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รวมข่าววันอาทิตย์
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 31 มกราคม 2564 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.อย ุธยา เสร ิมความร ู ้ด ้ านกฎหมายเตร ียมการเล ือกตั้ ง

นายกเทศมนตรี สท. 
6 

2 มติชนออนไลน์ กกต.เผยแพร่รวมคำวินิจฉัยผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่ลงสมัคร 
พบมีทั้งถือหุ้นสื่อ-ต้องโทษจำคุก ไม่จบ ป.ตรี 

9 

3 มติชนออนไลน์ กกต.เอาผิดอาญา ‘ดามพ์ เผด็จดัสกร’ อดีตดาวร้าย ปมถือหุ้นสื่อ 10 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.ทยอยเอาผิดอาญา ผู้สมัคร ส.ส.ขาดคุณสมบัติ 12 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1  คมชัดลึก ทำไมเงียบจัง..เลือกตั้ง อบจ. ใหม่ 18 จังหวัด 13 
2  ผู้จัดการออนไลน์ “นายกฯ ตุ้ย” ประกาศลงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นอีกสมัย สานต่อ

การพัฒนาเมืองแสนสุข 
15 

3  บ้านเมอืง 9 ปีที่รอเลือกตั้งสนามท้องถิ่นเมืองลุง 3 ทีม นำทัพลงสมัครนายกและ
สมาชิกเทศบาล 

17 

4  ไทยโพสต์ ฝ่ายค้านเล็งแท็กทีม สู้ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมราช 18 
5  โพสต์ทูเดย ์ ปชป.ขู่ถอนตัวพรรคร่วมหาก พปชร.ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.

นครศรีฯ 
19 

6  มติชนออนไลน์ อดีต ผกก.สภ.เมืองกระบี่ เปิดตัวลงสมัคร ‘นายกเล็ก’ พร้อมลูกทีม
ครบทุกเขต 

21 

7  กรุงเทพธุรกิจ เปิดคู่มือ ปชช.ต้องรู้ ไทม์ไลน์เลือกตั้ง 'เทศบาล' 23 
8  ไทยรัฐออนไลน์ น้องชาย “เทพไท” มาตามนัด ขอ ปชป.ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.

นครศรีธรรมราช 
25 

9  สยามรัฐ "น้องเทพไท" ยื ่นหนังส ือเสนอตัวชิงเก ้าอี ้ ลต.ซ่อม เมืองคอน 
ลุ้น กก.บห.เคาะชื่อ 5 กพ.นี้ 

26 

10  กรุงเทพธุรกิจ 'พรรคกล้า' ส่ง 'สราวุฒิ' สู้เลือกตั้งซ่อม จ.นครศรีฯ หวังได้ ส.ส. คน
แรกเข้าสภา 

27 

11  ช่อง 7 เอชดี หลายพรรคการเมืองประกาศสู้ศึกเลือกตั้ง เขต 3 นครศรีธรรมราช / 
อภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รมต. 

28 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
12  ไทยโพสต์ เพ่ือไทยสะดุ้ง! 'แรมโบ้' เตือนซ้ำรอย 'คณะก้าวหน้า' แพ้ทุกเขตท่ัว

ประเทศ 
30 

13  คมชัดลึก "แรมโบ้" เตือน "เพ่ือไทย" ระวังซ้ำรอย "คณะก้าวหน้า" 32 
14  มติชนออนไลน์ ‘คอมมานโด’ รวบอดีตคนขับรถ กกต.กร่างใส่ทหาร อ้างเป็นเตรียม

ทหารรุ่น 36 
34 

15  ผู้จัดการออนไลน์ จับอดีตพลขับ กกต.แพร่ อ้างเป็น นตท.รุ่น 36 กร่างใส่ชาวบ้าน 35 
16  ไทยรัฐออนไลน์ ผู้การสั่งจับเอง อ้างมั่ว นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 36 ในโซเชียล อดีต

คนรถ “กกต.” 
37 

17  ข่าวสด การเมืองท้องถิ่นเมือนคอน ระอุ จ้าง 1 ล้านปลิดชีพคู่แข่ง มือลั่นไก
หักหลัง ตร.ตามรวบคนจ้าง 

39 

18  โพสต์ทูเดย์ ตำรวจจับเลขานายก อบต.วางแผนฆ่าว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น 40 
19  เดอะสแตนดาร์ด มติที่ประชุม กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้ สสร. ต้องยกร่าง

ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน 
42 

20  เนชั่น ทวีี ออนไลน์ ปชป.หนุนที่มา สสร. 200 คน จากเลือกตั้งทั้งหมดเพราะ ปชช. ได้มี
ส่วนร่วม 

43 

21  โพสต์ทูเดย ์ ปชป. พร้อมแจงศึกซักฟอก ลั่น สุจริต ไม่จำเป็นต้องกลัว หนุน 200 
สสร. มาจาก ลต. 

44 

22  สยามรัฐออนไลน์ พท. ดักคอ รบ.- ส.ว. อย่าขวางการแก้ รธน.วาระ 2-3 ชี้ ส.ส.ร. มา
จากการเลือกตั้งเป็นความหวัง รธน. ฉบับประชาชน 

46 

23  ไทยโพสต์ 'คารม ' ตอกอดีตนักโทษ ม.112 เปล ี ่ยนทนายสุดท้ายถูกจำคุก  
เมิน 'โตโต้' กล่าวหาเนรคุณ 

48 

24  สยามรัฐออนไลน์ "คารม" โต้" สมยศ "ประชาธิปไตยต้องเห็นต่างได้ เห็นใจลำบากหลัง
แพ้คดี ม.112. เมิน "โตโต้" โจมต ี

50 

25  มติชนออนไลน์ ‘วิรัช’เผยศึกซักฟอก 4 วัน ลงมติ 1 วัน โยนถาม ‘สิระ’ หากฝ่ายค้าน
แก้เกม ประท้วงกลับ 

52 

26  คมชัดลึก "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต.สอบ "สิระ" แจกข้าวสารหมื่นถุงช่วงโควิด
มูลค่าเกินกำหนดหรือไม่ 

53 

27  ข่าวสด 'ศรีสุวรรณ' ฟาด 'สิระ' เตรียมบุกกกต. จี้สอบปมแจกข้าวสาร - แมสก์
ช่วงโควิด ส่อวืดเลือกตั้งครั้งหน้า 

55 

28  มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมร้อง กกต.สอบ ‘สิระ’ ปมแจกข้าวสาร - หน้ากาก 
ช่วงโควิด - 19 

57 
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1  ไทยรัฐออนไลน์ การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร 59 
2  โพสต์ทูเดย์ ศึกซักฟอก ตีนวดทุกพรรค เขย่าบัลลังก์3 ป. เกมยาวเก็บแต้มเลือกตั้ง 61 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

6 

 

 

กกต.อยุธยา เสริมความรู้ด้านกฎหมายเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สท. 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 14:53 น. 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ปลัด หรืองรองปลัดรักษาการปลัด) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องชัดเจน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี ่ยวกับบทบาทภารกิจ ที ่ต ้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เตรียมการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 36 แห่ง 

เมือเวลา 09.00 น. วานนี้ (29 ม.ค. 64) นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายอำนาจ ผุสดี รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดำรงศักดิ์ สาร
จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม จัดประชุมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัด หรืองรองปลัด
รักษาการปลัด) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล 36 แห่ง ณ ห้องประชุมบึงพระราม อาคารศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ประธานในที่ประชุม ได้ชี ้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเตรียมการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทภารกิจที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลที่จะมีข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นชอบ
แผนการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 

นายดำรงศักดิ์ สารจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม กล่าวว่า บทบาทภารกิจที่หัวหน้า
พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล เป็นบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายหลายฉบับ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ
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หาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2563 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2563 รวมแก้ไข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563ฯลฯ ซึ่งการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ต้องเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง โดยเริ่มจาก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล จะต้องมีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามแบบ ผ.ถ.
1/1 และประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตามแบบ ผ.ถ.1/1 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตามความ
เห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดรับสมัครในวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 
2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง การ
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั ้งและที่เลือกตั ้ง การประกาบัญชีรายชื ่อผู ้มีสิทธิเลือกตั ้ง การแต่งตั ้งเจ้าพนักงาน
ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลื อกตั้ง อาทิ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหา
ลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยให้เพียงพอ และมีความพร้อมในการเลือกตั้งตามแผนการจัดการ
เลือกตั้ง จนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล สามารถแต่งตั้งมอบหมายคณะบุคคลหรือบุคคลใดช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
พร้อมในการสนับสนุนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลทุกแห่ง อาทิ การ
จัดทำร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศนมตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ร่างประกาศศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ร่างประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการสมัครรับเลือกตั้งฯ หนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการรับสมัคร รับเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร รับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่จะต้องหารือกับทุกเทศบาล เกี่ยวกับการเสนอรายชื่อเพื่อให้ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี่คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการรับบัตรเลือกตั้ง จากโรงพิมพ์ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แสดงความจำนงเป็นผู้
แทนที่จะจัดส่งรายชื่อให้ผู ้อำนวยการฯ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ส่วนเทศบาลอื่นๆ ต้องเตรียมแต่งตั้ง
คณะกรรมการของเทศบาล ที่จะมาทำหน้าที่รับมอบบัตรเลือกตั้ง และนำไปเก็บรักษาในที่ปลอดภัยโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งด้วย 

ในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอความ
ร่วมมือจากทุกเทศบาลดำเนินการเตรียมการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งและดำเนินการ จัดอบรมตาม
กรอบระยะเวลา 6 ชั่วโมง (วิชาการ 3 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติ 3 ชั่วโมง) ทั้งนี้ทุกเทศบาลจะต้องเน้นย้ำการจัดทำแบบ
รายงานในแบบพิมพ์ประจำหน่วย ให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรอกแบบพิมพ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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โดยให้ทุกเทศบาลเตรียมแผนการอบรมเป็นการล่วงหน้าโดยสำนักงานฯ จะได้สนับสนุนวิทยากร ไปช่วยอบรมตาม
แผนการอบรมของเทศบาลต่อไป 

 

อ้างอิง :  https://siamrath.co.th/n/216057 

  

https://siamrath.co.th/n/216057
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กกต.เผยแพร่รวมคำวินิจฉัยผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่ลงสมัคร พบมีทั้งถือหุ้นสื่อ-ต้องโทษจำคุก ไม่จบ ป.ตรี 

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11:58 น. 

 

กกต.เผยแพร่รวมคำวินิจฉัยผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่ลงสมัคร พบมีทั้งถือหุ้นสื่อ-ต้องโทษจำคุก ไม่จบ ป.ตรี 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่รวมคำ
วินิจฉัยกรณีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ปี 2563 โดยแบ่งเป็นกรณีมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เคยถูกสั่งให้พ้น
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ
โดยสุจริต ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน เป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งส.ส. ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง และเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตการ
เลือกตั้ง เป็นต้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 
และเปิดรับสมัครวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์นั้น ทางกกต.ได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนว่ามีสิทธิลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดว่า การสมัครรับเลือกตั้ง
โดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ระบุว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้ง
โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 
10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ป ี

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2555548 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2555548


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

10 

 

 

กกต.เอาผิดอาญา ‘ดามพ์ เผด็จดัสกร’ อดีตดาวร้าย ปมถือหุ้นสื่อ 

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 12:14 น. 

 

‘กกต.’ เอาผิดอาญา ‘ดามพ์ เผด็จดัสกร’ อดีตดาวร้าย ปมถือหุ้นสื่อ ชี้รู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.กรณีมีคำสั่งให้
ดำเนินคดีอาญาตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 151 แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม รวม 2 ราย ประกอบด้วย น.ส.เกศการดา อินช่วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 
16 กทม. พรรคพลังประชารัฐ ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 42(3) จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทก้าวไกล ครีเอท จำกัด ซึ่งมี
พยานหลักฐานรับฟังได้ว่าประกอบกิจการสื่อมวลชนใดๆ ประกอบกับ น.ส.เกศการดาให้ถ้อยคำว่าขณะสมัครรับเลือกตั้ง
เป็น ส.ส.ยังเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่า น.ส.เกศการดา เป็นเจ้าของหรือผู้ถือ
หุ้นในกิจการสื่อมวลชนใดๆ ในวันสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม 

รวมทั้ง นายดามพ์ เผด็จดัสกร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 กาญจนบุรี พรรค
เพื่อชาติ ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 
มาตรา 42(3) จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วิชั่น คาวบอย เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งมีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า
ประกอบกิจการสร้างภาพยนตร์และละครทีวีอันเป็นกิจการสื่อมวลชนใดๆ แม้บริษัทดังกล่าวจะไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตใช้
คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ แต่บริษัทดังกล่าวย่อมสามารถที่จะดำเนินการขอ
อนุญาตดำเนินการได้ ดังนั้น จึงรับฟังได้ว่าการที่นายดามพ์เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนใดๆ ได้สมัครรับเลือกตั้งโดย
รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
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กกต.จึงมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาแก่ น.ส.เกศการดา และนายดามพ์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และ พ.ร.ป.
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 42(3) และมาตรา 151 ทั้งนี้ สำหรับฐานความผิดตาม มาตรา 151 ต้องระวาง
โทษจำคุกตั้งแต ่1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2555570 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2555570
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กกต.ทยอยเอาผิดอาญา ผู้สมัคร ส.ส.ขาดคุณสมบัติ 

วันที่ 31 มกราคม 2564 

 

กกต.ทยอยเอาผิดอาญา ผู้สมัคร ส.ส. รู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ลงสมัครเลือกตั้ง สั่งดำเนินคดี “เกศการดา-ดามพ์”
และนายดามพ์ เผด็จดัสกร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 กาญจนบุรี พรรคเพ่ือชาติ ได้
มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 42(3) 
จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทวิชั้นคาวบอย เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งมีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าประกอบกิจการ
สร้างภาพยนตร์และละครทีวีอันเป้นกิจการสื่อมวลชนใดๆ แม้บริษัทดังกล่าวจะไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ แต่บริษัทดังกล่าวย่อมสามารถที่จะดำเนินการขออนุญาตดำเนินการ
ได้ ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าการที่นายดามพ์ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนใดๆ ได้สมัครรับเลือกตั้ง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

กกต.จึงมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาแก่ น.ส.เกศการดา และนายดามพ์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3)  
และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 42(3) และมาตรา 151 ทั้งนี้สำหรับฐานความผิดตาม มาตรา 151 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั ้นมี
กำหนด 20 ปี. 

 

อ้างอิง : https://khao24h.net/share/news-11-1-
cf0c7d33dc8210bd412ea83163a733ad?utm_source=app&utm_campaign=client_share 

  

https://khao24h.net/share/news-11-1-cf0c7d33dc8210bd412ea83163a733ad?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-11-1-cf0c7d33dc8210bd412ea83163a733ad?utm_source=app&utm_campaign=client_share
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ทำไมเงียบจัง..เลือกตั้ง อบจ.ใหม่ 18 จังหวัด 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 18:28 น. 

