ในช่วงโค
วิด -19 รวมไปถึงการปล่อยให้มีการคุกคามและด าเนินคดีนักเรียน ส่วน “มท.2” นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.
มหาดไทย หลักๆคือปมคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี รวมไปถึงเรื่อง สมัยด ารงต าแหน่ง นายก อบจ.สงขลา ที่
เกี่ยวกับคดียื้อการช าระค่ารถอเนกประสงค์  
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ตบท้ายที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  พุ่งตรงไปที่การแปรที่ดิน ส.ป.ก.4 - 01 และการ
แต่งตั้ง “คนใกล้ตัว”มาด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

ต้องบอกว่า อภิปรายรอบนี้ ฝ่ายรัฐบาลมีแผลเต็มตัว แตะตรงไหนก็เจ็บตัวไปหมด อาทิ การบริหารราชการ
ล้มเหลว แรงงานต่างด้าวเถื่อน  ที่โยงไปถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น   ส่วนผลงานจะเข้าตาประชาชนมากน้อยแค่ไหน ก็
ต้องขึ้นกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ภายใต้การน าของ “เสี่ยคอสเตอร์”นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภา จะน า
ทีมอภิปรายได้เต็มท่ีแค่ไหน เพราะในศึกอภิปรายครั้งล่าสุด พรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีปัญหาระหองระแหงในทีม  โดยเฉพาะ
เรื่องข้อมูลอภิปรายรั่ว ไปถึงหูรัฐบาล ท าให้ตอบข้อสอบได้ตรงประเด็น  หรือเรื่องของการบริหารเวลาที่พรรคเพ่ือไทย
กินเวลาพรรคก้าวไกล 

ดังนั้นการอภิปรายครั้งนี้จึงเป็นไฟท์แก้มือ ว่าจะท าผลงานเข้าตาประชาชนแค่ไหน จะเป็นบทพิสูจน์ศรัทธา 
ไม่ใช่ “มวยล้มต้มคนดู” และจะมี “หมัดเด็ด”มาล้มรัฐบาลตามราคาคุยหรือไม่ เพราะเห็นโหมโรงเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น
ว่ามี “ใบเสร็จ” ที่จะน าไปสู่การยื่นให้ป.ป.ช. ถอดถอนได้ 
 แต่ถ้าสุดท้ายแล้วข้อมูลอ่อนหัด “ฝ่ายค้าน”ก็ต้องรับก้อนหินจากประชาชนแทนรัฐบาลเอง 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/821876  
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วันที่ 28 มกราคม 2564 - 12:01 น. 
เดินหน้าชน : ซักฟอกด้วยคุณภาพ 
 

 

 
ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นรายบุคคลเป็นที่เรียบร้อย ส าหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่น าโดย 
พรรคเพื่อไทย (พท.) 

โดยศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม.  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พร้อมรัฐมนตรีอีก 9 คน ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีร
กูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาย
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากสแกนรายชื่อ
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครั้งนี้กลุ่มพ่ีน้อง 3 ป. พล.อ.ประวิตร พล.อ.อนุพงษ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ โดนกัน
ครบถ้วน 

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รายชื่อที่ถูกล็อกเป้า
อภิปราย ล้วนเป็นระดับหัวหน้าพรรค 

คือ “อนุทิน ชาญวีรกูล” และ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” 2 หัวหน้าพรรคหลักของรัฐบาลพรรคผสม 20 พรรค 
ส่วนไทม์ไลน์การอภิปรายที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และวิปฝ่ายค้าน ตกลงกันใน
เบื้องต้น การอภิปรายจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ และลงมติไว้วางใจ หรือไม่ไว้วางใจในวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ ขณะที่ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ของนายกฯ และ 9 รัฐมนตรี ในญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้จะดู
ร้ายแรงและหนักหน่วง เป็นเรื่องธรรมดาของการยื่นญัตติของฝ่ายค้าน เพราะไม่ไว้วางใจให้นายกฯและรัฐมนตรีตาม
รายชื่อข้างต้นได้ท าหน้าที่บริหารประเทศอีกต่อไป 

