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ข่าวประจ าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่าำไทย ออนัทลนั์ ขขต. เล็ง ื่นัศำล รธนั. ไินัิจฉก สถำนัะ ส.ส. ขปปส. 5 

2 ฐำนัเศรษฐขิจออนัทลนั์ จบยี่ศำล รธนั. ขขต. เล็ง ื่นัให้ไินัิจฉก สถำนัะ 5 ส.ส. ขปปส. 7 

3 MGR ออนัทลนั์ ขขต. จาอ ื่นัศำล รธนั. ไินัิจฉก สถำนัะ 5 ส.ส. ขปปส. หลกงสภำฯ 
เตรี ม่อคไำมชกดเจนั 

9 

4 ส ำนักข า่ำไอิสรำ
ออนัทลนั์ 

ต้องสางศำล รธนั. ชี้่ำด! ขขต. ถขสถำนัะ 2 ส.ส. เ่ต 'ถำไร - ชุมพล'  
โดนัสก่งคุขคดีชุมนัุม ขปปส. 

11 

5 แนัไหนั้ำออนัทลนั์ ขขต. เล็ง ื่นัไินัิจฉก สถำนัะ ส.ส. 5 จ ำเล คดี ขปปส. ให้ศำล รธนั. ชี้่ำด 13 
6 มติชนัออนัทลนั์ ขขต. นักดถขสกปดำห์หนั้ำหลกงสภำฯสางหนักงสือ่อคไำมชกดเจนั ปมสถำนัะ 

ส.ส. ขปปส. เล็ง ื่นัศำล รธนั. ชี้่ำด 
15 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 เดลินัิไส์ออนัทลนั์ "จุรินัยร์"  ให้ "บิ๊ขตูา" ชี้่ำดโคไตำปรกบ ครม. 17 

2 เดลินัิไส์ออนัทลนั์ 'ธนัขร' สไนั 'ขำรุณ' อ าำจุ้นัปรกบ ครม. 18 
3 ทย รกฐออนัทลนั์ "เจ๊หนัาอ " เผ  "ขลุามสร้ำงทย " ขำรตก้งพรรคใขล้เรี บร้อ แล้ไ 19 

4 ทย รกฐออนัทลนั์ “ชไนั” จาอประขำศเลื่อนัล ำดกบปำร์ตี้ลิสต์ สาไนั “ถำไร-พุยธิพงษ์”  
 กงคำบลูขคำบดอข 

21 

5 บ้ำนัเมืองออนัทลนั์ เลือขตก้งนัำ ขเล็ขโครำช “ประเสริฐ-จกขรินั” งกดขึ๋นัไกดตกไตนัสู้ขกนัทมาถอ  23 

6 ส ำมรกฐออนัทลนั์ “อดีตนัำ ขฝอ” นั ำยกพ “ขลุามพกฒนัำนัครแมาสอด” ลงพ้ืนัยี่หำเสี ง 26 

7 เนัชก่นัออนัทลนั์ "ประเสริฐ"หำเสี ง ชูสร้ำงโครำชเป็นัเมืองหลไงอีสำนั 27 

8 ส ำนักข า่ำไทย ออนัทลนั์ สกปดำห์หนั้ำเคำะสางเลือขตก้ง ส.ส.ใต้ 29 

9 ทย โพสต์ออนัทลนั์ 'ธนัำธร' ลุ ติไเ่ ้มยีมเยศบำลนัคร 'โครำช' มก่นัใจข้ำไหนั้ำปัขธงทด้แนัา 30 

10 ขรุงเยพธุรขิจออนัทลนั์ 'ไิษณุ' เผ หำข 'อุยธรณ์'  ขฟ้อง ' แขนันั ำ ขปปส.' รอดคุขมีลุ้นัหลุดโยษ 

แบนัยำงขำรเมือง 

32 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

11 ทย รกฐออนัทลนั์ “ไิษณ”ุ ชี้ หำขศำลอุยธรณ์แข้ค ำตกดสินั “ย ำ” มีโอขำสทด้สิยธิยำงขำรเมืองคืนั 34 

12 ส ำมรกฐออนัทลนั์ 'สมชก ' ห ุดดรำมาำ ! ท่่้อสงสก ตกดสิยธิ  – ทมาตกดสิยธิยำงขำรเมือง 

แขนันั ำ 'ขปปส.' เยี บ 'ธนัำธร' 

35 

13 ส ำนักข า่ำไทย ออนัทลนั์ ‘พล.อ.ประไิตร’  ้ ำโคไตำพรรคราไม กงเหมือนัเดิม 36 

14 แนัไหนั้ำออนัทลนั์ 'จุรินัยร์'  ้ ำ ึดโคไตำ ครม. เดิม จาอประชุม ขข.บห. ทมาหไก่นัพรรคราไมฯ 37 

15 ส ำนักข า่ำไทย ออนัทลนั์ ปชป.  กง ึดโคไตำ รมต. เดิม 38 

16 มติชนัออนัทลนั์ 13 ส.ส. ใต้ พปชร. ่  กบยกนัยี ่ อ 1 เข้ำอ้ี รมช. คืนัคไำมเป็นัธรรม 40 

17 MGR ออนัทลนั์ รมต. สำมมิตร ปิดห้องคุ หาไงเพ่ือนัอดีต รมต. ชี้ปรกบ ครม.อ ำนัำจ “บิ๊ขตูา - บิ๊ข

ป้อม”  

41 

18 ส ำนักข า่ำไอิสรำ
ออนัทลนั์ 

พปชร. ลาำชื่อ ส.ส. มอบสิยธิ์ 'บิ๊ขป้อม' เลือขรกฐมนัตรีโคไตำพรรคแตาเพี งผู้เดี ไ 43 

19 ส ำมรกฐออนัทลนั์ "โฆษขพรรคขล้ำ" ชี้ภูมิยกศนั์ขำรเมือง พปชร. เปลี่ นั รอบตกไ "นัำ ขฯ"  

มีแตาสำ ยหำรผสม "อดีตทย รกขทย " 

44 

20 ทย รกฐออนัทลนั์ "เจ๊หนัาอ " เผ  "ขลุามสร้ำงทย " ขำรตก้งพรรคใขล้เรี บร้อ แล้ไ 45 

21 เดลินัิไส์ออนัทลนั์ "สุยินั" รอลุ้นัศำลตกดสินัค ำร้อง "ทพบูล ์" แข้ รธนั. 47 

22 ส ำนักข า่ำไอิสรำ
ออนัทลนั์ 

เห็นัชอบ ส.ส.ร. ห้ำมแข้หมได 1-2 แตาทมาเติม ห้ำมแข้ '38 มำตรำ'  48 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 คมชกดลึขออนัทลนั์ นัครโครำช "ยอนั" เหิมชนัขลุามสุไกจนั์ 51 

2 คมชกดลึขออนัทลนั์ "ลูขหมี" หนักขสุด ไิบำข 4 ยหำรเสือ 53 

3 ่าำไสดออนัทลนั์ มรสุมโลหิต จำขขำรปรกบ ครม. ในัมือแขราง ประไิตร ไงษ์สุไรรณ 55 
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ไกนัยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นัประธำนัขำรประชุม
ชี้แจงผู้อ ำนัไ ขำรขำรเลือขตก้งประจ ำเยศบำล เพ่ือเตรี มคไำมพร้อมส ำหรกบขำรจกดขำรเลือขตก้งสมำชิขสภำเยศบำล
และนัำ ขเยศมนัตรี โด มี นัำ เสนัาห์ รกขรงค์ ผู้อ ำนัไ ขำรส ำนักขงำนัคณะขรรมขำรขำรเลือขตก้งประจ ำจกงหไกดสง่ลำ 
ผู้บริหำรและพนักขงำนั่องส ำนักขงำนัคณะขรรมขำรขำรเลือขตก้งประจ ำจกงหไกดสง่ลำ ให้ขำรต้อนัรกบ ณ ห้องประชุม
ขำระเขด B (ชก้นั 3 ) โรงแรมขรีนัเไิลด์ พำเลซ สง่ลำ จกงหไกดสง่ลำ  

 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ประชมุชีแ้จงผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าเทศบาล เพือ่เตรยีมความพรอ้ม

ส าหรบัการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี
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ข่าวอ้างอิง 
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25/02/2564 19:45 
กกต. เล็งยื่นศาล รธน. วินิจฉัยสถานะ ส.ส. กปปส. 
 

 
 

กรุงเทพฯ 25 ก.พ.-กกต.เล็งยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสถานะ ส.ส. 5 จ าเลย กปปส. ส านักงานเตรียมเสนอที่
ประชุม กกต. พิจารณาสัปดาห์หน้า 

ส ำนัก ขงำนั  ขขต .  ไก นันัี้  (  25 ข.พ.  )  ผู้ สื่ อ่า ำ ไรำ งำนัไา ำ  จำขขรณีปัญหำ่้ อถขเถี งไา ำขำรยี่   
นัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์ นัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ นัำ ถำไร เสนัเนัี ม นัำ อิสระ สมชก  และนัำ ชุมพล  
จุลใส จ ำเล ในัคดีชุมนัุม ขปปส. ต้องค ำพิพำขษำศำลอำญำจ ำคุข และถูขคไบคุมตกไอ ูา กงทมาทด้รกบอนัุญำตประขกนัตกไนัก้นั 
มีผลย ำให้สมำชิขภำพ ส.ส.สิ้นัสุดลงตำมรกฐธรรมนัูญมำตรำ 101(6) ประขอบมำตรำ 98(6) หรือทมานัก้นั มีรำ งำนัไาำ ยำง
ส ำนักขงำนั ขขต.ทด้รกบขำรประสำนัจำขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร ไาำส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎรเตรี มสาง
หนักงสือถึงส ำนักขงำนั ขขต.่อให้พิจำรณำด ำเนัินัขำรขรณีดกงขลาำไ ซึ่งในัสาไนัยี่ ขขต.เ่้ำทปเขี่ ไ่้องจะเป็นัขรณี่องนัำ 
ถำไร เสนัเนัี ม ส.ส.เ่ต 6 สง่ลำ และนัำ ชุมพล ส.ส.เ่ต 1 ชุมพร พรรคประชำธิปัต ์ ยี่ถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงรอ
ประขกนัตกไ แตานัำ ชุมพล มีขรณีขำรถูขเพิขถอนัสิยธิเลือขตก้ง 5 ปีพาไงด้ไ  โด คำดไาำยำงส ำนักขงำนัฯ จะเรางรไบรไม
่้อเย็จจริงและ่้อขฎหมำ ขาอนัยี่จะเสนัอให้ยี่ประชุม ขขต.ในัสกปดำห์หนั้ำพิจำรณำ 

อ าำงทรข็ตำมมีรำ งำนัไาำแม้หนักงสือ่องส ำนักขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎรจะแจ้งให้ ขขต.ด ำเนัินัขำร และแม้ 
ขขต.เห็นัไาำเหตุยี่เขิด่ึ้นัย ำให้สมำชิขภำพ ส.ส.่องผู้นัก้นัสิ้นัสุดลงแล้ไข็ตำม รกฐธรรมนัูญมำตรำ 101(6) ประขอบมำตรำ 
98 (4) (6) และมำตรำ96(2) โด มีค ำไินัิจฉก ศำลรกฐธรรมนัูญขรณีนัำ นัไกธ เตำะเจริญสุ่ อดีตส.ส.่อนัแขานั พรรคเพ่ือ
ทย  และนัำ เยพทย เสนัพงศ์ ส.ส.นัครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัต ์ เป็นับรรยกดแล้ไ แตารกฐธรรมนัูญมำตรำ 82 
ไรรคย้ำ บกญญกติไาำ “ขรณี ขขต.เห็นัไาำสมำชิขภำพ่อง ส.ส.คนัใดสิ้นัสุดลงให้สางเรื่องทป กงศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก ” 
ดกงนัก้นัจึงต้องสางให้ศำลรกฐธรรมนัูญชี้่ำด ซึ่งยี่ผาำนัมำ ขขต.ข็จะใช้ค ำร้อง่องผู้ร้อง หรือหนักงสือหำรือ่องส ำนักข
เล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎรเป็นัต้นัเรื่องในัขำรพิจำรณำ ื่นัเรื่องให้ศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  เชานั ขรณี่องนัำ นัไกธและ
นัำ เยพทย 

ยก้งนัี้ในัสาไนั่องนัำ พุยธิพงษ์ นัำ อิสระ นัำ ณกฎฐพล ยี่เป็นัส.ส.บกญชีรำ ชื่อนัก้นั ขขต.เห็นัไาำ ตำมรกฐธรรมนัูญ
มำตรำ 105 (2) ถือเป็นัอ ำนัำจ่องประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎรยี่จะพิจำรณำ ไาำขำรยี่ถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงขำรรอประขกนั
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ตกไนัก้นัเป็นัเหตุให้คไำมเป็นั ส.ส.สิ้นัสุดลงแล้ไหรือทมา และสำมำรถด ำเนัินัขำรประขำศให้ผู้มีชื่อในัล ำดกบถกดทปในับกญชี
รำ ชื่อ่องพรรคพลกงประชำรกฐ และพรรคประชำธิปัต ์ เลื่อนั่ึ้นัมำเป็นั ส.ส. แยนัต ำแหนัางยี่ไาำง โด ต้องประขำศในั
รำชขิจจำนัุเบขษำภำ ในั 7 ไกนั นักบแตาต ำแหนัางไาำงลงทด้เล หรือทมา แตาหำขหนักงสือ่องสภำยี่จะสางมำ่อให้พิจำรณำ
ขรณีสมำชิขภำพ ส.ส.่องบุคคลยก้ง 3 ด้ไ  ส ำนักขงำนั ข็จะเสนัอ ขขต.พิจำรณำรไมทปยก้งหมด .-ส ำนักข า่ำไทย  
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-644589  
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25 Feb 2021 19:51 นั. 
จบที่ศาล รธน. กกต. เล็งยื่นให้วินิจฉัยสถานะ 5 ส.ส. กปปส. 
 

 
 

จบที่ศาลรัฐธรรมนูญ กกต.เล็งยื่นให้วินิจฉัยสถานะส.ส. 5 จ าเลยคดี กปปส. หลังสภาฯ เตรียมส่งหนังสือขอความ
ชัดเจน 

ไกนันัี้ (25 ข.พ.64) ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ จำขขรณีปัญหำ่้อถขเถี งไาำ ขำรยี่ นัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์ นัำ ณกฏฐ
พล ยีปสุไรรณ นัำ ถำไร เสนัเนัี ม  นัำ อิสระ สมชก  นัำ ชุมพล จุลใส จ ำเล ในัคดีชุมนัุมขปปส. ต้องค ำพิพำขษำศำล
อำญำจ ำคุข และถูขคไบคุมตกไอ ูา กงทมาทด้รกบอนัุญำตประขกนัตกไนัก้นั มีผลย ำให้สมำชิขภำพส.ส.สิ้นัสุดลงตำมรกฐธรรมนัูญ
มำตรำ 101(6) ประขอบมำตรำ 98(6) หรือทมา   

มีรำ งำนัไาำ ยำงส ำนักขงำนัคณะขรรมขำรขำรเลือขตก้ง (ขขต.) ทด้รกบขำรประสำนัจำขเล่ำธิขำรสภำ
ผู้แยนัรำษฎร ไาำ ส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร เตรี มสางหนักงสือถึงส ำนักขงำนัขขต.่อให้พิจำรณำด ำเนัินัขำร
ขรณีดกงขลาำไ 

ซึ่ ง ในัสาไนัยี่ขขต. เ่้ำทปเขี่ ไ่้องจะเป็นัขรณี่อง นัำ ถำไร เสนัเนัี ม   ส.ส. เ่ต 6 สง่ลำ และ  
นัำ ชุมพล ส.ส.เ่ต 1 ชุมพร พรรคประชำธิปัต ์ ยี่ถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงรอประขกนัตกไ แตา นัำ ชุมพล มีขรณีขำรถูขเพิข
ถอนัสิยธิเลือขตก้ง 5 ปีพาไงด้ไ  โด คำดไาำยำงส ำนักขงำนัฯ จะเรางรไบรไม่้อเย็จจริงและ่้อขฎหมำ ขาอนัยี่จะเสนัอให้ยี่
ประชุมขขต.ในัสกปดำห์หนั้ำพิจำรณำ 

อ าำงทรข็ตำม มีรำ งำนัไาำ แม้หนักงสือ่องส ำนักขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร จะแจ้งให้ขขต.ด ำเนัินัขำร และแม้
ขขต.เห็นัไาำเหตุยี่เขิด่ึ้นัย ำให้สมำชิขภำพส.ส.่องผู้นัก้นัสิ้นัสุดลงแล้ไข็ ตำมรกฐธรรมนัูญมำตรำ 101(6) ประขอบมำตรำ 
98 (4) (6)  และมำตรำ96(2) โด มีค ำไินัิจฉก ศำลรกฐธรรมนัูญ ขรณี นัำ นัไกธ เตำะเจริญสุ่ อดีตส.ส.่อนัแขานั พรรค
เพ่ือทย  และนัำ เยพทย เสนัพงศ์ ส.ส.นัครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัต ์ เป็นับรรยกดแล้ไ  

แตารกฐธรรมนัูญมำตรำ 82 ไรรคย้ำ บกญญกติไาำ “ขรณีขขต.เห็นัไาำสมำชิขภำพ่องส.ส.คนัใดสิ้นัสุดลงให้สางเรื่อง
ทป กงศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก ” ดกงนัก้นั จึงต้องสางให้ศำลรกฐธรรมนัูญชี้่ำด ซึ่งยี่ผาำนัมำขขต.ข็จะใช้ค ำร้อง่องผู้ร้อง หรือ
หนักงสือหำรือ่องส ำนักขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎรเป็นัต้นัเรื่องในัขำรพิจำรณำ ื่นัเรื่องให้ศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  เชานั 
ขรณี่องนัำ นัไกธ และ นัำ เยพทย เป็นัต้นั 
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ยก้งนัี้ในัสาไนั่องนัำ พุยธิพงษ์ และ นัำ อิสระ นัำ ณกฎฐพล ยี่เป็นัส.ส.บกญชีรำ ชื่อนัก้นั ขขต.เห็นัไาำ ตำม
รกฐธรรมนัูญมำตรำ 105 (2) ถือเป็นัอ ำนัำจ่องประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎรยี่จะพิจำรณำไาำ ขำรยี่ถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงขำร
รอประขกนัตกไนัก้นั เป็นัเหตุให้คไำมเป็นัส.ส.สิ้นัสุดลงแล้ไหรือทมา และสำมำรถด ำเนัินัขำรประขำศให้ผู้มีชื่อในัล ำดกบถกดทป
ในับกญชีรำ ชื่อ่องพรรคพลกงประชำรกฐ และพรรคประชำธิปัต ์ เลื่อนั่ึ้นัมำเป็นัส.ส. แยนัต ำแหนัางยี่ไาำง 

โด ต้องประขำศในัรำชขิจจำนัุเบขษำภำ ในั 7 ไกนั นักบแตาต ำแหนัางไาำงลงทด้เล หรือทมา แตาหำขหนักงสือ่องสภำ
ยี่จะสางมำ่อให้พิจำรณำขรณีสมำชิขภำพส.ส.่องบุคคลยก้ง 3 ด้ไ  ส ำนักขงำนัข็จะเสนัอขขต.พิจำรณำรไมทปยก้งหมด 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/470144  
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25 ข.พ. 2564 19:53    
กกต. จ่อย่ืนศาล รธน. วินิจฉัยสถานะ 5 ส.ส. กปปส. หลังสภาฯเตรียมขอความชัดเจน 
 

 
 
จบที่ศาลรธน. กกต.เล็งย่ืนวินิจฉัยสถานะส.ส. 5 จ าเลยคดีกบฏกปปส. หลังสภาฯเตรียมส่งหนังสือขอความชัดเจน 

ไกนันัี้  (25ข.พ.) ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ จำขขรณีปัญหำ่้อถข เถี งไาำขำรยี่  นัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์   
นัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ นัำ ถำไร เสนัเนัี ม นัำ อิสระ สมชก  นัำ ชุมพล จุลใส จ ำเล ในัคดีชุมนัุมขปปส. ต้องค ำ
พิพำขษำศำลอำญำจ ำคุข และถูขคไบคุมตกไอ ูา กงทมาทด้รกบอนัุญำตประขกนัตกไนัก้นั มีผลย ำให้สมำชิขภำพส.ส.สิ้นัสุดลงตำม
รกฐธรรมนัูญมำตรำ 101(6)ประขอบมำตรำ 98(6) หรือทมานัก้นั มีรำ งำนัไาำ ยำงส ำนักขงำนัขขต.ทด้รกบขำรประสำนัจำข
เล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร ไาำส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎรเตรี มสางหนักงสือถึงส ำนักขงำนัขขต.่อให้พิจำรณำ
ด ำเนัินัขำรขรณีดกงขลาำไ 

ซึ่งในัสาไนัยี่ขขต.เ่้ำทปเขี่ ไ่้องจะเป็นัขรณี่องนัำ ถำไร เสนัเนัี ม ส.ส.เ่ต 6 สง่ลำ และนัำ ชุมพล ส.ส.
เ่ต 1 ชุมพร พรรคประชำธิปัต ์ ยี่ถูขคุม ก่งอ ูาระหไาำงรอประขกนัตกไ แตานัำ ชุมพลมีขรณีขำรถูขเพิขถอนัสิยธิเลือขตก้ง 5 
ปีพาไงด้ไ  โด คำดไาำยำงส ำนักขงำนัฯจะเรางรไบรไม่้อเย็จจริงและ่้อขฎหมำ ขาอนัยี่จะเสนัอให้ยี่ประชุมขขต.ในั
สกปดำห์หนั้ำพิจำรณำ 

อ าำงทรข็ตำมมีรำ งำนัไาำแม้หนักงสือ่องส ำนักขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร จะแจ้งให้ขขต.ด ำเนัินัขำร และแม้
ขขต.เห็นัไาำเหตุยี่เขิด่ึ้นัย ำให้สมำชิขภำพส.ส.่องผู้นัก้นัสิ้นัสุดลงแล้ไข็ตำมรกฐธรรมนัูญมำตรำ 101(6) ประขอบมำตรำ 
98 (4) (6) และมำตรำ96(2) โด มีค ำไินัิจฉก ศำลรกฐธรรมนัูญขรณีนัำ นัไกธ เตำะเจริญสุ่ อดีตส.ส.่อนัแขานั พรรคเพ่ือ
ทย  และนัำ เยพทย เสนัพงศ์ ส.ส.นัครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัต ์ เป็นับรรยกดแล้ไ แตารกฐธรรมนัูญมำตรำ 82 
ไรรคย้ำ บกญญกติไาำ “ขรณีขขต.เห็นัไาำสมำชิขภำพ่องส.ส.คนัใดสิ้นัสุดลงให้สางเรื่องทป กงศำลรกฐธรรมนัูญไินัิ จฉก ” 
ดกงนัก้นัจึงต้องสางให้ศำลรกฐธรรมนัูญชี้่ำด ซึ่งยี่ผาำนัมำขขต.ข็จะใช้ค ำร้อง่องผู้ร้อง หรือหนักงสือหำรือ่องส ำนักขเล่ำธิขำร
สภำผู้แยนัรำษฎรเป็นัต้นัเรื่องในัขำรพิจำรณำ ื่นัเรื่องให้ศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  เชานั ขรณี่องนัำ นัไกธ และนัำ เยพทย 
เป็นัต้นั 

ยก้งนัี้ในัสาไนั่องนัำ พุยธิพงษ์ และนัำ อิสระ นัำ ณกฎฐพล ยี่เป็นัส.ส.บกญชีรำ ชื่อนัก้นัขขต.เห็นัไาำ ตำม
รกฐธรรมนัูญมำตรำ 105 (2) ถือเป็นัอ ำนัำจ่องประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎรยี่จะพิจำรณำไาำขำรยี่ถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงขำร
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รอประขกนัตกไนัก้นัเป็นัเหตุให้คไำมเป็นัส.ส.สิ้นัสุดลงแล้ไหรือทมา และสำมำรถด ำเนัินัขำรประขำศให้ผู้มีชื่อในัล ำดกบถกดทปในั
บกญชีรำ ชื่อ่องพรรคพลกงประชำรกฐ และพรรคประชำธิปัต ์ เลื่อนั่ึ้นัมำเป็นัส.ส. แยนัต ำแหนัางยี่ไาำง โด ต้องประขำศ
ในัรำชขิจจำนัุเบขษำภำ ในั 7 ไกนั นักบแตาต ำแหนัางไาำงลงทด้เล หรือทมา แตาหำขหนักงสือ่องสภำยี่จะสางมำ่อให้พิจำรณำ
ขรณีสมำชิขภำพส.ส.่องบุคคลยก้ง 3 ด้ไ  ส ำนักขงำนั ข็จะเสนัอขขต.พิจำรณำรไมทปยก้งหมด 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000019009   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000019009
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ไกนัพฤหกสบดี ยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 เไลำ 20:10 นั. 
ต้องส่งศาล รธน. ชี้ขาด! กกต. ถกสถานะ 2 ส.ส. เขต 'ถาวร - ชุมพล' โดนสั่งคุกคดีชุมนุม กปปส. 
 