 

อาจลืมไปแล้วว่า..อีกแค่ 7 วัน วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ จะมีการเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.ใหม่ 
จำนวน 18 จังหวัด เพราะว่าบรรยากาศการเลือกตั้งเงียบมาก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น... ที่นี่มีคำตอบ 

หลายคนอาจลืมไปแล้วว่า..อีกแค่ 7 วัน  สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่  7 กุมภาพันธ์ จะมีการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ. )และสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด (สมาชิก อบจ. )ใหม่ จำนวน 18 
จังหวัด 

ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่ กกต. มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ.และสมาชิก อบจ.ซึ่งมีการ
เลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัดไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา...ใหม่อีกครั้ง โดย กกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 
หน่วยเลือกตั้ง และทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
3 หน่วยเลือกตั้ง และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวจำนวน 18 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 7 
กุมภาพันธ์นี้ 

ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนใหม่เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่
ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน โดยหน่วยที่ต้องเลือกตั้งใหม่ ประกอบด้วย 

1.นนทบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 9 หน่วยเลือกตั้ง 

 2.สุพรรณบุรี ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. และสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

 3.สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 

4.อ่างทอง ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 
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5.พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

6.ชุมพร ออกเสียงลงคะแนนนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 

7.นราธิวาส ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

8.นครศรีธรรมราช ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

9.ลพบรุี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

10.นครสวรรค์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

11.สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ.และสมาชิก อบจ.. 8 หน่วยเลือกตั้ง 

12.ระยอง ออกเสียงลงคะแนนนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.  13 หน่วยเลือกตั้ง 

13.กาฬสินธุ์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

14.นครพนม  ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 4 หน่วยเลือกตั้ง 

15.ยโสธร ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 

16.อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 

17.อุดรธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 5 หน่วยเลือกตั้ง 

และ 18.อุบลราชธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

แต่เนื่องจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 64 บัญญัติว่า เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (5 ) ในกรณีที่มีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่กกต.จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ทีก่ฎหมายบัญญัติ ห้ามหาเสียง เพราะคนออกกฎหมายคง
เห็นว่า เป็นการเลือกตั้งใหม่สืบเนื่องจากการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ซึ่งผู้สมัครได้หาเสียงไปแล้ว และนี่เป็นคำตอบว่า
ทำไม เลือกตั้งใหม่ นายก อบจ. และสมาชิก  อบจ.  การหาเสียงเลือกตั้งจึงเงียบฉี่ 

 

อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/scoop/456881 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/456881
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“นายกฯ ตุ้ย” ประกาศลงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นอีกสมัย สานต่อการพัฒนาเมืองแสนสุข 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 10:55 น. 

 

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “นายกฯตุ้ย” ประกาศลงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นอีกสมัย หวังสานต่อการพัฒนาเมืองแสน
สุข หลังใช้เวลานานถึง 13 ปีเดินหน้าทำงานทุกด้าน โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณประชาชน-ผู้ให้การสนับสนุน ผ่านได้หรือไม่
รอ 28 มี.ค.นี้ 

วันนี้ (30 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัวขอบคุณประชาชนในพ้ืนที่หลังทำงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นวันสุดท้าย และได้ทำงานอย่าง
ต่อเนื่องในฐานะผู้บริหารเมืองแสนสุขมานานถึง 3 สมัย ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นรองนายกฯ และนายกเทศมนตรีอีก 2 สมัย 
รวมระยะเวลาทำงานยาวนานถึง 13 ปี 

พร้อมระบุว่า ตลอด 13 ปี ได้ทำงานทุกอย่างเพ่ือเมืองแสนสุข โดยไม่เสียดายเวลาและยังยอมรับว่าผลงานที่
ผ่านมาอาจมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง มีข้อบกพร่องบ้างเป็นธรรมดา แต่เพราะความประสงค์ดีที่มี
ต่อชาวแสนสุขและทุกคนที่เข้ามาอาศัยและท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ เมืองแสนสุขยังมีอะไรให้ทำอีกมากมายไม่จบไม่สิ้นและยังมีปัญหาให้แก้ไขอีกมากมายเช่นกัน โดยงานที่
ทำไว้แล้วเสร็จบ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการบ้าง ยังไม่ได้ทำบ้าง และอีกมากมายที่ ต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไปโดย
ตนเองพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข อีกหนึ่งสมัยซึ่งจะเป็นสมัยสุดท้าย และขอให้
ชาวแสนสุข เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ใครเข้ามาทำงาน  

และในช่วงสุดท้ายของการโพสต์ข้อความขอบคุณชาวเมืองแสนสุข นายกฯ ตุ้ย ยังได้ขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาล ประธานและกรรมการชุมชน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลเมืองแสนสุข รวมถึงพันธมิตรจากหลายหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุนและไม่ลืมที่จะขอบคุณครอบครัว โดยเฉพาะ “กำนันเป๊าะ” บิดาที่ล่วงลับ ผู้ผลักดันให้ได้ทำงาน
ทางการเมือง 
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สำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ เป็นอีกหนึ่งสนามการเลือกตั้งที่น่าจับตา
ไม่แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ืนๆ เพราะเป็นการเลือกนายกเทศบาล และสมาชิกเทศบาล ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฐาน
สำคัญของการเลือกตั้งในระดับประเทศด้วยเช่นกัน 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9640000009407 
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9 ปีท่ีรอเลือกตั้งสนามท้องถิ่นเมืองลุง 3 ทีม นำทัพลงสมัครนายกและสมาชิกเทศบาล 

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.58 น. 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า หลัง กกต.กลาง ส่งสัณญาน เลือกตั้งสนามท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำให้อดีต
นายกและสมาชิกที่รักษาการและเป็นมาอย่างยาวนาน ถึง 9 ปี ได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 64  และได้มี
ประกาศการรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 64 ทำให้บรรยากาศการเปิดตัวผู้สมัครนายก
และสมาช ิกเร ิ ่ มค ึกค ัก โดยเฉพาะในพ ื ้นท ี ่ เขตเทศบาลเม ืองพ ัทล ุง ท ี ่ม ีการเป ิดต ัวนายกและสมาชิก  
ที่พร้อมสำหรับลงสมัครเลือกตั้งในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 64 เพ่ือให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้ตัดสินใจในการเป็นผู้นำ
ทางการเมอืงพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้ง 

ซึ่งสำหรับสนามเลือกตั้งเทศบาลเมืองพัทลุงเป็นสนามเลือกตั้งขนาดใหญ่สุดของจังหวัดพัทลุง มีสมาชิกเลือกตั้ง 
รวม 3 เขต   และมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งหมด รวม 3 ทีม 

 ได้แก่ทีมรักษ์เมืองลุง ที่มีนายสุเมธ บุญยก อดีตนายกที่เพิ่งหมดวาระ โดยครั้งนี้ขอขันอาสาลงสมัครเป็นเป็น
นายกอีกครั้ง พร้อมทั้งได้มีการเปิดตัว ซึ่งตลอด 9 ปีที่เป็นนายกเทศบาลเมืองพัทลุง ชาวบ้านในพื้นที่รู้และได้ประจักษ์ 

ทีมท่ี 2  ซึ่งเป็นกลุ่มพลังเมืองลุง ที่มีนายพงษ์ศักดิ์ สุววรรณภักดี เป็นอดีตหัวหน้ากลุ่มในสมัยที่แล้ว โดยในรอบ
นี้ได้เปิดทางให้ ดร. วิศิษฐ์ กาญจโนภาส หรือ สจ.ป้อม เป็นแม่ทัพนำพาสมาชิกลงสมัครในตำแหน่งนายกเทศบาลเมือง
พัทลุง ส่วนตัวนายพงษ์ศักดิ์ นั่งเป็นที่ปรึกษา โดยกลุ่มรักษ์เมืองลุงชูคนรุ่นใหม่ในการนำวิสัยทัศน์พัฒนาท้องถิ่น 9 ปีที่
ขอเปลี่ยนแปลง 

ส่วนทีมที่ 3 ถือเป็นทีมการเมืองกลุ่มเดิมอีกกลุ่ม คือกลุ่มก้าวหน้า ที่มีนายวาทิต ไพศาลศิลป์ อดีต สจ.เขต
อำเภอเมืองพัทลุง และเป็นน้องชายของนายโกสินต์ ไพศาลศิลป์ อดีตนายกเทศเมืองพัทลุง ที่ยังคว่ำหวอดอยู่ในสนาม
เลือกตั้งท้องถิ่น รอบท่ีแล้วแม้จะพ่ายแพ้ต่อนายสุเมธ บุญยก แต่ก็ยังนำทีมผู้สมัครทำการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหวัง
เข้ามาพัฒนาเทศบาลเมืองพัทลุง ในนามของกลุ่มก้าวหน้าอีกครั้ง 

9 ปี ที่ผ่าน 3 ทีมที่ประกาศตัว ลงสมัครนายกเทศบาลเมืองพัทลุง ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า 28 มีนาคม 2564 
ผลงานหรือความดี กับการการันตีเป็นผู้นำ 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/221361 
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ฝ่ายค้านเล็งแท็กทีม สู้ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมราช 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 14:36 น. 

 

30 ม.ค.64 - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นถึง
ท่าทีของพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านในการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ว่า ในส่วน
พรรคเพ่ือไทยจะคุยกันในสัปดาห์หน้า ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีการหารือกัน เบื้องต้นคิดว่าเราจะส่งผู้สมัครใน
นามพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยถ้าเห็นพ้องต้องกันพรรคใดพรรคหนึ่งก็จะร่วมกันสนับสนุน จะไปช่วยกัน ถ้าพรรคใดเป็นผู้
ส่ง เบื้องต้นคุยกันไว้อย่างนี้ แต่ยังไม่ได้คุยเป็นทางการ จะคุยกันสัปดาห์หน้าในระดับพรรคร่วม คาดว่าเป็นในวันอังคาร
หน้า (2 ก.พ.) 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91476 
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ปชป.ขู่ถอนตัวพรรคร่วมหากพปชร.ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีฯ 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:01 น. 

 

วิทยา แก้วภราดัย สอนมารยาททางการเมืองพปชร. แนะบิ๊กป้อมผู้จัดการรัฐบาลหารือก่อนส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม
ส.ส.นครศรีฯ ชี้เจ้าของพ้ืนที่เดิมควรได้สิทธิ์ก่อน 

นายว ิทยา แก ้วภราด ัย อด ีตร ัฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงสาธารณส ุข และ สส.นครศร ีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า สิ่งที่น่ากังวลเรื่องการส่งผ้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสส.แทนตำแหน่งที่ว่าหลังจากที่นายเทพ
ไท เสนพงศ์ ถูกศาลรธน.วินิจฉัยให้สิ้นสภาพส.ส.เพราะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและจำคุกในคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.
นครศรีธรรมราช คือการออกมาแสดงความคิดเห็นของ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ เพราะโดยธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองจะถือกันเป็นมารยาทว่า กรณีที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมในเขตใด
เขตหนึ่งซึ่งเขตที่พรรคร่วมรัฐบาล เคยเป็นอยู่แล้วมาเลือกซ่อมแทนจะมอบหมายให้เจ้าของพ้ืนที่เดิมเป็นคนลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 

“สิ่งที่ต้องทำคือการรักษาเสียงรัฐบาลไม่ใช่การรักษาเสียงพรรค เพราะบางครั้งมันอาจนำไปสู่ปรากฏการไม่
คาดฝันเกิดขึ้นได้ สิ่งที่ควรทำคือการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดว่าใครจะต้องเป็นผู้สมัคร หากถือตามธรรมเนยีม
ต้องให้ประชาธิปัตย์ หากไม่หารือแล้วตัดสินใจตามการยุแยงลูกพรรค ก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติ หากทุกพรรคส่ง
ประชาธิปัตย์ต้องทบทวนตัวเอง และหากรัฐบาลส่งผู้สมัครทั้ง 3 พรรค ประชาธิปัตย์ อาจจะต้องบอกว่าขอทบทวน
ตัวเองควรลาออกจากรัฐบาลดีกว่า ดีกว่าเลือกตั้งแล้วเขาต้องไล่เราออก” นายวิทยา กล่าว 

 ทั้งนี้ขอเสนอให้ พล.อ.ประวิตรในฐานะผู้จัดการรัฐบาลตั้งหลัก ต้องนัดพรรคร่วมรัฐบาลหารือกัน การเลือกตั้ง
นครศรีธรรมราชต้องให้พรรคไหนสักพรรคหนึ่ง มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาเพื่อรักษาเสถีย รภาพของรัฐบาล 
ต้องจัดการในฐานะผู้จัดการรัฐบาลหากหัวหน้าพรรคประชารัฐจัดการไม่ได้ต้องขอร้องนายกรัฐมนตรีลงมาแก้ปัญหา 
หากปล่อยให้ต่างคนต่างลงบอกเลยว่าอายุรัฐบาลต้องเริ่มนับถอยหลัง 
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ผู้สื ่อข่าวรายงานว่าการเตรียมตัวการเสนอชื่อผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ มี กระแสข่าวว่ามีผู ้ที่
เหมาะสมที่ถูกมองไว้หลายคนด้วยกัน คือนายพงศ์สินธ์ เสนพงศ์ น้องชายของนายเทพไท เสนพงศ์ , นายเชาว์ มีขวด , 
นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ , นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ , น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธ์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดยังหาข้อยุติไม่ได้ โดย
จะต้องมีกระบวนการสรรหาเสนอรายชื ่อตามขั ้นตอน แต่ทว่านายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ปรากฏชื ่อเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครอยู่แล้ว. 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/644062 
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อดีต ผกก.สภ.เมืองกระบ่ี เปิดตัวลงสมัคร ‘นายกเล็ก’ พร้อมลูกทีมครบทุกเขต 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 16:46 น. 