โดยขุนพลฝ่ายค้าน พร้อมประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พร้อมจัดหนัก ใส่เต็มที่ มี
หมัดเด็ดให้ได้ดูกันทุกวัน ไม่มีมวยล้มแน่นอน แต่สิ่งที่ประชาชนรอติดตามการท าหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้านต่อ
ฝ่ายบริหาร นั่นคือ หลักฐานและข้อเท็จจริงในแบบท่ีมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ ขณะทีู่ฝั่งของรัฐมนตรี หากม่ันใจใน
ความบริสุทธิ์ต่อการท าหน้าที่บริหารประเทศของตัวเอง ต้องชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยข้อเท็จจริง และหลักฐานที่น่าเชื่อถือ  
มากกว่าการใช้ส านวนโวหาร ไม่ต้องพ่ึงบริการของบรรดาองครักษ์ มาคอยประท้วงระหว่างการอภิปรายให้เสียเวลาของ
ท่านผู้ชม 

เพราะท้ายที่สุดด้วยเสียงข้างมากของรัฐบาลที่มีอยู่ถึง 276 เสียงต่อ 212 เสียง หากไม่มีแอ๊กซิเดนต์อะไร ส.ส.
พรรคร่วมรัฐบาลคงจะลงมติโหวตให้รัฐมนตรีทั้ง 10 คน ได้ท าหน้าที่กันต่อไป ส่วนข้อมูลและหลักฐานของฝ่ายค้านจะ
สั่นคลอนความชอบธรรม และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและรัฐมนตรีที่มีชื่อได้แค่ไหน ประชาชนเขารอดูการท าหน้าที่
ของผู้ทรงเกียรติกันอยู่นะท่าน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/walk-forward/news_2549665  
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28 ม.ค. 2564-12:46 น. 

เป้าหมาย แท้จริง ของ"ฝ่ายค้าน" ท าลายล้าง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 

ในค ากล่าวหายาวเหยียดต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏผ่านญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจของฝ่ายค้าน 

มีประโยคหนึ่งซึ่งก่อให้เกิด"ปฏิกิริยา"เป็นอย่างสูง นั่นก็คือ "ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท าลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ท าลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะ
ปิดบังความผิดพลาด ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง" 

เห็นได้จากการเคลื่อนไหวจากวิปรัฐบาลที่น าโดย นายวิรัช รัตนเศรษฐ จากพรรคพลังประชารัฐ ที่เรียกร้องให้มี
การทบทวนเนื้อความในญัตติของพรรคฝ่ายค้าน ถึงกับมี ส.ส.บางคนจากพรรคพลังประชารัฐประกาศความพร้อมที่จะ
ป่วนการประชุมสภาจนอภิปรายอะไรไม่ได้เลย นี่ย่อมเป็นการท้าทายอันแหลมคมยิ่งในทางการเมือง 

ต้องยอมรับว่า เนื้อหาที่ระบุในญัตติของฝ่ายค้านเป็นการเน้นไปยังบทบาทและการแสดงออกของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
1 ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1 ท าลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 1 ท าลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประชาชน น าสถาบันเป็นข้ออ้างเพ่ือแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบัน พระมหากษัตริย์มาเป็น
เกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง  
 ข้อกล่าวหาต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นนี้รุนแรงอยู่แล้ว การอภิปรายทั่วไปเพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นยิ่ง
ละเอียดอ่อน  

ละเอียดอ่อนที่จะต้องฝ่าด่านประท้วงตลอด 2 รายทาง เด่นชัดยิ่งว่า แม้จะมีอีก 9 รัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็น พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเป้าหมายอยู่ด้วย  แต่เป้าหมายใหญ่ย่อมเป็น พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองผ่านกระบวนการท าศึก ป้อมค่ายที่จะต้องเข้าตีและยึดก็คือเป้าหมายของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เท่านั้น การปกป้องคุ้มครอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงส าคัญ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5834537  
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ยอมถอย ! 
 