 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาฯ ส่งเรื่องให้ กกต.พิจารณาปม 2 ส.ส.เขต 'ถาวร เสนเนียม-ชุมพล จุลใส '  
ต้องพ้นสมาชิกภาพหรือไม่ หลังถูกศาลพิพากษาจ าคุกคดีชุมนุม กปปส. บางคนโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งด้วย เผย
แนวทางต้องส่งศาล รธน.วินิจฉัยชี้ขาดก่อน ส่วนเคส 'ณัฏฐพล-พุทธิพงษ์-อิสสระ' เป็นอ านาจ ปธ.สภาฯพิจารณา 
เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ 

เมื่อไกนัยี่ 25 ข.พ. 2564 มีรำ งำนั่าำไจำขส ำนักขงำนัคณะขรรมขำรขำรเลือขตก้ง (ขขต.) แจ้งไาำ ขรณีปัญหำขำร
ตีคไำมสถำนัะ ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ และ ส.ส.เ่ต ่องจ ำเล ยี่ถูขศำลอำญำพิพำขษำจ ำคุขคดีขำรชุมนัุม่องขลุาม
คณะขรรมขำรประชำชนัเพ่ือขำรปฏิรูปประเยศทย ให้เป็นัประชำธิปทต ยี่สมบูรณ์อกนัมีพระมหำขษกตริ ์ยรงเป็นัประมุ่ 
(ขปปส.) ยี่ปัจจุบกนั กงถูขคไบคุมตกไรอฟังค ำสก่งศำลอุยธรณ์อ ูาในัเรือนัจ ำนัก้นั ส ำนักขงำนั ขขต. ทด้รกบขำรประสำนังำนัจำข
ส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร เตรี มสางหนักงสือถึงส ำนักขงำนั ขขต.เพ่ือให้พิจำรณำขรณีดกงขลาำไ 

โด ขรณียี่ ขขต. จะเ่้ำทปเขี่ ไ่้อง จะเป็นัขรณี่อง ส.ส.เ่ต 2 รำ  คือ นัำ ถำไร เสนัเนัี ม ส.ส.สง่ลำ เ่ต 
6 และนัำ ชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร เ่ต 1 พรรคประชำธิปัต ์ ยี่ กงถูขคไบคุมตกไอ ูาในัเรือนัจ ำ อ าำงทรข็ดีขรณี่องนัำ 
ชุมพลนัก้นั ถูขศำลพิพำขษำเพิขถอนัสิยธิเลือขตก้งจ ำนัไนั 5 ปีด้ไ  คำดไาำส ำนักขงำนั ขขต. จะรไบรไม่้อเย็จจริงและ่้อ
ขฎหมำ  ขาอนันั ำเสนัอย่ีประชุม ขขต. พิจำรณำในัสกปดำห์หนั้ำ 

มีรำ งำนัเพ่ิมเติมไาำ แม้หนักงสือ่องส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร แจ้งให้ ขขต. ด ำเนัินัขำร แตา ขขต.
เห็นัไาำ เหตุยี่เขิด่ึ้นัย ำให้สมำชิขภำพ ส.ส. ่องผู้นัก้นัสิ้นัสุดลงแล้ไ ตำมรกฐธรรมนัูญ พ.ศ. 2560 มำตรำ 101 (6) 
ประขอบมำตรำ 98 (4) (6) และมำตรำ 96 (2) โด มีค ำไินัิจฉก ่องศำลรกฐธรรมนัูญ ขรณีนัำ นัไกธ เตำะเจริญสุ่ อดีต 
ส.ส.่อนัแขานั พรรคเพ่ือทย  และนัำ เยพทย เสนัพงศ์ ส.ส.นัครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัต ์ เป็นับรรยกดฐำนัแล้ไข็
ตำม แตารกฐธรรมนัูญ มำตรำ 82 ไรรคย้ำ  ข ำหนัดให้ ขรณี ขขต. เห็นัไาำสมำชิขภำพ ส.ส.รำ ใดสิ้นัสุดลง ให้สางเรื่องทป
 กงศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  ดกงนัก้นั ขขต.จึงต้องสางศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก ชี้่ำดขาอนั โด ยี่ผาำนัมำ ขขต. จะสางค ำร้องหรือ
หนักงสือหำรือ่องส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร เป็นัต้นัเรื่องในัขำรสางค ำร้องให้ศำลรกฐธรรมนัูญพิจำรณำ 
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สาไนัขรณี่องนัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ และนัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์ ยี่เป็นั ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ พรรคพลกงประชำ
รกฐ รไมถึงนัำ อิสสระ สมชก  ยี่เป็นั ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ พรรคประชำธิปัต ์ ขขต. เห็นัไาำ รกฐธรรมนัูญ มำตรำ 105 (2) ถือ
เป็นัอ ำนัำจ่องประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎรยี่จะพิจำรณำไาำ ขำรถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงขำรรอประขกนัตกไ เป็นัเหตุให้คไำม
เป็นั ส.ส.สิ้นัสุดลงแล้ไหรือทมา และสำมำรถด ำเนัินัขำรประขำศให้ผู้มีชื่อในัล ำดกบถกดทปในับกญชีรำ ชือ่องพรรคพลกง
ประชำรกฐ และพรรคประชำธิปัต ์ เลื่อนั่ึ้นัมำเป็นั ส.ส.แยนัต ำแหนัางยี่ไาำง โด ต้องประขำศในัรำชขิจจำนัุเบขษำภำ ในั 
7 ไกนั นักบแตาต ำแหนัางไาำงลงทด้เล หรือทมา แตาหำขหนักงสือ่องส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร สางมำ่อให้พิจำรณำ
สมำชิขภำพ ส.ส.เ่ตยก้ง 3 รำ ดกงขลาำไ ส ำนักขงำนั ขขต.จะพิจำรณำรไบรไมยก้งหมด 

ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ รกฐธรรมนัูญ พ.ศ. 2560 มำตรำ 105 เมื่อต ำแหนัางสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรไาำงลงเพรำะ
เหตุอ่ืนัใด นัอขจำขถึงครำไออขตำมอำ ุ่องสภำผู้แยนัรำษฎร หรือเมื่อมีขำร ุบสภำผู้แยนัรำษฎร ให้ด ำเนัินัขำร 
ดกงตาอทปนัี้ (2) ในัขรณียี่เป็นัต ำแหนัางสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรแบบบกญชีรำ ชื่อ ให้ประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎรประขำศ
ให้ผู้มีชื่ออ ูาในัล ำดกบถกดทปในับกญชีรำ ชื่อ่องพรรคขำรเมืองนัก้นัเลื่อนั่ึ้นัมำเป็นัสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรแยนัต ำแหนัางยี่
ไาำง โด ต้องประขำศในัรำชขิจจำนัุเบขษำภำ ในัเจ็ดไกนันักบแตาไกนัยี่ต ำแหนัางนัก้นัไาำงลงหำขทมามีรำ ชื่อเหลืออ ูาในับกญชียี่
จะเลื่อนั่ึ้นัมำแยนัต ำแหนัางยี่ไาำง ให้สมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรแบบบกญชีรำ ชื่อประขอบด้ไ สมำชิขเยาำย่ีมีอ ูา 

สมำชิขภำพ่องสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรผู้เ่้ำมำแยนัตำม (1) ให้เริ่มนักบแตาไกนัเลือขตก้งแยนัต ำแหนัางยี่ไาำง สาไนั
สมำชิขภำพ่องสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรผู้เ่้ำมำแยนัตำม (2) ให้เริ่มนักบแตาไกนัถกดจำขไกนัประขำศชื่อในัรำชขิจจำ
นัุเบขษำ และให้สมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรผู้เ่้ำมำแยนัตำแหนัางยี่ไาำงนัก้นัอ ูาในัต ำแหนัางทด้เพี งเยาำอำ ุ่องสภำ
ผู้แยนัรำษฎรยี่เหลืออ ูา 

ขำรค ำนัไณสกดสาไนัคะแนันั่องพรรคขำรเมืองส ำหรกบสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรแบบบกญชีรำ ชื่อเมื่อมีขำร
เลือขตก้งแยนัต ำแหนัางยี่ไาำง ให้เป็นัทปตำมมำตรำ 94 

 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/96368-isranews-932.html   

https://www.isranews.org/article/isranews/96368-isranews-932.html
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ไกนัพฤหกสบดี ยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ พ.ศ. 2564, 20.33 นั. 
กกต. เล็งยื่นวินิจฉัยสถานะ ส.ส. 5 จ าเลยคดี กปปส. ให้ศาล รธน. ชี้ขาด 
 

 
 

กกต.เล็งย่ืนวินิจฉัยสถานะส.ส. 5 จ าเลยคดี กปปส. หลังสภาฯเตรียมส่งหนังสือขอความชัดเจน 
ไกนัยี่ 25 ข.พ.64 ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ จำขขรณีปัญหำ่้อถขเถี งไาำขำรยี่นัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์ นัำ ณกฏฐ

พล  ยีปสุไรรณ นัำ ถำไร เสนัเนัี ม นัำ อิสสระ สมชก  นัำ ชุมพล จุลใส จ ำเล ในัคดีชุมนัุมขปปส. ต้องค ำพิพำขษำ
ศำลอำญำจ ำคุข และถูขคไบคุมตกไอ ูา กงทมาทด้รกบอนัุญำตประขกนัตกไนัก้นั มี ผลย ำให้สมำชิขภำพส.ส.สิ้นัสุดลงตำม
รกฐธรรมนัูญมำตรำ 101 (6) ประขอบมำตรำ 98(6) หรือทมานัก้นั 

มีรำ งำนัไาำ ยำงส ำนักขงำนัขขต.ทด้รกบขำรประสำนัจำขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร ไาำส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำ
ผู้แยนัรำษฎรเตรี มสางหนักงสือถึงส ำนักขงำนัขขต.่อให้พิจำรณำด ำเนัินัขำรขรณีดกงขลาำไ ซึ่งในัสาไนัยี่ขขต.เ่้ำทปเขี่ ไ่้อง
จะเป็นัขรณี่องนัำ ถำไร เสนัเนัี ม  ส.ส.เ่ต 6 สง่ลำ และนัำ ชุมพล ส.ส.เ่ต 1 ชุมพร พรรคประชำธิปัต ์ ยี่ถูขคุม
่กงอ ูาระหไาำงรอประขกนัตกไ แตานัำ ชุมพลมีขรณีขำรถูขเพิขถอนัสิยธิเลือขตก้ง 5 ปีพาไงด้ไ  โด คำดไาำยำงส ำนักขงำนัฯจะ
เรางรไบรไม่้อเย็จจริงและ่้อขฎหมำ ขาอนัยี่จะเสนัอให้ยี่ประชุม ขขต.ในัสกปดำห์หนั้ำพิจำรณำ 

อ าำงทรข็ตำม มีรำ งำนัไาำ แม้หนักงสือ่องส ำนักขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร จะแจ้งให้ขขต.ด ำเนัินัขำร และแม้
ขขต.เห็นัไาำเหตุยี่เขิด่ึ้นัย ำให้สมำชิขภำพส.ส.่องผู้นัก้นัสิ้นัสุดลงแล้ไข็ตำมรกฐธรรมนัูญมำตรำ 101(6) ประขอบมำตรำ 
98 (4) (6)  และมำตรำ96(2) โด มีค ำไินัิจฉก ศำลรกฐธรรมนัูญขรณีนัำ นัไกธ เตำะเจริญสุ่ อดีตส.ส.่อนัแขานั พรรคเพ่ือ
ทย  และนัำ เยพทย เสนัพงศ์ ส.ส.นัครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัต ์ เป็นับรรยกดฐำนัแล้ไ 

แตารกฐธรรมนัูญมำตรำ 82 ไรรคย้ำ บกญญกติไาำ “ขรณีขขต.เห็นัไาำสมำชิขภำพ่องส.ส.คนัใดสิ้นัสุดลงให้สางเรื่อง
ทป กงศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก ” ดกงนัก้นัจึงต้องสางให้ศำลรกฐธรรมนัูญชี้่ำด  ซึ่งยี่ผาำนัมำขขต.ข็จะใช้ค ำร้อง่องผู้ร้อง หรือ
หนักงสือหำรือ่องส ำนักขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎรเป็นัต้นัเรื่องในัขำรพิจำรณำ ื่นัเรื่องให้ศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  เชานั 
ขรณี่องนัำ นัไกธ  และนัำ เยพทย เป็นัต้นั 
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ยก้งนัี้ ในัสาไนั่องนัำ พุยธิพงษ์ และนัำ อิสสระ นัำ ณกฎฐพล ยี่เป็นัส.ส.บกญชีรำ ชื่อนัก้นัขขต.เห็นัไาำ ตำม
รกฐธรรมนัูญมำตรำ 105 (2) ถือเป็นัอ ำนัำจ่องประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎรยี่จะพิจำรณำไาำขำรยี่ถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงขำร
รอประขกนัตกไนัก้นัเป็นัเหตุให้คไำมเป็นัส.ส.สิ้นัสุดลงแล้ไหรือทมา และสำมำรถด ำเนัินัขำรประขำศให้ผู้มีชื่อในัล ำดกบถกดทปในั
บกญชีรำ ชื่อ่องพรรคพลกงประชำรกฐ และพรรคประชำธิปัต ์ เลื่อนั่ึ้นัมำเป็นัส.ส. แยนัต ำแหนัางยี่ไาำง โด ต้องประขำศ
ในัรำชขิจจำนัุเบขษำภำ ในั 7 ไกนั นักบแตาต ำแหนัางไาำงลงทด้เล หรือทมา แตาหำขหนักงสือ่องสภำยี่จะสางมำ่อให้พิจำรณำ
ขรณีสมำชิขภำพส.ส.่องบุคคลยก้ง 3 ด้ไ  ส ำนักขงำนัฯ ข็จะเสนัอขขต.พิจำรณำรไมทปยก้งหมด 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/555423   

https://www.naewna.com/politic/555423
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ไกนัยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 - 20:48 นั. 
กกต. นัดถกสัปดาห์หน้าหลังสภาฯส่งหนังสือขอความชัดเจน ปมสถานะ  ส.ส. กปปส. เล็งยื่นศาล รธน. 
ชี้ขาด 
 

 
 

กกต.นัดถกสัปดาห์หน้า หลังสภาฯส่งหนังสือขอความชัดเจน ปมสถานะส.ส.กปปส. เล็งยื่นศาลรธน.วินิจฉัยชี้ขาด 
เมื่อไกนัยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ จำขขรณีปัญหำ่้อถขเถี งไาำขำรยี่ นัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์

, นัำ ณกฏฐพล  ยีปสุไรรณ, นัำ ถำไร เสนัเนัี ม,  นัำ อิสสระ สมชก , นัำ ชุมพล จุลใส จ ำเล ในัคดีชุมนัุมขปปส. ต้อง
ค ำพิพำขษำศำลอำญำจ ำคุข และถูขคไบคุมตกไอ ูา กงทมาทด้รกบอนัุญำตประขกนัตกไนัก้นั มีผลย ำให้สมำชิขภำพส.ส.สิ้นัสุดลง
ตำมรกฐธรรมนัูญมำตรำ 101(6)ประขอบมำตรำ 98(6) หรือทมานัก้นั 

มีรำ งำนัไาำ ยำงส ำนักขงำนัขขต.ทด้รกบขำรประสำนัจำขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร ไาำส ำนักขงำนัเล่ำธิขำรสภำ
ผู้แยนัรำษฎรเตรี มสางหนักงสือถึงส ำนักขงำนัขขต.่อให้พิจำรณำด ำเนัินัขำรขรณีดกงขลาำไ 

ซึ่งในัสาไนัยี่ขขต.เ่้ำทปเขี่ ไ่้องจะเป็นัขรณี่องนัำ ถำไร เสนัเนัี ม   ส.ส.เ่ต 6 สง่ลำ และนัำ  
ชุมพล ส.ส.เ่ต 1 ชุมพร พรรคประชำธิปัต ์ ยี่ถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงรอประขกนัตกไ แตานัำ ชุมพลมีขรณีขำรถูขเพิขถอนั
สิยธิเลือขตก้ง 5 ปีพาไงด้ไ  โด คำดไาำยำงส ำนักขงำนัฯจะเรางรไบรไม่้อเย็จจริงและ่้อขฎหมำ ขาอนัยี่จะ เสนัอให้ยี่
ประชุมขขต.ในัสกปดำห์หนั้ำพิจำรณำ 

อ าำงทรข็ตำม มีรำ งำนัไาำแม้หนักงสือ่องส ำนักขเล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎร จะแจ้งให้ขขต.ด ำเนัินัขำร และแม้
ขขต.เห็นัไาำเหตุยี่เขิด่ึ้นัย ำให้สมำชิขภำพส.ส.่องผู้นัก้นัสิ้นัสุดลงแล้ไข็ตำมรกฐธรรมนัูญมำตรำ 101(6) ประขอบมำตรำ 
98 (4) (6)  และมำตรำ96(2) โด มีค ำไินัิจฉก ศำลรกฐธรรมนัูญขรณี นัำ นัไกธ เตำะเจริญสุ่ อดีตส.ส.่อนัแขานั พรรคเพื่อ
ทย  และ นัำ เยพทย เสนัพงศ์ ส.ส.นัครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัต ์ เป็นับรรยกดแล้ไ   แตารกฐธรรมนัูญมำตรำ 82 
ไรรคย้ำ บกญญกติไาำ “ขรณีขขต.เห็นัไาำสมำชิขภำพ่องส.ส.คนัใดสิ้นัสุดลงให้สางเรื่องทป กงศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก ” 
ดกงนัก้นัจึงต้องสางให้ศำลรกฐธรรมนัูญชี้่ำด  ซึ่งยี่ผาำนัมำขขต.ข็จะใช้ค ำร้อง่องผู้ร้อง หรือหนักงสือหำรือ่องส ำนักข
เล่ำธิขำรสภำผู้แยนัรำษฎรเป็นัต้นั เรื่องในัขำรพิจำรณำ ื่นัเรื่องให้ศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  เชานั ขรณี่องนัำ นัไกธ และ
นัำ เยพทย เป็นัต้นั 

ยก้งนัี้ ในัสาไนั่องนัำ พุยธิพงษ์ และนัำ อิสระ นัำ ณกฎฐพล ยี่เป็นัส.ส.บกญชีรำ ชื่อนัก้นัขขต.เห็นัไาำ ตำม
รกฐธรรมนัูญมำตรำ 105 (2) ถือเป็นัอ ำนัำจ่องประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎรยี่จะพิจำรณำไาำขำรยี่ถูขคุม่กงอ ูาระหไาำงขำร

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/2002368-728x45378465-1.jpg
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รอประขกนัตกไนัก้นั เป็นัเหตุให้คไำมเป็นัส.ส.สิ้นัสุดลงแล้ไหรือทมา และสำมำรถด ำเนัินัขำรประขำศให้ผู้มีชื่อในัล ำดกบถกดทป
ในับกญชีรำ ชื่อ่องพรรคพลกงประชำรกฐ และพรรคประชำธิปัต ์ เลื่อนั่ึ้นัมำเป็นัส.ส. แยนัต ำแหนัางยี่ไาำง โด ต้อง
ประขำศในัรำชขิจจำนัุเบขษำภำ ในั 7 ไกนั นักบแตาต ำแหนัางไาำงลงทด้เล หรือทมา แตาหำขหนักงสือ่องสภำยี่จะสางมำ่อให้
พิจำรณำขรณีสมำชิขภำพส.ส.่องบุคคลยก้ง 3 ด้ไ  ส ำนักขงำนั ข็จะเสนัอขขต.พิจำรณำรไมทปยก้งหมด 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2597773 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2597773
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ศุขร์ยี่ 26 ขุมภำพกนัธ์ 2564 เไลำ 13.59 นั. 

"จุรินทร์" ให ้"บิ๊กตู่" ชี้ขาดโควตาปรับ ครม. 

 

 

 

 

 

 

 

“จุรินัยร์”  กนั “เฉลิมชก -อนัุยินั” แนับแนัานันัำนัแล้ไ ให้สิยธิ "บิ๊ขตูา" ชี้่ำดโคไตำปรกบ ครม.  ินัดีอดีต ขปปส.ทด้รกบ

ปลาอ ตกไ ให้ฝ่ำ ขฎหมำ เช็ขสมำชิขภำพ ส.ส. 

  เมื่อไกนัยี่ 26 ข.พ. ยี่โรงแรมเซ็นัยรำ บำ  เซ็นัยรำ ศูนั ์รำชขำรและคอนัเไนัชกนัเซ็นัเตอร์ แจ้งไกฒนัะ นัำ จุริ

นัยร์ ลกขษณไิศิษฏ์ รองนัำ ขรกฐมนัตรี และรมไ.พำณิช ์ ในัฐำนัะหกไหนั้ำพรรคประชำธิปัต ์   ให้สกมภำษณ์ถึงขรณียี่ 

พล.อ.ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ นัำ ขรกฐมนัตรีและรมไ.ขลำโหม สางสกญญำณจะปรกบคณะรกฐมนัตรี (ครม.) ไาำ  กงทมาทด้มีขำร

พูดคุ ขกนั เพี งย ำงำนัทปตำมปขติ พรรคราไมรกฐบำลข็ กงทมาทด้นักดหำรือขกนั และ กงทมาทด้รกบขำรแจ้งมำ ผู้สื่อ่าำไถำมไาำ

ชาไงเไลำนัี้คไรปรกบแคา 3 ต ำแหนัางยี่รกฐมนัตรีหลุดจำขต ำแหนัาง หรือจะรื้อใหมายก้งหมด หกไหนั้ำพรรคประชำธิปัต ์ ขลาำไ

ไาำ นัำ ขฯ จะเป็นัผู้ยี่มีอ ำนัำจตอบ ตนัจะดูแลเฉพำะในัสาไนัยี่เขี่ ไ่้องขกบพรรคประชำธิปัต ์ ซึ่ง่ณะนัี้ กงทมามีขำรหำรือ 

และเป็นัเรื่องยี่เร็ไทปยี่จะพูด 

  เมื่อถำมถึงขรณีย่ีนัำ ขฯ ระบุไาำจะเรางต้องปรกบ ครม. นัำ จุรินัยร์ ขลาำไไาำ สุดแล้ไแตานัำ ขฯ ยาำนัเป็นัหกไหนั้ำ

รกฐบำล ทมาไาำใครข็ตำมเป็นัหกไหนั้ำรกฐบำล ต้องเป็นัผู้นักบหนัึ่งในัขำรยี่จะตกดสินัและสางสกญญำณ 

  ตาอ่้อถำมถึงขระแส่าำไยี่ไาำจะนั ำจ ำนัไนั ส.ส.ปัจจุบกนั่องแตาละพรรค มำค ำนัไณแบางสกดสาไนัต ำแหนัางรกฐมนัตรี

ใหมาด้ไ  นัำ จุรินัยร์ ขลาำไไาำ ทมายรำบ เพรำะ กงทมามีสกญญำณอะทรยก้งสิ้นั เมื่อถำม ้ ำ ไาำถ้ำพรรคประชำธิปัต ์ต้องถูข

ปรกบลดโคไตำลง จะ อมทด้หรือทมา นัำ จุรินัยร์ ขลาำไไาำ ตนัทด้สอบถำมเล่ำธิขำรพรรคประชำธิปัต ์แล้ไ บอข กงทมามี

สกญญำณอะทร เมื่อถำม ้ ำไาำพรรคประชำธิปัต ์พอใจขระยรไงยี่ดูแลอ ูาหรือทมา เพรำะมี่าำไไาำจะมีขำรสลกบขระยรไง

ขกนั นัำ จุรินัยร์ ขลาำไไาำ คงต้องตอบเหมือนัเดิมไาำ กงทมาทด้รกบสกญญำณอะทรยก้งสิ้นั เมื่อทมามีจึงต้องตอบไาำทมามี อกนันัี้เป็นั

่้อเย็จจริง ตอบตรงทปตรงมำ 

อาำนัตาอย่ี : https://www.dailynews.co.th/politics/827779 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/827779
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ศุขร์ยี่ 26 ขุมภำพกนัธ์ 2564 เไลำ 13.47 นั. 

'ธนกร' สวน 'การุณ' อย่าจุ้นปรับ ครม. 

 

 

 

 

 

 

 

'ธนัขร'  กนั 'บิ๊ขตูา' เลือขคนัดีมีคไำมสำมำรถเ่้ำมำย ำงำนั แนัะ 'ขำรุณ' เอำเไลำทปประสำนัรอ ร้ำไในัเพ่ือทย ดีขไาำมำ

จุ้นัปรกบ ครม. 