 

อดีต ผกก.สภ.เมืองกระบี่ เปิดตัวลงสมัครนายกเล็กเมืองกระบี่ พร้อมลูกทีมครบทุกเขต 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ 
อดีต ผกก.สภ.เมืองกระบี่ หัวหน้ากลุ่มรักปากน้ำ กระบี่ใหญ่ เป็นประธาน เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 
และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเทศบาลเมืองกระบี่ ทั้ง 18 คน จาก 3 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คน เพื่อเตรียมลงสมัครเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ในวันที่ 28 มี.ค.64 นี้ ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครนายกและ
สมาชิกเทศบาลเมืองกระบี่ ในวันที่ 8-12 ก.พ.64 นี้ 

พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ หัวหน้ากลุ่มรักปากน้ำ กระบี่ใหญ่ กล่าวว่า เรามีนโยบายเร่งด่วน น้ำจะต้องไม่ท่วมเขต
เทศบาล ภายใน 2 ปี การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ การรักษาความปลอดภัย ซึ่งในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ บางครั้งบางคราวยังมีปัญหาอยู่ เพื่อที่จะให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองกระบี่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ก็จะให้ทาง อปพร.ร่วมกับตำรวจ ร่วมกันทำงาน ในส่วนการท่องเที่ยวในตัวเมืองกระบี่นั้น จะมี
นโยบายมากระบี่พักในเมือง 1 คืน กินอาหาร 1 มื้อ จะทำการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้คนที่มาเที่ยวกระบี่ ที่มาลง
สนามบินกระบี่ ได้เดินทางเข้ามาตัวเมืองกระบี่ก่อนจะเดินทางต่อไปยังอ่าวนาง หนองทะเล เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาลงที่สนามบินกระบี่ปีละ 8 ล้านคน เราจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเข้ามาท่องเที่ยวในตัว
เมืองกระบี่ สัก 20% คือ 1,600,000 คน ตกวันละ 4,000 คน ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวในตัวเมืองกระบี่คึกคัก ชาวบ้าน
ก็จะมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของสังคมเมือง ให้ทุกมุมเมืองภายในเขตเทศบาลมีสวนสาธารณะหรือ
สถานที่ออกกำลังกายทั้ง 4 มุมเมือง นอกเหนือจากสวนสาธารณะธารา พัฒนาสวนพฤกษาสวรรค์ให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
การส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาการศึกษา ที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านสุขภาพ ส่งเสริมกีฬาภายในโรงเรียน พัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความรู้อย่างต่อเนื่อง จัดงบประมาณในด้านการศึกษาให้มีความเหมาะสม การพัฒนาถนน 200 กว่าสายภายในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ผู้สูงอายุจะต้องได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง เป็นต้น 
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พ.ต.อ.สมเด็จ กล่าวอีกว่า กลุ่มรักปากน้ำ กระบี่ใหญ่ มีความพร้อมที่จะเข้าไปพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วย
สโลแกนสั้นๆ ว่า เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงพาได้ ขาดแต่ทีมรองนายก ไม่ได้มาร่วมในการเปิดตัวด้วย แต่ยังมีทีมยุทธศาสตร์ของ
กลุ่ม ที่ได้วางแผนงานวางนโยบายมากันพร้อมเพรียง ผู้สมัครสมาชิกก็เป็นคนรุ่นใหม่ รุ่นเก่าผสมกันทั้ง 2 รุ่น ทั้ง 2 วัย 
กลุ่มรักปากน้ำ กระบี่ใหญ่ คิดดีทำดีเราพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เข้าไป
ทำงาน นำความเปลี่ยนแปลง สู่สังคมคนรุ่นใหม่ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2554870 
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เปิดคู่มือ ปชช.ต้องรู้ ไทม์ไลน์เลือกตั้ง 'เทศบาล' 

วันที่ 31 มกราคม 2564 

 

อำนาจหน้าที่ที่ประชาชนควรรับรู้ต่อการใช้ 1 สิทธิ 1 เสียงเลือก "ตัวแทน" เข้าไปทำหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น 

ถึงแม้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เลื่อน
การเลือกตั้งเทศบาลออกไปจากวันที่ 28 มี.ค.2564 จากสถานการณ์ไวรัสโควิดกลับมาระบาดระลอกใหม่ จนอาจ
กระทบกับจำนวนผู้มาเลือกตั้งนั้น 

แต่จากคำสั่ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามหนังสือ "ด่วนที่สุด" ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกแห่งลงวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา เรื่อง "แผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี" ภายหลัง กกต.
กำหนด "ไทม์ไลน์" เลือกตั้งเทศบาลตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.ไปจนถึงวันที่ 27 พ.ค.นั้น กลายเป็นข้อกำหนดที่ขัดเจนว่าการ
เลือกตั้งเทศบาลจะไมม่ีถูกเลื่อนออกไปจากวันที่ 28 มี.ค.แน่นอน 

เมื่อปฏิทินจัดการเลือกตั้งเทศบาล 2,472 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง 
และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง ที่ส่งไปถึงท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น "กรุงเทพธุรกิจ" ตรวจสอบพบว่า ตารางปฏิทินได้เริ่ม
ภายหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งระดับ "เทศบาล" จากนั้นวันที่ 1 ก.พ. กกต.จะประกาศวัน
เลือกตั้ง 28 มี.ค.อย่างเป็นทางการ จากนั้นวันที่ 2 ก.พ. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 3 ก.พ.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้ความห็นชอบร่างประกาศให้มี
การเลือกตั้ง วันที่ 4 ก.พ. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

ต่อมาระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.ให้เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 19 ก.พ.จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
จากนั้นวันที่ 22 ก.พ.จะกำหนดเป็นวันสุดท้ายในการยื่นคำร้องต่อ กกต.กรณีไม่รับสมัครผู้สมัคร ส่วนวันที่ 25 ก.พ. เป็น
วันสุดท้ายจัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง รวมถึงเป็นวันสุดท้ายจัดทำร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง 

ถัดมาวันที่ 2 มี.ค. เป็นวันประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง พร้อมประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
วันที่ 7 มี.ค.เป็นวันสุดท้ายแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับ
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สมัคร ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน จากนั้นวันที่ 12 มี.ค. จะเป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และวันที่ 17 มี.ค. เป็นวัน
สุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายเพ่ิมชื่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถอนซื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึง
เป็นวันสุดท้ายที่ กกต.จะวินิจฉัยสิทธิสมัคร 

วันที่ 20 มี.ค.ก่อนกสรเลือกตั้ง 7 วัน จะเป็นวันสุดท้ายในการแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ส่วนวันที่ 21-27 
มี.ค. เป็นช่วงเวลาขอบประชาชนจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยในวันที่ 27 มี.ค. จะเป็นวัน
สุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะวินิจฉัยสิทธิสมัคร รวมถึงเป็นวันสุดท้ายอบรมจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ
เลือกตั้งและมอบวัสดุอุปกรณ์ ก่อนถึงวันที่ 28 มี.ค. ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง "เทศบาล" ทั่วประเทศ 2,472 แห่ง 

ในไทม์ไลน์ครั้งนี้ ยังกำหนดให้วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. ประชาชนต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ
วันที่ 12 เม.ย. เป็นวันสุดท้ายในการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจัดทำบัญชีผู้ถูกจำกัดสิทธิ วันที่ 27 เม.ย. เป็น
วันประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน จากนั้นเมื่อถึงวันที่ 27 พ.ค. จะเป็นวันประกาศผลการเลือกตั้ง ใน
กรณีมีเรื่องร้องเรียน รวมถึงเป็นวันสุดท้ายจัดทำบัญชีรายชื่ผู้ถูกจำกัดสิทธิ 

"กรุงเทพธุรกิจ" ยังตรวจสอบไปถึงที่มาการได้นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล แบ่งเป็น การเลือกตั้ง 
"นายกเทศมนตรี" ให้ใช้เขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้ง "สมาชิกสภาเทศบาล" ให้ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามประเภทของเทศบาล ดังนี้1.เทศบาลตำบล แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 2.เทศบาลเมือง แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง และ 3.
เทศบาลนคร แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้ 1 คน และลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่เกิน 6 คน 

สำหรับ "วาระการดำรงตำแหน่ง" นายกเทศมนตรี กำหนดไว้คราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั ้ง แต่จะดำรง
ตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปีให้ถือว่าเป็น 1 วาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 
วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นตำแหน่ง ขณะที่ "วาระการดำรงตำแหนง่" 
สมาชิกสภาเทศบาลมีกำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

ส่วนหน้าที่และอำนาจ "นายกเทศมนตรี" ที่ประชาชนควรรับรู้นั้น หน้าที่หลักตลอดการดำรงตำแหน่ง ต้อง
กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ นโยบาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบดูแลราชการประจำ ของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่ กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

ทำหมดเป็น "คู่มือ" ในปฏิทินกำหนดเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศและอำนาจหน้าที่ที่ประชาชนควรรับรู้ต่อการ
ใช้ 1 สิทธิ 1 เสียงเลือก"ตัวแทน" เข้าไปทำหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ผ่านอำนาจเสียงประชาชนในวันที่ 28 
มี.ค.นี้. 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/920103 
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น้องชาย “เทพไท” มาตามนัด ขอ ปชป.ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 17:45 น. 

 

“พงศ์สินธุ์” น้องชาย “เทพไท” มาตามนัด ขอ ปชป.ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมืองคอน เจ้าตัวขอโอกาส ลั่น ถ้าไม่ได้ลง
พร้อมช่วยพรรค ปัดตอบ ปมมารยาทการเมือง หลังพรรคแกนนำรัฐบาล จ่อ ส่งผู้สมัครลงแข่งแย่งเก้าอ้ี ส.ส.  

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนรับ
การประสานจาก นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นน้องชายนายเทพไท เสน
พงศ์ อดีตส.ส. และในฐานะท่ีตนเป็นหนึ่งในกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค จะรับหนังสือแสดงเจตจำนง จากนายพงศ์
สินธ์ ุ เพื ่อขอสมัครรับเลือกตั ้งซ่อม ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมราช เพื ่อมอบให้นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครต่อไป ทั้งนี้ พรรคได้เปิดรับสมัครสมาชิกผู้ที่มีความประสงค์ จะลงสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 
ถึง 1 ก.พ. 

ขั้นตอนหลังจากนี้ คือในวันที่ 2 ก.พ. พรรคจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนประจำจังหวัดในเขต
เลือกตั้งดังกล่าว วันที่ 3 ก.พ. ตัวแทนประจำจังหวัด จะรวบรวมแสดงความคิดเห็นส่งกลับไปยังพรรค วันที่ 4 ก.พ.จะมี
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครในนามพรรค เพ่ือนำเสนอรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ต่อคณะ กก.บห.ในวันที่ 5 ก.พ. 

“ส่วนกรณีมีข่าวว่า พรรคพลังประชารัฐจะส่งคนลงแข่งขันในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ด้วยนั้น ยืนยันว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่ได้กังวล เพราะเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรค ส่วนมารยาททางการเมืองจะมีหรือไม่นั้น ตนตอบแทนพรรคอ่ืน
ไม่ได้ แต่เราเชื่อมั่นในพื้นที่ตลอด ซึ่งเสียงประชาชนสะท้อนสำคัญที่สุด และพร้อมต่อสู้ทุกสถานการณ์” นายราเมศ  
กล่าว 

ด้านนายพงศ์สินธุ์ กล่าวว่า ตนเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มายาวนาน ทำงานด้านการเมืองทั้งท้องถิ่นจนถึง
ปัจจุบัน เชื่อว่าคนในพ้ืนที่รู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี ซึ่งการเสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ อยู่ที่พรรคจะให้โอกาสลง
สมัครเลือกตั้งหรือไม่ หากพรรคไม่ให้ลง ตนก็ยืนยันว่าจะช่วยผู้สมัครคนอ่ืนของพรรคเหมือนเดิม ทั้งนี้ตนมั่นใจในความ
เป็นพรรคประชาธิปัตย์ เพราะตลอดเวลาที่พรรคร่วมรัฐบาลมามีผลงานปรากฏให้เห็นตลอด ซึ่งตนอยู่ในพื้นที่ก็เห็นว่า
ผลงานของพรรคประชาชนพอใจ ส่วนที่มีข่าวว่า ไม่ต้องการให้มีการสืบทอดทายาททางการเมืองนั้น ส่วนตัวเห็นว่าใคร
จะพูดอะไรก็พูดได้ แต่อยู่ที่การกระทำ การเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ พี่น้องประชาชนเท่านั้ น
เป็นผู้ตัดสิน 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2023023 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2023023
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"น้องเทพไท" ยื่นหนังสือเสนอตัวชิงเก้าอี้ ลต.ซ่อม เมืองคอน ลุ้น กก.บห.เคาะชื่อ 5 กพ.นี้ 

วันที่ 30 มกราคม 2564 

 

วันที่ 30 ม.ค.64นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการบริหารพรรค รับหนังสือ
แสดงเจตจำนงขอสมัครรับเลือกตั ้งซ ่อมส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมราช จากนายพงศ์ส ินธ ุ ์  เสนพงศ์ อดีตรอง
นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ซึ ่งเป็นน้องชายนายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ 

นายราเมศ กล่าวว่า ตนในฐานะเป็นกก.บห. รับหนังสือดังกล่าวแล้วจะมอบให้นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ทั้งนี้ พรรคได้เปิดรับสมัครสมาชิกท่ีมีความประสงค์จะลงสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. ถึง  1 
ก.พ. เมื่อทราบว่ามีผู้สมัครกี่คนแล้ว วันที่ 2 ก.พ.จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนประจำจังหวัด ในเขต
เลือกตั้งดังกล่าว และในวันที่ 3 ก.พ. ตัวแทนประจำจังหวัดจะรวบรวมแสดงความคิดเห็นส่งกลับไปยังพรรค จากนั้น
วันที่ 4 ก.พ.จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา เพ่ือนำเสนอรายชื่อผู้สมัครส.ส. ต่อคณะกก.บห.ในวันที่ 5 ก.พ.  