 
 

ที่สุดแล้ว “ฝ่ายค้าน” ก็ยอมถอย ยอมน าญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลกลับไป  
 “ปรับแก้” ภายหลังจากที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และฝ่ายค้าน หารือร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
เมื่อพบว่าในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ มีการระบุไปถึง “สถาบันพระมหากษัตริย์”จนท าให้หลายฝ่ายเกิดความไม่สบาย
ใจ สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าทางฝ่ายค้านเอง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น า
ฝ่ายค้าน ขอรับไปแก้ไขญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจดังกล่าว 

ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ภายหลังจากที่ 6พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ร่วมกันยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และพบว่า ข้อหาที่มีการพุ่งเป้าไปที่ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งข้อหาที่โจมตีว่าไร้ความสามารถ บริหารงานล้มเหลว ผิดพลาดแล้ว ยังมีการ
ระบุโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย 

“ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท าลายและ
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท าลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประชาชน น าสถาบันเป็นข้ออ้างเพ่ือแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะปิดบังความ
ผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง” 

จากญัตติซักฟอกดังกล่าวได้ท าให้บรรยากาศทางการเมืองกลับมาระอุขึ้นทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ มีปมประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝ่ายค้านจงใจตั้งธงพุ่งไปถึง “สถาบัน” และยิ่งเมื่อใน6
พรรคร่วมฝ่ายค้านยังมี พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นกลไกทางการเมือง ที่เชื่อมโยงกับ “คณะก้าวหน้า” และ “ม็อบราษฎร” ที่
เดินหน้าชูธงว่าด้วยการปฏิรูปสถาบัน อย่างชัดเจน จนท าให้เป็นที่มาของข้อกังขาจากสิระ ว่าแท้จริงแล้ว “ปิยบุตร แสง
กนกกุล” แกนน าคณะก้าวหน้า คือคนที่อยู่เบื้องหลังการเขียนญัตติอภิปรายฯใช่หรือไม่ ? 

สถานการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกล ขาข้างหนึ่งของคณะก้าวหน้า กับเกมการต่อสู้ในเวทีสภา
ผู้แทนราษฎร ยามนี้อาจต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันรอบทิศรอบทาง เพราะการที่หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ยอมถอย ด้วย
การน าญัตติกลับไปปรับแก้ เท่ากับว่าสิ่งที่ “ฝ่ายปฏิรูปสถาบัน” อาจต้องพบกับความผิดหวังในระลอกแรก 

ล่าสุดยังกลายเป็นว่ามีส.ส.ชลบุรี ของพรรคก้าวไกล “ขวัญเลิศ พานิชมาท” โพสต์ข้อเขียน (ขออภัยพ่ีน้อง
ประชาชนหากผมโหวตสวนมติพรรค x ศรีราชา] ผ่านเฟซบุ๊กโชว์จุดยืนเรื่องการแก้ไขมาตรา 112 โดยระบุตอนหนึ่งว่า 

“ กระผมขออนุญาตไม่ลงชื่อแก้ไขมาตรา 112 ตามมติพรรค (หรือพูดง่ายๆ สวนมติพรรค) ซึ่งกระผมยอมรับ
ผลการลงโทษและการคาดโทษจากทางพรรคที่จะตามมา ” สภาวะ เสียงแตกที่เกิดขึ้นเป็นจุดแรกที่พรรคก้าวไกล 
อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจลามไปมากกว่า 1ราย และยังต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะต้องรับมือระลอกต่อไป 
คือโจทย์ที่ว่าจะท าอย่างไร จึงจะสามารถรักษาเสียงส.ส.ในพรรคของตัวเองให้ยกมือโหวต “ไม่ไว้วางใจ” รัฐมนตรีทั้ง 10 
ราย ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้จริงหรือไม่ ! ? 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215629  
 