  เมื่อไกนัยี่ 26 ข.พ. นัำ ธนัขร ไกงบุญคงชนัะ เล่ำนัุขำรรกฐมนัตรีประจ ำส ำนักขนัำ ขรกฐมนัตรี ขลาำไถึงขรณียี่นัำ 

ขำรุณ โหสขุล ส.ส.ขยม. พรรคเพ่ือทย  เสนัอแนัะ พล.อ.ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ นัำ ขรกฐมนัตรีและรมไ.ขลำโหม ให้ปรกบ

คณะรกฐมนัตรีโด เห็นัแขาประชำชนั เลือขคนัย ำงำนัยี่มีคไำมรู้คไำมสำมำรถ มีจริ ธรรม ทมา ึดโคไตำขำรเมืองไาำ ต้อง

่อบคุณนัำ ขำรุณยี่แนัะนั ำ แตานัำ ขำรุณคไรเอำเไลำทปประสำนัรอ ร้ำไในัพรรคเพ่ือทย  จะดีขไาำ เพรำะยรำบไาำมี

คไำม่กดแ ้งอ าำงหนักขจนัคุณหญิงสุดำรกตนั์ เข ุรำพกนัธ์ุ อดีตประธำนั ุยธศำสตร์พรรคเพ่ือทย  ต้องออขจำขพรรคทป 

ขำรปรกบ ครม.เป็นัอ ำนัำจ่อง พล.อ.ประ ุยธ์ ยุขฝ่ำ ให้เขี รติยาำนันัำ ขฯ เชื่อไาำจะทมามีปัญหำอะทร เพรำะเมื่อมี

รกฐมนัตรีต้องพ้นัทปข็จะมีขำรตก้งใหมาเป็นัเรื่องปขติยำงขำรเมือง และนัำ ขำรุณทมาต้องหาไง เพรำะยาำนันัำ ขฯ เลือขคนัดี

มีคไำมสำมำรถเ่้ำมำย ำงำนัให้ขกบพ่ีนั้องประชำชนัอ าำงแนัานัอนั 

นัำ ธนัขร ขลาำไอีขไาำ ในัสถำนัขำรณ์โคไิด-19 พล.อ.ประ ุยธ์ คงทมาทด้สนัใจประเด็นัยำงขำรเมืองมำขนักข 

เพรำะนัำ ขฯ เอำเไลำยก้งหมดทปยุามเยให้ขกบขำรแข้ปัญหำโคไิด-19 โด เฉพำะขำรชาไ เหลือเ ี ไ ำพ่ีนั้องประชำชนั

ผาำนัมำตรขำรตาำงๆ ทมาไาำจะเป็นัโครงขำรคนัละครึ่ง โครงขำรเรำชนัะ โครงขำร ม33เรำรกขขกนั ฯลฯ รไมทปถึงขำรบริหำร

จกดขำรไกคซีนัป้องขกนัโคไิด-19 ด้ไ  ดกงนัก้นั ในัชาไงนัี้ขำรอภิปรำ ทมาทไ้ไำงใจข็ผาำนัทปแล้ไ ขำรแข้ท่รกฐธรรมนัูญข็เดินัหนั้ำ

ทปมำขแล้ไ คไรจะเป็นัเไลำยี่ยุขฝ่ำ มำชาไ ขกนันั ำพำประเยศฝ่ำไิขฤติทปด้ไ ขกนั ทมาคไรมีคไำม่กดแ ้งหรือขำรชุมนัุม

ใดๆ อีขแล้ไ อ าำซ้ ำเติมประเยศให้เสี หำ ทปมำขขไาำนัี้ 

อาำนัตาอย่ี : https://www.dailynews.co.th/politics/827774 
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"เจ๊หน่อย" เผย "กลุ่มสร้างไทย" การตั้งพรรคใกล้เรียบร้อยแล้ว 

25 ข.พ. 2564 19:20 นั. 
 

"คุณหญิงสุดารัตน์" ลงพืน้ท่ี คลองเตย มอบส่ิงของจ าเป็น ให้ครู นักเรียน ผู้สูงอาย ุส่งก าลงัใจ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ย า้ จะท างานเพื่อปาก
ท้องคนตัวเลก็ เผย การตั้งพรรคใกล้เรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ไกนัยี่ 25 ข.พ. ยี่ชุมชนัคลองเต  คุณหญิงสุดำรกตนั์ เข ุรำพกนัธุ์ ประธำนัขลุามสร้ำงทย  ลงพ้ืนัยี่พบปะคณะครู 
ตกไแยนันักขเรี นั ยี่โรงเรี นัศูนั ์รไมนั้ ำใจ พร้อมเ ี่ มศูนั ์เด็ขพิเศษ (ออยิสติข) รไมถึงเ ี่ มชมรมผู้สูงอำ ุ และศูนั ์
เด็ขปฐมไก  จำขนัก้นัเดินัยำงตาอมำเพ่ือพูดคุ ขกบผู้นั ำชุมชนั ณ ยี่ย ำขำรชุมชนั แฟลต 7 เ่ตคลองเต  ซึ่ง คุณหญิงสุดำ
รกตนั์ ทด้ถือโอขำสนัี้ ให้ข ำลกงใจคณะครู คณะนักขเรี นั รไมถึงผู้สูงอำ ุยี่อ ูาในัชุมชนั พร้อมมอบสิ่ง่องจ ำเป็นัส ำหรกบขำร
อุปโภคบริโภค ่ณะเดี ไขกนั กงทด้สอบถำมถึงขำรใช้ชีไิตในัชาไงยี่เขิดขำรระบำด่องทไรกสโคไิค-19 ซึ่งยุขคนัตาำง
 ำขล ำบำข โด เฉพำะภำระคาำใช้จาำ ยี่ใช้ดูแลตนัเองและครอบครกไ ่ณะเดี ไขกนัทด้สอบถำมถึงปัญหำภำ ในัชุมชนั
คลองเต  ไาำต้องขำรให้หนัาไ งำนัยี่เขี่ ไ่้องเ่้ำมำดูแลในัสาไนัใด ยก้งงำนัด้ำนัสำธำรณสุ่ งำนัด้ำนัคไำมปลอดภก ในั
ชีไิตและยรกพ ์สินั 
  คุณหญิงสุดำรกตนั์  ้ ำไาำ เป็นัอีขหนัึ่งไกนัยี่มีคไำมสุ่ เป็นัเรื่องดียี่ทด้พบปะพ่ีนั้องชำไคลองเต อีขครก้ง และจำขนัี้
คงมีโอขำสทด้มำเ ี่ มเ ี นัขกนัมำข่ึ้นั เพรำะตนัเองตก้งใจและมีคไำมมุางมก่นั ยี่จะสู้เพื่อคนัตกไเล็ข สู้เพ่ือปำขย้อง่องพ่ี
นั้องประชำชนั 
"พร้อม ืนั กนัถึงอุดมขำรณ์และคไำมตก้งใจ ยี่จะดูแลรกบใช้พี่นั้องประชำชนัทมาเปลี่ นัแปลง จึงเริ่มต้นั จำขขำรรไมขลุามในั
นัำม "ขลุามสร้ำงทย " และข ำลกงจะข้ำไทปสูาขำรเป็นัพรรคขำรเมืองอ าำงเต็มตกไ ซึ่งใขล้จะเรี บร้อ ตำมคไำมตก้งใจ โด ทด้
คนัยี่มีอุดมขำรณ์ ทด้คนัรุานัใหมา รไมถึงบุคคลยี่มีศกข ภำพ มำราไมย ำงำนั มำราไมขกนัสู้เพ่ือคนัตกไเล็ข ให้สำมำรถย ำมำหำ
ขินัทด้ จึงถือเป็นัขำรราไมขกนัสร้ำงโอขำสให้ขกบยุขคนั" คุณหญิงสุดำรกตนั์ ขลาำไ... 
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  ด้ำนันัำไำอำขำศเอขศิธำ ยิไำรี สมำชิขขลุามสร้ำงทย  ซึ่งอดีตเค เป็นั ส.ส.เ่ตคลองเต  ขลาำไถึงคไำมคุ้นัเค 
ตาอพ้ืนัยี่แหางนัี้ โด ทด้ราไมขกบพ่ีนั้องประชำชนัดูแลพื้นัยี่มำอ าำง ำไนัำนัขไาำ 20 ปี จึงมีคไำมเ่้ำใจถึงปัญหำภำ ในั
ชุมชนั ซึ่งตนัเองทด้เ่้ำมำรกบใช้ แไะเไี นัมำยุขครก้งเมื่อมีขิจขรรมหรือภำรขิจส ำคกญตาำงๆ ในัชุมชนั โด  ืนั กนัไาำ ขำร
ดูแลพื้นัยี่แหางนัี้ จะเดินัหนั้ำตาอเนัื่องเหมือนัยี่เค ย ำมำ หำขพ่ีนั้องประชำชนัมีปัญหำอุปสรรค ่อให้สื่อสำรมำ กงตนัเอง 
พร้อมเ่้ำทปดูแลรกบใช้ 
  ด้ำนั นัำ สุรชก  พงษ์เพี รชอบ ประธำนัอำสำสมกครป้องขกนัภก ฝ่ำ พลเรือนั เ่ตคลองเต  ขลาำไถึงขำรย ำงำนั
ในัพ้ืนัยี่ โด เฉพำะในัชาไงยี่ผาำนัมำทด้รณรงค์สร้ำงคไำมรู้คไำมเ่้ำใจตาอสถำนัขำรณ์ขำรแพราระบำด่องทไรกสโคไิค-19 
ยก้งในัแงา่องแนัไยำงป้องขกนั รไมถึงขำรให้บริขำรด้ำนัสำธำรณสุ่ โด เฉพำะในัขลุามบุคคลยี่ทมาสำมำรถเ่้ำถึงโซเชี ล
มีเดี  ่ณะเดี ไขกนัเห็นัไาำชุมชนัคลองเต  มีอีขหลำ ปัญหำยี่รกฐต้องดูแลอ าำงจริงจกง เชานั เรื่องคไำมปลอดภก ในัชีไิต
และยรกพ ์สินั ขำรจกดระเบี บพ้ืนัยี่ 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2039935 
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25 ข.พ. 2564 18:33 นั. 

“ชวน” จ่อประกาศเลื่อนล าดับปาร์ตี้ลิสต์ ส่วน “ถาวร-พุทธิพงษ์” ยังคาบลูกคาบดอก 

 

 

 

 

 

ประธำนัสภำฯ เตรี มประขำศเลื่อนัล ำดกบ ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ หลกงค ำพิพำขษำคดี ขปปส. สาไนั “ถำไร-พุยธิพงษ”์  กงคำบ
ลูขคำบดอข อำจต้องให้ ขขต. สางศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  

ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัจำขรกฐสภำไาำ ไกนันัี้ (25 ข.พ. 2564) นัำ ชไนั หลีขภก  ประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎร ทด้สก่งขำรให้
เจ้ำหนั้ำยี่สภำฯ คกดค ำสก่งศำลอำญำชก้นัต้นัในัคดีขำรชุมนัุม่องขลุาม ขปปส. ยี่เขี่ ไพกนัถึงสถำนัภำพ่อง ส.ส. 5 คนั คือ 
1. นัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ 2. นัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์ ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ พรรคพลกงประชำรกฐ 3. นัำ อิสสระ สมชก  
ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ พรรคประชำธิปัต ์ 4. นัำ ถำไร เสนัเนัี ม ส.ส.สง่ลำ และ 5. นัำ ชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรค
ประชำธิปัต ์ แล้ไ แบางเป็นั 2 ขลุาม ดกงนัี้ 

ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ จะเป็นัหนั้ำยี่่องประธำนัรกฐสภำตำมรกฐธรรมนัูญมำตรำ 105(2) ยี่บกญญกติไาำ “ในัขรณียี่เป็นั
ต ำแหนัางสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรแบบบกญชีรำ ชื่อให้ประธำนัสภำผู้แยนัรำษฎร ประขำศให้ผู้มีชื่ออ ูาในัล ำดกบถกดทปในั
บกญชีรำ ชื่อ่องพรรคขำรเมืองนัก้นั เลื่อนั่ึ้นัมำเป็นัสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรแยนัต ำแหนัางยี่ไาำง โด ต้องประขำศในัรำช
ขิจจำนัุเบขษำภำ ในั 7 ไกนั นักบแตาไกนัยี่ต ำแหนัางนัก้นัไาำงลง หำขทมามีรำ ชื่อเหลืออ ูาในับกญชียี่จะเลื่อนั่ึ้นัมำแยนัต ำแหนัาง
ยี่ไาำง ให้สมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรแบบบกญชีรำ ชื่อประขอบด้ไ สมำชิขเยาำย่ีมีอ ูา” 
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ในัสาไนั่อง นัำ ณกฏฐพล และนัำ อิสสระ ซึ่งถูขตกดสิยธิขำรเมือง 5 ปี ทด้พ้นัสภำพคไำมเป็นั ส.ส. ตำมบรรยกด
ฐำนัยี่ศำลรกฐธรรมนัูญเค ชี้ทไ้ในัขรณี่อง นัำ เยพทย เสนัพงศ์ อดีต ส.ส.นัครศรีธรรมรำช ยี่ถูขเพิขถอนัสิยธิสมกครรกบ
เลือขตก้ง แม้คดีจะทมาถึงยี่สุดข็ตำม แตาในัขรณี่อง นัำ พุยธิพงษ์  กงมี่้อถขเถี งยำงขฎหมำ ไาำพ้นัจำขคไำมเป็นั ส.ส.
หรือทมา เนัื่องจำขทมาทด้ถูขตกดสิยธิยำงขำรเมือง แตาถูขคุม่กงระหไาำงรอขำรประขกนัตกไ ซึ่งศำลอำญำ กงทมามีค ำสก่งไาำทมาให้
ประขกนัตกไ สางเรื่องให้ศำลอุยธรณ์เป็นัผู้ออขค ำสก่ง ขรณีนัี้จึงแตขตาำงจำขครก้งยี่ นัำ นัไกธ เตำะเจริญสุ่ อดีต ส.ส.
่อนัแขานั พรรคเพ่ือทย  ถูขศำลอุยธรณ์พิพำขษำประหำรชีไิต จำขคดีจ้ำงไำนัฆาำอดีตปลกด อบจ.่อนัแขานั และทมาทด้รกบ
ขำรประขกนัตกไ ย ำให้ถูขคุม่กงโด หมำ ศำล และศำลรกฐธรรมนัูญทด้ไินัิจฉก ไาำคไำมเป็นั ส.ส.่องนัำ นัไกธ สิ้นัสุดลงตำม
รกฐธรรมนัูญมำตรำ 98(6) ยี่ระบุไาำ “สมำชิขภำพสิ้นัสุดลงขรณียี่ต้องค ำพิพำขษำให้จ ำคุข และถูขคุม ก่งอ ูาโด หมำ ่อง
ศำล โด ทมามีค ำไาำ ถึงยี่สุด สมำชิขภำพ่องนัำ นัไกธ จึงสิ้นัสุดลงโด ทมาต้องรอให้คดีถึงยี่สุดเสี ขาอนั จึงเชื่อไาำนัาำจะมี
ขำรรไบรไมรำ ชื่อ ส.ส. ื่นัเรื่องตาอประธำนัสภำฯ เพื่อให้สางศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  

  สาไนัขรณี ส.ส.เ่ต รกฐธรรมนัูญมำตรำ 105 (1) ข ำหนัดให้เป็นัหนั้ำยี่่อง ขขต. สางเรื่องให้รกฐบำลด ำเนัินัขำรตรำ
พระรำชขฤษฎีขำเพ่ือจกดให้มีขำรเลือขตก้ง ส.ส.่ึ้นัแยนัต ำแหนัางยี่ไาำง โด ในัสาไนั่อง นัำ ชุมพล ทมามีปัญหำคไำมสกบสนั
เรื่อง่้อขฎหมำ  เพรำะถูขตกดสิยธิยำงขำรเมือง 5 ปี แตาขรณี่องนัำ ถำไร ยี่ทมาทด้ถูขตกดสิยธิ จึงเหมือนัขกบ นัำ พุยธิ
พงษ์ ซึ่ง ขขต. มีอ ำนัำจ ื่นัเรื่องให้ศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก ทด้ เหมือนัยี่เค  ื่นัให้ไินัิจฉก มำแล้ไขรณี่องนัำ นัไกธ 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2039916 
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ไกนัพฤหกสบดี ยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ พ.ศ. 2564, 12.53 นั. 
เลือกตั้งนายกเล็กโคราช “ประเสริฐ-จักริน” งัดกึ๋นวัดตัวตนสู้กันไม่ถอย 
 

 
 โครำชเลือขตก้งนัำ ขเล็ขนัครนัครรำชสีมำ ตกไเต็งไาำยี่นัำ ขเยศมนัตรีนัครฯระหไาำง เบอร์ 2 “ประเสริฐ” 
โครำชสู้โไ้ .. ขกบ เบอร์ 3 “จกขรินั” เปลี่ นัโครำชด้ไ มือเรำ ลุ หำเสี งเดินัเคำะประตูบ้ำนั งกดขึ๋นัไกดตกไตนัสู้ขกนัทมาถอ  
ยก้งสองยีมอ้อนั่อ ขยีมยุขเ่ต ผอ.ขขต.เผ ผ้สมกครนัำ ขเล็ข 221 คนั ผู้สมกคร ส.ย.2,482 คนัถูขตกดสิยธิ์ 33 คนัทมาทป
เลือขตก้ง ส.ส.และ อบจ., 
 นัครรำชสีมำ เมื่อชาไงบาำ ไกนันัี้  (25ข.พ. 2564 ) ผู้สื่อ่าำไรำ งำนับรร ำขำศขำรหำเสี ง่องผู้ สมกคร
นัำ ขเยศมนัตรีนัครนัครรำชสีมำ และ ผู้สมกครสมำชิขสภำเยศบำลนัครนัครรำชสีมำ โด นัำ ขเยศมนัตรีนัคร
นัครรำชสีมำ และผู้สมกครสมำชิขสภำเยศบำลนัครนัครรำชสีมำยี่ถูขจกบตำมมองขกนัมำขเนัื่องจำขเป็นัเยศบำลยี่ใหญายี่สุด
่องประเยศ มี 91 ชุมชนั แบางเป็นั 4 เ่ตๆ ละ 6 คนั มี ส.ย.ทด้ 24 คนั นัำ ขเยศมนัตรีนัครนัครรำชสีมำ 1 คนั มีหนัาไ 
เลือขตก้ง 185 หนัาไ  สาไนัยก้งจกงหไกดมีหนัาไ เลือขตก้งขไาำ 1,200 หนัาไ  
 พกนัต ำรไจโยระพีพงษ์, จิรพกฒนัำลกขษณ์ ผอ.ขขต.นัครรำชสีมำ ขลาำไไาำ ผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรียก้ง 90 แหาง 31 
อ ำเภอมีจ ำนัไนั 221 คนั รกบหมด สาไนัผู้สมกคร ส.ย. จ ำนัไนั 2,482 คนั สาไนั ส.ย. ถูขตกดสิยธิ์จ ำนัไนั 33 คนั สำเหตุ
เพรำะทมาทปเลือขตก้ง ส.ส. ขกบ อบจ. ครก้งยี่ผาำนัมำ โด ่ณะนัี้เป็นัทปด้ไ คไำมเรี บร้อ   กงทมามีปัญหำอะทรแตาอ าำงใด 
ยก้งเรื่องขำรย ำลำ ป้ำ  ขำรเตรี มซื้อเสี งข็ กงทมาทด้รกบแจ้งเ่้ำมำ ขำรหำเสี งใสาร้ำ ป้ำ สีอะทรขกนัข็ กงทมามี และเชื่อไาำ
คงจะทมามี เพรำะยุขคนัข็รู้จกขมกขคุ้นัขกนัและขกนัดี ผู้สมกครเป็นัคนัพ้ืนัยี่คนัโครำชด้ไ ขกนัหมด สาไนัขำรหำเสี งยำงสื่อโซ
เซี่ ไข็ต้องแจ้งให้ ขขต.ยรำบและขำรหำเสี งต้องเป็นัทปด้ไ ถ้อ ค ำสุภำพ ทมาขระย ำผิดหรือฝ่ำฝืนัขฎหมำ  ซึ่งตนัทด้
เนั้นั ้ ำให้ระมกดระไกงเรื่องนัี้ ซึ่งตนัและผู้ตรไจขำรณ์เ่ตเลือขตก้งยี่ 7 นัครรำชสีมำทด้ลงพ้ืนัยี่ตรไจเ ี่ มยี่เยศบำลนัคร
นัครรำชสีมำ, เยศบำลเมืองปัข, เยศบำลโนันัทย ,, เยศบำลโคขสไำ  พร้อมหมดแล้ไ สาไนัผู้มีสิยธิ์เลือขตก้งในัไกนัเลือขตก้ง 
28 มี.ค. 2564 ่อให้สไมใสาหนั้ำขำขอนัำมก ทปด้ไ  โด เฉพำะยุขครก้งยี่จะเ่้ำทปในัหนัาไ เลือขตก้ง และจะมีขำรคกดขรอง 
ขำรไกดอุณหภูมิ ขำรล้ำงมือด้ไ แอลขอฮอล์หรือเจอล้ำงมือ และถ้ำขรณีอุณหภูมิมำขขไาำ 37.5 คงจะต้องใช้หนัาไ 
เลือขตก้งพิเศษในัขำรลงคะแนันั สาไนัปำขขำถ้ำเอำทปเองทด้ข็คไรเอำทปเอง แตาถ้ำทมามียำงหนัาไ ข็มีปำขขำไำงทไ้ให้โด  
ยำงเจ้ำหนั้ำยี่จะย ำคไำมสะอำดปำขขำให้อ ูาตลอดยุขๆ 30 นัำยี สาไนัขำรตื่นัตกไในัขำรเลือขตก้งเยศบำลข็คิดไาำสูงขไาำ
ขำรเลือขตก้ง่อง อบจ. พกนัต ำรไจโยระพีพงษ์ฯ ขลาำไ., 
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 โด เฉพำะนัำ ประเสริฐ บุญชก สุ่ ผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรีนัครนัครรำชสีมำ เบอร์ 2 ยีมขำรหำเสี งตาอสู้
แ่าง่กนั่องผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรีนัครนัครรำชสีมำมีขำรออขเดินัหำเสี งแนัะนั ำตกไ ประไกติ ขำรศึขษำ ประสบขำรณ์ 
พร้อมแจขแผานัพกบนัโ บำ ยุขไกนัเ่้ำถึงยุขชุมชนั ผู้นั ำชุมชนั ยุขตลำด  าำนัเศรฐขิจผู้ประขอบขำรพาอค้ำคหบดี เคำะ
ประตูบ้ำนั เป็นัผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรีนัครนัครรำชสีมำ ตกไเต็งหนัึ่งคนัส ำคกญ คือ นัำ ประเสริฐ บุญชก สุ่ โปรดเลือข
เบอร์ 2 ซึ่งเป็นัอดีตรกฐมนัตรีไาำขำรขระยรไงอุตสำหขรรม และเป็นัอดีต ส.ส.หลำ สมก  ยีมโครำชชำติพกฒนัำ ชูนัโ บำ 
หำเสี ง “ เรำจะสร้ำง โครำช เป็นัเมืองหลไง่องอีสำนั “ และเลือขผู้สมกคร ส.ย. เบอร์ 7-12  ขยีมยุขเ่ต ในัไกนั
อำยิต ์ยี่ 28 มี.ค. 2564 เไลำ 08.00-17.00 นั. 
 ลาำสุดยีมโครำชชำติพกฒนัำ นั ำโด นัำ ประเสริฐ บุญชก สุ่ เบอร์  2 พร้อมด้ไ ผู้สมกคร ส.ย. เบอร์   
7-12 รไมตกไขกนัยี่อนัุสำไรี ์ย้ำไสุรนัำรี(คุณ าำโม) พร้อมขรำบทหไ้สกขขำระเอำฤขษ์เอำชก ประจ ำไกนั พร้อมยก้งชูนัิ้ไ 2 นัิ้ไ 
ขาอนัตะโขนัพร้อมขกนัไาำ,โครำชสู้โไ้  3 ครก้ง และเดินัหำเสี งตำมร้ำนัค้ำ ร้ำนัยอง ตาอค้ำแผงลอ หนั้ำตลำดแมาขินัเฮง 
และทปยก่ไตกไเมือง แนัะนั ำตกไแจขแผานัพกบนัโ บำ หำเสี ง และรกบฟังปัญหำเสี งสะย้อนั ขาอนัเดินัลอดซุ้มประตูเมืองเ่้ำ
ตกไเมือง เพ่ือสร้ำง่ไกญข ำลกงใจ,สาไนันัโ บำ หำเสี ง อำยิ ขำรพกฒนัำเมืองนัาำอ ูาอ าำง ก่ง ืนั เมืองสไ งำม อนัุรกขษ์และ
ปรกบปรุงคูเมืองโด รอบ เพ่ิมปอดสไนัภูมิรกขษ์มำข่ึ้นัและขำรสร้ำงอำคำรสีเ่ี ไประห กดพลกงงำนั ,คไบคุมคุณภำพ
อำขำศฝุ่นัจิ๋ไ PM2.5 ขำรแข้ปัญหำนั้ ำยาไมหนั้ำตลำดเซฟไกนั ถนันัมิตรภำพคูา่นัำนั ขำรแข้ปัญหำจรำจรติด่กด ระบบ
่นัสางมไลชนั ขำรบริหำรเยศบำลนัครฯผาำนัระบบดิจิยกล เป็นัต้นั , ศูนั ์ขลำงคมนัำคม่นัสางภำคอีสำนัในัเ่ตเยศบำล
นัครฯ โครงสร้ำงเชื่อมโ งมอเตอร์เไ ์ รถทฟรำงคูา รถทฟคไำมเร็ไสูง, เมืองยาองเยี่ ไโด ขำรเชิดชูงำนัเยศขำลประเพณียี่
ส ำคกญให้ ิ่งใหญา อำยิ แหาเยี นัเ่้ำพรรษำ, สงขรำนัต์, ลอ ขระยง, ผ้ำทหม, ่นัมจีนัประโดข, งำนัขินัเจ เป็นัต้นั, เมือง
ขีฬำ, เมืองอกจฉริ ะ (Smart City ) ซึ่งนัโ บำ ่องเรำจกบต้องทด้ โปรางใสา ตรไจสอบทด้ สร้ำงแรงบกนัดำลใจในัขำรพกฒนัำ
และตาอ อดอ าำง ก่ง ืนั,พ่ีนั้องประชำชนัมก่งคก่ง ก่ง ืนั เรำมุางมก่นัแข้ท่ปัญหำและพกฒนัำเมือง เติมเต็มสิ่งยี่ กง่ำดอ ูา ให้
สมบูรณ์ เพ่ือ ขระดกบคุณภำพชีไิต่องคนัในัชุมชนัเ่ตเยศบำลนัครนัครรำชสีมำให้สูง่ึ้นั ขำรแสไงหำคไำมราไมมือจำข
ภำครกฐ และภำคเอขชนั ในัเ่ตเยศบำลนัครฯและชุมชนัตาำงๆ เพ่ือรไมพลกง่กบเคลื่อนัทปสูาเป้ำหมำ  โด  ึดพ่ีนั้องชำไ
โครำชเป็นัศูนั ์ขำรในัขำรพกฒนัำ นัำ ประเสริฐฯขลาำไและไาำ ่อโอขำสให้เรำ และ เลือขผู้สมกคร ส.ย. เบอร์ 7-12  ข
ยีมยุขเ่ต,       
 ่ณะยี่ยำงด้ำนัคูาแ่างคนัส ำคกญคือ เภสกชขร/นัำ จกขรินั เชิดฉำ  เบอร์ 3 ขลุามโครำชเพ่ือโครำช อดีตประธำนั
หอขำรค้ำ จ.นัครรำชสีมำ ประธำนัองค์ขรตาอต้ำนัคอร์รกปชก่นันัครรำชสีมำ และผู้สมกคร ส.ย. เบอร์ 13 – 18 ทด้ออข
รณรงค์หำเสี ง โด ใช้รถแหาหำเสี งทปรอบตกไเมือง และชุมชนัตาำงๆ ชูนัิ้ไ 3 นัิ้ไ คือ นัิ้ไโป้ง นัิ้ไชี้ และนัิ้ไข้อ  โด มีพ่ี
นั้องชำไโครำชตอบรกบมอบดอขขุหลำบเป็นัขำรให้ข ำลกงใจ และลงเดินัแนัะนั ำตกไตำมตลำดสด (ตลำดแมาขิมเฮง) พร้อม
แจขเอขสำนัแผานัพกบนัโ บำ ขำรหำเสี ง ชูขำรหำเสี งไาำ เยศบำลโปรางใส ทไ้ใจ หมอโจ้...ทมาโขง “ โครำชสมำร์ยซิตี้ 
เศรษฐขิจดี มีงำนัย ำ “#ขลุามโครำชเพ่ือโครำช ขล้ำเปลี่ นัเมือง เพ่ือโครำชยี่ดีขไาำนัี้ ชกดเจนั เป็นัจริง จกบต้องทด้ สาไนั
นัโ บำ ส ำคกญย่ีเดินัหำเสี ง เรื่องเศรษฐขิจ สร้ำงตลำดสี่มุมเมือง ตลำดนั้ ำ ตลำดนักด ฟ้ืนัเศรษฐขิจเมืองเขาำและชุมชนั  
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จกดพ้ืนัยี่ให้โอขำสคนัโครำชทด้ค้ำ่ำ เพ่ิม่ึ้นั สนักบสนัุนั ขระดกบสินัค้ำ SME โอย็อป สางเสริมอำชีพผู้ด้อ ดอขำสและผู้
พิขำรให้มีพ้ืนัยี่่ำ  โครำช 24 ชก่ไโมง ถนันัคนัเดินั STREET FOOD ่ำ อำหำรเช้ำ เยี่ ง เ ็นั และขลำงคืนั อกนัดกบหนัึ่ง
่องอีสำนั, ขำรเชื่อมคูเมือง ให้เรือลอดทด้ ปรกบปรุงภมิยกศนั์ตลอดแนัไคูเมือง ยำงคนัเดินั นั้ ำพุดนัตรี ลำนัพกขผาอนั แหลาง
ยาองเยี่ ไใจขลำงเมือง “นั้ ำใสในั 6 เดือนั” สงขรำนัต์ปีหนั้ำและยุขปี นั้ ำคูเมืองสะอำด เลานัทด้ปลอดภก  ปลอดโรค, ด้ำนั
ขำรจรำจรสะพำนั่้ำมถนันัมิตรภำพหนั้ำสถำนัศึขษำ 4 แหางพร้อมบกนัทดเลื่อนั่ึ้นัลง, สร้ำงยี่จอดรถใต้ดินัจอดรถทด้ทมาค่ ำ
ขไาำ 300 คกนั, ขำรขระจำ อ ำนัำจ ขระจำ งำนั ขระจำ เงินั , ศิลปไกฒนัธรรม ฟ้ืนังำนัประเพณียี่ส ำคกญ สงขรำนัต์ แหา
เยี นั ลอ ขระยง, ด้ำนัขีฬำ สร้ำงสนัำมขีฬำสี่มุมเมือง, ขำรศึขษำ สร้ำงศูนั ์เรี นัรู้ชุมชนั จกดหำอินัเยอเนั็ต WIFI ฟรี, 
สำธำรณสุ่, นั้ ำประปำดื่มทด้ในัยุขชุมชนัและสถำนัยี่ยาองเยี่ ไ, นั้ ำแล้ง นั้ ำยาไม สร้ำงแข้มลิงขกขเข็บนั้ ำ, สิ่งแไดล้อม 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224480  
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25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 16:19 นั.  
“อดีตนายกฝอ” น าทัพ “กลุ่มพัฒนานครแม่สอด” ลงพ้ืนที่หาเสียง 
 