นายราเมศ กล่าวอีกว่า จากข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะส่งคนลงชิงนั้น ทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รู้สึกกังวล 
เพราะถือเป็นสิทธ์ของแต่ละพรรคอยู่แล้ว ส่วนมารยาททางการเมืองจะมีหรือไม่ ตนตอบแทนพรรคอื่นไม่ได้ แต่เรา
เชื่อมั่นในพ้ืนที่ตลอด ซึ่งเสียงประชาชนสะท้อนสำคัญท่ีสุด และพร้อมต่อสู้ทุกสถานการณ์ 

ด้านนายพงศ์สินธุ์ กล่าวว่า ตนเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มายาวนาน ทำงานด้านการเมืองทั้งท้องถิ่นจนถึง
ปัจจุบัน เชื่อว่าคนในพ้ืนที่รู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี ซึ่งการเสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้อยู่ที่พรรคจะให้ลงเลือกตั้ง
หรือไม่ หากพรรคไม่ให้ลงตนก็ยืนยันว่าจะช่วยผู้สมัครคนอ่ืนของพรรคเหมือนเดิม 

อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจในความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ เพราะตลอดเวลาที่พรรคร่วมรัฐบาลมามีผลงานปรากฎ
ให้เห็นตลอด ซึ่งตนอยู่ในพื้นที่ก็เห็นว่าผลงานของพรรคประชาชนพอใจ ส่วนที่มีข่าวว่าไม่ต้องการให้มีการสืบทอด
ทายาททางการเมืองนั้น เห็นว่าจะพูดอะไรก็พูดได้ แต่อยู่ที่การกระทำ การเมืองในจังหวัดนครศรีฯ ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่
ประชาชนเท่านั้นเป็นผู้ตัดสิน และสิ่งที่ตนทำมาก็จะทำต่อไป 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/216030 
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'พรรคกล้า' ส่ง 'สราวุฒ'ิ สู้เลอืกตั้งซ่อม จ.นครศรีฯ หวังได้ ส.ส. คนแรกเข้าสภา 

วนัที่ 30 มกราคม 2564 

 

'กรณ'์ หวังเลือกตั้งซ่อม ได้ ส.ส.คนแรกเข้าสภา เพิ่มโอกาสให้เราช่วยเหลือชาวนครฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

30 ม.ค.2564 กรณ์  จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่า การเลือกตั้งซ่อม เขต 3 
นครศรีธรรมราช เป็นสนามแรกของพรรคกล้า  

เหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมก็เพราะอดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ คุณเทพไท เสนพงศ์ ถูกศาลพิพากษาจำคุก
ในคดีทุจริตเลือกตั้งอบจ.นครศรีฯ นำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสิทธิ์ทางการเมือง 

สำหรับพรรคกล้าน ี ่ค ือ โอกาสสำคัญ เพราะจะเป็นการลงเล ือกตั ้งคร ั ้งแรกของผ ู ้สม ัครของพรรค  
วันเลือกตั้งซ่อมคือ วันที่ 7 มีนาคม โดยบังเอิญตรงกับ 'วันก่อตั้งพรรค' ประกาศ 4 อุดมการณ์อย่างเป็นทางการพอดี 
พวกเราตั้งพรรคกล้าขึ้นมา ก็เพราะเราอยากทำงานการเมืองแนวสร้างสรรค์ คือสร้างโอกาส สร้างความมั่งคั่งมั่นคง 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเราค่อยๆ รวบรวม ‘ผู้กล้า’ จากหลากหลายวงการมาช่วยกันกำหนดแนวทางสำหรับประเทศ
ในด้านต่างๆ 

ว่าที่ผู้สมัครของเรา คุณปิง นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์  ผู้กล้า นครศรีธรรมราช ก็เป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่เดินเข้า
มาหาเรา เพราะเขาเอาด้วยกับแนวคิดทางอุดมการณ์และนโยบายของพรรค และเห็นว่าเราให้โอกาสคนอย่างเขาที่ไม่
เคยลงสมัครมาก่อนแต่มีความตั้งใจมาช่วยชาวบ้านให้มีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทั้งหมดจะส่งผลได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนน
สนับสนุนที่เราจะได้รับในสนามเลือกตั้ง  

ดังนั้นการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ จะมีผลกับเราอย่างมาก การที่พรรคกล้าจะมี สส. คนแรกในสภาฯ จะเพิ่มโอกาส
ให้เราช่วยเหลือชาวนครฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

เราตั้งพรรคขึ้นมาก็ด้วยความหวังว่าจะได้ทำงาน เราพร้อมด้วย ผู้กล้า - นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่มาตั้งแต่
เดือนกันยายน และจากนี้ก็จะพยายามพบปะกับชาวชะอวด ชาวพระพรหม ชาวจุฬาภรณ์ และชาวเฉลิมพระเกียรติ ให้
มากที่สุดเพื่อรับรู้ความต้องการของพ่ีน้องทุกคน 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/920101 
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หลายพรรคการเมืองประกาศสู้ศึกเลือกตั้ง เขต 3 นครศรีธรรมราช / อภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รมต. 

วันที่ 30 ม.ค. 2564 

 

ช่วงนี้พรรคการเมืองหลายพรรคเริ่มออกมาเคลื่อนไหว ที่จะส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง จาก
การพ้นสภาพการเป็น สส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชของ นายเทพไท เสนพงศ์ ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจากกรณี
ร่วมกระทำผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นเจ้าของ
พื้นที่เดิมประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง และเข้ายื่นแสดงความจำนงได้ตั้งแต่เสาร์ที่ 30 มกราคม 
ไปถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพ่ือให้กรรมการบริหารพรรคคัดเลือก คุณสมบัติ และหาคนท่ีเหมาะสม ลงสนามเลือกตั้ง 

ขณะที ่ห ัวหน้าและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ประสานเสียงที ่จะต้องมีการนัดหมายประชุมกับ
กรรมการบริหารพรรคเรื่องนี้ ก่อนจะบอกได้ชัดเจนว่าจะส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งทั้งหัวหน้าและเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ ได้บอกชัดว่า ในสนามเลือกตั้งเขต 3 นี้ ผู้สมัครของพรรคแพ้ไปเพียง 2,000 เสียงเท่านั้น อีกทั้งการ
เลือกตั้งเป็นการแข่งขันทางการเมือง และเป็นเรื่องประชาธิปไตย จึงไม่ถือว่า เสียมารยาททางการเมือง อย่างที่ มีแกน
นำพรรคประชาธิปัตย์ท้วงติง 

ขณะที่มีพรรคน้องใหม่ อย่างพรรคกล้า ก็เปิดตัวไปแล้วว่าจะส่งผู้ลงสมัครลงชิงชัยด้วย และเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่
ก่อตั้งพรรค โดยการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดพ้ืนที่น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ที่สำคัญพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งกับทุกพรรค 

และเรื่องร้อนๆ ที่จะน่าจะเริ่มจะเข้มข้นขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
รายบุคคลถึง 10 คน แม้ว่าที่ผ่านจะมีความพยายามให้มีการแก้ไขญัตติที่อ่อนไหว แต่สุดท้ายก็ไม่ได้แก้ และมีการบรรจุ
ลงในวาระการประชุมแล้ว 

ซึ่งวันนี้ นายกรัฐมนตรีก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า มีความพร้อมจะชี้แจงในทุกประเด็น และบอกด้วยว่าเสถียรภาพ
ของรัฐบาล มีความเข้มแข็ง พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ไม่มีปัญหาใดๆ กัน ที่สำคัญ ซึ่งก็รวมถึงรัฐมนตรีทุกพรรคและทุก
คนพร้อมชี้แจงการอภิปรายในทุกประเด็นเช่นกัน 
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ขณะที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้บรรจุญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล เข้าวาระการประชุม
สภาแล้วและอยู่ระหว่างการประสานงานกับคณะรัฐมนตรี เพื่อยืนยันวันและเวลาที่คณะรัฐมนตรีจะมาชี้แจงการ
อภิปรายได ้

ขณะที่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ในฐานะ ประธานวิปรัฐบาล ระยะเวลาของการอภิปรายคาดว่าจะใช้เวลา 4 วัน 
ด้านพรรคเพ่ือไทย ก็เชื่อว่าสมาชิกผู้อภิปรายจะระวังเป็นพิเศษเพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/464604 
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เพื่อไทยสะดุ้ง! 'แรมโบ้' เตือนซ้ำรอย 'คณะก้าวหน้า' แพ้ทุกเขตทั่วประเทศ 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา  11.33 น. 

 

30 ม.ค.64 - นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ย้ำถึงการขอให้พรรคฝ่ายค้าน
โดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทย แก้ไขญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีเนื้อหาบางส่วนโยงถึงสถาบันโดย ว่า ขอให้นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ลองทบทวนอีกครั้งเพ่ือแก้ไขและถอนญัตตินี้เพราะยังพอมีเวลา แต่หากยังยืนยันที่จะอภิปรายญัตติ
นี้ ทั้งที่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยกำลังตกหลุมพลางพรรคการเมืองที่หวังคิดล้มล้างสถาบัน ก็คงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน
ประเทศท่ีจงรักภักดีผิดหวังและเสียใจที่สุด  และการอภิปรายญัตตินี้ก็ยังอาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นทั้งในและ
นอกสภาฯ ได้และในที่สุดพรรคเพ่ือไทยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เด็ดขาดกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปในครั้งนี้ 

นายสุภรณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตได้ โดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งใหญ่
อาจจะแพ้แบบถล่มทลาย เพราะคนที่รักสถาบันและเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย หากเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยสมรู้
ร่วมคิดจาบจ้วงก้าวล่วงล้มล้างสถาบัน จะโห่ขับไล่ประท้วงทุกพ้ืนที่ จนเดินหาเสียงแทบไม่ได้ และสุดท้ายประชาชนก็จะ
ไม่ลงคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่เขตเดียว อาจจะแพ้ทุกเขตท่ัวประเทศก็เป็นไปได้ 

“ที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วจากคณะก้าวหน้าของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  นายปิยบุตร แสง
กนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ที่มั่นใจในฐานเสียงของกลุ่มตัวเอง แต่จากการไปลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนายก 
อบจ. ไม่ว่าจะไปจังหวัดใด ก็โดนประชาชนในพื้นที่ที่รักสถาบันโห่ไล่แกนนำจนลงพื้นที่หาเสียงไม่ได้เลย ประชาชนไม่
เลือกกลุ่มนี้ จนทำให้ผลการเลือกตั้งแพ้ทั้งประเทศ 

"เตือนมาด้วยความหวังดีและเป็นห่วงพรรคเพื่อไทยที่มีฐานเสียงของประชาชนมากมาย เป็นพรรคการเมือง
ใหญ่ จึงไม่อยากให้หมดอนาคตเพราะไปเห็นด้วยกับพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันไม่เลิก อย่าเอาอนาคต
ทางการเมืองมาเสี่ยงกับคนพวกนี้เลย"   

อีกท้ังการนำเรื่องสถาบันมาอภิปรายในสภาฯยังถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ใครคิดก้าวล่วง คิดดึงฟ้าต่ำ คิด
มุ่งทำลายราชบัลลังก์ บุคคลนั้นก็จะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองและพรรคการเมืองก็เช่นกันจะล่มสลายถึงกาลวิบัติ เพราะบรรพ
บุรุษและประชาชนสาปแช่งเอาไว้ และประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์มีองค์พระสยามเทวาธิราช ที่คอยปกป้องคุ้มครองแผ่นดิน
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และประชาชนเอาไว้ ซึ่งหากบุคคลใดหรือพรรคเพื่อไทยไม่เชื่อคำทำนายที่คนโบราณพูดไว้  ก็ลองท้าทายกับอำนาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และอำนาจประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงดู"นายสุภรณ์กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91462 
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"แรมโบ้" เตือน "เพื่อไทย" ระวังซ้ำรอย "คณะก้าวหน้า" 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา  11.47 น. 

 

"แรมโบ้" เตือน "เพื่อไทย" หากยังไม่ถอนหรือแก้ไขญัตติเกี่ยวข้องกับสถาบันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อนาคตระวัง
สนามเลือกตั้งใหญ่ลงพื้นที่จะโดนเหมือน ธนาธร-ปิยบุตร –ช่อ พรรณิการ์ ไปที่ไหนโดนโห่ไล่ที่นั่น ผลเลือกตั้งแพ้ทั้ง
ประเทศ 

30 ม.ค.64  นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ย้ำถึงการขอให้พรรคฝ่ายค้าน
โดยเฉพาะพรรคเพื ่อไทย แก้ไขญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที ่มีเนื ้อหาบางส่วนโยงถึงสถาบันโดยขอให้นายสมพงษ์  
อมรวิวัฒน์ ผู ้นำฝ่ายค้านฯ ลองทบทวนอีกครั้งเพื่อแก้ไขและถอนญัตตินี้เพราะยังพอมีเวลา แต่หากยังยืนยันที่จ ะ
อภิปรายญัตตินี้ทั้งที่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยกำลังตกหลุมพลางพรรคการเมืองที่หวังคิดล้มล้างสถาบัน ก็คงทำให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศที่จงรักภักดีผิดหวังและเสียใจที่สุด  และการอภิปรายญัตตินี้ก็ยังอาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ขึ้นทั้งในและนอกสภาฯ ได้และในที่สุดพรรคเพ่ือไทยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เด็ดขาดกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปใน
ครั้งนี ้

นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตได้ โดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งใหญ่อาจจะแพ้แบบถล่มทลาย 
เพราะคนที่รักสถาบันและเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย หากเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยสมรู้ร่วมคิดจาบจ้วงก้าวล่วงล้ม
ล้างสถาบัน จะโห่ขับไล่ประท้วงทุกพื้นที่ จนเดินหาเสียงแทบไม่ได้ และสุดท้ายประชาชนก็จะไม่ลงคะแนนเลือกพรรค
เพ่ือไทยเลยแม้แต่เขตเดียว อาจจะแพ้ทุกเขตท่ัวประเทศก็เป็นไปได้ 

“ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วจากคณะก้าวหน้าของนายธนาธร จึงรุ่ งเรืองกิจ  นายปิยบุตร  
แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ที่มั่นใจในฐานเสียงของกลุ่มตัวเอง แต่จากการไปลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งนายก 
อบจ. ไม่ว่าจะไปจังหวัดใด ก็โดนประชาชนในพื้นที่ที่รักสถาบันโห่ไล่แกนนำจนลงพื้นที่หาเสียงไม่ได้เลย ประชาชนไม่
เลือกกลุ่มนี้ จนทำให้ผลการเลือกตั้งแพ้ทั้งประเทศ 
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ทั้งนี้ตนเองก็เตือนมาด้วยความหวังดีและเป็นห่วงพรรคเพื่อไทยที่มีฐานเสียงของประชาชนมากมาย เป็นพรรค
การเมืองใหญ่ จึงไม่อยากให้หมดอนาคตเพราะไปเห็นด้วยกับพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันไม่เลิก อย่า
เอาอนาคตทางการเมืองมาเสี่ยงกับคนพวกนี้เลย   

อีกท้ังการนำเรื่องสถาบันมาอภิปรายในสภาฯยังถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ใครคิดก้าวล่วง คิดดึงฟ้าต่ำ คิด
มุ่งทำลายราชบัลลังก์ บุคคลนั้นก็จะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองและพรรคการเมืองก็เช่นกันจะล่มสลายถึงกาลวิบัติ เพราะบรรพ
บุรุษและประชาชนสาปแช่งเอาไว้ และประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์มีองค์พระสยามเทวาธิราช ที่คอยปกป้องคุ้มครองแผ่นดิน
และประชาชนเอาไว้ ซึ่งหากบุคคลใดหรือพรรคเพื่อไทยไม่เชื่อคำทำนายที่คนโบราณพูดไว้  ก็ลองท้าทายกับอำนาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และอำนาจประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงดู " นายสุภรณ์กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456845 
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‘คอมมานโด’ รวบอดีตคนขับรถ กกต.กร่างใส่ทหาร อ้างเป็นเตรียมทหารรุ่น 36 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. 