 

https://siamrath.co.th/n/215629
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210128/8841966a8e02ada871f78df78444318e6d6e7c31be58fc8e1ae2a69529c1d7fd.jpg?itok=WZibUVtB
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วันที่ 29 มกราคม 2564 - 10:40 น. 
บทบาท ประธาน ชวน หลีกภัย การยืนยัน จาก “พรรคฝ่ายค้าน” 
 

 
 
ท่าทีของ นายชวน หลีกภัย ที่เหมือนกับขานรับต่อข้อเรียกร้องอันมาจากพรรคร่วมรัฐบาลที่จะให้พรรคร่วม

ฝ่ายค้านปรับแก้บางประโยค ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนั้น เป็นท่าทีท่ีสามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะ
มองในแง่ท่ีเมื่อมีข้อเรียกร้องในฐานะคนกลางก็น าข้อเรียกร้องนั้นเสนอไปตามมารยาท  

ขณะเดียวกัน ที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดก็คือ การด ารงอยู่ในสถานะแห่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของ 
นายชวน หลีกภัย นั้นแม้จะมาจากข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์แต่รัฐบาลก็รับรอง เท่ากับว่าในทางเป็นจริง นายชวน 
หลีกภัย จ าเป็นต้องเอียง 2 หูฟังเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลในระดับที่แน่นอนหนึ่ง แม้ว่าโดยต าแหน่งจะถือว่าต้องเป็น 
“กลาง” อย่างเคร่งครัดก็ตาม กระนั้น เมื่อ นายชวน หลีกภัย น าข้อเรียกร้องจากพรรคร่วมรัฐ บาลมาเสนอแล้ว พรรค
ร่วมฝ่ายค้านจะมีความเห็นเป็นมติอย่างไรก็ ต้องถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่จะต้องให้ความเคารพเช่นเดียวกัน  เพราะในความ
เป็นจริงก็ใช่ว่า “มต”ิของพรรคร่วมฝ่ายค้านใช่ว่าจะยืนหยัดยืนยันอย่างเลื่อนลอยไม่มีรากฐานความจริงรองรับเลย 

ตรงกันข้าม เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ห้วงที่มีการเคลื่อนไหวของ “เยาวชนปลดแอก” จากเดือนกรกฎาคม
กระทั่งยกระดับและพัฒนาขึ้นเป็น”คณะราษฎร”ก็เคยมีญัตติท านองเดียวกันนี้เกิดขึ้น เป็นการเสนอจากรัฐบาลเพ่ือให้
เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ หาทางออกร่วมกันโดยผ่านเวทีของรัฐสภามาแล้ว ไม่เพียงแต่เป็นเนื้อหาว่าด้วยการ
ชุมนุมที่ลงลึกไปในรายละเอียดถึงกรณีขัดขวางรถยนต์พระที่นั่ง หากแต่ยังมีการเสนอทางออกโดยจัดตั้ง”คณะกรรมการ
สมานฉันท์”ขึ้น 

รูปธรรมก็คือ ที่ประชุมรัฐสภาได้ผ่านบรรยากาศแห่งการโต้แย้ง และมองสวนทางกันในแต่ละกรณีไปด้วยความ
เรียบร้อย แม้ว่าฝ่ายค้านจะปฏิเสธการเข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์ก็ตาม  บทเรียนเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ย่อม
เด่นชัดว่าเป็นอย่างไร เป็นบทเรียนที่ นายชวน หลีกภัย ตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่าจะควบคุมการประชุมให้ด าเนินไปด้วย
ความราบรื่นอย่างไร 

แท้จริงแล้ว ข้อเรียกร้องของวิปรัฐบาลเป็นข้อเรียกร้องอันเกิดขึ้นและด ารงอยู่เหมือนกับเป็นพิธีกรรมในทาง
การเมือง จึงถูกต้องแล้วที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยืนยันในญัตติของตนเอง  ครานี้ก็เป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาที่จะ
ด าเนินการให้ญัตติขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎกติกาที่ก าหนด 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2552414 
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29 ม.ค. 2564 01:55    
ก้าวไกลส่อล่มสลาย ลูกพรรคชิ่งทีมล้มเจ้า !? 
 