 
 

นัำ เยอดเขี รติ ชินัสรนักนัย์ "อดีตนัำ ขฝอ" อดีตนัำ ขเยศมนัตรีนัครแมาสอด ผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรีนัครแมา
สอด หมำ เล่ 1 หกไหนั้ำขลุามพกฒนัำนัครแมาสอด นั ำลูขยีม คณะำยี่ผู้บริหำร และผู้สมกครสมำชิขสภำเยศบำล(สย.)นัคร
แมาสอด ยก้งสี่เ่ตเลือขตก้ง ลงพ้ืนัยี่หำเสี ง ตำมสาไนัรำชขำร สถำนัศึขษำ ยี่เยศบำลนัครแมาสอด โด ขำรลงพ้ืนัยี่หำเสี ง
ในัสาไนัรำชขำร ทด้มีขำร่ออนัุญำต จำข ขขต.จกงหไกดตำข และส ำนักขงำนัเยศบำลนัครแมาสอด อ าำงถูขต้องตำมขฎหมำ  
เพ่ือ่ออนัุญำตหำเสี งแนัะนั ำตกไ ในัสถำนัยี่รำชขำร ขกบ ยำง ขขต.ตำข อ าำงถูขต้องยุข่ก้นัตอนั 

โด  อดีตนัำ ขฝอ ผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรีเบอร์ 1 และ ผู้สมกคร สย.นัครแมาสอด ขลุามพกฒนัำนัครแมาสอด ทด้มี
ขำรแนัะนั ำตกไผู้สมกคร และยีมงำนั พร้อมยี่จะสำนังำนัตาอ ขาองำนัใหมา ตำมนัโ บำ  ขลุามพกฒนัำนัครแมาสอด นัครแมาสอด
 ุคใหมา ใสาใจพกฒนัำ... พกฒนัำยก่ไถึง รกขษำผลประโ ชนั์่องประชำชนัเป็นัส ำคกญ เลือข ผู้สมกคร สมำชิขสภำเยศบำลนัคร
แมาสอด ขยีมยุขเ่ต 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/223048  
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/223048
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210225/2e154c59b4b76a14ee5acf128df34264699997674e63199eba4490cd33e2f934.jpeg?itok=8-2JBXPZ
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25 ข.พ. 2564 
"ประเสริฐ"หาเสียง ชูสร้างโคราชเป็นเมืองหลวงอีสาน 
 

 
 
บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกฯ และส.ท. นครราชสีมา เริ่มคึกคัก "ประเสริฐ" อดีต รมว.อุตสาหกรรม เด็กสุ
วัจน์ ชพน. ผู้สมัครนายกเทศบาลนครโคราช เดินขอคะแนนคนเมือง ชูสร้างโคราชเป็นเมืองหลวงอีสาน 
 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 ยี่ลำนัอนัุสำไรี ์ย้ำไสุรนัำรี ( าำโม) นัครรำชสีมำ นัำ ประเสริฐ   บุญชก สุ่ อดีต
รกฐมนัตรีไาำขำรขระยรไงอุตสำหขรรม ผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรี ฯ เบอร์ 2 ศิษ ์ข้นัขุฏินัำ สุไกจนั์  ลิปตพกลลภ ประธำนัยี่
ปรึขษำพรรคชำติพกฒนัำ (ชพนั.) หกไหนั้ำขลุามโครำชชำติพกฒนัำ พร้อมผู้สมกคร ส.ย. และผู้ สนักบสนัุนัทด้เดินัยำงมำขรำบ
ทหไ้สกขขำระและ่อพรย้ำไสุรนัำรี สิ่งศกขดิ์สิยธิ์คูาบ้ำนัคูาเมือง เพ่ือคไำมเป็นัสิริมงคลและคไำมเจริญรุางเรืองในัหนั้ำยี่ขำร
งำนั โด มีนัำ แพย ์ไรรณรกตนั์  ชำญนัุขูล อดีต รมไ.พลกงงำนัและยี่ปรึขษำ ชพนั. มำให้ข ำลกงใจ จำขนัก้นัทด้เดินัเย้ำ
พบปะผู้ประขอบขำรค้ำและประชำชนัในัละแไข าำนัขลำงเมืองโครำช เพ่ือประชำสกมพกนัธ์แนัะนั ำตกไและชี้แจงนัโ บำ 
พกฒนัำโครำชให้เป็นัเมืองนัาำอ ูาอ าำง ก่ง ืนัและศูนั ์ขลำงคมนัำคม่นัสางภำคอีสำนัรไมยก้งเป็นัเมืองต้นัแบบอกจฉริ ะ 
 นัำ ประเสริฐ ผู้สมกครนัำ ข ฯ เบอร์ 2 เปิดเผ ไาำ เสี งสะย้อนัจำขขำรลงพ้ืนัยี่พบปัญหำหลำขหลำ  ยก้งถนันั
เป็นัหลุมเป็นับาอ นั้ ำประปำทหลคาอ  นั้ ำยาไม ก่งซ้ ำซำขและสภำพเศรษฐขิจซบเซำถือ ชำไโครำชทด้ฝำขคไำมหไกงให้ขลุาม
โครำชชำติพกฒนัำเรางแข้ท่และเ ี ไ ำฟ้ืนัฟู แตาละโครงขำรต้องใช้งบประมำณคาอนั่้ำงมำข ขำรด ำเนัินัขำรจึงต้องรอบ
ครอบและตอบโจย ์คไำมต้องขำรอ าำงแย้จริง ตนัมีนัโ บำ จกดขิจขรรมขระตุ้นัเศรษฐขิจให้เขิดบรร ำขำศขำรซื้อ่ำ 
ขลกบมำคึขคกข โด จกดตลำดนักดถนันัคนัเดินัขลำงคืนัและในัฐำนัะยี่เค ด ำรงต ำแหนัาง รมไ.อุตสำหขรรม  
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 ทด้ประสำนังำนัผู้ผลิตราไมจกดงำนัสินัค้ำรำคำโรงงำนัลดภำระคาำใช้จาำ ในัครกไเรือนั สิ่งส ำคกญประชำชนัต้องมี
สุ่ภำพดี นัโ บำ หลกขทด้สนักบสนัุนัสางเสริมให้โครำชเป็นัเมืองขีฬำ โด เพ่ิมพ้ืนัยี่ให้เลานัขีฬำพร้อมจกดขำรแ่าง่กนัขีฬำ
ระดกบประเยศและนัำนัำชำติอ าำงตาอเนัื่องและในัอนัำคตโครำชทด้รกบอำนัิสงส์จำขโครงขำรถนันัมอเตอร์เไ ์ รถทฟ
คไำมเร็ไสูง รถทฟยำงคูาและยาำเรือบข ฯ จึงมีนัโ บำ พกฒนัำคไำมพร้อมเพ่ือรองรกบโครงขำรเมขะโปรเจขต์ เพ่ือให้
โครำชเป็นัศูนั ์ขลำงคมนัำคม่นัสางภำคอีสำนั เปิดประตูสูาอีสำนัอ าำงแย้จริง  
 ยก้งนัี้เป็นัเไลำราไม 8 ปี ทด้ไาำงเไ้นัจำขขำรเลือขตก้งย้องถิ่นั ย ำให้ขำรบริหำรต้องชะงกขหำขเลือขขลุามโครำชชำติ
พกฒนัำ ขยีม จะย ำให้เขิดเอขภำพในัสภำ ส.ย. ภำคประชำชนัทมาต้องเป็นัหาไง ขำรอนัุมกติงบประมำณยี่มำจำขภำษีต้อง
โปรางใสและยุขภำคสาไนัสำมำรถตรไจสอบทด้ยุขขระบไนัขำร 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378816842?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region 
 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378816842?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378816842?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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5/02/2564 15:21 
สัปดาห์หน้าเคาะส่งเลือกตั้ง ส.ส.ใต้ 
 

 
 

รัฐสภา 25 ก.พ. –“เพื่อไทย” เตรียมประชุมกรรมการบริหารพรรค เคาะส่งเลือกตั้งซ่อมภาคใต้ หลังส.ส.ปชป.ถูก
ศาลพิพากษา หวังเจาะไข่แดงยึดพื้นที่ใต้ 

นัำ ประเสริฐ จกนัยรรไงยอง ส.ส.นัครรำชสีมำ พรรคเพ่ือทย  ในัฐำนัะเล่ำธิขำรพรรค เปิดเผ ไาำ พรรคเพ่ือ
ทย เตรี มเรี ขประชุมขรรมขำรบริหำรพรรคในัสกปดำห์หนั้ำ เพ่ือพิจำรณำสางผู้สมกครลงรกบเลือขตก้งซาอมในัพ้ืนัยี่ ภำคใต้ 
หลกงส.ส.พรรคประชำธิปัต ์ถูขศำลอำญำพิพำขษำให้จ ำคุขและตกดสิยธิ์ยำงขำรเมืองจนั่ำดสมำชิขภำพ ส.ส.จำขขำร
ชุมนัุมยำงขำรเมือง 

“ยุขไกนันัี้พ้ืนัยี่ภำคใต้เปลี่ นัทปแล้ไ หลำ พรรคมีสมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรในัเ่ตภำคใต้ ทมาใชาเพี งพรรค
ประชำธิปัต ์ จกงหไะนัี้จึงนัาำจะเป็นัโอขำส่องพรรคเพ่ือทย  แตา่ึ้นัอ ูาขกบมติ่องขรรมขำรบริหำรพรรคไาำจะสางผู้สมกคร
หรือทมา แตาตอนันัี้มีตกไผู้สมกครแล้ไ ซึ่งเป็นัคนัในัพื้นัยี่ยี่ต้องพิจำรณำตำม ก่้นัตอนั และทมาต้องหำรือขกบพรรคราไมฝ่ำ ค้ำนั 
เนัื่องจำขเขรงจะถูขมองไาำฮก้ไขกนั เนัื่องจำขแตาละพรรคสำมำรถสางผู้สมกครทด้อ ูาแล้ไ” เล่ำธิขำรพรรคเพื่อทย  ขลาำไ 

 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-644338  
่าำไยี่เขี่ ไ่้อง : https://www.naewna.com/politic/555367  
่าำไยี่เขี่ ไ่้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/827602   

https://tna.mcot.net/politics-644338
https://www.naewna.com/politic/555367
https://www.dailynews.co.th/politics/827602
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25 ขุมภำพกนัธ์ พ.ศ. 2564 เไลำ 13:17 นั.   
 'ธนาธร' ลุยติวเข้มทีมเทศบาลนคร 'โคราช' ม่ันใจก้าวหน้าปักธงได้แน่ 
 

 
 

 25 ข.พ.64 - ยี่จ.นัครรำชสีมำ นัำ ธนัำธร จึงรุางเรืองขิจ ประธำนัคณะข้ำไหนั้ำ ราไมพบปะและติไเ่้มให้ขกบยีม
ผู้สมกครเยศบำลนัครนัครรำชสีมำ โด มี นัำ ฉกตร สุภกยรไณิช ์ ผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรี เยศบำลนัคร นัครรำชสีมำ เบอร์ 
4 และยีมผู้สมกครยก้ง 4 เ่ต เบอร์ 19 -24 เ่้ำราไม ซึ่งนัอขจำขจะเป็นัขำรพบปะให้ข ำลกงใจยีมงำนัแล้ไ  กงมีขำรนั ำเสนัอ
นัโ บำ และจกดขิจขรรมเไิร์คช็อปส ำหรกบขำรหำเสี งเลือขตก้งยี่จะเขิด่ึ้นัในัไกนัยี่ 28 มี.ค.นัี้ด้ไ  โด ยีมผู้สมกครทด้
นั ำเสนัอแนัไขำรสร้ำงนัโ บำ จนัสรุปออขมำทด้เป็นั 2 สาไนั คือ 1.ปัญหำยี่ต้องแข้ท่ 2.แนัไนัโ บำ หลกขยี่จะสร้ำงให้
เขิด่้ึนัตาำงๆ ผาำนัสโลแขนัยี่ให้ชื่อไาำ "4 แข้ 4 ข้ำไ"   
 นัำ ฉกตร ขลาำไไาำ ปัญหำยี่ต้องแข้หรือยี่เรี ขไาำ 4 แข้ ทด้แขา 1.แข้โครงสร้ำงพ้ืนัฐำนั ถนันัต้องดี มีทฟยก่ไถึง 
ป้องขกนันั้ ำยาไมซ้ ำซำข มีนั้ ำสะอำดใช้เพ่ืออุปโภคบริโภคอ าำงเพี งพอ จกดขำร่ ะนั้ ำเสี อ าำงมีประสิยธิภำพ 2.แข้
เศรษฐขิจ ย ำให้โครำชเป็นั Walkable City คือเมืองยี่เดินัทด้อ าำงปลอดภก  คึขคกข ค้ำ่ำ ทด้ตลอด 24 ชก่ไโมง สร้ำง
แลนัด์มำร์คศูนั ์รไมสตรียฟู้ดดึงนักขยาองเยี่ ไเ่้ำเมือง 3.แข้รถติด โด มีระบบ่นัสางมไลชนัยี่ยกนัสมก ด้ไ  Smart Ev 
Bus รถเมล์ทฟฟ้ำทร้มลพิษ รู้ต ำแหนัางรถผาำนัแอพลิเคชก่นัแบบ Realtime เพ่ือชาไ ไำงแผนัขำรเดินัยำงให้ขกบประชำชนั 
ตลอดจนัขำรเสนัอปรกบเส้นัยำงรถสองแถไให้มีประสิยธิภำพ และ 4.แข้ขำรเมืองให้โปรางใส สร้ำงขำรเมืองยี่โปรางใส 
ตรไจสอบทด้ และเปิดโอขำสให้ยุขคนัสำมำรถเ่้ำมำมีสาไนัราไมทด้  
 คไำมมก่นัคงยำงสุ่ภำพ โด ขำรเพ่ิมศูนั ์ขำรแพย ์ ดูแลผู้สูงอำ ุ ผู้ป่ไ ติดเตี ง ขำรพบหมอแบบออนัทลนั์ 
และขำรเ่้ำถึงสไกสดิขำรและขำรรกขษำทด้ยุขคนั 2.ข้ำไสูาสกงคมแหางคไำมเยาำเยี มยำงเยคโนัโล ี ใช้ AI และ Big Data 
มำชาไ จกดขำรบริหำรเมือง ประชำชนัสำมำรถเ่้ำถึง่้อมูล ร้องเรี นัตาำงๆ ทด้ผาำนัเยคโนัโล ี 3.ข้ำไสูาเมืองแหางขำรเรี นัรู้
ตลอดชีไิต โด ขำรลดคไำมเลื่อมล้ ำ ตาอ อดโรงเรี นัเยศบำลยก้งหมดให้มีคุณภำพมำข ิ่ง่ึ้นั สร้ำงโครำช Youth Space 
สางเสริม E-sport, E-Commerce, Trading, coding ติดอำไุธยำงขำรเรี นัรู้สูาสกงคมคุณภำพ และ 4.ข้ำไสูา ุคเศรษฐขิจดิ
จิตกล สนักบสนัุนัขำรใช้ Digital Currency สนักบสนัุนัขำรยาองเยี่ ไโด ขำรสร้ำงเยศขำลระดกบนัำนัำชำติ เป็นัต้นั" นัำ 
ฉกตร ขลาำไ 
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 นัำ ฉกตร ขลาำไอีขไาำ งบประมำณส ำหรกบเยศบำลนัครนัครรำชสีมำ 1,500 ล้ำนับำยตาอปี ส ำหรกบพ้ืนัยี่ 37 
ตำรำงขิ โลเมตร ยี่ เยศบำลดูแล เชื่อไาำเรำจะสำมำรถย ำในัสิ่ งยี่ เรี ขไาำ '4 แข้ ' และสร้ ำงในัสิ่ งยี่ เรี ขไาำ  
'4 ข้ำไ' ทด้อ าำงแนัานัอนั ยก้งนัี้ เรำสางผู้สมกคร สย. ครบยก้ง 4 เ่ต ซึ่งตลอดชาไงระ ะเไลำยี่ผาำนัมำในัขำรเดินัพบปะ
ประชำชนั มีเสี งตอบรกบอ าำงดี ทด้รกบขำรต้อนัรกบอ าำงอบอุานั จำขนัี้จนัถึงไกนัเลือขตก้ง เหลือเไลำอีขทมาถึงเดือนั เรำ
เตรี มขำรไำงแผนัเดินัเคำะประตูบ้ำนัพบประชำชนัให้ครบยุขบ้ำนั ยุขหลกงคำเรือนั โด ขิจขรรมในัไกนันัี้ นัอขจำขจะ
เป็นัขำรมำพบปะขกบนัำ ธนัำธร พูดคุ ให้ข ำลกงใจแล้ไ เรำ กงทด้จกดเไิร์คช็อปให้ขกบผู้สมกคร สย. ชี้แจงแนัไยำงในัขำรหำ
เสี งในัชาไงเไลำยี่เหลืออีขด้ไ  
 ด้ำนั นัำ ธนัำธร ขลาำไไาำ เยศบำลนัครนัครรำชสีมำเป็นัหนัึ่งในัพ้ืนัยี่ยี่เรำรู้สึขภำคภูมิใจยี่ทด้สางผู้สมกครนัำ ข 
และ สย. เนัื่องจำขเป็นัพ้ืนัยี่ซึ่งมีคไำมหไกงและเป็นัเป้ำหมำ ่องคณะข้ำไหนั้ำ เพรำะเมื่อเรำ ้อนัทปดูสถิติขำรเลือขตก้ง
ยก้งในัขำรเลือขตก้งยก่ไทปเมื่อเดือนั มี.ค. 2562 และขำรเลือขตก้งระดกบ อบจ.เดือนั ธ.ค. 2563 มี่้อมูลจำขขำรเลือขตก้งยก้ง 
2 ครก้งยี่ตรงขกนั และย ำให้เรำสนัใจเยศบำลนัครนัก่นัข็คือ เรำทด้พบไาำพ้ืนัยี่ยี่ประชำขรมีคไำมหนัำนัแนัานัสูง และพ้ืนัยี่ยี่
ประชำขรมีรำ ทด้ตาอหกไสูง จะเป็นัพ้ืนัยี่ยี่เรำทด้รกบคไำมทไ้ไำงใจ ทด้รกบคะแนันัสูง ซึ่งเยศบำลนัครนัครรำชสีมำข็
สอดคล้องขกบสถิตินัี้  ิ่งทด้คนัรุานัใหมายี่มีคไำมรู้คไำมสำมำรถ และมีประสบขำรณ์ ยก้งในัแงาขำรบริหำรบริษกยเอขชนัจนั
ประสบคไำมส ำเร็จ และเค ย ำงำนัขำรเมืองย้องถิ่นัในัฐำนัะสมำชิขสภำเยศบำลนัครนัครรำชสีมำ อ าำงคุณฉกตร สุภกยร
ไณิช ์ ข็ ิ่งย ำให้เรำมก่นัใจและหมำ มก่นัปั้นัมือพ้ืนัยี่นัี้เป็นัอ าำง ิ่ง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/94228  
่าำไยี่เขี่ ไ่้อง : https://www.naewna.com/politic/555338  
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/94228
https://www.naewna.com/politic/555338
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25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 
 'วิษณุ' เผยหาก 'อุทธรณ์'ยกฟ้อง' แกนน า กปปส. 'รอดคุกมีลุ้นหลุดโทษแบนทางการเมือง 
 

 
 