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปพ. สั่งการให้ พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์  ผกก. 
วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ., พ.ต.ท.พีรณัฏฐ์ บุญค้ำพงศ์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. 
นำกำลังจับกุม นายสุริยัณห์ อาริยะ อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดแพร่ ในข้อหา “เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” 

หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า “เตรียมทหารรุ่น 36 สันดานเลวใหญ่คับซอย – ที่ซอยเรวดี 
นนทบุรี” ปรากฏเป็นภาพชายตัดผมเกรียน ใส่แมสก์ สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้นสีดำนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ 
ฮอนด้าคลิก ทะเบียน 1กฌ-3197 น่าน กำลังโต้เถียงกับผู้ที่ถ่ายคลิป โดยผู้ถ่ายคลิปบอกว่า “ขับรถดีๆ หน่อยเมาหรือ
เปล่า” ก่อนมีการยั่วยุกัน ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน และจากการตรวจสอบพบว่าชายดังกล่าวไม่ได้เป็น
นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 36 จริง 

พ.ต.อ.อภิสัณฐ์จึงนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจนพบนายสุริยัณห์ ซึ่งเคยเป็นพนักงานรัฐมีหน้าที่ขับรถของ กกต.จ.
แพร่ ได้ลักน้ำมันราชการ โดยนำรถยนต์ส่วนตัวไปเติมน้ำมัน และนำบิลใบเสร็จลงชื่อหน่วยงาน เมื่อถูกตรวจสอบพบ จึง
ถูกตั้งกรรมการและลงความเห็นว่าผิดจริงก่อนถูกไล่ออก และมีหมายจับของศาลจังหวัดแพร่ 

จากการสอบถามผู้ต้องหารับว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร หรือตำรวจ หรือจบจากโรงเรียนเตรียมทหาร
แต่อย่างใด เพียงแต่นำชื่อรุ่นดังกล่าวมาแอบอ้าง เพ่ือให้คู่กรณีซึ่งเป็นทหารเกรงใจ ซึ่งเลขรุ่น 36 ได้สุ่มมาจากอายุของ
ตนเอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามหมายจับก่อนคุมตัวส่ง สภ.เมืองแพร่ ดำเนินคดี 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/news_2554250 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/local/news_2554250


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

35 

 

 

จับอดีตพลขับ กกต.แพร่ อ้างเป็น นตท.รุ่น 36 กร่างใส่ชาวบ้าน 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 11.29 น. 

 

คอมมานโดบุกรวบอดีตพลขับ กกต.กร่างข่มขู ่ชาวบ้านอ้างเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ ่น 36 รุ่นเดียวกับ 
ผบก.ปพ. เผยประวัติสุดแสบแอบขโมยน้ำมันหลวงไปใช้จนโดนไล่ออกจากราชการ 

วันนี้ (30 ม.ค.) พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและ
เคร ื ่องม ือพิเศษ บก.ปพ. พ.ต.ท.พีรณัฏฐ ์ บ ุญค้ำพงศ์ สว.กก.ว ิเคราะห์ข ่าวและเคร ื ่องม ือพิเศษ บก.ปพ.  
นำกำลังจับกุม นายสุริยัณห์ อาริยะ อายุ 36 ปี ในข้อหา “เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือปฏิบตัิ
หร ือละเว ้นการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ โดยท ุจร ิต” ได ้ท ี ่บร ิ เวณหน ้าคอนโดฮาวาน ่า ลิ ฟว ิ ่ ง  ลาว ิดา ซ. เรวด ี  30  
ถ.ติวานนท์ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคลิปของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kung Ween (Gun) ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า “เตรียมทหารรุ่น 
36 สันดานเลวใหญ่คับซอย-ที่ซอยเรวดี นนทบุรี” โดยในคลิปเป็นภาพชายตัดผมเกรียน ใส่มาสก์ สวมเสื้อยืดสีขาว 
กางเกงขาสั้นสีดำนั่งอยู่บน จยย.ฮอนด้า คลิก ทะเบียน 1 กฌ 3197 น่าน กำลังโต้เถียงกับผู้ที่ถ่ายคลิป โดยผู้ถ่ายคลิป
บอกว่าขับรถดีๆ หน่อยเมาหรือเปล่า ชายผมเกรียนตะโกนตอบมาว่า “เด็กเมื่อวานซืนมึงอะ แล้วยกมือชี้หน้า กูเตรียม
นายร้อยรุ่น 36” ผู้ถ่ายคลิปถามว่าชื่ออะไร ทางชายผมเกรียนตอบว่า “ชื่อเหมือนพ่อมึงอะ” 

ต่อมา พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้การ บก.ปพ.ซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 36 ทราบเรื่องและรู้ว่าไม่ใช่
เพื่อนร่วมรุ่นแน่นอน จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 36 ด้วยกันให้นำกำลัง ออกตรวจสอบ 
จนกระทั่งทราบว่าผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปคือนายสุริยัณห์ ผู้ต้องหารายนี้ ก่อนจะพบว่าผู้ต้องหานั้นมีหมายจับของศาล
จังหวัดแพร่ ในคดีขโมยน้ำมันหลวงไปใช้ เนื่องจากก่อนหน้านายสุริยัณห์เป็นพนักงานของรัฐมีหน้าที่ขับรถของ กกต.จว.
แพร่ แต่ได้นำเอารถยนต์ส่วนตัวนำไปเติมน้ำมัน จากนั้นนำบิลใบเสร็จลงชื่อหน่วยงานมาเบิก ภายหลังถูกตรวจสอบพบก็
ถูกสั่งตั้งกรรมการสอบสวนและลงความเห็นว่าผิดจริงทำให้ถูกไล่ออก ก่อนจะมาก่อเหตุและถูกจับในที่สุด 
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จากการสอบสวนนายสุริยัณห์ผู้ต้องหารับสารภาพว่าไม่ได้เป็นทหาร หรือตำรวจ หรือว่าจบจากโรงเรียนเตรียม
ทหารแต่อย่างใด เพียงแต่ที่นำชื่อรุ่นดังกล่าวมาแอบอ้างก็เพื่อให้คู่กรณีซึ่งเป็นทหารเกิดความเกรงใจ ซึ่งเลขรุ่น 36 นั้น
ตนสุ่มมาจากอายุของตนเองที่ครบ 36 ไปเมื่อวันที่ 20 ม.ค.นี้เอง พร้อมกันนี้ตนก็ต้องขอโทษคู่กรณี เจ้าหน้าที่ทหาร 
ตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 36 ที่นำมาแอบอ้างชื่อรุ ่นจนสร้างความเสื่อมเสียให้กับรุ่นด้วย ภายหลังการ
สอบสวนจึงนำตัวส่ง สภ.เมืองแพร่ ดำเนินคดีต่อไป 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9640000009418 
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ผู้การสั่งจับเอง อ้างม่ัว นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 36 ในโซเชียล อดีตคนรถ “กกต.” 

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 05:20 น. 

 

หนุ่มหัวเกรียนอ้างเป็น นร.เตรียมทหารรุ่น 36 เบ่งใส่คู่กรณีจนมุม ผู้การฯ ตำรวจปฏิบัติการพิเศษ นักเรียน
เตรียมทหารรุ่น 36 ตัวจริง สั่งเพื่อนร่วมรุ่นตามลากคอถึงคอนโดที่พักย่านติวานนท์ หลังตรวจสอบพบหมายจับเก่าตั้งแต่
ปี 62 ขณะทำงานขับรถให้ กกต.จ.แพร่ แต่เอารถส่วนตัวไปเติมน้ำมันหลวง เลยถูกไล่ออก หลังจากนั้นหนีคดีมาตลอด 
เกมเพราะเบ่งออกสื่อโซเชียล สารภาพเสียงอ่อย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหาร-ตำรวจ ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้อง ส่ง สภ.เมือง
แพร่ ดำเนินคดี 

หนุ่มหัวร้อนอ้างเป็น นร.เตรียมทหารไม่รอด ถูกตำรวจจริงตามจับ เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 ม.ค. 
พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.สั่งการ ให้ พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ 
ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปฏิบัติการพิเศษ พ.ต.ท.พีรณัฏฐ์ บุญค้ำพงศ์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและ
เครื่องมือพิเศษ บก.ปฏิบัติการพิเศษ และ พ.ต.ต.ปฐมพงศ์ ทองจำรูญ สว.ปฏิบัติหน้าที่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ  บก. 
ปฏิบัติการพิเศษ นำกำลังจับกุมนายสุริยัณห์ อาริยะ อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัด (แทนศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 5) ที่ ทจ.1/2562 ลงวันที่ 15 พ.ค.62 ข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จับกุมผู้ต้องหาหน้าคอนโดฮาวาน่า ลิฟวิ่ง ลาวีดา ซอยเรวดี 30 ถนนติวา
นนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี 

พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง เผยว่า สืบเนื่องจากมีรายการข่าวช่องหนึ่งนำคลิปวิดีโอของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
มาเผยแพร่ ในคลิประบุข้อความว่า “เตรียมทหารรุ่น 36 สันดานเลวใหญ่คับซอย-ที่ซอยเรวดี นนทบุรี” ในคลิปเป็นภาพ
ชายตัดผมเกรียน ใส่แมสก์ สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้นสีดำ นั่งอยู่บนรถ จยย.ฮอนด้า คลิก ทะเบี ยน 1 กฌ 3197 
น่าน กำลังโต้เถียงกับผู้ที่ถ่ายคลิป ผู้ถ่ายคลิปบอกให้ขับรถดีๆหน่อย เมาหรือเปล่า ชายผมเกรียนตะโกนตอบมาว่า 
“เด็กเมื่อวานซืนมึงอ่ะ” แล้วยกมือชี้หน้า “กูเตรียมนายร้อยรุ่น 36” ผู้ถ่ายคลิปถามว่า “ชื่ออะไร” ชายผมเกรียนตอบ
ว่า “ชื่อเหมือนพ่อมึงอ่ะ” 

ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ กล่าวต่อว่า ตัวเองเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 36 เหมือนกัน เมื่อดูคลิปแล้วพบว่าไม่ใช่
เพ่ือนร่วมรุ่นแน่ สั่งการให้ พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปฏิบัติการพิเศษ นักเรียน
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เตรียมทหารรุ่น 36 เหมือนกัน นำกำลังออกสืบสวนหาตัว กระทั่งทราบว่าคู่กรณีที่ปรากฏในคลิปคือ นายสุริยัณห์ 
ตรวจสอบประวัติพบมีหมายจับศาลจังหวัดแพร่ ข้อหาดังกล่าวติดตัวอยู่ เนื่องจากนายสุริยัณห์เคยเป็นพนักงานของรัฐ  
มีหน้าที่ขับรถให้ กกต.จ.แพร่ ต่อมาลักน้ำมันหลวง นำรถยนต์ส่วนตัวไปเติมน้ำมันแล้วนำใบเสร็จลงชื่อหน่วยงาน เมื่อมี
คนตรวจสอบพบถูกตั้งกรรมการและลงความเห็นว่า ผิดจริง ถูกไล่ออก 

สอบสวนนายสุริยัณห์ให้การรับสารภาพว่า ตอนนี้ตกงาน ไม่ได้เป็นทหารหรือตำรวจ หรือจบจากโรงเรียน
เตรียมทหาร เพียงแต่นำชื่อรุ่นดังกล่าวมาแอบอ้าง เพ่ือให้คู่กรณีที่เป็นทหารเกรงใจ ส่วนที่อ้างเลขรุ่น 36 สุ่มมาจากอายุ
ของตัวเอง ที่ครบ 36 ปี เมื่อวันที่ 20 ม.ค. พร้อมกล่าวขอโทษคู่กรณี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และนักเรียนเตรียม
ทหารรุ่น 36 ที่แอบอ้างชื่อรุ ่น สร้างความเสื่อมเสียให้ดังกล่าว หลังสอบสวนเบื้องต้นควบคุมตัวส่ง สภ.เมืองแพร่ 
ดำเนินคดีตามหมายจับต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2023103 
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การเมืองท้องถิ่นเมือนคอน ระอุ จ้าง1ล้านปลิดชีพคู่แข่ง มือลั่นไกหักหลัง ตร.ตามรวบคนจ้าง 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 14:30 น. 

 

  การเมืองท้องถิ่นเมือนคอน ระอุ จ้าง1 ล้านปลิดชีพคู่แข่ง มือลั่นไกหักหลัง ตร.ตามรวบคนจ้าง รองผู้การฯ 
จังหวัด เค้นสอบด้วยตัวเอง เจ้าตัวปฏิเสธ 

วันที่ 30 ม.ค.2564 ที่สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ธีระพล พุ่มชัย รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งสง พร้อมกำลัง
ตำรวจได้นำหมายจับศาลจังหวัดทุ่งสงที่ 28/2564 ลงวันที่ 29 ม.ค.64 เข้าจับกุมตัว นายอำพล อายุ 61 ปี และ
หมายจับศาลจังหวัดทุ่งสงที่ 29/2564 เข้าจับกุมนายพสิษฐ์ อายุ 54 ในข้อหาร่วมกันจ้างวานฆ่าผู้อื่น 

โดยเจ้าหน้าที ่สามารถจับกุมตัวนายอำพล ซึ ่งมีตำแหน่งเป็นเลขานายกอบต. ได้ที ่ร ้านกาแฟแห่งหนึ่ง  
ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง พร้อมปืนขนาด 9 มม. 1 กระบอก กระสุนปืนจำนวนหนึ่ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอำพล 
ไปสอบสวนที่ สภ.ทุ่งสง ส่วนนายพสิษฐ์ ไหวตัวทันหลบหนีไปก่อน ทำให้ยังไม่สามารถจับกุมตัวได้ 

พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รอง ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช เดินทางไปที่ สภ.ทุ่งสง เพื่อสอบปากคำนายอำพล
ด้วยตัวเอง เบื้องต้นนายอำพล ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ส่วน สาเหตุการจ้างวานฆ่าในครั้งนี้ มีนายเฉลิมภพ (ขอ
สงวนนามสกุล)ผู้เสียหาย ได้ประกาศตัวจะลงสมัครเลือกตั้งนายก อบต. จึงถูกนายอำพล วางแผนเพื่อสกัดคู่แข่งทางการ
เมือง และประสานกับนายพสิษฐ์ จัดหามือปืนมาสังหารนายเฉลิมภพ 

ต่อมานายพสิษฐ์ ได้ติดต่อนายชัย (ขอสงวนนามสกุล) ให้จัดหามือปืนอีกทอดหนึ่ง และไปว่าจ้างนายเคว็ด (ขอ
สงวนนามสกุล) มือปืน ในวงเงิน 1,000,000 บาท จะจ่ายเงินมัดจำ 100,000 บาท แต่ปรากฏว่านายเคว็ด มือปืนได้หัก
หลัง นำเรื่องไปบอกนายเฉลิมภพ จนนำไปสู่การแจ้งความ ก่อนมีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายศาลเข้าทำการ
จับกุมตัวนายอำพล ในที่สุด 

สำหรับนายเฉลิมภพ ผู้เสียหายนั้น เตรียมตัวที่จะลงสมัครแข่งขันการเลือกตั้งนายกอบต. และเป็นตัวเต็งคน
หนึ่งในพื้นที่ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความหวั่นไหวว่าจะแพ้เลือกตั้ง จึงมีการวางแผนดังกล่าว เพ่ือเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม 
แต่ปรากฏว่ามือปืนที่ทีมบงการไปว่าจ้างกลับหักหลัง ทำให้เรื่องแดงขึ้นมา ซึ่งทางตำรวจยังเชื่อว่าทีมบงการในกลุ่มนี้
น่าจะมีมากกว่า 2 คน และจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาต้นตอต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5849107 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5849107
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ตำรวจจับเลขานายก อบต.วางแผนฆ่าว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 16:01 น. 