 
 
กลายเป็นเรื่องน่าจับตามองกันอีกรอบ ส าหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดภายในพรรคก้าวไกล หลังจากมี ส.ส.ของ
พรรคจ านวนหนึ่ง ประกาศตัวชัดเจนว่า “สวนมติพรรค” ไม่ยอมลงชื่อในร่างญัตติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 ที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นญัตติขอแก้ไขต่อสภาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยอ้างว่าเป็นเครื่องมือในการปิด
กั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายอ านาจรัฐในการจัดการ และใช้กฎหมาย
ดังกล่าวกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง 

แน่นอนว่า การเคลื่อนไหวในการขอ “แก้ไขมาตรา 112” ดังกล่าว ย่อมมีที่มาที่ไป และเป็นเป้าหมายของใคร 
และมีคนพวกไหนที่พยายามผลักดัน รวมไปถึงค าถามที่ว่า “เป้าหมายที่แท้จริง” ของคนที่ “ชักใย” อยู่ข้างหลังนั้นคือ
อะไรกันแน่ 

ส าหรับการเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ไขมาตรา 112 นั้น หลายคนมองออกว่า เป็นความพยายามในการพังทลายก าแพง
ป้องกัน “สถาบันพระมหากษัตริย์” ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน และมีที่มาที่ไป ความผูกพันที่แตกต่างจากระบบกษัตริย์
ในแถบตะวันตก หรือประเทศอ่ืนใด 

ขณะเดียวกัน ความพยายามในการแก้ไขมาตรา 112 ดังกล่าว ก็เพ่ือต้องการให้ตัวเองและพวกตัวเองไม่ต้องรับ
โทษกับการกระท าผิดที่เกิดขึ้นจากการจาบจ้วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ ที่เป็นองค์พระประมุขของชาติ 
และสถาบันพระมหากษัตริย์โดยรวมอีกด้วย 

การเคลื่อนไหวที่ถือว่ามีความเข้มข้น ส าหรับเจตนาที่ถูกมองว่า ต้องการ “ล้มล้างสถาบันฯ” มีขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องในปีที่แล้ว มีการปั่นกระแสทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงในรู ปแบบของสื่อหลากหลายใน
เครื อข่ าย เดี ยวกัน  ขณะที่ภายในประเทศก็ เป็นการ เคลื่ อนไหวที่ สอดประสานกันทั้ ง ในและนอกสภา   
 ในสภาที่เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนก็เริ่มมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ ที่มีระดับแกนน าพรรคและนายทุนพรรค ที่เชื่อ
ว่า คนส่วนใหญ่รับรู้กันดีว่าคนพวกนี้มี “ทัศนคติที่เป็นลบ” กับสถาบันพระมหากษัตริย์มานานหลายปีแล้ว ก่อนที่จะมี
พรรคดังกล่าวเกิดขึ้นมาด้วยซ้ าไป จนกระทั่งพรรคถูกยุบ เพราะกระท าผิดกฎหมาย และมาจนถึงพรรคก้าวไกล ใน
ปัจจุบัน 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

75 

 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า “ปฏิรูปสถาบันฯ” แต่เม่ือพิจารณาจากข้อเรียกร้องที่ผ่าน
ทางการชุมนุมของม็อบที่ใช้สัญลักษณ์ “สามนิ้ว” ก็เข้าใจได้ว่า มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อ “ล้มล้าง” แต่ขณะเดียวกัน 
ยิ่งมีการเคลื่อนไหวนานวัน กลับถดถอยเข้าสู่ภาวะ “ขาลง” ติดลบอย่างชัดเจน และรวดเร็ว ถูกกระแสสังคม
ต่อต้าน และเคยมีการสั่งสอนผ่านทางการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ผู้สมัครของ “คณะ
ก้าวหน้า” ที่มี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นแกนหลัก ไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแม้แต่
คนเดียว เรียกว่า แพ้แบบไม่มีลุ้นเลย ในทุกจังหวัด 