"วิษณุ" ยก "รธน." ก าหนดสิ้นสุดความเป็น "รมต." แม้ค าพิพากษาจ าคุก ยังไม่ถึงที่สุด ชี้ หากศาลเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ต้องพ้น "ส.ส." ด้วย แต่ถ้า "ศาลอุทธรณ์" ยกฟ้อง ไม่ต้องจ าคุก หากไม่ถูกตัดสิทธิการเมือง ลงสนาม
เลือกตั้งครั้งหน้าได้ 
 ยี่ย ำเนัี บรกฐบำล นัำ ไิษณุ เครืองำม รองนัำ ขรกฐมนัตรี เปิดเผ ถึงขรณีศำลชก้นัต้นัมีค ำพิพำขษำจ ำคุขแขนั
นั ำขปปส. โด มี 3 รกฐมนัตรี รไมอ ูาด้ไ ไาำ เป็นัธรรมดำยี่ยรำบขกนัอ ูาแล้ไรกฐธรรมนัูญข ำหนัดทไ้ชกด ในัเรื่อง่องขำรพ้นั
จำขคไำมเป็นัรกฐมนัตรีเฉพำะตกไตำมมำตรำ 170 โด ตำมรกฐธรรมนัูญจะต้องโ งขกบขฎหมำ หลำ มำตรำ โด  ม.170 
(4) ระบุไาำคไำมเป็นัรกฐมนัตรี าอมสิ้นัสุดลงตำมเป็นัขำรเฉพำะตกไ  เมื่อมีลกขษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 160 (7) ยี่ระบุถึง
ขำรต้องค ำพิพำขษำให้จ ำคุข ดกงนัก้นั เมื่อศำลพิพำขษำให้จ ำคุข ทมาไาำจะถึงยี่สุดหรือทมา แตารกฐธรรมนัูญให้คไำมเป็นั
รกฐมนัตรีสิ้นัสุดลงอ าำงชกดเจนั 
 นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำ สาไนัผู้ยี่เป็นัส.ส. นัก้นัเป็นัอีขเรื่องหนัึ่ง โด มีบกญญกติทไ้ในัมำตรำ 101 (13) หำขศำล กงทมา
ตกดสินัถึงยี่สุดให้จ ำคุข ข็จะ กงทมาพ้นั แตาจะมีเหตุอ่ืนัเ่้ำมำ เชานั ศำลสก่งเพิขถอนัสิยธิขำรเลือขตก้ง ข็จะโ งทปถึงขำรเพิข
ถอนัสิยธิขำรเลือขตก้งมำตรำ 96 (2) ยี่ระบุไาำหำขเพิขถอนัสิยธิเลือขตก้ง ทมาไาำคดีจะถึงยี่สุดหรือทมา ข็จะพ้นัจำขคไำมเป็นั
สมำชิขสภำผู้แยนัรำษฎรด้ไ สาไนับุคคลยี่ศำลทมาทด้เพิขถอนัสิยธิขำรเลือขตก้ง โด หลกขแล้ไขำรจ ำคุขข็ กงทมาถึงยี่สุด สิยธิ
เลือขตก้ง ข็ทมาถูขเพิขถอนัจึง กงทมาพ้นัจำขคไำมเป็นัส.ส. แตาข็มีเหตุอ่ืนัแยรขเ่้ำมำอีขไาำ หำขถูขจ ำคุขตำมค ำพิพำขษำ
่องศำล และมีหมำ ่องศำลให้จ ำคุข ขรณีเชานันัก้นัข็จะพ้นัด้ไ  แตาตนัทมายรำบไาำใครเ่้ำ า่ำ ดกงขลาำไบ้ำง 
 ยก้งนัี้ นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำ ในัสาไนั่องส.ส. บกญชีรำ ชื่อ ต้องมีขำรเลื่อนัล ำดกบ่ึ้นัมำ ช้ำหรือเร็ไจะมีผลตาอขำร
ประชุมสภำฯ เนัื่องจำขข ำลกงจะปิดสมก ประชุม ถ้ำเลื่อนัเร็ไข็เ่้ำมำย ำหนั้ำยี่ทด้เร็ไอ าำงนั้อ ถ้ำเปิดประชุมสมก ไิสำมกญ
เพ่ือพิจำรณำรกฐธรรมนัูญข็จะทด้ย ำหนั้ำยี่ทด้ แตาถ้ำ กงทมาเลื่อนั่ึ้นัมำ ข็ กงทมาถือเป็นัส.ส. สาไนัส.ส. เ่ตข็ต้องจกดขำร
เลือขตก้งใหมา หำขขขต. สงสก ข็จะเหมือนัขรณี่องนัำ เยพทย เสนัพงศ์ อดีตส.ส.นัครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัต ์ ยี่
สางศำลรกฐธรรมนัูญไินัิจฉก  เพรำะขำรเลือขตก้งแบบเ่ตจะต้องออขเป็นัพระรำชขฤษฎีขำเลือขตก้ง ขรณี่องนัำ เยพทยข็
ถือเป็นับรรยกดฐำนัทไ้แล้ไ 
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 ไาำ เรื่องนัี้ทมา ำขอะทรเนัื่องจำข รมไ.ศึขษำธิขำร มีรกฐมนัตรีชาไ ไาำขำรอ ูา 2 คนัครม. เค มีมติทปแล้ไไาำหำข
รกฐมนัตรีไาำขำรทมาอ ูา ข็ให้รกฐมนัตรีชาไ ไาำขำร รกขษำขำรตำมล ำดกบ สาไนัรมไ.ดิจิยกลเพ่ือเศรษฐขิจและสกงคม ครม. เค มี
มติในัเมื่อขระยรไงนัี้ทมามีรกฐมนัตรีชาไ  ข็ให้รมไ.ศึขษำธิขำรรกขษำขำรแยนัเป็นัอกนัดกบแรข และรมไ.ไกฒนัธรรม รกขษำขำร
เป็นัอกนัดกบสอง ในัขรณีนัี้รมไ. ไกฒนัธรรมจะเป็นัผู้รกขษำขำร  จนัขไาำเมื่อมีขำรประชุมคณะรกฐมนัตรี (ครม.) แล้ไ
นัำ ขรกฐมนัตรีอำจจะสก่งขำรเป็นัอ าำงอ่ืนัทด้ 
 ผู้สื่อ่าำไถำมไาำ เอขสิยธิ์ส.ส.ในัสมก ประชุมสภำ สำมำรถคุ้มครองผู้เป็นัส.ส.ทด้หรือทมา นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำ อ าำ
ใช้ ค ำไาำเอขสิยธิ์ เนัื่องจำขมีเรื่อง่องเอขสิยธิ์ ขกบ คไำมคุ้มขกนั ค ำไาำเอขสิยธิ์หมำ ถึงขำรพูดในัสภำแล้ไทมาผิด คือ
เฉพำะเรื่องขำรพูดเรื่องเดี ไ แตาถ้ำเป็นัเหตุชขขกนัข็ทมามีเอขสิยธิ์ สาไนัคไำมคุ้มขกนัหมำ คไำมไาำ ในัสมก ประชุมจะนั ำตกไ
ทปด ำเนัินัคดีอะทรทมาทด้ถ้ำปิดสมก ประชุมย ำทด้ โด คไำมคุ้มขกนั มีขระบไนัขำร ทมาทด้มำโด อกตโนัมกติ 
 เมื่อถำมไาำ ขรณีย่ีถูขจ ำคุข แล้ไ กงจะสำมำรถ่อคไำมคุ้มขกนัทด้อ ูาหรือทมา นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำทด้ 
เมื่อถำมไาำ ขำรเ่้ำเรือนัจ ำแล้ไ จะถือไาำสิ้นัสภำพคไำมเป็นัส.ส. เล หรือทมา นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำเพี งเยาำนัก้นั กงทมา เพรำะ
 กงอ ูาระหไาำงอุยธรณ์ และ กงทมาทด้ถูขจ ำคุขโด หมำ ่องศำล 
 ผู้สื่อ่าำไถำมไาำ คนัยี่เป็นัส.ส. แล้ไเ่้ำเรือนัจ ำ  กงทมาถือไาำสิ้นัสภำพขำรเป็นัส.ส. ใชาหรือทมา นัำ ไิษณุ ขลาำไ
ไาำ ตนั ทมาแนัาใจไาำเป็นัขำรถูขจ ำคุขโด หมำ ่องศำลหรือทมา เพรำะอำจเป็นัขำรคไบคุมตกไธรรมดำ หำขเ่ำอ้ำงคไำม
คุ้มขกนั่้ึนัมำข็ต้องปลาอ ตกไ เพรำะถือไาำอ ูาระหไาำงขำรด ำเนัินัขำรอุยธรณ์ 
 เมื่อถำมไาำ หำขเป็นัขำรเ่้ำเรือนัจ ำโด หมำ ่องศำล ขำรคุ้มครองในัฐำนัะ่องส .ส. ข็จะหมดทปเล ใชา
หรือทมา  นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำ ใชา 
 เมื่อถำมไาำ  ขรณีนัำงย ำ  ยีปสุไรรณ  ยี่ถูขตกดสินัให้รอลงอำญำ  ในั่ณะยี่มีค ำสก่งเพิขถอนัสิยธิยำง
ขำรเมือง 5 ปี หำขสุดย้ำ ศำลพิพำขษำแข้ประเด็นัขำรตกดสิยธิยำงขำรเมือง นัำงย ำ จะขลกบมำมีสิยธิยำงขำรเมืองอีข
ทด้หรือทมา นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำ ทด้ แตาในั่ณะนัี้ถือไาำถูขตกดสิยธิ์ยำงขำรเมืองจนัขไาำศำลอุยธรณ์จะมีค ำตกดสินัเป็นัอ าำงอ่ืนั 
 เมื่อถำมไาำ ในัขรณีคนัเป็นัส.ส. ยี่ถูขตกดสิยธิยำงขำรเมือง5ปี จะสำมำรถอุยธรณ์ในัประเด็นัถูขตกดสิยธิยำงขำร
เมืองทด้หรือทมา นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำ ขำรเป็นัส.ส.่ำดแล้ไข็่ำดทป แตาเรื่องสิยธิยำงขำรเมืองถ้ำศำลพิพำขษำไาำทมาเพิข
ถอนัสิยธิยำงขำรเมืองข็จะขลกบมำ นัี่คือคไำมรุนัแรง่องรกฐธรรมนัูญในัปัจจุบกนั 
 เมื่อถำมไาำ  แม้จะ ื่นัอุยรณ์แล้ไสิยธิขลกบมำ  แตาทมาสำมำรถคืนัสภำพส .ส .ใชาหรือทมา  นัำ ไิษณุขลาำไ
ไาำ ใชา แม้ขระยก่งรกฐมนัตรีข็เชานัขกนั ถูขจ ำคุขแตาทมาถึงยี่สุดข็พ้นัจำขคไำมเป็นัรกฐมนัตรี ถ้ำตาอมำศำล ขฟ้อง ทมาจ ำคุข ข็
แปลไาำทมาจ ำคุขเยาำนัก้นั แตาคไำมเป็นัรกฐมนัตรีจะ ทมาขลกบมำ นัี่คือ ำแรง่องรกฐธรรมนัูญ 
 ผู้สื่อ่าำไถำมไาำหำขในัอนัำคต บุคคลเหลาำนัี้จะขลกบมำด ำรงต ำแหนัางรกฐมนัตรีทด้หรือทมา  นัำ ไิษณุ ขลาำไ
ไาำ ทด้ เพรำะต้องดูตาอทปไาำ เมื่อมีขำรเลือขตก้งใหมา บุคคลเหลาำนัก้นัจะมีสิยธิ์หรือทมาเชานั ขรณีเพิขถอนัสิยธิเลือขตก้ง หำข
ศำลอุยธรณ์มีค ำตกดสินัไาำทมาตกดสิยธิเลือขตก้ง คไำมเป็นัส.ส. สิ้นัสุดลงเไลำนัี้ แตาสำมำรถสมกครในัครำไหนั้ำทด้ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924501  
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924501
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25 ข.พ. 2564 14:59 นั.  
“วิษณุ” ชี้ หากศาลอุทธรณ์แก้ค าตัดสิน “ทยา” มีโอกาสได้สิทธิทางการเมืองคืน 
 

 
 

 “วิษณุ” ชี้ หากศาลอุทธรณ์แก้ค าตัดสิน “ทยา ทีปสุวรรณ” กรณีตัดสิทธิทางการเมือง มีโอกาสได้สิทธิทางการ
เมืองคืน 

ไกนัยี่  25 ข.พ .  2564 ผู้ สื่ อ่า ำ ไถำม  นัำ ไิษณุ  เครื อ งำม  รองนัำ ขรก ฐมนัตรี  ถึ งขรณี  นัำงย ำ  
ยีปสุไรรณ ภรร ำ นัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ อดีตรกฐมนัตรียี่ถูขตกดสินัให้รอลงอำญำ ในั่ณะยี่มีค ำสก่งเพิขถอนัสิยธิยำง
ขำรเมือง 5 ปี หำขสุดย้ำ ศำลพิพำขษำแข้ประเด็นัขำรตกดสิยธิยำงขำรเมือง นัำงย ำ จะขลกบมำมีสิยธิยำงขำรเมืองอีข
ทด้หรือทมา นัำ ไิษณุ ขลาำไไาำ ทด้ แตาในั่ณะนัี้ถือไาำถูขตกดสิยธิยำงขำรเมืองจนัขไาำศำลอุยธรณ์จะมีค ำตกดสินัเป็นัอ าำงอ่ืนั 

เมื่อถำมไาำในัขรณีย่ีคนัเป็นั ส.ส.ยี่ถูขตกดสิยธิยำงขำรเมือง 5 ปีเชานัขกนั จะสำมำรถอุยธรณ์ในัประเด็นัถูขตกดสิยธิ
ยำงขำรเมืองทด้หรือทมา นัำ ไิษณุ ระบุไาำ ขำรเป็นั ส.ส. ่ำดแล้ไข็่ำดทป แตาเรื่องสิยธิยำงขำรเมืองถ้ำศำลพิพำขษำไาำ
ทมาเพิขถอนัสิยธิยำงขำรเมืองข็จะขลกบมำ นัี่คือคไำมรุนัแรง่องรกฐธรรมนัูญในัปัจจุบกนั 

ผู้สื่อ่าำไถำม ้ ำไาำ แม้จะ ื่นัอุยธรณ์แล้ไสิยธิขลกบมำ แตาทมาสำมำรถคืนัสภำพ ส.ส. ใชาหรือทมา รองนัำ ขรกฐมนัตรี 
ตอบไาำ ใชา แม้ขระยก่งรกฐมนัตรีข็เชานัขกนั ถูขจ ำคุขแตาทมาถึงยี่สุดข็พ้นัจำขคไำมเป็นัรกฐมนัตรี ถ้ำตาอมำศำล ขฟ้อง ทมาจ ำคุข 
ข็แปลไาำทมาจ ำคุขเยาำนัก้นั แตาคไำมเป็นัรกฐมนัตรีจะทมาขลกบมำ นัี่คือ ำแรง่องรกฐธรรมนัูญ 

สาไนัในัอนัำคตบุคคลเหลาำนัี้จะขลกบมำด ำรงต ำแหนัางรกฐมนัตรีทด้หรือทมา นัำ ไิษณุ เผ ไาำ ทด้ เพรำะต้องดูตาอทป
ไาำเมื่อมีขำรเลือขตก้งใหมาบุคคลเหลาำนัก้นัจะมีสิยธิหรือทมา เชานั ขรณีเพิขถอนัสิยธิเลือขตก้ง หำขศำลอุยธรณ์มีค ำตกดสินัไาำทมา
ตกดสิยธิเลือขตก้ง คไำมเป็นั ส.ส.สิ้นัสุดลงเไลำนัี้แตาสำมำรถสมกครในัครำไหนั้ำทด้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2039744  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2039744
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25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 12:36 นั.    
'สมชัย' หยุดดราม่า ! ไขข้อสงสัยตัดสิทธิ - ไม่ตัดสิทธิทางการเมืองแกนน า 'กปปส.' เทียบ 'ธนาธร' 
 

 
 

นัำ  สมชก  ศรีสุยธิ ำขร อดีตขรรมขำรขำรเลือขตก้งหรือ ขขต. ทด้โพสต์่้อคไำมผาำนัเฟซบุ๊ขสาไนัตกไระบุไาำ... โยษตกด
สิยธิ์ยำงขำรเมือง หลำ คนัสงสก ไาำ ย ำทม ค ำพิพำขษำ่องศำลอำญำ จึงมีบำงคนัถูขตกดสิยธิยำงขำรเมือง และบำงคนั
ทมาถูขตกดสิยธิและย ำทมถูขตกดสิยธิแคา 5 ปี ยีธนัำธร กง 10 ปีเล  
 ่อเลาำให้ ฟังไาำ ่้อขลาำไหำยี่ขลุามคุณสุ เยพโดนั เป็นัยก้ งคไำมผิดตำมขม.อำญำ และ คไำมผิดตำม  
พรป . ส . ส . / ส . ไ .  ปี  2550 ซึ่ ง เ ฉพำะคไ ำ มผิ ด ใ นั  พรป .  ส . ส .  เ ยา ำ นัก้ นั ยี่ มี โ ยษตก ด สิ ย ธิ ย ำ ง ข ำ ร เ มื อ ง 
มำตรำ 76 ่อง พรป.ส.ส. ปี 2550 (ทมาใช้ฉบกบปัจจุบกนัปี 2561 เนัื่องจำขเป็นัคไำมผิดในัปี 2557) ระบุไาำ ใคร่กด่ไำง 
หนัาไงเหนัี่ ไคนัทปใช้สิยธิเลือขตก้ง ต้องระไำงโยษตำมมำตรำ 152 คือ จ ำคุข 1-5 ปี หรือปรกบ 20,000-100,000 บำย 
หรือยก้งจ ำยก้งปรกบ และให้ศำลสก่งเพิขถอนัสิยธิเลือขตก้งมีข ำหนัด 5 ปี 
ดกงนัก้นัคนัยี่ถูขฟ้องตำม พรป.ส.ส.เยาำนัก้นัยี่จะถูขตกดสิยธิเลือขตก้งซึ่งหมำ ถึงสิยธิยำงขำรเมืองอ่ืนัๆด้ไ  เป็นัเไลำห้ำปี ซึ่ง
ถือไาำเป็นัโยษในั่ณะนัก้นั 
ปัจจุบกนัคไำมผิดแบบนัี้ คือ มำตรำ 100 ่องพรป.ส.ส.ฉบกบปัจจุบกนั ซึ่งมีมีขำรปรกบโยษใหมาตำมมำตรำ 164 โด เพ่ิม
เป็นัเพิขถอนัสิยธิ 10 ปี 
คดีขำร่กด่ไำงคนัทปใช้สิยธิ ขขต.ในั ุคนัก้นั กงทด้่อให้ ขขต.จกงหไกด ฟ้องในัยุขจกงหไกดยี่มีขำรขระย ำดกงขลาำได้ไ  ซึ่งศำล
นัาำจะทด้ตกดสินัทปหมดขาอนัหนั้ำนัี้แล้ไ 
คดี ขปปส.คงเป็นับยเรี นัไาำ ยาำนัชุมนัุมทด้เป็นัเสรีภำพ แตายาำนัย ำผิดขฎหมำ ทมาทด้ ขำรทด้รกบโยษยกณฑ์ดกงขลาำไ ศำล
ทด้ตกดสินัตำม่้อเย็จจริงยี่อก ขำรนั ำเสนัอ แม้จะลาำช้ำขไาำ 7 ปีข็ตำม  กงอุยธรณ์ทด้ แตาส ำหรกบผู้มีต ำแหนัางยำงขำรเมือง 
เมื่อถูขตกดสิยธิยำงขำรเมืองแล้ไถือไาำต้องถือไาำจบครกบ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/222950  
 

https://siamrath.co.th/n/222950
https://siamrath.co.th/n/222950
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210225/299d8e8de56bb0b68caf59787639ad8a53f55a01a40ba9ede9708a900a9269dd.jpg?itok=9eIYvKTF
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25/02/2564 13:08 
‘พล.อ.ประวิตร’ ย้ าโควตาพรรคร่วมยังเหมือนเดิม 
 

 
 

ท าเนียบ 25 ก.พ.-‘พล.อ.ประวิตร’ ให้สิทธิขาดนายกฯ ปรับครม. ลั่นไม่เสนอชื่อ 3 รมช.ขยับขึ้น รมว. ย้ าโควตา
พรรคร่วม ยังเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง 
 พลเอขประไิตร ไงษ์สุไรรณ รองนัำ ขรกฐมนัตรี ขลาำไถึงขรณียี่พรรคภูมิใจทย  ไอร์คเอำย์จำขยี่ประชุมสภำ
ผู้แยนัรำษฎร ขาอนัเ่้ำไำระขำรพิจำรณำแข้ท่รกฐธรรมนัูญ  ซึ่งมองไาำเป็นัขำรเอำคืนัพรรคพลกงประชำรกฐ จำขพรรค
ภูมิใจทย หรือทมา ไาำ  ตนัทมายรำบ เป็นัเรื่อง่องพรรคภูมิใจทย  สาไนัหำขจะเอำคืนัต้องถำมไาำ ตนัย ำอะทรผิด ถึงทด้จะ
เอำคืนั สาไนัจะเป็นัขำรเอำคืนัลูขพรรคหรือทมานัก้นั ลูขพรรคข็สาไนัลูขพรรค ตนัทมาสำมำรถคุมทด้  ยก้งนัี้ต้องมีขำรประสำนั
เพ่ือทมาให้เขิดเหตุขำรณ์แบบนัี้อีขหรือทมา พลเอขประไิตร ขลาำไไาำ เป็นัเรื่อง่องพรรคภูมิใจทย  ซึ่งตนัทด้พูดคุ ขกบนัำ 
อนัุยินั ชำญไีรขูล ในัฐำนัะหกไหนั้ำพรรคภูมิใจทย แล้ไ ข็ทมามีอะทร และ ืนั กนัคไำมสกมพกนัธ์ขกบพรรคภูมิใจทย  กง
เหมือนัเดิม 
 ผู้สื่อ่าำไถำมไาำ ทมามีอะทรต้องคำใจใชาหรือทมา พลเอขประไิตร ตอบอ าำงมีอำรมณ์ไาำ คำใจเรื่องอะทร ทมามีคำใจ 
เพรำะเป็นัเรื่อง่องลูขพรรค 
 สาไนัขำรพิจำรณำบุคคลยี่จะมำนัก่งต ำแหนัางรกฐมนัตรีแยนัต ำแหนัางยี่ไาำงนัก้นั พลเอขประไิตร ระบุไาำ ทมาต้องเป็นั
หาไง เพรำะเป็นัเรื่อง่องพลเอขประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ นัำ ขรกฐมนัตรี พิจำรณำเลือข   เมื่อถำมไาำ รกฐมนัตรีชาไ ่องพรรค
ยก้ง 3 คนั ยก้งนัำ สกนัติ พร้อมพกฒนั์  ร้อ เอขธรรมนักส พรหมเผาำ และนัำงนัฤมล ภิญโญสินัไกฒนั์ จะ่ึ้นัมำเป็นั
รกฐมนัตรีไาำขำรทด้หรือทมา พลเอขประไิตร ขลาำไไาำต้องทปถำมนัำ ขรกฐมนัตรี และตนัจะทมาเสนัอชื่อใครยก้งสิ้นั ่ณะยี่
โคไต้ำ่องพรรคราไมรกฐบำล  กงเหมือนัเดิม ทมาเปลี่ นัแปลง ยุขอ าำง กงเป็นัเข้ำอ้ีเดิมยี่ตขลงขกนัทไ้ขาอนัหนั้ำนัี้ 
 ผู้สื่อ่าำไถำมไาำ คุ ขกนัทไ้ตก้งแตาเมื่อทหรา  พลเอขประไิตร ขลาำไอ าำงมีอำรมณ์ไาำ  “ข็คุ ขกนัตก้งแตาแรขแล้ไ โอ๊  
ย ำทมถำมเฮงซไ แบบนัี้” .-ส ำนักข า่ำไทย  
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-644202  
่าำไยี่เขี่ ไ่้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/470057  
 

https://tna.mcot.net/politics-644202
https://www.thansettakij.com/content/politics/470057
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ไกนัพฤหกสบดี ยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ พ.ศ. 2564, 11.23 นั. 
'จุรินทร์' ย้ ายึดโควตา ครม. เดิม จ่อประชุม กก.บห. ไม่หว่ันพรรคร่วมฯจ้องเสียบ 
 

 
"หัวหน้า ปชป."ให้ก าลังใจเหล่าแกนน า กปปส. มอบฝ่าย กม.เร่งดูแลสู้คดีเต็มที่ ไม่หว่ันปรับ ครม.ถูกงาบโควตา ชี้
เป็นหน้าที่"นายกฯ" แนะควรยึดสัดส่วนเดิม 
 เมื่อไกนัยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 ยี่รกฐสภำ นัำ จุรินัยร์ ลกขษณไิศิษฏ์ รองนัำ ขรกฐมนัตรี และรมไ.พำณิช ์ ในั
ฐำนัะหกไหนั้ำพรรคประชำธิปัต ์ ขลาำไถึงขรณียี่แขนันั ำขลุาม ขปปส.ถูขด ำเนัินัคดีเนัื่องจำขชุมนัุมยำงขำรเมือง เมื่อปี 
2556 - 2557 ไาำ สาไนัตกไ่อให้ข ำลกงใจยุขคนัยี่ถูขด ำเนัินัคดี ในัสาไนั่องพรรคประชำธิปัต ์ทด้มอบหมำ ให้ฝ่ำ ขฎหมำ 
ดูแลสมำชิข่องพรรคย่ีถูขด ำเนัินัคดีอ าำงเต็มยี่ ซึ่งต้องด ำเนัินัขำรทปตำมขระบไนัขำร่องขฎหมำ  สาไนัตกไทมาสำมำรถชี้
ทด้ไาำจะต้องด ำเนัินัขำรอ าำงทรบ้ำง และผลยี่ตำมมำหลกงจำขนัี้จะเป็นัอ าำงทร สิ่งส ำคกญยี่สุดเไลำนัี้ต้องเราง่อประขกนัตกไ
ให้ยุขคนัทด้ออขมำตาอสู้คดีในัชก้นัอุยธรณ์ตาอทป เพรำะคดี่ณะนัี้อ ูาในัศำลชก้นัต้นัเยาำนัก้นั ตอนันัี้ต้องย ำให้ยุขคนัทด้รกบ
อิสรภำพขาอนั 
 นัำ จุรินัยร์ ขลาำไตาอไาำ สาไนัขำรยี่ นัำ ถำไร เสนัเนัี ม อดีต รมช.คมนัำคม ซึ่งเป็นัรกฐมนัตรีในัสกดสาไนั่อง
พรรคต้องโยษจ ำคุข และสางผลให้พ้นัจำขต ำแหนัาง ส.ส.ยกนัยีนัก้นั พรรค กงทมาทด้ไำงแนัไยำงไาำจะด ำเนัินัขำรอ าำงทรตาอทป 
แตายุขอ าำงต้องเป็นัทปตำม่้อบกงคกบพรรค 
 เมื่อถำมถึงโคไตำจะมอบให้ขลุาม ส.ส.ภำคใด นัำ จุรินัยร์ ขลาำไไาำ  กงทมา่อตอบในัรำ ละเอี ด เพรำะพรรคมี
ขระบไนัขำรพิจำรณำอ ูาแล้ไ โด ขำรพิจำรณำตกไรกฐมนัตรีนัก้นัจะพิจำรณำในัยี่ประชุม ส.ส.และ ขข.บห.่องพรรค 
 "่ณะนัี้นัำ ขรกฐมนัตรี กงทมาสางสกญญำณปรกบคณะรกฐมนัตรีแตาอ าำงใด  ืนั กนัไาำทมาขกงไลหลกงมีขระแส่าำไไาำพรรค
ราไมรกฐบำลบำงพรรคต้องขำร่อโคไตำรกฐมนัตรีเพ่ิมมำขขไาำพรรคประชำธิปัต ์ ซึ่งตำมหลกขขำร คไรจะจกดสรรโคไตำ
รกฐมนัตรีเยาำเดิม เหมือนัตอนัยี่่อราไมรกฐบำล แตาหลกงจำขนัี้จะเป็นัอ าำงทรทมา สำมำรถตอบลาไงหนั้ำทด้ เพรำะ
นัำ ขรกฐมนัตรีจะเป็นัผู้พิจำรณำเรื่องสกดสาไนั่องแตาละพรรค และผมเองทมาทด้อ ูาในัฐำนัะยี่จะตกดสินัใจอะทรทด้  ขเไ้นัในั
สาไนั่องพรรคเยาำนัก้นั" นัำ จุรินัยร์ ขลาำไ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/555224  
่าำไยี่เขี่ ไ่้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/827527   

https://www.naewna.com/politic/555224
https://www.dailynews.co.th/politics/827527
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25/02/2564 13:17 
ปชป. ยังยึดโควตา รมต. เดิม 
 