 

นครศรีธรรมราช- การเมืองท้องถิ่นระอุ มือปืนหักหลังผู้บงการ ตำรวจทุ่งสง จับกุมเลขานายก อบต.นาโพธิ์ วางแผนฆ่า
ว่าที่ผู้สมัครนายกอบต.คู่แข่ง เจ้าตัวให้การปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา 

เมื่อวันที่ 30ม.ค.64 ที่ สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ธีระพล พุ่มชัย รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งสง พร้อมกำลัง
ตำรวจได ้นำหมายจับศาลจังหว ัดทุ ่งสงที ่  28/2564 ลงว ันที ่  29 ม.ค.64 เข ้าจ ับกุมต ัวนายอำพล คงหอม 
อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 206 หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง และหมายจับศาลจังหวัดทุ่งสงที่ 29/2564 เพ่ือจับกุมนายพสิษฐ์ 
จินดาวงศ์ อายุ 54 อยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ 9 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง ในข้อหาร่วมกันจ้างวานฆ่าผู้อ่ื นแต่ผู้ถูกจับกุมยังไม่ได้
กระทำความผิด 

เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวนายอำพล ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขานายก อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง ได้ที่ร้านกาแฟชุมชน
ของหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง พร้อมอาวุธปืนขนาด 9 มม.จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนจำนวนหนึ่ง จากนั้น
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว ไปสอบสวนที่ สภ.ทุ่งสง ส่วนนายพสิษฐ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับอีกคนไหวตัวทันหลบหนีไปก่อน
แล้ว 

ต่อมา พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รอง ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช เดินทางไปที่ สภ.ทุ่งสง เพื่อสอบปากคำนาย
อำพลฯ ด้วยตัวเอง เบื้องต้นนายอำพลฯ ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ส่วนสาเหตุการจ้างวานฆ่าในครั้งนี้ มีนายเฉลิม
ภพ (ขอสงวนนามสกุล) ถือว่าเป็นผู้เสียหายได้ประกาศตัวจะลงสมัครเลือกตั้งนายก อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จึงถูกนายอำ
พลวางแผนเพื่อสกัดคู่แข่งทางการเมือง และประสานกับนายพสิษฐ์จัดหามือปืนมาสังหารนายเฉลิมภพ 

ต่อมา นายพสิษฐ์ ได้ติดต่อนายชัย (ขอสงวนนามสกุล) บ้านอยู่ ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง ให้จัดหามือปืนอีกทอดหนึ่ง 
และไปว่าจ้างนายเคว็ด (ขอสงวนนามสกุล) มือปืน บ้านอยู่ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ในวงเงิน 1,000,000 บาท  
จะจ่ายเงินมัดจำ 100,000 บาท แต่ปรากฏว่านายเคว็ดมือปืนหักหลัง นำเรื่องไปบอกนายเฉลิมภพจนนำไปสู่การแจ้ง
ความ ก่อนมีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายศาลเข้าทำการจับกุมตัวนายอำพล 

สำหรับนายเฉลิมภพฯ ผู้เสียหาย เตรียมตัวที่จะลงสมัครแข่งขันการเลือกตั้งนายก อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช และเป็นตัวเต็งคนหนึ่งในพื้นที่ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิ ดความหวั่นไหวว่าจะแพ้เลือกตั้ง จึงมีการ
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วางแผนฆ่าเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ตำรวจยังเชื่อว่าทีมบงการในกลุ่มนี้น่าจะมีมากกว่า 2 คน และจะเร่งสืบสวน
สอบสวนขยายผลต่อไป. 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/social/local/644064 
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มติที่ประชุม กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้ สสร. ต้องยกร่างดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน 

วันที่ 29 มกราคม 2564 

 

 วันนี้ (29 มกราคม) สมคิด เชื้อคง โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
แถลงข่าวถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้มีการลงมติในมาตรา 256/13 เรื่องกรอบการ
ทำงานของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยผลการลงมติกรรมการเสียงข้างมากจำนวน 19 ต่อ13 เสียงกำหนดให้ 
สสร. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ตามร่างของพรรคร่วมรัฐบาลในวันการยกร่างรัฐธรรมนูญ  โดย
กรรมาธิการบางท่านเสนอ 180 วัน แต่ไม่มีผู้เห็นด้วย ซึ่งกรรมาธิการขอสงวนความเห็นไว้ 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องให้อำนาจ สสร. ตั้ง กมธ. ยกร่างเอง แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าต้องให้กรอบการตั้งด้วย 
ซึ่งคาดว่าอาจเป็นไปได้ที่จะให้ สสร. ตั้งกรรมาธิการยกร่างเอง แต่ยังไม่มีข้อยุติ ในที่ประชุมจึงมอบหมายให้ผู้แทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำเนินการยกร่างในเบื้องต้น เพ่ือส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง  

อย่างไรก็ตาม คาดว่าคณะกรรมาธิการจะพิจารณากรอบการดำเนินงานได้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2564 และจะเชิญสมาชิกรัฐสภาผู้ขอแปรญัตติ ทั้ง 109 คน มาชี้แจงเหตุผล และอธิบายรายละเอียดคำแปรญัตติ ในวันที่ 5 

กุมภาพันธ์นี้ จากนั้นฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 

อ้างอิง : https://thestandard.co/commission-constitutional-amendments-agree-constituent-assembly/ 

  

https://thestandard.co/commission-constitutional-amendments-agree-constituent-assembly/
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ปชป.หนุนที่มา สสร.200 คนจากเลือกตั้งท้ังหมดเพราะปชช.ได้มีส่วนร่วม 

วันที่ 30 มกราคม 2564 

 

 "ราเมศ รัตนะเชวง" เห็นด้วยกับมติกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สสร.มาจากการเลือกตั้ง 200 คน เพราะประชาชน
จะได้มีส่วนร่วมมากข้ึน ยันจุดยืนประชาธิปัตย์ค้านแก้ ม.112 ปัดกฎหมายเป็นตัวปัญหา แต่อยู่ที่บุคคล 

30 มกราคม 2564 นายราเมศ รัตนะเชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญนั้น พรรคเห็นด้วยกับมติที่ให้ สมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือ สสร. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ จำนวน 200 คนประเด็นนี้ถือว่าจะมีผลให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ส่วนผู้เชี่ยวชาญในการร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าการตั้งกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญในชั้น สสร. 
ก็สามารถให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่น่าเสียดาย คือ ในส่วนของเยาวชน เมื่อให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด 200 

คน การเข้ามาโดยการเลือกตั้งอาจยากลำบากมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าจะมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแน่นอน 
และเห็นด้วยกับการใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เพราะจะทำให้ สสร. แต่ละจังหวัด ได้บุคคลที่หลากหลายมากข้ึน 

ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลชูประเด็นแก้มาตรา 112 นั้น ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีนโยบายแก้มาตรา
ดังกล่าว เพราะมาตรา 112 ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน หากมองว่าเป็นการกระทำความผิด 
ก็ให้ว่าไปตามกฎหมาย และเป็นการกระทำความผิดส่วนตัว ไม่ใช่กฎหมายมีปัญหา 

 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378814650 
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ปชป.พร้อมแจงศึกซักฟอก ลั่น สุจริต ไม่จำเป็นต้องกลัว หนุน 200 สสร.มาจาก ลต. 

วันที่ 30 ม.ค. 2564 เวลา 11:11 น. 

 

โฆษกปชป. เผย อภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมชี้แจงรวมถึงผลงาน ขออภิปรายยึดข้อบังคับ ย้ำ ซื่อสัตย์ สุจริต จึงไม่
จำเป็นต้องกลัว หนุน สสร. มาจากการเลือกตั้ง 200 คน เชื่อ ปชช. มีส่วนร่วมมากข้ึน 

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 64 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า  
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน จะเป็นข้อเท็จจริงตั้งต้น เมื่อฝ่ายค้านกล่าวถึงเรื่องอะไร รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่
ไว้วางใจก็ย่อมมีสิทธิที ่จะพูดชี้แจงในเรื่องนั้นได้ทุกประเด็นเช่นกัน หากการอภิปรายเกี่ยวข้องพาดพิงถึงสถาบัน 
หลักการคือไม่สามารถกล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็น และหากมีการพาดพิงถึงสถาบัน สนับสนุนให้รัฐบาลชี้แจง
ให้ประชาชนเห็นว่ามีพรรคการเมืองใดท่ีไปเห็นดีเห็นงามให้มีกลุ่มบุคคลมาก้าวล่วงสถาบัน   

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า ส่วนรัฐมนตรีของพรรค ที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งสองท่านได้มีการเตรียมข้อมูลอย่างละเอียด รวมถึงผลการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา เพ่ือให้เห็นว่า
มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต มีรายงานข่าวจากผู้หวังดีว่าข้อมูลที่จะนำมาอภิปรายยังไม่มี
ความชัดเจนใดๆเลย จึงมีความพยายามโยงข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง 

นายราเมศ กล่าวว่า ขอให้มีการอภิปรายโดยยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพราะหากอภิปรายโดยไม่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ส.ส.ของพรรคก็พร้อมที่จะลุกขึ้นเพื่อติงให้การอภิปรายอยู่ในกรอบในเกณฑ์ ของข้อบังคับ การอภิปรายไม่
ไว้วางใจครั้งนี้ พร้อมชี้แจงเต็มท่ี 

นายราเมศ กล่าวถึง ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ว่า พรรคเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการที่มีมติให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สสร. มีจำนวน 200 คน มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั่วประเทศ ประเด็นนี้ก็ต้องถือว่าจะมีผลให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมาก
ยิ่งขึ้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญในการร่างรัฐธรรมนูญเชื่อว่าการตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในชั้น สสร ก็สามารถให้หลาย
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ที่น่าเสียดายคือในส่วนของเยาวชนเมื่อให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน การเข้ามาโดยการ
เลือกตั้งอาจจะมีความยากลำบากมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าจะมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแน่นอน  การใช้เขต
จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งประเด็นนี้ก็เห็นด้วยเพราะจะทำให้การเลือกตั้ง สสร แต่ละจังหวัดได้บุคคลที่หลากหลายมากขึ้น  
คนดีๆก็จะมีโอกาสเข้ามาเป็น สสร มากยิ่งขึ้น   
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 นายราเมศกล่าวต่อว่า พรรคมีนโยบายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญชัดเจน ในวาระ 2 และ วาระ 3 พรรคพร้อมผลักดัน
อย่างเต็มที่ และความคิดเห็นเพิ่มเติมที่พรรคได้เตรียมไว้ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก ส.ส. อดีต ส.ส.บุคลากรของพรรค 
รวมถึงประชาชน ก็จะมีการสะท้อนให้กรรมาธิการในส่วนของพรรคได้นำไปพิจารณาร่วมกันกับคณะ กมธ วิสามัญร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/644044 
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พท.ดักคอ รบ.- ส.ว. อย่าขวางการแก้รธน.วาระ 2-3 ชี้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งเป็นความหวังรธน.ฉบับประชาชน 

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11:56 น. 

 

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พ.ศ…. เสียงส่วนใหญ่มีมติให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) จำนวน 200 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ตามที่
พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านได้ร่วมกันเสนอนั้น ถือเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสพิจารณาเลือก ส.ส.ร. มา
เป็นตัวแทนในการสะท้อนความเห็นและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นหนทางที่ จะนำไปสู่การมี
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะแสดงความจริงใจกับประชาชนในการสร้างประชาธิปไตย 
โดยไม่สร้างอุปสรรคขัดขวางกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ รัฐธรรมนูญถือเป็นเสาหลักของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญซึ่งเขียนภายใต้อำนาจคณะรัฐประหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่สูงขึ้น ประชาชนไม่มีปากเสียง การแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนล่าช้ายากลำบาก ดังนั้นการ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถือเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของประเทศไทย หาก ส.ส.พรรครัฐบาล และ ส.ว.แต่งตั้ง 
ร่วมกันคว่ำร่างในการประชุมรัฐสภา วาระ 2 และ 3 จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการทำให้ประเทศมืดมน 
ล้าหลังและพัฒนาไม่ทันเพื่อนบ้าน ซึ่งก่อนเกิดการรัฐประหาร 2549 ประเทศไทยมีอันดับความโปร่งใสอยู่ที่ 59 ของโลก 
แต่ล่าสุดตกไปอยู่ในอันดับ 104 ของโลกแล้ว 

น.ส.อรุณี กล่าวอีกว่า การที่ไทยมีผู้นำที่มีที่มาจากความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งให้อำนาจ ส.ว.เลือก
นายกรัฐมนตรีที่ไร้ความสามารถ ได้ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่าหลายประเทศใน
อาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเวียดนาม ยืนยันได้จากอันดับการส่งออกข้าวไทยแพ้เวียดนามหลายครั้ง โดยในปี 
2563 ไทยส่งออกข้าวตกไปอยู่อันดับ 3 รองจากอินเดียและเวียดนาม ที่ได้อันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ เมื่อประเทศใด
ส่งออกข้าวได้มากขึ้น ชาวนาจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย ต่างจากชาวนาไทย ที่มีรายได้เฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน 

"รัฐบาลยังปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ 3.1 ล้านล้านบาท แต่มีการตั้งงบขาดดุล
เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงการกู้ที ่เพิ ่มขึ้นและยังไม่มีการปรับลดงบประมาณด้านความมั่นคง เพื่อนำไปจัดสรรช่วยเหลือ
เกษตรกรและประชาชนที่กำลังลำบาก ไม่มีผู้นำประเทศใดในโลกที่ปรับลดงบประมาณของประเทศลง เพราะมีแต่จะทำ
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ให้ประเทศถอยหลัง งบประมาณควรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศให้ไปข้างหน้า จึงหวังว่าการแก้ไขท่ีมาของ 
ส.ส.ร.จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้คนไทยหลุดพ้นจากผู้นำที่พาประเทศไปสู่วิบากกรรมแห่งความล้าหลังได้"โฆษก
รบ.กล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/216193 
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'คารม' ตอกอดีตนักโทษ ม.112 เปลี่ยนทนายสุดท้ายถูกจำคุก เมิน 'โตโต'้ กล่าวหาเนรคุณ 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 18:11 น. 