ขณะที่พวกแกนน าสามนิ้ว ก็ก าลังเข้าสู่ภาวะเดินสายรับข้อหาถูกด าเนินคดีสารพัดความผิด โดยเฉพาะบรรดา
แกนน าหลัก 4-5 คน ต่างสะสมคดียาวเป็นหางว่าว บางคน เช่น นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” มีคดีติดตัวแบบ 
“เบิ้มๆ” กว่าร้อยคดี รวมทั้งคดีความผิดเกี่ยวกับการ “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ตามมาตรา 112 กว่าสิบคดี ต้อง
เดินสายพบกับพนักงานสอบสวนแทบจะรายวัน ซึ่งหลายคนท านายได้ล่วงหน้าอย่างมั่นใจเลยว่าอนาคตเสี่ยงกับการติด
คุกสูงมากๆ 

เมื่อวกกลับมาที่พรรคก้าวไกลที่เวลานี้ก าลังมีการเคลื่อนไหวลงชื่อขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
แม้ว่านาทีนี้ยังไม่ได้เห็นรายละเอียด หรือเนื้อหาของร่างแก้ไขดังกล่าว แต่หากพิจารณาจากท่าทีของคนที่ถูกมองว่า เป็น 
“เจ้าของพรรค” อย่างเช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รวมไปถึงคนที่มีบทบาทร่วมกันมาอย่าง นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
ก็มีแนวทางชัดเจนในความพยายามให้ “ยกเลิกมาตรา 112” 

แต่เมื่อเห็นแนวโน้มมันยากจนแทบเป็นไปไม่ได้ ก็อาจเปลี่ยนแนวทางแบบ “ขอเจาะช่อง” เอาไว้ก่อน เป็นการ
เบี่ยงเบนมาให้เห็นว่า เป็นการ “แก้ไข” ก่อน เหมือนกับข้อเรียกร้องแบบอ าพราง ที่ว่าให้ “ปฏิรูปสถาบันฯ” นั่นแหละ 
เพราะเม่ือพิจารณาเนื้อหาประกอบจ านวน 10 ข้อ ก่อนหน้านี้ ความหมายที่ซ่อนอยู่ ก็คือ เจตนา “ล้มล้าง” นั่นเอง และ
เมื่อพิจารณาจากบรรยากาศข้างนอกรอบตัวเวลานี้ ถือว่า “ขาลง” แบบฮวบฮาบกันทั้งขบวนการ โดยเฉพาะหากโฟกัส
เฉพาะพรรคก้าวไกล ที่มี ส.ส.หลายคนก าลังถูกตั้งค าถาม แต่ยังไม่ได้รับค าตอบ ก็คือ “การขอเครื่องราชฯ” ทั้งที่มีการ
เคลื่อนไหวคู่ขนานเชื่อมโยงเป็นแนวร่วมกับ “ขบวนการล้มเจ้า” มาตลอด ก็ย่อมถูกเย้ยหยันจนไปไม่เป็นในเวลานี้ และ
ก็อย่าได้แปลกใจที่เมื่อก าลังจะมีการยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ท่ามกลางบรรยากาศขาลงแบบนี้ 
มันก็เริ่มเห็น ส.ส.บางคน “เริ่มชิ่ง” เพราะเห็นแววหายนะ ไม่อยากถูกจมไปพร้อมกับพรรคในวันหน้า อย่างน้อยก็ได้เห็น 
ส.ส.ของพรรคก้าวไกล อย่างน้อยสองคน ก็คือ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี และ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.
บัญชีรายชื่อ ที่ประกาศว่า จะไม่ร่วมลงชื่อในญัตติดังกล่าว และพร้อมรับการลงโทษ และเชื่อว่า น่าจะมีคนอื่นตามมาอีก 
เพราะหากใครร่วมลงชื่อ รับรองว่า หากมองจากข้างนอกแล้ว ไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดๆ !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008978  
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