 
 
ท าเนียบรัฐบาล 25 ก.พ.-“นิพนธ์” ย้ าโควต้ารมต.ปชป.ยังตามเงื่อนไขเดิม ระบุยังไม่มีสัญญาณปรับครม. ปรับเล็ก
หรือปรับใหญ่เป็นอ านาจนายกฯ 
 นัำ นัิพนัธ์ บุญญำมณี รกฐมนัตรีชาไ ไาำขำรขระยรไงมหำดทย  ในัฐำนัะรองหกไหนั้ำพรรคประชำธิปัต ์ ขลาำไไาำ 
พลงอ.ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ นัำ ขรกฐมนัตรีและรกฐมนัตรีไาำขำรขระยรไงขลำโหม กงทมาทด้หำรือเขี่ ไขกบ ขำรปรกบ
คณะรกฐมนัตรี(ครม.) และ กงทมาสกญญำณใด ๆ ่ณะนัี้เร็ไเขินัทปยี่จะพูดเรื่องนัี้ ซึ่งเป็นัอ ำนัำจ่องนัำ ขรกฐมนัตรีจะ
พิจำรณำ และไาำ “โคไต้ำ่องพรรคประชำธิปัต ์ในัขำรเ่้ำราไมรกฐบำล กงคงเหมือนัเดิม ทมามีอะทรเปลี่ นัแปลง คไรจะ
 ึดหลกขแนัไยำงขำรเจรจำเดิม” 
 สาไนัขำรปรกบครม.ต้องเป็นัโคไต้ำเดิม่องประชำธิปัต ์หรือทมา รองหกไหนั้ำพรรคประชำธิปัต ์ ขลาำไไาำต้องรอให้
สถำนัขำรณ์ชกดเจนั และรอนัำ ขรกฐมนัตรีแจ้งมำขาอนั 
 เมื่อถำม ้ ำไาำถ้ำเสี ง่องพรรคภูมิใจทย มำขขไาำพรรคประชำธิปัต ์ พรรคภูมิใจทย จะทด้โคไต้ำเพ่ิมหรือทมา 
นัำ นัิพนัธ์ ขลาำไไาำ ต้องดูไาำจะใช้ตกไเล่ใดเป็นัตกไฐำนัค ำนัไณ เรื่องนัี้ต้องพูดคุ ขกนัขาอนัไาำเดิมคุ ขกนัทไ้อ าำงทร หำขจะ
เปลี่ นั มีเหตุผลอะทรยี่เปลี่ นั ขำรเมืองเป็นัเรื่องย่ีต้องพูดคุ  
 เมื่อถำมไาำถ้ำพรรคอ่ืนัจะ ึดเข้ำอ้ีทปจะมีปัญหำหรือทมา รองหกไหนั้ำพรรคประชำธิปัต ์ ขลาำไไาำ ต้องทปดูขาอนั
แรขเริ่มคุ ขกนัทไ้อ าำงทร ฐำนัเสี งเดิมเป็นัอ าำงทร ่ณะนัี้คไร ึด่้อตขลงเดิมทปขาอนั เพรำะ กงทมายรำบจะให้ปรกบเปลี่ นั
โคไต้ำ ซึ่งต้องดูไาำพรรคประชำธิปัต ์รกบทด้หรือทมา ยก้งนัี้ หลกงจำขรกบสกญญำณจำขนัำ ขรกฐมนัตรี พรรคจะพูดคุ ขกนั ยุข
อ าำงต้องเป็นัมติพรรค 
 เมื่อถำม ้ ำไาำ ขำรปรกบครม.ครก้งนัี้คไรจะปรกบเฉพำะต ำแหนัางยี่ไาำงหรือปรกบใหญา นัำ นัิพนัธ์ ขลาำไไาำ เป็นั
อ ำนัำจ่องนัำ ขรกฐมนัตรีตกดสินัใจ 
  
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

ยก้งนัี้ นัำ นัิพนัธ์ ปฏิเสธให้คไำมเห็นัถึงคไำมเป็นัทปทด้จะ ุบสภำเลือขตก้งใหมาหรือทมา แตามองไาำทมาใชาคไำม
่กดแ ้งระหไาำงรกฐสภำขกบรกฐบำล 
 สาไนัขรณีศำลพิพำขษำแขนันั ำและแนัไราไมขปปส. ซึ่งมีรกฐมนัตรีรไมอ ูาด้ไ  รองหกไหนั้ำพรรคประชำธิปัต ์ 
ขลาำไไาำ ต้องเคำรพค ำตกดสินั่องศำล แตาเชื่อไาำสิ่งยี่ยุขคนัย ำทปในั่ณะนัก้นัมีเจตนัำดีตาอบ้ำนัเมือง แตาหำขขระย ำผิด
ขฎหมำ ข็ต้องถือเป็นับยเรี นั และต้องระมกดระไกงให้มำข่ึ้นั ่ณะนัี้ฝ่ำ ขฎหมำ อ ูาระหไาำงขำร่อประขกนัตกไ.-ส ำนักข
่าำไทย  
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-644207  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-644207
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ไกนัยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 - 13:25 นั. 
13 ส.ส. ใต้ พปชร. ขยับทันที ขอ 1 เก้าอ้ี รมช. คืนความเป็นธรรมให้กลุ่มด้ามขวาน 
 

 
 

กลุ่มด้ามขวานใต้ เรียกร้องหาความชอบธรรม ต าแหน่งว่าง เตรียมขยับ ส.ส. พปชร. ใต้ 
 เมื่อไกนัยี่ 25 ข.พ.64 ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ ภำ หลกงมีขระแส่าำไรกฐบำลเตรี มปรกบ ครม. สางผลให้หลำ พรรค
ขำรเมืองตา ำง เตรี ม่ กบเข้ ำ อ้ี  โด เฉพำะภำ ในัพรรคพลก ง ประชำรกฐ โด มีคไำมเคลื่ อนัทหไจำขขลุา ม  
พปชร.ภำคใต้ ยี่มี ส.ส.ในัสกงขกด 13 คนั ซึ่งขลุามสมำชิขด้ำม่ไำนัใต้ ทด้เรี ขร้องหำคไำมชอบธรรมให้ขกบ ส.ส.ใต้ยก้ง 13 
คนั หลกงต ำแหนัางในั ครม.ไาำงลง 
 แหลาง่าำไจำข ส.ส.ใต้ พปชร.ระบุไาำ ขำรปรกบ ครม.เยี่ ไนัี้มีขระแสไาำ ร.อ.ธรรมนักส พรหมเผาำ รกฐมนัตรีชาไ ไาำ
ขำรขระยรไงเขษตรและสหขรณ์ จะ่ึ้นัรกฐมนัตรีไาำขำรขระยรไงดิจิยกลเพ่ือเศรษฐขิจและสกงคม ่ณะยี่ นัำงนัฤมล 
ภิญโญสินัไกฒนั์ รกฐมนัตรีชาไ ไาำขำรขระยรไงแรงงำนั จะ่ึ้นัเป็นัรกฐมนัตรีไาำขำรขระยรไงศึขษำธิขำร จึงย ำให้ต ำแหนัาง
รกฐมนัตรีชาไ ไาำขำรขระยรไงแรงงำนั และรกฐมนัตรีชาไ ไาำขำรขระยรไงเขษตรและสหขรณ์ ไาำงลง สางผลให้ยำงขลุามมอง
ไาำ ส.ส.พปชร.ใต้มีถึง 13 คนั นัาำจะให้ต ำแหนัาง รมช.ขกบ ส.ส.พปชร.ใต้บ้ำง โด ยำงขลุามมองไาำ ขำรเรี ขร้องคไำมชอบ
ธรรมให้ขกบ ส.ส.ยก้ง 13 คนั เพ่ือเป็นั่ไกญและข ำลกงใจให้ขกบ ส.ส.ใต้ในัขำรปฎิบกติหนั้ำยี่ รไมถึงขำรย ำงำนัในัพื้นัยี่ภำคใต้
ในัขำร่กบเคลื่อนันัโ บำ ่องรกฐบำลให้มีประสิยธิภำพมำข่ึ้นั 
 เมื่อถำมไาำ ยำงขลุามมองไาำ ส.ส.ยาำนัใดมีคไำมเหมำะสมนัก้นั แหลาง่าำไจำข ส.ส.ใต้ พปชร.ระบุไาำ “ใครข็ทด้ 
เพรำะ ส.ส.ยก้ง 13 คนั่องใต้ มีคไำมรู้คไำมสำมำรถ เป็นั ดร. หลำ คนัและเหมำะสมยี่จะย ำงำนั เชื่อมก่นัไาำ บุคคล
เหลาำนัี้สำมำรถสำนัตาอนัโ บำ ่องรกฐบำลทด้อ าำงมีประสิยธิภำพ มองไาำในัภำคใต้หำขมีรกฐมนัตรีไาำขำรหรือรกฐมนัตรี
ชาไ เ่้ำราไม ครม. จะย ำให้คนัในัภำคใต้รู้สึขเหมือนัไาำรกฐบำลทมาทด้ยอดยิ้งคนัภำคใต้แตาอ าำงใด เพรำะมีตกไแยนั ส.ส.เ่้ำ
ทปราไมในั ครม. 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2596453  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2596453
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/S__59654157.jpg
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25 ข.พ. 2564 14:12    
รมต. สามมิตร ปิดห้องคุยห่วงเพื่อนอดีต รมต. ชี้ปรับ ครม.อ านาจ “บิ๊กตู ่- บิ๊กป้อม” อย่าว่ิงเต้น 
 

 
 
“อนุชา-สมศักดิ์-สุชาติ” ปิดห้องกินข้าวถกห่วง 2 อดีต รมต.เพื่อนร่วมพรรค รมว.ยธ.ชี้ปรับ ครม.เป็นอ านาจ 
“ประยุทธ์” หารือ “ประวิตร” คนอ่ืนไม่ควรว่ิงเต้น บอกพอใจนั่ง รมว.ยธ.ที่เดิม ยัน พปชร.ยังกลมเกลียว 
 ไกนันัี้ (25 ข.พ.) ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ ภำ หลกงขำรประชุมคณะขรรมขำร ุยธศำสตร์ด้ำนัขำรพกฒนัำจกงหไกด
ชำ แดนัภำคใต้ (ขพต.) ยี่มี พล.อ.ประไิตร ไงษ์สุไรรณ รองนัำ ขรกฐมนัตรี เป็นัประธำนัเสร็จสิ้นั นัำ สุชำติ ชมขลิ่นั 
รมไ.แรงงำนั ทด้เดินัลงมำสาง พล.อ.ประไิตร ่ึ้นัรถ นัต์เพ่ือออขจำขย ำเนัี บฯ จำขนัก้นัทด้เดินัขลกบ่ึ้นัทป กงห้องย ำงำนั
่องนัำ อนัุชำ นัำคำศก  รมต.ประจ ำส ำนักขนัำ ขรกฐมนัตรี เพ่ือราไมรกบประยำนัอำหำรขลำงไกนัขกบนัำ อนัุชำ และนัำ 
สมศกขดิ์ เยพสุยินั รมไ. ุติธรรม โด ใช้เไลำประมำณ 30 นัำยี ตาอมำนัำ สุชำติขลาำไภำ หลกงรกบประยำนัอำหำรไาำ ในั
ระหไาำงรกบประยำนัอำหำรมีขำรแสดงคไำมเป็นัหาไงเพ่ือนัรกฐมนัตรียก้ง 2 คนั คือ นัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ และนัำ พุยธิ
พงษ์ ปุณณขกนัต์ สาไนัเรื่องขำรปรกบคณะรกฐมนัตรี (ครม.) ทมา่อให้คไำมเห็นั เพรำะ่้ึนัอ ูาขกบผู้ใหญา 
 จำขนัก้นัเไลำ 12.45 นั. นัำ สมศกขดิ์ เยพสุยินั รมไ. ุติธรรม ขลาำไไาำ ขาอนัอ่ืนัต้อง่อแสดงคไำมเสี ใจขกบ
บุคลำขร่องพรรคยี่ต้องค ำพิพำขษำ แตาเมื่อมีค ำพิพำขษำ่องศำลอำญำออขมำข็ต้องมีขำรปรกบ ครม.เป็นัภำคบกงคกบอ ูา
แล้ไ สาไนัตกไบุคคลนัก้นัยำงพรรคพลกงประชำรกฐ (พปชร.)  กงทมาทด้มีขำรพูดคุ ขกนั จะเป็นัเรื่องยี่หกไหนั้ำพรรค พปชร.จะ
ปรึขษำหำรือขกบนัำ ขรกฐมนัตรี เพรำะอ ำนัำจสูงสุดเป็นั่องนัำ ขฯ ในัขำรหำบุคลำขรยี่เหมำะสมด ำรงต ำแหนัา งตาอทป 
สาไนัรำ ละเอี ด่ก้นัตอนัจะเป็นัอ าำงทรตนัทมาสำมำรถระบุทด้ 
 เมื่อถำมไาำ รกฐบำลย ำงำนัมำปีขไาำ เพิ่งผาำนัชาไงอภิปรำ ทมาทไ้ไำงใจแล้ไมีอุบกติเหตุยำงขำรเมืองเขิด่้ึนั ขำรปรกบ
ครม.ครก้งนัี้คไรเป็นัขำรปรกบใหญาเล หรือทมา นัำ สมศกขดิ์ขลาำไไาำ ยี่ขระยบมีแคา 2 พรรคขำรเมือง คือ พปชร. ขกบพรรค
ประชำธิปัต ์ แตาละพรรคข็ต้องหำคนัมำยดแยนั สาไนัมีขระแส่าำไไาำพรรคภูมิใจทย ข็อ ำขปรกบ ครม. นัำ สมศกขดิ์
ปฏิเสธไาำ ทมายรำบ ตนัทมาสำมำรถทปพูดถึงพรรคอ่ืนั สาไนัขำรปรกบ ครม.รอบนัี้จะมีขำรสลกบขระยรไงระหไาำงพรรคราไม
รกฐบำลหรือทมานัก้นั นัำ สมศกขดิ์ขลาำไไาำ ทมายรำบ เป็นัเรื่องยี่หกไหนั้ำพรรคจะเป็นัผู้พิจำรณำ เชื่อไาำหกไหนั้ำพรรคคงต้อง
เหนัื่อ  
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 เมื่อถำมตาอไาำ ในัสาไนั่องขลุามสำมมิตรจะมีขำรเสนัอตกไ่อเปลี่ นัขระยรไงหรือทมา นัำ สมศกขดิ์ขลาำไไาำ ทมามี 
และสา ไนัตก ไ ทมามีคไำมประสงค์ จะ ทปตรงทหนั เชื่ อไา ำ เ รื่ องดก งขลา ำไจะทมา เป็นัปัญหำ ภำ ในั่องพรรค  
พปชร. และทมามีใครไิ่งอะทร 
 เมื่อถำมอีขไาำ มี า่ำไไาำมีรกฐมนัตรีชาไ ไาำขำรบำงคนัอ ำขเป็นัรกฐมนัตรีไาำขำร นัำ สมศกขดิ์ขลาำไไาำ ตนัทมาทด้่าำไ 
่อให้ฟังหกไหนั้ำพรรค  ืนั กนัพรรคเป็นัอกนัหนัึ่งอกนัเดี ไขกนั และเชื่อไาำสุดย้ำ แล้ไเรื่องนัี้จะลงตกไ สาไนัโด มำร ำยขำร
ปรกบ ครม.เป็นัเรื่อง่องหกไหนั้ำพรรคขกบนัำ ขฯ ใชาหรือทมา คนัอ่ืนัทมาคไรมำไิ่งเต้นัใชาหรือทมา นัำ สมศกขดิ์ขลาำไไาำ ถูขต้อง 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000018827  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000018827
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ไกนัพฤหกสบดี ยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 เไลำ 20:35 นั. 
พปชร. ล่าชื่อ ส.ส. มอบสิทธิ์ 'บิ๊กป้อม' เลือกรัฐมนตรีโควตาพรรคแต่เพียงผู้เดียว 
 

 
 

'พลังประชารัฐ' ล่ารายชื่อ ส.ส. มอบอ านาจ 'บิ๊กป้อม' เลือก รมต.โควตาพรรคแต่เพียงผู้เดียว คาดบีบ 'บิ๊กตู่' ห้าม
ดึงคนนอกร่วมวง - ป้องกนัปัญหาวิ่งเต้นภายในพรรค 

ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ เมื่อไกนัยี่ 25 ข.พ.2564 คไำมคืบหนั้ำเขี่ ไขกบขำรปรกบคณะรกฐมนัตรี (ครม.) หลกงจำขศำล
พิพำขษำคดีขลุาม ขปปส. ยี่สางผลให้มี 3 รกฐมนัตรีต้องพ้นัจำขต ำแหนัาง และมี 2 ต ำแหนัางเป็นัรกฐมนัตรีสกงขกดพรรคพลกง
ประชำรกฐ (พปชร.) นัก้นั 

ลาำสุดเมื่อชาไงบาำ ยี่ผาำนัมำ ยี่รกฐสภำ พปชร.ทด้รไบรไมรำ ชื่อ ส.ส.่องพรรค เพื่อแสดงจุด ืนัในัขำรปรกบ ครม.
ครก้งนัี้ ไาำ ทมาเห็นัด้ไ ในัขำรนั ำคนันัอขมำเป็นัรกฐมนัตรี โด หนักงสือดกงขลาำไ เป็นัขำรมอบอ ำนัำจให้ พล.อ.ประไิตร ไงษ์
สุไรรณ รองนัำ ขรกฐมนัตรี ในัฐำนัะหกไหนั้ำพรรคพลกงประชำรกฐ คกดเลือขผู้ด ำรงต ำแหนัางรกฐมนัตรียี่ไาำงลง โด หกไหนักงสือ 
ระบุไาำ ขรำบเรี นัถึงนัำ ขรกฐมนัตรี ผาำนัหกไหนั้ำพรรค พปชร. และมีเนัื้อหำระบุไาำ ด้ไ ่้ำพเจ้ำสมำชิขสภำผู้แยนั
รำษฎรพรรค พปชร. ยี่ลงรำ ชื่อย้ำ หนักงสือนัี้ มีคไำมประสงค์่อมอบอ ำนัำจให้ยาำนัหกไหนั้ำพรรค พปชร. คกดเลือข
บุคคลให้ด ำรงต ำแหนัางรกฐมนัตรียี่ไาำงลง หำขยาำนัหกไหนั้ำพรรคทด้เลือขบุคคลใดให้เป็นัรกฐมนัตรีให้ถือเป็นัเด็ด่ำดและให้
ถือไาำ ส.ส.พปชร. ยี่ลงลำ มือชื่อนัก้นัทด้เห็นัชอบด้ไ ยุขประขำร จึงขรำบเรี นัมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ ยก้งนัี้ ตอนัเไลำ 
18.00 นั. มี ส.ส.ลงชื่อทปแล้ไขไาำ 80 คนั จำข ส.ส.ยก้งหมด 121 คนั่องพรรค 

ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัด้ไ ไาำ นัอขจำข ส.ส.พปชร.จะลาำรำ ชื่อเพ่ือคกดค้ำนัทมาให้ พล.อ.ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ นัำข
รกฐมนัตรี และ รมไ.ขลำโหม ดึงคนันัอขมำเป็นัรกฐมนัตรีแล้ไ หนักงสือดกงขลาำไ กงต้องขำรป้องขกนัปัญหำขำรไิ่งเต้นั่องขลุาม
ขำรเมืองภำ ในัพรรค หลกงเริ่มมีคไำมเคลื่อนัทหไจำขหลำ ขลุามยี่พ ำ ำมตาอรอง่อเข้ำอ้ีรกฐมนัตรีในัขำรปรกบ ครม.ครก้ง
นัี้ โด เป็นัขำรมอบอ ำนัำจให้ พล.อ.ประไิตร เป็นัผู้พิจำรณำบุคคลยี่เหมำะสม่องพรรคแบบเด็ด่ำด 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/96369-isranews-935.html  
่าำไยี่เขี่ ไ่้อง : https://siamrath.co.th/n/223147   

https://www.isranews.org/article/isranews/96369-isranews-935.html
https://siamrath.co.th/n/223147
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25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 14:41 นั.   
"โฆษกพรรคกล้ า "  ชี้ ภู มิ ทั ศน์ ก า ร เ มื อง  พปชร .  เ ปลี่ ยน  รอบตั ว  "นายกฯ"  มี แต่ ส า ยทหารผสม  
"อดีตไทยรักไทย" 
 

 
 

ไกนัยี่ 25 ข.พ.64 นัำ ธกนัไำ ทขรฤขษ์ โฆษขพรรคขล้ำ ขลาำไถึงขรณีศำลอำญำชก้นัต้นัพิพำขษำจ ำคุขรกฐมนัตรี
่องพรรคพลกงประชำรกฐ อดีตแขนันั ำ ขปปส. คือนัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ , นัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์ ต้องพ้นัจำขคไำม
เป็นัรกฐมนัตรีไาำ เป็นัเรื่องยี่นัาำใจหำ  แตาหำขมอง ้อนัขลกบทปในัอดีต โครงสร้ำง่องพรรคพลกงประชำรกฐเปลี่ นัทปมำข 
ตก้งแตาขำรเปลี่ นัยีมเศรษฐขิจ ขชุด เปลี่ นัหกไหนั้ำพรรคและเล่ำธิขำรพรรคยี่มำจำขพลเรือนัออข แยนัยี่ด้ไ ผู้บริหำร
จำข คสช. จนัไกนันัี้รกฐมนัตรีสำ  ขปปส. ุ่นัพลหลกขในั ขยม. ข็ต้องมำสิ้นัสภำพทป 

นัำ ธกนัไำ ขลาำไไาำ ไกนันัี้ภูมิยกศนั์ยำงขำรเมือง่องพรรคพลกงประชำรกฐเปลี่ นัทปแล้ไ ขลำ เป็นัแขนันั ำพรรค
ระดกบรกฐมนัตรี ข็เค อ ูาพรรคทย รกขทย  พรรคพลกงประชำชนั พรรคเพ่ือทย ขกนัยก้งนัก้นั จนัถึงตอนันัี้ข็ กงคงอ ูาในัเส้นัยำง
อ ำนัำจตาอทป สาไนัพล.อ.ประไิตร ไงษ์สุไรรณ หกไหนั้ำพรรคพลกงประชำรกฐ ข็ออขมำบอขขกบสื่อมไลชนัไาำ ปรกบ ครม. 
เยี่ ไนัี้ ทมามีโคไต้ำ ขปปส. มีแตาโคไต้ำ พปชร.เยาำนัก้นั 

“โครงสร้ำงพรรคพลกงประชำรกฐ จำขไกนัเลือขตก้งถึงไกนันัี้ เปลี่ นัทปมำข ภำพหลกข่องพรรค รอบตกไนัำ ขฯ 
ขลำ เป็นัแคาสำ ยหำร-ทย รกขทย เดิม” นัำ ธกนัไำ ขลาำไ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/223001  
  

https://siamrath.co.th/n/223001
https://siamrath.co.th/n/223001
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210225/eef80b8e9f123ebdf222d2bcfa8446ea8d1271fca8ab9be5eddc4607a64ead86.png?itok=Fr44wB0y
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25 ข.พ. 2564 19:20 นั. 
"เจ๊หน่อย" เผย "กลุ่มสร้างไทย" การตั้งพรรคใกล้เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

"คุณหญิงสุดารัตน์" ลงพื้นที่ คลองเตย มอบสิ่งของจ าเป็น ให้ครู นักเรียน ผู้สูงอายุ ส่งก าลังใจ ฝ่าวิกฤติ 
โควิด-19 ย้ า จะท างานเพื่อปากท้องคนตัวเล็ก เผย การตั้งพรรคใกล้เรียบร้อยแล้ว 

ไกนัยี่ 25 ข.พ. ยี่ชุมชนัคลองเต  คุณหญิงสุดำรกตนั์ เข ุรำพกนัธุ์ ประธำนัขลุามสร้ำงทย  ลงพ้ืนัยี่พบปะคณะครู 
ตกไแยนันักขเรี นั ยี่โรงเรี นัศูนั ์รไมนั้ ำใจ พร้อมเ ี่ มศูนั ์เด็ขพิเศษ (ออยิสติข) รไมถึงเ ี่ มชมรมผู้สูงอำ ุ และศูนั ์
เด็ขปฐมไก  จำขนัก้นัเดินัยำงตาอมำเพ่ือพูดคุ ขกบผู้นั ำชุมชนั ณ ยี่ย ำขำรชุมชนั แฟลต 7 เ่ตคลองเต  ซึ่ง คุณหญิงสุดำ
รกตนั์ ทด้ถือโอขำสนัี้ ให้ข ำลกงใจคณะครู คณะนักขเรี นั รไมถึงผู้สูงอำ ุยี่อ ูาในัชุมชนั พร้อมมอบสิ่ง่องจ ำเป็นัส ำหรกบขำร
อุปโภคบริโภค ่ณะเดี ไขกนั กงทด้สอบถำมถึงขำรใช้ชีไิตในัชาไงยี่เขิดขำรระบำด่องทไรกสโคไิค -19 ซึ่งยุขคนัตาำง
 ำขล ำบำข โด เฉพำะภำระคาำใช้จาำ ยี่ใช้ดูแลตนัเองและครอบครกไ ่ณะเดี ไขกนัทด้สอบถำมถึงปัญหำภำ ในัชุมชนั
คลองเต  ไาำต้องขำรให้หนัาไ งำนัยี่เขี่ ไ่้องเ่้ำมำดูแลในัสาไนัใด ยก้งงำนัด้ำนัสำธำรณสุ่ งำนัด้ำนัคไำมปลอดภก ในั
ชีไิตและยรกพ ์สินั 

คุณหญิงสุดำรกตนั์  ้ ำไาำ เป็นัอีขหนัึ่งไกนัยี่มีคไำมสุ่ เป็นัเรื่องดียี่ทด้พบปะพ่ีนั้องชำไคลองเต อีขครก้ง และจำขนัี้
คงมีโอขำสทด้มำเ ี่ มเ ี นัขกนัมำข่ึ้นั เพรำะตนัเองตก้งใจและมีคไำมมุางมก่นั ยี่จะสู้เพ่ือคนัตกไเล็ข สู้เพ่ือปำขย้อง่องพ่ี
นั้องประชำชนั 

"พร้อม ืนั กนัถึงอุดมขำรณ์และคไำมตก้งใจ ยี่จะดูแลรกบใช้พ่ีนั้องประชำชนัทมาเปลี่ นัแปลง จึงเริ่มต้นั จำขขำร
รไมขลุามในันัำม "ขลุามสร้ำงทย " และข ำลกงจะข้ำไทปสูาขำรเป็นัพรรคขำรเมืองอ าำงเต็มตกไ ซึ่งใขล้จะเรี บร้อ ตำมคไำม
ตก้งใจ โด ทด้คนัยี่มีอุดมขำรณ์ ทด้คนัรุานัใหมา รไมถึงบุคคลยี่มีศกข ภำพ มำราไมย ำงำนั มำราไมขกนัสู้เพ่ือคนัตกไเล็ข ให้
สำมำรถย ำมำหำขินัทด้ จึงถือเป็นัขำรราไมขกนัสร้ำงโอขำสให้ขกบยุขคนั" คุณหญิงสุดำรกตนั์ ขลาำไ... 