 

30 ม.ค.64 - นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงกรณีระบุจุดยืนไม่แก้ไข ป.
อาญา ม.112 ซึ่งสวนทางจุดยืนพรรค และถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์โจมตี ว่า ตนเคยทำคดี 112 เล่าให้ฟังสั้นๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ด้วยคือ ทำให้นายอุทัย สุวรรณเวียง ที่ จ.ร้อยเอ็ด ผมตั้งใจทำ แล้วสุดท้ายคดีนั้นก็แค่รอลงอาญา เป็นชาวบ้าน 
แล้วผมไม่เคยได้ค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว ผมเป็นคนร้อยเอ็ด ตอนนั้นก็ไม่ได้จะหวังอะไร ระยะเวลาห่างจากการ
เลือกตั้งปี 2562 ที่ผมได้เป็น ส.ส.ด้วย และผมไม่ไปตอบโต้คุณโตโต้ (นายปิยรัฐ จงเทพ แกนนำกลุ่มวีโว่ ที่ออกมา
วิจารณ์นายคารมว่าเนรคุณ) หลายคนแสดงความเห็นต่างกับคุณโตโต้เยอะ ไม่เป็นไร” นายคารม  

นายคารม ยังกล่าวถึงกรณีที่นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เขียนจดหมาย
เปิดผนึกให้พรรคก้าวไกลขับนายคารมพ้นพรรค ว่า นายสมยศถูกกล่าวหากระทำผิด 112 ตนทำคดีนี้เพราะนายสุวิทย์ 
ทองนวล ทนายความ มาพูดคุยกันทำคดีร่วมกัน ระหว่างทำคดีมีนายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาล
อาญา มาทำคดีนี้ด้วย ที่นายสมยศพูดทำนองว่าตนไม่ใส่ใจคดี คำพูดนี้ตนเสียหาย เขาก็เปลี่ยนทนาย สุดท้ายก็ถูกจำคุก 
เราเข้าใจ เห็นใจ แต่ไม่อยากไปตอบโต้ เวลาหมอรักษาคนไข้ คนไข้หายก็ชมหมอ เวลาทนายว่าความให้ชนะเขาก็ชม 
เรื่องนี้สองมุม ตนไม่ไปตอบโต้กล่าวหา   

“ผมก็เห็นใจคุณสมยศที่เขาลำบาก ชื่นชมที่มีอุดมการณ์ แต่ประชาธิปไตยมันต้องเห็นต่างได้ เรื่องการที่ถูก
ดำเนินคดีแล้วสุดท้ายต้องไปแพ้คดีมันมีเงื่อนไขเยอะ โดยเฉพาะความผิดตาม ม.112 มีอะไรเยอะ เพราะผ่านหลายศาล 
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ก็มีการกลั่นกรอง จะบอกว่าทนายทำไม่เต็มที่ ทำอะไรอย่างนี้แล้วแต่ ผมทำตอนนั้นก็
ไม่ได้เพราะต้องการมีชื่อเสียง ผมทำคดีของกลุ่มแกนนำ นปช. ตอนนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่แล้ว อันนี้เนื่องจากเขามาพาดพิง
กล่าวหาผม แต่ไม่เป็นไร ถือว่าขณะนี้ผมอยู่ในฐานะเป็น ส.ส. เป็นบุคคลสาธารณะ มีบ้างก็ไม่เป็นไร” นายคารม กล่าว  
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เมื่อถามว่าการใช้ ม.112 เราเห็นปัญหาอื่นหรือไม่ และพร้อมพูดคุยเปลี่ยนท่าทีหรือไม่ นายคารม กล่าวว่า “ผม
มีความเห็นเยอะมาก ลึกซึ้งพอสมควร แต่ไม่อยากอธิบายเพราะมันกระทบเยอะ อันนี้บอกได้เลย จึงไม่เปลี่ยน เอาเป็น
ว่าไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนลักษณะไหนผมไม่เซ็น ผลกระทบผมก็ยอมรับ คือมันพูดไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้หรอก อันนี้เป็นเชิง
หลักการคือไม่แก้”นายคารม กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91484 
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"คารม"โต้"สมยศ"ประชาธิปไตยต้องเห็นต่างได้ เห็นใจลำบากหลังแพ้คดี ม.112. เมิน"โตโต้"โจมตี 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 20:52 น. 

 

วันที่ 30 ม.ค.64 นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมถึงกรณีระบุจุดยืน
ไม่แก้ไข ป.อาญา ม.112 ซึ่งสวนทางจุดยืนพรรค และถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์โจมตี ว่า ตนเคยทำคดี 112 เล่าให้ฟัง
สั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ด้วยคือ ทำให้นายอุทัย สุวรรณเวียง ที่ จ.ร้อยเอ็ด ผมตั้งใจทำ แล้วสุดท้ายคดีนั้นก็แค่รอลงอาญา 
เป็นชาวบ้าน แล้วผมไม่เคยได้ค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว ผมเป็นคนร้อยเอ็ด ตอนนั้นก็ไม่ได้จะหวังอะไร ระยะเวลา
ห่างจากการเลือกตั้งปี 2562 ที่ผมได้เป็น ส.ส.ด้วย และผมไม่ไปตอบโต้คุณโตโต้ (นายปิยรัฐ จงเทพ แกนนำกลุ่มวีโว่ )
หลายคนแสดงความเห็นต่างกับคุณโตโต้เยอะ ไม่เป็นไร” นายคารม  

นายคารม ยังกล่าวถึงกรณีที่นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เขียนจดหมาย
เปิดผนึกให้พรรคก้าวไกลขับนายคารมพ้นพรรค ว่า นายสมยศถูกกล่าวหากระทำผิด 112 ตนทำคดีนี้เพราะนายสุวิทย์ 
ทองนวล ทนายความ มาพูดคุยกันทำคดีร่วมกัน ระหว่างทำคดีมีนายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาล
อาญา มาทำคดีนี้ด้วย ที่นายสมยศพูดทำนองว่าตนไม่ใส่ใจคดี คำพูดนี้ตนเสียหาย เขาก็เปลี่ยนทนาย สุดท้ายก็ถูกจำคุก 
เราเข้าใจ เห็นใจ แต่ไม่อยากไปตอบโต้ เวลาหมอรักษาคนไข้ คนไข้หายก็ชมหมอ เวลาทนายว่าความให้ชนะเขาก็ชม 
เรื่องนี้สองมุม ตนไม่ไปตอบโต้กล่าวหา   

“ผมก็เห็นใจคุณสมยศที่เขาลำบาก ชื่นชมที่มีอุดมการณ์ แต่ประชาธิปไตยมันต้องเห็นต่างได้ เรื่องการที่ถูก
ดำเนินคดีแล้วสุดท้ายต้องไปแพ้คดีมันมีเงื่อนไขเยอะ โดยเฉพาะความผิดตาม ม.112 มีอะไรเยอะ เพราะผ่านหลายศาล 
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ก็มีการกลั่นกรอง จะบอกว่าทนายทำไม่เต็มที่ ทำอะไรอย่างนี้แล้วแต่ ผมทำตอนนั้นก็
ไม่ได้เพราะต้องการมีชื่อเสียง ผมทำคดีของกลุ่มแกนนำ นปช. ตอนนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่แล้ว อันนี้เนื่องจากเขามาพาดพิง
กล่าวหาผม แต่ไม่เป็นไร ถือว่าขณะนี้ผมอยู่ในฐานะเป็น ส.ส. เป็นบุคคลสาธารณะ มีบ้างก็ไม่เป็นไร” นายคารม กล่าว  

เมื่อถามว่าการใช้ ม.112 เราเห็นปัญหาอื่นหรือไม่ และพร้อมพูดคุยเปลี่ยนท่าทีหรือไม่ นายคารม กล่าวว่า “ผม
มีความเห็นเยอะมาก ลึกซึ้งพอสมควร แต่ไม่อยากอธิบายเพราะมันกระทบเยอะ อันนี้บอกได้เลย จึงไม่เปลี่ยน เอาเป็น
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ว่าไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนลักษณะไหนผมไม่เซ็น ผลกระทบผมก็ยอมรับ คือมันพูดไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้หรอก อันนี้เป็นเชิง
หลักการคือไม่แก้”นายคารม กล่าว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/216089 

  

https://siamrath.co.th/n/216089
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‘วิรัช’เผยศึกซักฟอก 4 วัน ลงมติ 1 วัน โยนถาม ‘สิระ’ หากฝ่ายค้านแก้เกม ประท้วงกลับ 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:45 น. 

 

วิรัช” เผยศึกซักฟอก อภิปราย 4 วัน ลงมติ 1 วัน หากฝ่ายค้านประท้วงกลับ ต้องถาม “สิระ” 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจจะยังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ มีการอภิปรายทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 
และมีการลงมติในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ส่วนกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) บอกว่าหาก
รัฐบาลมีการใช้เกมประท้วงในขณะที่อภิปรายและฝ่ายค้านก็จะประท้วงกลับ นายวิรัชกล่าวติดตลกว่า ในส่วนนี้ต้องไป
ถามนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรค พปชร. 

เมื่อถามถึงกรณีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางพรรคจะ
ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งด้วยหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องไปถามนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค เนื่องจากเป็น
ผู้ดูแลเรื่องนี ้

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2554732 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2554732
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"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง กกต.สอบ "สิระ" แจกข้าวสารหม่ืนถุงช่วงโควิดมูลค่าเกินกำหนดหรือไม่ 

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09:07 น. 

 

"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง กกต.สอบ "สิระ เจนจาคะ"แจกข้าวสารหมื่นถุงช่วงโควิดมูลค่าเกินกำหนดหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่
นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตหลักสี่ -จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ ได้แจกข้าวสารให้ประชาชนชาว
หลักสี่ จตุจักร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านแจกข้าวสาร จำนวน 10,000 ถุง ถุงละ 5 
กิโลกรัม ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เขตหลักสี่-จตุจักรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.63 ที่ผ่านมา
นั้น 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

"สิระ"ชี้จำกัดส.ส.บริจาคไม่เกิน3แสนเป็นอุปสรรคช่วยปชช.สู้โควิด-19 

ล่าสุดในช่วงปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมานายสิระ ก็ยังได้ดำเนินการแจกข้าวสารให้ประชาชนชาวหลักสี่ จตุจักร ที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในช่วงสถานการณ์โควิด รวมถึงมีการแจกหน้ากากอนามัยเพ่ือ
ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิดด้วย  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ในนามกลุ่มเพื่อนสิระ จำนวน 10,000 ถุงอีกครั้ง เมื่อนับ
รวมการแจกข้าวสารทั้ง 2 รอบก็จะตกอยู่ที่ 20,000 ถุง ส่วนหน้ากากก็น่าจะประมาณ 20,000 ชิ้นเช่นกัน ซึ่งข้าวสารที่
แจกเมื่อตรวจสอบราคาที่วางขายในท้องตลาดจะตกถุงละ 79 บาท รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ส่วนหน้ากากอนามัย
ประมาณ 50,000 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,630,000 บาท 

การที่ ส.ส.แจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นสิ่งที่ดี สามารถทำได้ เพราะถือว่า
เป็นการการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ แต่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้ง
ต่อไป พ.ศ. 2561 ด้วย ซึ่งได้กำหนดโดยมีราคาหรือมูลค่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท แต่
หากเป็นการให้ที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้นำไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.62 ที่ผ่านมา กกต.กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคนได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

ดังนั้นการที่นายสิระ เจนจาคะ ได้แจกข้าวสารและหน้ากากให้ประชาชนชาวหลักสี่ จตุจักร ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้ง
ของตนเองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากถึงประมาณ 1,630,000 บาท ซึ่งเกินไปกว่าที่ กกต.กำหนดไปมากแล้ว 
จึงอาจเป็นเหตุทำให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายสิระอาจไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกเพราะแค่ค่าสมัครอย่าง
เดียวก็ 10,000 บาทแล้ว 

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อสั่งการให้เลขาธิการ กกต.ตรวจสอบและบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนด โดยจะเดินทางไปยื่นเรื่องในวัน
จันทร์ที่ 1 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการ อาคาร B หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456899 
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'ศรีสุวรรณ' ฟาด 'สิระ' เตรียมบุกกกต. จี้สอบปมแจกข้าวสาร-แมสก์ช่วงโควิด ส่อวืดเลือกตั้งครั้งหน้า 

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09:40 น. 

 

มวยถูกคู่! 'ศรีสุวรรณ' ฟาด 'สิระ' เตรียมบุกกกต. จี้สอบปมแจกข้าวสาร-หน้ากากอนามัยช่วงโควิด เกินมูลค่าที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม่ ส่อวืดเลือกตั้งครั้งหน้า 

วันที่ 31ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่นายสิระ เจนจาคะ 
ส.ส.กทม.พลังประชารัฐ แจกข้าวสาร 1 หมื่นถุงๆ 5กิโลกรัม ให้ประชาชนชาวหลักสี่ จตุจักร ที่ได้รับผลกระทบจากโค
วิด-19 เมื่อเดือนเม.ย.-พ.ค.63 ที่ผ่านมา และช่วงใหม่ 2564 จำนวน 1 หมื่นถุง รวมถึงแจกหน้ากากอนามัย 2หมื่นชิ้น 
เพ่ือใช้ป้องกันการแพร่ระบาด ในนามกลุ่มเพื่อนสิระ เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นสิ่งที่ดีและสามารถทำได้ 
เมื ่อมีเหตุอันสมควรและเพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู ้ประสบภัยพิบัติ แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุ
อันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 
กำหนดโดยมีราคาหรือมูลค่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะให้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท หากเกินกว่าจำนวนที่กำหนด
กฎหมายกำหนดให้นำไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อ 
24 มี.ค.62 กกต.กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคนได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

ซึ่งการแจกข้าวและหน้ากากอนามัย ของนายสิระ มูลค่าประมาณ 1,630,000 บาท เกินกว่าที่ กกต.กำหนด จึง
อาจเป็นเหตุทำให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายสิระอาจไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก เพราะแค่ค่าสมัครอย่าง
เดียวก็ 1 หมื่นบาทแล้ว 
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ดังนั้นทางสมาคมฯจะนำพยานหลักฐานมอบให้กกต. เพื่อสั่งการให้เลขาธิการ กกต.ตรวจสอบและบันทึกไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามระเบียบหรือ
กฎหมายที่กำหนด ในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ.นี้เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5852894 

 

 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5852894


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

57 

 

 

‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมร้อง กกต.สอบ ‘สิระ’ ปมแจกข้าวสาร-หน้ากาก ช่วงโควิด-19 

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11:15 น. 

 

‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมร้อง กกต.สอบ ‘สิระ’ ปมแจกข้าวสาร-หน้ากาก ช่วงโควิด-19 ชี้มูลค่าเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ 
ส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปสมัครไม่ได้ เหตุค่าใช้จ่ายเกิน 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ ตนจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมพยานหลักฐาน เพื่อให้ กกต.สั่ง
การให้เลขาธิการ กกต.ตรวจสอบและบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ ายในการเลือกตั ้งของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนด หลังจากที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรค
พลังประชารัฐ ได้แจกข้าวสารให้ประชาชนชาวหลักสี่ จตุจักร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการลงพื้นที่เคาะ
ประตูบ้านแจกข้าวสาร จำนวน 10,000 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เขตหลักสี่ -จตุจักร เมื่อช่วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น 

นายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่า ช่วงปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา นายสิระยังได้ดำเนินการแจกข้าวสารให้ประชาชนชาว
หลักสี่-จตุจักร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงมีการแจกหน้ากากอนามัยเพ่ือใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 
ด้วย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในนามกลุ่มเพื่อนสิระ จำนวน 10,000 ถุงอีกครั้ง เมื่อนับรวมการแจกข้าวสารทั้ง 2 รอบ ก็
จะตกอยู่ที่ 20,000 ถุง ส่วนหน้ากากก็น่าจะประมาณ 20,000 ชิ้น ซึ่งข้าวสารที่แจก เมื่อตรวจสอบราคาที่วางขายใน
ท้องตลาดจะตกถุงละ 79 บาท รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ส่วนหน้ากากอนามัยประมาณ 50,000 บาท รวมเป็น
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,630,000 บาท 

นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่า การที่ ส.ส.แจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นสิ่งที่ดี 
สามารถทำได้ เพราะถือว่าเป็นการให้ในแต่ละโอกาส เมื ่อมีเหตุอันสมควรและเพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้
ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งได้กำหนดโดยมีราคาหรือมูลค่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท แต่หาก
เป็นการให้ที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้นำไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กกต.กำหนดค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.แต่ละคนได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

“การที่นายสิระแจกข้าวสารและหน้ากากให้ประชาชนชาวหลักสี่-จตุจักร ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของตนเองที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 มากถึงประมาณ 1,630,000 บาท ซึ่งเกินไปกว่าที่ กกต.กำหนดไปมากแล้ว จึงอาจเป็นเหตุทำ
ให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายสิระอาจไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกเพราะแค่ค่าสมัครอย่างเดียวก็ 10,000 
บาทแล้ว” นายศรีสุวรรณกล่าว 

 

อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2555497 
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การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 05:01 น. 

 

หมัดเหล็ก 

เปิดกรุสมบัติบรรดา บิ๊กเหล่าทัพ ที่เพ่ิงเกษียณอายุราชการไปหมาดๆ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. 
มีทรัพย์สินมากที่สุด กว่า 983 ล้านบาท พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ.มีทรัพย์สินรวม กว่า 157 ล้ านบาท 
พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีต ผบ.ทร.มีทรัพย์สินรวม กว่า 198 ล้านบาท พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีต ผบ.ทอ.มี
ทรัพย์สินรวม กว่า 81 ล้านบาท และ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี มีทรัพย์สินรวม กว่า 82 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมหนี้สินที่
แจ้งไว้ มากน้อยต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

หลังเกษียณอายุราชการ แต่ละท่านก็จะมีตำแหน่งอ่ืนๆรองรับ บางท่านก็เตรียมตัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่น บาง
ท่านก็เตรียมตัวเป็นคณะกรรมการอิสระตามรัฐธรรมนูญ แล้วแต่ว่าจะปล่อยวางได้แค่ไหน 

ก็เผอิญว่า มีข่าวหลุดออกมาจาก พรรคพลังประชารัฐ ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เรียกแกนนำพรรคไปกำชับให้สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ในการลงสนามผู้ว่าฯ กทม. 
ข่าวหลุดออกไปเท่านั้น มีแรงกระเพื่อมทั้งในพรรคและนอกพรรค เพราะ แกนนำ ส.ส.กปปส. ก็อยากจะส่งผู้สมัครชิง
ผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคชัดเจน 

ร้อนไปถึงโฆษกพรรคต้องออกมาแก้เกี้ยวว่า พล.อ.ประวิตร ไม่ได้ไปพูดเลอะเทอะแบบนั้น ประเด็นนี้ต้องแยก
เป็นสองกรณีคือ มีคนวงในเอามาเล่าให้นักข่าวฟัง เพราะต้องการจะสกัดไม่ให้พรรคไปสนับสนุนคนนอก ไม่ส่งผู้สมัครใน
นามของพรรคหรือไม่ก็เป็นการเมืองคู่แข่งที่ต้องการตัดกำลัง พล.ต.อ.จักรทิพย์ และพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว 

เรื่องไปไกลกว่านั้นอีกเพราะ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็น ส.ส.ของ เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.เขต 3 
จ.นครศรีธรรมราชต้องสิ้นสุดลง ทำให้ กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม ที่คาดว่าจะเป็นวันที่ 7 มี.ค. สาระสำคัญอยู่ตรง
ที่ว่า พ้ืนที่ใน จ.นครศรีธรรมราช มีการแข่งขันระหว่าง พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ ผลการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 24 มี.ค.
2562 ประชาธิปัตย์ ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ถูกพลังประชารัฐ เจาะไข่แดงไปได้ 3 เขต จาก 8 เขตเลือกตั้ง 

เขต 3 ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ แทน เทพไท ประชาธิปัตย์เจ้าของพ้ืนที่ต้องส่งผู้สมัครแน่นอน การเลือกตั้งครั้งที่
แล้ว เทพไท ได้ 3 หมื่นกว่าคะแนน ในขณะที่ อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ ได้มา กว่า 28,000 คะแนน 
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เพราะฉะนั้น พลังประชารัฐ ก็ต้องส่งผู้สมัครลงแข่งขัน ปัญหาตามมาก็คือว่า เมื่อไม่มีใครหลีกทางใคร การหาเสียงจึง
ต้องดุเดือดเลือดพล่าน รัฐบาลชนรัฐบาล คงระส่ำดีพิลึก 

การวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ ส.ส.ของ เทพไท เลยกลายเป็น ทุกขลาภของรัฐบาล ไปฉิบ แถมยังมีคะแนนหลัก
หมื่นของ ภูมิใจไทย กับ อนาคตใหม่ ที่ถูกยุบไปแล้ว เทข้างไหน ชนะข้างนั้น 

รัฐบาลยังอีนุงตุงนังอยู่กับการแก้ปัญหา โควิด-19 เยียวยาก็มีปัญหา แจกเงินก็ยังมีปัญหา แม้แต่จะซื้อวัคซีน
ต้านโควิด-19 ก็มีปัญหาอีก บ่งบอกว่า สอบตก การบริหารราชการแผ่นดิน ฝ่ายค้านเตรียมเอาไปยำในสภาเดือนหน้านี้ 
พูดไปก็เขินนิดๆ เมียนมา-ลาว โชว์เหนือ ฉีดวัคซีนต้านโควิดจากอินเดียไปเรียบร้อย บ้านเรายังมึนๆกันอยู่. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2022187 
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ศึกซักฟอก ตีนวดทุกพรรค เขย่าบัลลังก์3 ป. เกมยาวเก็บแต้มเลือกตั้ง 
วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 17:58 น. 

 
โดย...ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม 

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน ก.พ. เป็นการพิสูจน์การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านและลบข้อครหา
เดิมที่ติดมากับศึกซักฟอกหนก่อนเมื่อเดือน ก.พ.ปีที่แล้วช่วงเดียวกันว่าฝ่ายค้าน ไม่สมราคา ซูเอ๋ียกับรัฐบาล เกิดปัญหา
ความเป็นเอกภาพภายในทีมฝ่ายค้าน หลังจากพรรคก้าวไกลออกมาแฉว่า พรรคเพื่อไทยมีดีลลับกับพี่ใหญ่คสช. พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทำให้หลุดรอดจากการถูกอภิปรายทั้งที่มีการยื่นญัตติไว้แล้ว 

ครั้งนี้ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติรายบุคคล รวม 10 คน ข้อแตกต่างจากครั้งที่แล้ว คือ จำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
มากกว่าก่อนคือ 10 คน จาก 6 คน รอบนี้เป็นครั้งแรกที่บรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหลักถูกยื่นอภิปราย ไม่ว่า 
อนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพ รรค
ประชาธิป ัตย์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์ส ุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  
รองนายกรัฐมนตรี 

นอกจากหัวหน้าพรรคหลักแล้ว รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายเหลือยังกระจายทั้ง 3 พรรคหลักของรัฐบาลด้วย 
ไม่ว่าจะเป็น ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย จากพรรค
ประชาธิปัตย์ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรและสหกรณ์ จากพรรคพลังประชารัฐ 

เหตุที่เลือกอภิปรายกระจายทุกพรรคต่างจากครั้งก่อนที่นวด “บิ๊กตู่” และเน้นเฉพาะรมต.จากพรรคพลังประชา
รัฐ เพราะครั้งนี้ฝายค้านคงไม่ได้หวังน็อครัฐบาล หรือ เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง เพราะรัฐบาลบิ๊กตู่ได้ล็อคทุกประตู 
ไว้แล้วมีแนวโน้มอยู่ครบเทอมแน่ ถ้าไม่พลาดพลั้งไปเอง เพราะนี่ผ่านไป 1 ปี ครึ่งของรัฐบาล เหลือวาระในสภาอีก 2 ปี
ครึ่ง เครื่องมือที่ทำให้รัฐบาลอยู่ครบวาระ คือ กระบวนการจัดทำร่างรธน.ฉบับใหม่ ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปีเศษพอดี
จากนี้ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดตั้ง สสร. การเลือกตั้ง สสร. กระบวนการยกร่าง รธน. การทำประชามติ ทั้งรัฐบาลและฝ่าย
ค้านก็พร้อมใจ รอการจัดทำร่างรธน.ฉบับใหม่เสร็จเพื่อรอเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ประชาชนทั้งประเทศเห็นชอบ ศึก
ซักฟอกหนนี้จึงเป็นการใช้สิทธิ์ 1 ปีมีครั้ง ให้คุ้มค่าด้วย ยุทธวิธี นวดเก็บแต้มให้สังคมเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลไป
เรื่อยๆ เหมือนมวยต่อย 12 ยกกันยาวๆ รอกรรมการตัดสิน 

แต่มุมกลับ การยื่นอภิปราย หัวหน้าพรรคทั้งหลายจะยิ่งทำให้พรรครัฐบาลกอดคอกันเหนียวแน่น มีความ
สามัคคีในการลงมติไว้วางใจกันรัฐมนตรีต่างพรรค ไม่มีใครกล้าแตกแถว 
 
อย่างที่บอก ผลของการอภิปราย คงไม่ทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอน เพราะมีเสียงสนับสนุน 270 เสียงจากใน
สภา 487 เสียง (เสียงกึ่งหนึ่ง 245 เสียง) มั่นคงเพียงพอและเป็นไปตามแผนที่ประกาศไว้เมื่อปีที่แล้ว เพราะไปดูด สส.
ฝ่ายค้าน 
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เนื้อหาการอภิปรายครั้งนี้เชื่อว่า จะเน้นปัญหาการแพร่ระบาดโควิดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่หยุด ต้นเหตุมาจาก
ความไร้ประสิทธิภาพรัฐบาล จนทำให้ประชาชนยากลำบากทุกหย่อมหญ้า จะเขย่าความเชื่อมั่นประชาชนที่มีต่อรัฐบาล
ประยุทธ์ ได้แค่ไหน อยู่ที่หลักฐานที่ต้องหนักแน่นชัดเจนไม่ใช่ข้อมูลที่พูดกันในโลกออนไลน์  และต้องมากกว่าการ
ซักฟอกครั้งก่อน 

โดยเฉพาะ ข้อกล่าวหาฉกาจฉกรรจ์ เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโครงการขนาดใหญ่ทั้งหลายที่โยง
ไปยังนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พรรคภูมิใจไทย ที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษว่า มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน
ผูกขาดเหล่านี้มีหลักฐานมากน้อยแค่ไหน 

ทว่า ประเด็นที่สังคมสนใจ คือ การแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลที่บกพร่อง จนเกิดการระบาดรอบสอง กระทั่ง
ยอดผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง ซึ่งมาจากปัญหาทุจริตของเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับกับขบวนการขนแรงงานต่างด้าว
ประเทศเพื่อนบ้านผิดกฎหมาย และ การเปิดบ่อนการพนัน ที่เป็นต้นเหตุการระบาด กระทบของประชาชนทั่วประเทศ 
โยงไปที่การบริหารราชการแผ่นดินของ “บิ๊กตู่” 

ดังคำบรรยายในญัตติอภิปรายฯระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไร้ประสิทธิภาพ บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว 
ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ยัง
ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความมั่นคั่งให้กับตนเองและพวกพ้อง ขณะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างลำบาก
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว 

คำถาม คือ ฝ่ายค้านจะมีความสามารถ หาหลักฐาน ใบเสร็จมาโยงได้หรือไม่ จะกล้ากระชากหน้ากากขบวน
การค้าแรงงานต่างด้าวเถื่อน และบ่อนการพนันโยงใยกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลได้หรือไม่ ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทย มีเส้นสาย 
วงในตำรวจมากมาย หากจะอภิปราย ไม่ควรชี้ให้เห็นแค่ความล้มเหลวอย่างเดียว มากกว่านั้น ต้องพิสูจน์ด้วย หลักฐาน 
เชื่อว่า ถ้าฝ่ายค้านหาข้อมูลจริงๆ คงไม่ยาก มิฉะนั้นจะเข้าทำนองเล่นละครตบตา 

ในส่วนรัฐบาลเห็นได้ชัดถึงความล่าช้า ไม่จริงจังในการแก้ปัญหาจนถึงวันนี้ยังไม่กล้าจัดการกับตำรวจนอกรีต 
ฟันไปยัง ไอ้โม่งท่ีอยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันในภาคตะวันออก ได้แต่ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาบ่อนและแรงงานต่างด้าว 
มาซื้อเวลา 

ทว่า อีกด้าน ที่น่าสนใจของการอภิปรายที่จะเกิดขึ้น ภาพการชิงการนำระหว่างฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทยและ
พรรคก้าวไกล ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่า ทั้งสองพรรคทำงาน ขบเหลี่ยมกัน ทับซ้อนทั้ง พื้นที่เลือกตั้งและคะแนนนิยมใน
ก้อนเดียวกัน 

พรรคเพื่อไทยเพลี่ยงพล้ำไปมากถูกกลุ่มธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ชิงการนำม็อบคนรุ่นใหม่ในนาม คณะราษฎร และ
การอภิปรายในสภา พรรคเพื่อไทยดูเป็นรองด้านข้อมูลและท่วงทำนองการอภิปรายเมื่อเทียบกับพรรคก้าวไกล แต่พรรค
เพื่อไทยเพิ่งผ่าตัดพรรคเปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่กลับมาใช้บริการทีมกุนซือ สมัยยุครุ่งเรืองในพรรคไทยรักไทย จึง
เป็นโอกาสที่จะเรียกความนิยมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลกลับคืนมา อย่าลืมว่า ศึกนี้ เพราะจะมีการเลือกตั้งผู้ว่า
กทม. และการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกหลายระดับที่รออยู่เป็นเดิมพันคาดว่าปลายปีนี้ที่สองพรรคเองก็ต้องมาแข่งตัดคะแนน
กันเอง 

อย่าลืมว่าวันนี้การเมืองนอกสภา ไปไกลกว่าการเมืองในสภามาก ถ้าอภิปรายไม่สมราคา ฝ่ายค้านเองก็มีราคาที่
ต้องจ่าย แต่หากฝ่ายค้านชี้ใช้เวทีซักฟอกชี้ให้ประชาชนเห็น ถึงการบริหารที่ผิดพลาด ความไม่โปร่งใสของรัฐบาลจาก
วิกฤตโควิด ทำให้ประชาชนต้องมารับภาระเกินกว่าปกติ รัฐบาลก็ยิ่งอยู่ยาก ซ้ำจากปัญหาความเบื่อหน่ายรัฐบาล และ
ตัวพล.อ.ประยุทธ์ ที่อยู่ในตำแหน่งมานานตั้งแต่ คสช. วิกฤตเศรษฐกิจ ความไม่เป็นธรรมในการเยียวยา การใช้จ่ายเงินกู้
หากมีพวกพ้องได้ประโยชน์ ล้วนเป็นระเบิดเวลาที่รอรัฐบาลอยู่ผสมกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
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