ด้ำนันัำไำอำขำศเอขศิธำ ยิไำรี สมำชิขขลุามสร้ำงทย  ซึ่งอดีตเค เป็นั ส.ส.เ่ตคลองเต  ขลาำไถึงคไำมคุ้นัเค 
ตาอพ้ืนัยี่แหางนัี้ โด ทด้ราไมขกบพ่ีนั้องประชำชนัดูแลพ้ืนัยี่มำอ าำง ำไนัำนัขไาำ 20 ปี จึงมีคไำมเ่้ำใจถึงปัญหำภำ ในั
ชุมชนั ซึ่งตนัเองทด้เ่้ำมำรกบใช้ แไะเไี นัมำยุขครก้งเมื่อมีขิจขรรมหรือภำรขิจส ำคกญตาำงๆ ในัชุมชนั โด  ืนั กนัไาำ ขำร
ดูแลพ้ืนัยี่แหางนัี้ จะเดินัหนั้ำตาอเนัื่องเหมือนัยี่เค ย ำมำ หำขพ่ีนั้องประชำชนัมีปัญหำอุปสรรค ่อให้สื่อสำรมำ กงตนัเอง 
พร้อมเ่้ำทปดูแลรกบใช้ 
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ด้ำนั นัำ สุรชก  พงษ์เพี รชอบ ประธำนัอำสำสมกครป้องขกนัภก ฝ่ำ พลเรือนั เ่ตคลองเต  ขลาำไถึงขำรย ำงำนั
ในัพ้ืนัยี่ โด เฉพำะในัชาไงยี่ผาำนัมำทด้รณรงค์สร้ำงคไำมรู้คไำมเ่้ำใจตาอสถำนัขำรณ์ขำรแพราระบำด่องทไรกสโคไิค -19 
ยก้งในัแงา่องแนัไยำงป้องขกนั รไมถึงขำรให้บริขำรด้ำนัสำธำรณสุ่ โด เฉพำะในัขลุามบุคคลยี่ทมาสำมำรถเ่้ำถึงโซเชี ล
มีเดี  ่ณะเดี ไขกนัเห็นัไาำชุมชนัคลองเต  มีอีขหลำ ปัญหำยี่รกฐต้องดูแลอ าำงจริงจกง เชานั เรื่องคไำมปลอดภก ในัชีไิต
และยรกพ ์สินั ขำรจกดระเบี บพ้ืนัยี่ 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2039935  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2039935
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พฤหกสบดียี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 เไลำ 12.23 นั. 
"สุทิน" รอลุ้นศาลตัดสินค าร้อง "ไพบูลย์" แก้ รธน. 
"สุทิน" ปธ.วิปฝ่ายค้าน พอใจปรับเสียงโหวต 3 ใน 5 ชี้รอลุ้นศาล รธน.ตัดสินค าร้อง "ไพบูลย์" 
 

 
 
 เมื่อไกนัยี่  25 ข.พ.ยี่รกฐสภำ นัำ สุยินั คลกงแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือทย  (พย.) ขลาำไถึงขำรประชุมราไม
รกฐสภำเพ่ือพิจำรณำราำงรกฐธรรมนัูญแหางรำชอำณำจกขรทย แข้ท่เพ่ิมเติม ฉบกบยี่  .... (พ.ศ....) ไาำ ขำรอภิปรำ เมื่อไกนัยี่ 
24 ข.พ.ยี่ผาำนัมำ หลำ คนัมีคไำมคิดยี่อ ำขจะสะย้อนัคไำมคิดเห็นัแตาคงลืมนัึขขกนัทปไาำอ ูาในั่ก้นั ไำระ  2 ฉะนัก้นัไกนันัี้
จะมีข ำชกบให้ยบยไนัให้อ ูาในัขรอบ เชื่อไาำไกนันัี้เยาำยี่คุ ขกนัสองฝ่ำ  คำดไาำนัาำจะจบไกนันัี้ทมาเขินั เไลำ 18.00 นั. เพรำะ
หำขทมาจ ำเป็นัคงทมาต้องมีขำร่ ำ เไลำเพ่ิม เพรำะตาอจำขนัี้คงทมามีไำระอะทรหรือประเด็นัอะทรยี่เห็นัตาำงขกนัมำข  ซึ่งยี่
เห็นัตาำงขกนัมำขๆ เป็นัเรื่อง่องจ ำนัไนัเสี งโหไต 2 ในั 3 หรือ 3 ในั 5 และขำรจกดเ่ตเลือขตก้ง อ าำงทรข็ตำมเรื่องยี่นัาำ
จกบตำตาอทป คือถกดจำข ไำระ 2 ทป ไาำขาอนัจะถึงไำระ 3 จะเขิดอะทร่ึ้นั เพรำะยำงศำลรกฐธรรมนัูญข็พิจำรณำตำม
ขระบไนัขำร่องเ่ำทป ซึ่งทมารู้จะจบตอนัทหนัแตามีผลตาอขกนัแนัานัอนั ต้องลุ้นัขกนั 
 เมื่อถำมไาำ เมื่อลงมติเปลี่ นัเป็นัเสี งโหไต 3 ในั 5 แล้ไรู้สึขพอใจหรือทมา นัำ สุยินั ขลาำไไาำ ข็ดีขไาำ
ทมาทด้ เพรำะหำขเอำเสี งเขินัขึ่งหนัึ่ง คิดไาำทมาชนัะอ ูาแล้ไ และถ้ำจะเอำเสี ง 2 ในั 3 ข็หนักขทป ฉะนัก้นัเสี ง 3 ในั 5  กง
พอรกบทด้. 
 
อ้ำงอิง :  : https://www.dailynews.co.th/politics/827536  
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/827536
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ไกนัพฤหกสบดี ยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 เไลำ 20:10 นั. 
เห็นชอบ ส.ส.ร. ห้ามแก้หมวด 1-2 แต่ไม่เติม ห้ามแก้ '38 มาตรา' ว่าด้วยพระราชอ านาจ 
 

 
 

วันที่ 2 รัฐสภาถกแก้ รธน.วาระ 2 ที่ประชุมเห็นชอบ 348 ต่อ 200 เสียง ค้าน ส.ว. ไม่เพิ่มข้อความ 'ห้ามแก้ 38 
มาตราว่าด้วยพระราชอ านาจ' ในมาตรา 256/13 วรรค 5 

ผู้สื่อ่าำไรำ งำนัไาำ ขำรประชุมสภำผู้แยนัรำษฎร เพ่ือพิจำรณำราำงรกฐธรรมนัูญแหางรำชอำณำจกขรทย  แข้ท่
เพ่ิมเติม (ฉบกบยี่...) พุยธศกขรำช ... แข้ท่เพ่ิมเติมมำตรำ 256 และเพ่ิมหมได 15/1 นัไำระยี่ 2 ทด้ด ำเนัินัขำรตาอเนัื่องมำ
เป็นัไกนัยี่ 2 นัก้นั 

ยก้งนัี้เมื่อเไลำ 15.00 นั. ในัขำรพิจำรณำมำตรำ 256/10 ยี่ประชุมลงมติเห็นัชอบตำมยี่ ขมธ.เสี ง่้ำงมำข 
ข ำหนัดให้คณะขรรมขำรขำรเลือขตก้ง (ขขต.) จกดให้มีขำรเลือขตก้ง ส.ส.ร.แยนัต ำแหนัางยี่ไาำงลงภำ ในั 45 ไกนั เไ้นัแตาละ
เหลือเไลำในัขำรจกดย ำราำงรกฐธรรมนัูญทมาถึง 90 ไกนั 

ตาอมำเไลำ 15.30 นั. ยี่ประชุมรกฐสภำพิจำรณำมำตรำ 256/13 ยี่ ขมธ.เสี ง่้ำงมำข ข ำหนัดให้ ส.ส.ร.จกดย ำ
ราำงรกฐธรรมนัูญให้แล้ไเสร็จภำ ในั 240 ไกนั พร้อมข ำหนัดให้ขำรจกดย ำราำง รธนั.ยี่มีผลเป็นัขำรแข้ท่เพ่ิมเติมหมได 1 
และ หมได 2 จะขระย ำมิทด้ 

นัำ สมชำ  แสไงขำร ส.ไ.ในัฐำนัะ ขมธ.เสี ง่้ำงนั้อ  อภิปรำ เพิ่มเติม ่อให้เพิ่มบยบกญญกติข ำหนัดห้ำมแข้ท่
มำตรำ่องรกฐธรรมนัูญ พ.ศ.2560 รไม 38 มำตรำ ยี่ไาำด้ไ พระรำชอ ำนัำจ เพื่อป้องขกนัทมาให้มีขำรแข้ท่ และอำจนั ำทปสูา
คไำม่กดแ ้ง 

ด้ำนั นัพ.ชลนัาำนั ศรีแข้ไ ส.ส.นัาำนั พรรคเพ่ือทย  ขลาำไไาำ ต้องขำรให้เพ่ิมเติมในัมำตรำ 256/13 ไาำ "ขำร
จกดย ำราำงรกฐธรรมนัูญยี่มีผลเป็นัขำรแข้ท่เพ่ิมเติมหมได 1 บยยก่ไทป หมได 2 พระมหำขษกตริ ์ จะขระย ำมิทด้ เไ้นัแตา
เป็นัขำรแข้ท่เพ่ิมเติมยี่ย ำให้ขำรปขครองระบอบประชำธิปทต อกนัมีพระมหำขษกตริ ์ยรงเป็นัประมุ่มีคไำมสมบูรณ์มำข
 ิ่ง่ึ้นั" ยก้งนัี้ ืนั กนัไาำ เจตนัำรมณ์มิทด้เป็นัข้ำไลาไงในัสิ่งยี่ฝ่ำ ค้ำนัและรกฐบำลเสนัอเ่้ำมำ แตาขำรแข้ท่เพ่ิมเติมเพ่ือให้
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ระบอบขำรปขครองในัระบอบประชำธิปทต อกนัมีพระมหำขษกตริ ์เป็นัประมุ่สมบูรณ์่ึ้นันัก้นัข็จะย ำมิทด้เล  จึง
จ ำเป็นัต้องเพ่ิม่้อคไำมตรงนัี้ทไ้ เพ่ือเปิดชาองให้สำมำรถเติมเต็มให้มีคไำมสมบูรณ์มำข่ึ้นัทด้ 

่ณะยี่ นัำ รกงสิมกนัต์ โรม ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ พรรคข้ำไทขล ขลาำไไาำ ทมาเห็นัด้ไ ขกบขำรห้ำม ส.ส.ร. แข้หมได 1 
และ หมได 2 เพรำะยี่ผาำนัมำเค มีขำรปรกบปรุงแข้ท่ให้เหมำะขกบขำลสมก ยี่เขิด่ึ้นั  าอมแสดงไาำขำรแข้ท่สำมำรถย ำ
ทด้ ยก้งนัี้เห็นัไาำ ิ่ง ้ำม ิ่งเป็นัผลเสี   ิ่งย ำรำไขกบไาำพูดทมาทด้เล   ิ่งทมาเป็นัผลดี จึงทมาเห็นัด้ไ  
ยก้งนัี้มี ส.ไ.หลำ คนั อภิปรำ  ืนั กนั่้อข ำหนัด ห้ำม ส.ส.ร. แตะหมได 1 และ หมได 2 เพ่ือปขป้องสถำบกนั อำยิ พล.อ.
สิงห์ศึข สิงห์ทพร , พล.อ.ดนัก  มีชูเไย , นัำ เสรี สุไรรณภำนันัย์ เชานัเดี ไขกบ นัำ สมชำ  อภิปรำ  ้ ำไาำ เชื่อไาำ ส.ไ.ยุข
คนัอ ำขเห็นัขำรเติม่้อคไำมห้ำม ส.ส.ร.แตะต้องอีข 38 มำตรำยี่เขี่ ไขกบพระรำชอ ำนัำจ ยก้งนัี้ทมาต้องขำรให้รกฐสภำตี
เช็คเปลาำ เพรำะยี่ผาำนัมำพบขำรขลาำไถ้อ ค ำยี่ทมาเหมำะสมหลำ ครก้ง ่อให้ ขมธ.เสี ง่้ำงมำข ไาำอ าำหกขหำญเล  
ปลาอ ให้ ส.ไ.เติมเรื่องนัี้เ่้ำทปในั มำตรำ 256/13 ไรรค 5 ไาำให้รไมพระรำชอ ำนัำจยี่เข่ี ไ่้องเ่้ำทปด้ไ  

อ าำงทรข็ตำม หลกงจำขใช้เไลำขำรอภิปรำ นัำนัขไาำ 2 ชก่ไโมง ขาอนัยี่จะมีขำรลงมติ นัำ พรเพชร ไิชิตชลชก  รอง
ประธำนัรกฐสภำ ทด้สก่งพกขขำรประชุม 15 นัำยี เพ่ือให้ ขมธ.เสี ง่้ำงมำขทปตขลงขกนัไาำจะด ำเนัินัขำรอ าำงทร 

ตาอมำเไลำ 18.00 นั. ยี่ประชุมรกฐสภำลงมติแข้ท่มำตรำ 256/13 โด มีมติเห็นัชอบ 544 ตาอ 1 เสี ง ทมาเห็นั
ด้ไ  53 เสี ง และเห็นัด้ไ ขกบ ขมธ.เสี ง่้ำงมำขด้ไ คะแนันั 348 ตาอ 200 เสี ง งดออขเสี ง 58 เสี ง ทมาลงคะแนันั 2 
เสี ง 
เคาะเลือกตั้ง ส.ส.ร. 200 คน ใช้วิธีแบ่งเขตเลือกเหมือน ส.ส. 

ส ำหรกบบรร ำขำศชาไงเช้ำยี่ผาำนัมำ มีประเด็นัยี่นัาำสนัใจ เขี่ ไขกบมำตรำ 256/5 ยี่มีสำระส ำคกญไาำด้ไ เรื่อง
ยี่มำ่องสมำชิขสภำราำงรกฐธรรมนัูญ (ส.ส.ร.) จ ำนัไนั 200 คนั ยี่ กงมีคไำมเห็นัยี่แตขตาำงขกนัไาำจะจกดขำรเลือขตก้ง 
เนัื่องจำข ขมธ.เสี ง่้ำงมำขเห็นัไาำ คไรแบางเ่ตเลือขตก้งโด ใช้เ่ตจกงหไกด ในัขำรจกดขำรเลือขตก้ง ส.ส.ร. 

นัำ ไิเชี ร ชไลิต ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ พรรคพลกงประชำรกฐ สงไนัค ำแปรญกตติจำข ขมธ.เสี ง่้ำงมำข ระบุไาำ ทด้
เสนัอให้มีขำรเลือขตก้งแบบแบางเ่ต 200 เ่ต พิจำรณำตำมหลกขฐำนัจ ำนัไนัรำษฎร และจกดสรรทปตำมจกงหไกด ยก้งนัี้หำข
ค ำ นั ไ ณ เ บื้ อ ง ต้ นั จ ำ ข ป ร ะ ช ำ ข ร  66 ล้ ำ นั ค นั เ ศ ษ  ยี่ จ ะ สา ง ผ ล ใ ห้ มี  24 จก ง ห ไก ด ยี่ มี  ส . ส . ร .  
1 คนั อีข 24 จกงหไกดมี ส.ส.ร. 2 คนั สาไนั ขยม.จะมี ส.ส.ร.มำขถึง 17 คนั 

นัำ ไิเชี ร ขลาำได้ไ ไาำ เหตุยี่ต้องสงไนัค ำแปรญกตติเชานันัี้ หำขแบางเ่ตจกงหไกด อำจย ำให้ประชำชนับำงจกงหไกด 
เลือข ส.ส.ร.ทด้มำขขไาำ 1 คนั เชานั ขยม. ยี่ย ำให้ 1 เสี งมีโอขำสเลือข ส.ส.ร.ทด้ถึง 17 คนั นัอขจำขนัก้นัราำง รธนั.ยี่มี
เป้ำหมำ ให้มี ส.ส.ร.มีตกไแยนัจำขประชำชนั หำขจกดขำรเลือขตก้งเ่ตใหญา ขำรสื่อสำร 2 ยำงระหไาำงผู้ยี่เป็นัตกไแยนัขกบ
ประชำชนัจะเป็นัทปทด้ ำข สาไนัยี่ตก้ง่้อสกงเขตไาำ ขำรแบางเ่ตเล็ขอำจย ำให้พรรคขำรเมืองมีอิยธิพลตาอขำรเลือข ส.ส.ร. 
แตาในัยำงขลกบขกนั เ่ตเล็ขจะย ำให้ ส.ส.ร. เ่้ำถึงประชำชนัทด้โด ตรง สาไนัขำรแบางเ่ตจกงหไกด อิยธิพลและชื่อเสี ง
ยำงขำรเมืองอำจจะมีบยบำยมำขขไาำ 

“ขำรแบางเ่ต ส.ส.ร.เพ่ือให้ทด้มำ 200 เ่ต ทมาทด้ ุาง ำขเหมือนัยี่เรำขกงไล เพรำะมีจกงหไกดยี่มี ส.ส.ร.  
1 คนั 24 จกงหไกด สาไนัยี่เหลือข็มีจ ำนัไนัทมามำขยี่จะแบางเ่ตทด้ ด้ไ เหตุผลยก้งหลำ  เพ่ือให้สอดคล้องขกบหลกขขำรไาำ ยุข
คนัคไรมีสิยธิ์เลือข ส.ส.ร.ทด้ 1 คนั เยาำเยี มขกนัจึงเป็นัเหตุผลยี่ส ำคกญย่ีสุด” นัำ ไิเชี ร 
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่ณะยี่นัำ ขล้ำนัรงค์ จกนัยิข สมำชิขไุฒิสภำ ขลาำไไาำ ทมาเห็นัด้ไ ขกบขำรเลือขตก้งแบบแบางเ่ตจกงหไกด เพรำะย ำ

ให้คนัมีชื่อเสี ง คนัมีอิยธิพลเ่้ำมำเป็นั ส.ส.ร.ทด้ และในัอดีตขำรเลือขตก้ง ส.ไ.ปี 2549 ตนัเองสมกครยี่ ขยม. ซึ่ง่ณะนัก้นั
ข ำหนัดให้มี ส.ไ. 17 คนัแตาปรำขฏไาำ มีคนัทด้คะแนันัหลกขแสนั 5 คนั สาไนัยี่เหลือเป็นัคะแนันัหลกขหมื่นั ย ำให้เขิดขำร
เ่ างขกนั ยก้งนัี้เห็นัไาำ ขำรแบางเ่ตเล็ข 200 เ่ต จะย ำให้คนัรู้จกขผู้สมกคร ส.ส.ร.ทด้โด ตรง มีอะทรสำมำรถจะประสำนังำนั
ขกนัทด้ยกนัย ี

่ณะยี่นัำ ธีรกจชก  พกนัธุมำศ ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ พรรคข้ำไทขล ขลาำไไาำ ทมาเห็นัด้ไ ขกบขำรแบางเ่ตเล็ข 200 เ่ต 
พร้อมสนักบสนัุนัให้มีขำรแบางเ่ตจกงหไกด เห็นัไาำขำรแบางเ่ตรำ จกงหไกดจะเป็นัขำรสลำ อิยธิพลพรรคขำรเมืองทด้ ่อให้
ยุขคนัชาไ ขกนัตกดสินัใจ ชาไ ขกนัผาองถาำ อ ำนัำจทปสูาประชำชนัอ าำงแย้จริง เพรำะอ ำนัำจรกฐประหำรมีมำ 7 ปีแล้ไ ่อให้
ใช้คไำมขล้ำหำญผาองถาำ ให้คนัแตาละรุานัเ่้ำมำราไมออขแบบขติขำ่องประเยศ ซึ่งขำรแบางเ่ตจกงหไกด กงพอให้เห็นั
คไำมหไกง 50-60% ซึ่งดีขไาำขำรแบาง 200 เ่ตย่ีจะย ำให้ฝ่ำ ขำรเมืองเ่้ำทปข ำขกบทด้ในัแตาละเ่ต 

ตาอมำ ยี่ประชุมรกฐสภำ ลงมติทมาเห็นัชอบราำง่อง ขมธ.เสี ง่้ำงมำข พร้อมลงมติเห็นัชอบให้ใช้รูปแบบแบางเ่ต
เลือขตก้ง ส.ส.ร.เป็นั 200 เ่ต 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/96363-isranews-pols-2.html  
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25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 - 14:44 นั. 
นครโคราช "ทอน" เหิมชนกลุ่มสุวัจน์ 
 

 
 
เจาะสนามเทศบาลนครย่าโม "กลุ่มสุวัจน์" ดันอดีตรัฐมนตรี ดับฝัน "เด็กธนาธร"  
 สนัำมเลือขตก้งเยศบำลนัครนัครรำชสีมำ ปีนัี้ มีสีสกนัและขำรตาอสู้ยี่เ่้ม่้นัมำขขไาำสมก ยี่แล้ไ หลกง “สุรไุฒิ เชิด
ชก ” อดีตนัำ ขเยศมนัตรีนัครนัครรำชสีมำ หลำ สมก  และหกไหนั้ำขลุามประสำนัมิตร ประขำศ่อเไ้นัไรรค เนัื่องจำข
ต้องทปย ำธุรขิจอูาตาอรถโด สำร่องครอบครกไ 
 เมื่อขลุามประสำนัมิตร ทมาลงสนัำม จึงย ำให้อดีต ส.ย.ในัสกงขกด่องตระขูล “เชิดชก ” ขระจำ ตกไทปลงสมกครตำม
ขลุามตาำงๆ ชก่ไโมงนัี้ เซี นัขำรเมืองโครำช ตาำงไิเครำะห์สนัำมนัำ ขเล็ขโครำช โด  ขให้ หมำ เล่ 2 “ประเสริฐ บุญชก 
สุ่” อดีต รมไ.อุตสำหขรรม รองหกไหนั้ำพรรคชำติพกฒนัำ ในันัำมยีมโครำชชำติพกฒนัำ เป็นัเต็งแชมป์ 
 “จกขรินั เชิดฉำ ” อดีตประธำนัหอขำรค้ำ จ.นัครรำชสีมำ เป็นัเต็งสอง และตกไสอดแยรขหมำ เล่ 4 “ฉกตร สุ
ภกยรไณิช ์” ขลุามเยศบำลข้ำไหนั้ำ ซึ่ง ธนัำธร จึงรุางเรืองขิจ ประธำนัคณะข้ำไหนั้ำ เดินัยำงมำแนัะแนัไยำงขำรหำเสี ง
ให้ 
อดีตประสานมิตร 
 เมื่อไกนัยี่ 25 ข.พ.2564 ยี่ชญำดำรีสอร์ย ขลำงเมืองโครำช “ธนัำธร จึงรุางเรืองขิจ” ประธำนัคณะข้ำไหนั้ำ ราไม
พบปะและติไเ่้มให้ขกบยีมผู้สมกครเยศบำลนัครนัครรำชสีมำ โด มี ฉกตร สุภกยรไณิช ์ ผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรีเยศบำล
นัครนัครรำชสีมำ เบอร์ 4 และยีมผู้สมกครยก้ง 4 เ่ต เ่้ำราไมขำรติไเ่้ม 
 นักบแตาพาำ ศึขเลือขตก้งนัำ ข อบจ. 42 จกงหไกด สางผลให้คณะข้ำไหนั้ำ ลดคไำมร้อนัแรงในัสนัำมเลือขตก้งเยศบำล 
จำขขำรตรไจสอบคราำไๆ มีผู้สมกครนัำ ขเยศมนัตรี และสมำชิขสภำเยศบำลในันัำมคณะข้ำไหนั้ำ ทมาข่ีจกงหไกด และหนัึ่ง
ในันัก้นั คือ นัครรำชสีมำ 
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 “ธนัำธร” บอขไาำ เยศบำลนัครนัครรำชสีมำ เป็นัหนัึ่งในัพ้ืนัยี่ ซึ่งมีคไำมหไกงและเป็นัเป้ำหมำ ่องคณะ
ข้ำไหนั้ำ เพรำะไกดผลคะแนันัจำขขำรเลือขตก้งยก่ไทป 24 มี.ค.2562 และเลือขตก้งนัำ ข อบจ. 18 ธ.ค.2563 มีชำไ
เยศบำลโครำชสนักบสนัุนัเป็นัจ ำนัไนัมำข 
 ส ำหรกบฉกตร สุภกยรไณิช ์ นัก้นัมำจำขตระขูลนักขขำรเมืองย้องถิ่นั ยี่เค ย ำงำนัราไมขกบขลุามประสำนัมิตร เ่ำเค 
เป็นั ส.ย. และพ่ีชำ -พงษ์เลิศ สุภกยรไณิช ์ เค เป็นัรองนัำ ขเยศมนัตรีฯ เมื่อปลำ ปียี่แล้ไ เ่ำลงสมกคร ส.อบจ.อ ำเภอ
เมือง เ่ต 1 ในันัำมคณะข้ำไหนั้ำ แตาสอบตข   
 ธนัำธร กงหไกงไาำ ขระแสม็อบรำษฎร อำจชาไ ให้คนัรุานัใหมาออขมำใช้สิยธิ์เลือขตก้งขกนัมำข่ึ้นั ่ณะเดี ไขกนั 
ประธำนัคณะข้ำไหนั้ำ ข็ต้องรกบรู้ด้ไ ไาำ คนัเ่ตเยศบำลนัครโครำชนัก้นั  มีประไกติขำรตาอสู้มำขกบขลุามพกนัธมิตรฯ และ 
ขปปส. 
 นัี่คือโจย ์่องคณะข้ำไหนั้ำยี่เผชิญตลอดขำรหำเสี งเลือขตก้งนัำ ข อบจ. และเป็นัเหตุปัจจก หนัึ่งยี่ย ำให้คณะ
ข้ำไหนั้ำพาำ เรี บ 
โคราชชาติพัฒนา 
 พลกนัยี่มี่าำไไาำ สุรไุฒิ เชิดชก  มำลงสนัำม และสุไกจนั์ ลิปตพกลลภ ประขำศสาง ประเสริฐ บุญชก สุ่ ลงชิงเข้ำอ้ี
นัำ ขเยศมนัตรีนัครนัครรำชสีมำ ในันัำมขลุามโครำชชำติพกฒนัำ ทด้สร้ำงคไำมฮือฮำให้แขา ุยธจกขรขำรเมืองย้องถิ่นัเป็นั
อ าำงมำข 
 “ประเสริฐ” เค ผาำนัสนัำมขำรเมืองย้องถิ่นั โด เริ่มจำขขำรเป็นั ส.จ. ,รองนัำ ข อบจ.นัครรำชสีมำ, รอง
ประธำนัสภำ อบจ.นัครรำชสีมำ, ส.ส.นัครรำชสีมำ 3 สมก  และรกฐมนัตรีอุตสำหขรรม 
 30 ขไาำปียี่ผาำนัมำ ขลุามโครำชชำติพกฒนัำ และพรรคชำติพกฒนัำ สร้ำงผลงำนัทไ้ให้ชำไโครำชมำขมำ  ตก้งแตา
สมก  พล.อ.ชำติชำ  ชุณหะไกณ และสุไกจนั์ ลิปตพกลลภ ทด้ไำงโครงสร้ำงพ้ืนัฐำนัให้ขกบชำไโครำช เมื่อมำถึง ุคสมก  รศ.
เชิดชก  โชครกตนัชก  ลงสมกครนัำ ขเยศมนัตรี ในัสกงขกดขลุามโครำชชำติพกฒนัำ ข็ทด้รกบเลือขตก้ง ขยีมปี 2547 
 พูดถึงคไำมเข๋ำข็ต้อง ขให้ “ประเสริฐ” และยีมงำนัสนักบสนัุนั่องพรรคชำติพกฒนัำ ยี่แ่็งแขรางในัพ้ืนัยี่เ่ต
เยศบำลนัคร าำโม 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/459457  
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25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 - 11:54 นั. 
"ลูกหมี" หนักสุด วิบาก 4 ทหารเสือ 
 

 
 
กปปส.เอฟเฟกต์ ส่งผล "กลุ่มทหารเสือลุงก านัน" เข้าเรือนจ า ที่เจอหนักสุดคือ "ลูกหมี" เมืองชุมพร 9 ปี 24 เดือน  
 “ตก้งแตาเขิดมำ ทมาเค รู้สึขเสี ใจยี่สุดมำขเยาำไกนันัี้ครกบ” สขลธี ภกยยิ ขุล รองผู้ไาำฯ ขยม. และหนัึ่งในัแขนั
นั ำ ขปปส. โพสต์เฟซบุ๊ขยกนัยี หลกงฟังค ำพำขษำจบลง เป็นัยี่ยรำบขกนัดี ชาไงปี 2556-2557 ในัขำรชุมนัุมชกตดำไนั์
ข รุ ง เ ยพฯ  ่อ งขลุา ม  ขปปส .  “ จก้ ม ” สขลธี  ภก ยยิ  ขุ ล  เ ป็ นั ชุ ด เ คลื่ อนัยี่ เ ร็ ไ รา ไ มขก บ  “ตก้ นั ”  ณก ฏ ฐพล  
ยีปสุไรรณ , “ลูขหมี” ชุมพล จุลใส และ “บี” พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์  จนัทด้ฉำ ำไาำ “สี่ยหำรเสือ ขปปส.”  
ยี่สุเยพ เยือขสุบรรณ ให้คไำมทไ้ไำงใจ 
 “จก้ม” สขลธี ทมาทด้อ ูาในั 39 คนั ยี่เป็นัจ ำเล ในัคไำมผิดฐำนัราไมขกนัเป็นัขบฏ ขาอขำรร้ำ  ล้มล้ำงระบอบขำร
ปขครอง มก่ไสุมชุมนัุมขาอคไำมไุานัไำ ในับ้ำนัเมือง ยี่ศำลอาำนัค ำพิพำขษำเมื่อไกนัยี่ 24 ข.พ.2564 เนัื่องจำขสขลธีถูขฟ้อง
ในัคดีขบฏ ซึ่งศำลทด้ ขฟ้อง พร้อมขกบแขนันั ำ ขปปส. อีข 3 คนั คือ สนัธิญำณ ชื่นัฤยก ในัธรรม,เสรี ไงษ์มณฑำ และ
สมบกติ ธ ำรงธกญไงศ์ เมื่อปียี่แล้ไ 
  ้อนัเไลำทปเมื่อต้นัเดือนั เม. .2561 สขลธี ตขเป็นั่าำไพร้อมณกฏฐพล ยีปสุไรรณ และชก ไุฒิ ธนัำคมำนัุสรณ์ 
ไาำเดินัยำงเ่้ำพบสมคิด จำตุศรีพิยกขษ์ รองนัำ ขรกฐมนัตรี่ณะนัก้นั ยี่ห้องย ำงำนั ตึขบกญชำขำร 1 ย ำเนัี บรกฐบำล ทมา
นัำนันักข สขลธีทด้รกบขำรแตางตก้งเป็นัรองผู้ไาำรำชขำรขรุงเยพมหำนัคร ตำมมำด้ไ ่าำไขำรลำออขจำขพรรคประชำธิปัต ์
่อง “ตกน้ั” และ “บี” ซึ่งขลำ เป็นัแขนันั ำพรรคพลกงประชำรกฐ รกบผิดชอบพื้นัย่ีขรุงเยพมหำนัคร ในัขำรเลือขตก้งปี 2562 
หลุดเก้าอ้ีรัฐมนตรี 
 ดกงยี่ยรำบขกนั ศำลทด้นักดฟังค ำพิพำขษำคดีสุเยพ เยือขสุบรรณ ขกบพไขรไม 39 คนั เป็นัจ ำเล ในัคไำมผิดฐำนั
ราไมขกนัเป็นัขบฏ ขาอขำรร้ำ  ล้มล้ำงระบอบขำรปขครอง มก่ไสุมชุมนัุมขาอคไำมไุานัไำ ในับ้ำนัเมืองฯ และ่้อหำอ่ืนั ๆ 
จำขขำรชุมนัุมยำงขำรเมืองเมื่อ 7 ปียี่แล้ไ เฉพำะสุเยพ และชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร ตขเป็นัจ ำเล คดีขาอขำรร้ำ ด้ไ  
 เฉพำะอดีต 4 ยหำรเสือ ขปปส. ตาำงทด้รกบโยษแตขตาำงขกนัคือ ชุมพล จุลใส จ ำคุข 9 ปี 24 เดือนั พุยธิพงษ์ 
ปุณณขกนัต์ จ ำคุข 7 ปี และณกฏฐพล ยีปสุไรรณ จ ำคุข 6 ปี 16 เดือนั 
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 ผลแหางคดี ขปปส. ย ำให้ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ รมไ.ศึขษำธิขำร และพุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์ รมไ.ขระยรไงดิจิยกล
เพ่ือเศรษฐขิจและสกงคม ต้องหลุดจำขต ำแหนัางรกฐมนัตรี เนัื่องจำขรกฐธรรมนัูญ 2560 มำตรำ 160 (7) ประเด็นัคุณสมบกติ
พ้ืนัฐำนั่องรกฐมนัตรี ต้อง “...(7) ทมาเป็นัผู้ต้องค ำพิพำขษำให้จ ำคุข แม้คดีนัก้นัจะ กงทมาถึงยี่สุด หรือมีขำรรอขำรลงโยษ 
เไ้นัแตาในัคไำมผิดอกนัทด้ขระย ำโด ประมำย คไำมผิดลหุโยษ หรือคไำมผิดฐำนัหมิ่นัประมำย” 
 ย ำ ยีปสุไรรณ ภรร ำ่อง “ตก้นั ณกฏฐพล” ทด้โพสต์เฟซบุ๊คเมื่อตอนัเช้ำไกนัยี่ 25 ข.พ.2564 ไาำ “เมื่อคืนัสาง
พ่ีตก้นัและนักขสู้อีข 6 ยาำนั ่ึ้นัรถทปเรือนัจ ำ ยุขคนัข ำลกงใจดี.... I’ve never been more proud of you. We did our 
best and no regret ja Nataphol Teepsuwan - ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ” 
 ขาอนัหนั้ำนัก้นั “ย ำ” โพสตเฟซบุ๊ขไาำ “Life goes on..ชีไิตต้องเดินัตาอทป #นักขรบ าอมมีบำดแผล # ึดมก่นัในั
อุดมขำรณ์ # อมรกบค ำตกดสินัศำล” 
ชุมพรสะเทือน 
 หลกงฟังค ำพิพำขษำจบลง “ลูขหมี” ชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชำธิปัต ์ ทด้โพสต์เฟซบุ๊คไาำ “ย ำดียี่สุด
แล้ไครกบ นั้อมรกบค ำพิพำขษำ สู้เพ่ือแผานัดินัทย ” พร้อมขกบภำพ “4 ยหำรเสือ..ตก้นั บี จก้ม ลูขหมี” ในัอดีต  
 ด้ำนั “ลูขช้ำง” สุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรครไมพลกงประชำชำติทย  ทด้โพสต์เฟซบุ๊คให้ข ำลกงใจนั้องชำ  “ลูข
หมี” ไาำ “สู้นัะนั้องรกข และยุขๆยาำนัยี่ตาอสู้เพื่อชำติ” 
 ขรณี่องชุมพล จุลใส ในัสาไนัต ำแหนัาง ส.ส.ยี่ถือไาำ่ำดคุณสมบกติจำขขำรต้องค ำพิพำขษำให้จ ำคุข หรือถูขคุม
่องโด หมำ ศำล ย ำให้ต้องมีขำรเลือขตก้งใหมาในัเ่ตเลือขตก้งยี่ 1 (อ.เมืองชุมพร บำงต ำบล และอ.สไี บำงต ำบล) 
 ขำรเลือขตก้ง ส.ส.ชุมพร ปี 2562 มี 3 เ่ตเลือขตก้ง แบางขกนัทป 2 พรรคคือ เ่ต 1 “ลูขหมี” ชุมพล จุลใส พรรค 
ปชป. ,เ่ต 2 “เอข” สรำไุธ อาอนัละมก  พรรค ปชป. และเ่ต 3 “ลูขช้ำง” สุพล จุลใส พรรครไมพลกงประชำชำติทย  
 หำขมีขำรเลือขตก้งซาอมแยนั “ลูขช้ำง” ใครจะลงสนัำมแยนัเ่ำ คงต้องให้ “จุลใสแฟมิลี่” ยี่ม“ีผู้ใหญาเหมง” บุญ
ธรรม จุลใส ประมุ่บ้ำนัใหญาให้คไำมเห็นัชอบ 
 ไกนันัี้ นัพพร อุสิยธิ์ ลูขเ่ ผู้ใหญาเหมง เพ่ิงเ่้ำรกบต ำแหนัาง นัำ ข อบจ.ชุมพร อ าำงเป็นัยำงขำร ซึ่งถือไาำเป็นั
ขำรสำนัตาอภำรขิจ่องอดีตนัำ ข อบจ.ชุมพร ยี่ชื่อ “ลูขช้ำง” สุพล จุลใส 
 ส ำหรกบ “นัำ ขโต้ง” นัพพร เป็นัสำมี่อง “นัำ ขเปรี้ ไ” สุจิตรำ อุสิยธิ์ นัำ ข อบต.นัำสกข ซึ่งเป็นันั้องสำไ 
“ลูขหมี” สุพล และเป็นัพ่ีสำไ “ลูขช้ำง” ชุมพล ฤำถึงคิไ “นัำ ขเปรี้ ไ” จะต้อง่ กบจำขขำรเมืองย้องถิ่นัสูาขำรเมือง
ระดกบชำติ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/459426  
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25 ข.พ. 2564-12:45 นั. 
มรสุมโลหิต จากการปรับ ครม. ในมือแกร่ง ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 

 
 

จริงละหรือที่มีการพูดกันว่า โควตากระทรวงศึกษาธิการ โควตากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นโควตา
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่โควตาของพรรคพลังประชารัฐ 
 ยก้งๆยี่ นัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ ยก้งๆ ยี่ นัำ พุยธิพงษ์ ปุณณขกนัต์ เป็นั ส.ส.บกญชีรำ ชื่อ่องพรรคพลกงประชำ
รกฐ เรื่องนัี้แม้ไาำ พล.อ.ประไิตร ไงษ์สุไรรณ หกไหนั้ำพรรคพลกงประชำรกฐอำจจะเออออในัแบบเอนัเอี งทปยำง พล.อ.
ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ แตาเชื่อทด้เล ไาำภำ ในัพรรคพลกงประชำรกฐจะหงุดหงิด อ าำงนั้อ ยี่สุดสถำนัขำรณ์ภำ หลกงขำร
อภิปรำ ยก่ไทปเพ่ือลงมติทมาทไ้ไำงใจเมื่อไกนัยี่ 20 ขุมภำพกนัธ์ ข็เดานัชกดเป็นัอ าำง ิ่งในับยบำย่อง “3 รกฐมนัตรีชาไ ”คนั
ส ำ คก ญ  อก นั สา ง ผ ล ส ะ เ ยื อ นั ท มา เ พี  ง แ ตา ย ำ ใ ห้ ค ะ แ นั นั ่ อ ง  พ ล . อ . ป ร ะ ไิ ต ร  
ไงษ์สุไรรณ ยะลึ่งพรไดทป กง 274 เหนัือขไาำ พล.อ.ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ ยี่ทด้ เพี ง 272 หำขแตา กงสางผลให้  
นัำ สุชำติ ชมขลิ่นั ทด้เพี ง 263 และนัำ ณกฏฐพล ยีปสุไรรณ ทด้เพี ง 258 คะแนันั 
 ทมาไาำจะมีขำรให้เหตุผลเพ่ือเสริมบำรมียำงขำรเมืองอ าำงทรตาอ พล.อ.ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ แตาคอขำรเมือง
ยก้งหลำ ทมาคไรมอง่้ำมชะตำขรรม่อง “ขลุาม 4 ขุมำร”อ าำงเด็ด่ำด ทมาไาำจะมองทป กง นัำ สมคิด จำตุศรีพิยกขษ์ ทมาไาำ
จะมองทป กง นัำ อุตตม สำไนัำ นั ล้ไนับุญหนักขศกขดิ์ใหญายก้งสิ้นั 
 นัำ สมคิด จำตุศรีพิยกขษ์ ด ำรงสถำนัะเป็นัรองนัำ ขรกฐมนัตรีตก้งแตาเดือนัสิงหำคม 2558 ขระยก่งหลกงขำร
เลือขตก้งเมื่อเดือนัมีนัำคม 2562 ถือไาำเป็นัสำ ตรง่อง พล.อ.ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ เชานัเดี ไขกบ นัำ อุตตม สำไนัำ นั ข็
ด ำรงต ำแหนัางเป็นัรกฐมนัตรีไาำขำรขระยรไงขำรคลกง แตาแล้ไเมื่อเขิดปัญหำ่กดแ ้งมีอกนัต้องหลุดทปจำขต ำแหนัางหกไหนั้ำ
พรรค ยุขอ าำงยี่ “ขลุาม 4 ขุมำร”เค ทด้ข็หลุดลอ ทปจนัหมดสิ้นั 
 แม้ไาำจะเป็นัสำ ตรง่อง พล.อ.ประ ุยธ์ จกนัยร์โอชำ เหำะแหไขเมฆมำจำขภำ ในั “ย ำเนัี บรกฐบำล”ข็ตำม 
สถำนัขำรณ์ขำรปรกบครม.ในัอีขทมาขี่ไินัำยี่้ำงหนั้ำ จึงมิอำจมอง่้ำมบยบำย่อง พล.อ.ประไิตร ไงษ์สุไรรณ ซึ่งมี “3 
รกฐมนัตรีชาไ ”เป็นัคูาคิดคนัส ำคกญทปทด้อ าำงเด็ด่ำด ขำรตาอสู้เพ่ือแ างชิง 2 ต ำแหนัางในัโคไตำพรรคพลกงประชำรกฐจะ
ขาอให้เขิดผลสะเยือนัยำงขำรเมืองอ าำงลึขซ้ึง ขไ้ำง่ไำง 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6024667  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6024667
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ไกนัยี่ 25 ขุมภำพกนัธ์ 2564 - 12:30 นั. 
 หนทางยังไกล 
 

 
 

 เมื่อไกนัพุธยี่ผาำนัมำ เรื่องใหญายี่คอขำรเมืองติดตำมขกนัเป็นัพิเศษ คือ ขำรตกดสินัคดีชุมนัุมยำงขำรเมืองจำขปี 
2556-2557 ศำลอำญำนักดฟังค ำพิพำขษำ คดีขลุาม ขปปส. หรือชื่อเต็มๆ ไาำ  “คณะขรรมขำรประชำชนัเพ่ือขำร
เปลี่ นัแปลงปฏิรูปประเยศทย ให้เป็นัประชำธิปทต ย่ีสมบูรณ์แบบอกนัมีพระมหำขษกตริ ์ยรงเป็นัประมุ่” นั ำโด  นัำ สุ
เยพ เยือขสุบรรณ หรือ “ลุงข ำนักนั” ผู้ด ำรงต ำแหนัางเล่ำธิขำร ขปปส. ขกบพไขรไม 39 คนั เสี ชีไิตทปแล้ไ 1 คนั เหลือ 
38 คนั คดีนัี้ พนักขงำนัอก ขำรฝ่ำ คดีพิเศษ 4 เป็นัโจยข์ฟ้องในัคไำมผิดฐำนัราไมขกนัเป็นัขบฏ ขาอขำรร้ำ  ล้มล้ำงระบอบ
ขำรปขครอง มก่ไสุมชุมนัุมขาอคไำมไุานัไำ ในับ้ำนัเมือง ซึ่งมีโยษหนักขมำข  ศำลอำญำพิพำขษำให้จ ำคุข ตก้งแตา 1-7 ปี 
จ ำนัไนั 26 คนั ตำม่ก้นัตอนั บรรดำจ ำเล คง่อประขกนัตกไ เพ่ือตาอสู้ในัชก้นัอุยธรณ์   ซึ่งข็ต้องมำดูไาำ ผล่องคดีจะเป็นั
อ าำงทร 
 คุณสมบกติต้องห้ำม จะต้องพ้นัจำขต ำแหนัาง ผลขระยบยี่เขิด่ึ้นั คือ ขำรปรกบ ครม. อ าำงนั้อ  3 ต ำแหนัาง ่อง
พรรคพลกงประชำรกฐ เป็นัขำรยดแยนัคนัยี่ต้องพ้นัทป หรืออำจจะเขิดขำรปรกบเขลี่ ต ำแหนัางขกนัใหมา ขลำ เป็นัขำรปรกบ
ใหญาขกนัอีขรอบ หำขดูจำขสถำนัขำรณ์่องรกฐบำลในัห้ไงเไลำยี่ผาำนัมำ โด เฉพำะในัพรรคแขนันั ำรกฐบำล คือพลกงประชำ
รกฐ มีสกญญำณ่องขำรเปลี่ นัแปลงหลำ อ าำง แม้ไาำมีขำรปรกบ ครม.ทปแล้ไรอบหนัึ่ง ในัห้ไงยี่นัำ สมคิด จำตุศรีพิยกขษ์ 
และ 4 ขุมำร ถอนัตกไจำขพรรคเมื่อเดือนั ข.ค.2563 ยี่ผาำนัมำ 
แตาเป็นัยี่ยรำบขกนัไาำ ขำรจกดสรรต ำแหนัาง กงทมาเ่้ำล็อขหรือลงตกไ อำจเขิดขำร “ขระชกบเข้ำอ้ี” ขกนัอีขรอบ 
 คดี ขปปส. ย ำให้เขิดขำรยบยไนัเหตุขำรณ์ในัปี 2556-2557 ขกนัอีขครก้ง ผู้ชุมนัุมมีลกขษณะยี่แตขตาำงจำขขำร
ชุมนัุมในัปี 2563 และ 2564 ยก้งแนัไคิดและไิธีขำร ม็อบในัครก้งนัก้นั บุขสถำนัยี่รำชขำรหลำ แหาง ่้ำรำชขำรใหญาให้
คไำมราไมมือบ้ำง ทมาราไมมือบ้ำง บำงคนัทด้ “นัขหไีดยองค ำ” เป็นัรำงไกล แขนันั ำประขำศตกไเป็นั “รกฏฐำธิปัต ์”, ขำร
เลือขตก้ง 2 ข.พ.2557 ถูข่กด่ไำง และเป็นัโมฆะทป สุดย้ำ เขิดรกฐประหำร 22 พ.ค.2557 โด มีผลิตผลส ำคกญ คือ 
รกฐธรรมนัูญ 2560 ยี่ “ดีทซนั์” พิเศษ เพื่อให้เขิดขำรครองอ ำนัำจตาอเนัืุ่อง เป็นัรกฐธรรมนัูญฉบกบเดี ไขกบย่ีรกฐสภำข ำลกงถข
ขกนัไุานัๆ ในัไกนัพุธ ยี่ศำลอำญำตกดสินัคดีนัี้นัก่นัเอง เป็นัภำพสะย้อนัไาำ เไลำผาำนันักบยศไรรษ จำขรกฐประหำร 2549 ผาำนั 
2557 ถึงปัจจุบกนั ขำรเมืองทย  กงอ ูาในัไกงไนั ุาง ำข รอขำรปลดล็อข แข้ท่ให้เขิดคไำมปขติ ซึ่งทมางาำ และมีแรงต้ำนัยี่
รุนัแรงลึขซ้ึง ระบบ่องประเยศ จะนั ำพำประเยศขลกบทปสูาคไำมปขติหรือทมา เป็นัค ำถำมยี่ประชำชนัและยุขฝ่ำ ต้องจกบ
ตำและชาไ ขกนัตอบ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2596106  
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