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กกต.เผยมาตรการความปลอดภัย
เลื อกตั้ ง  อบจ . ในสถานการ ณ์ 
โควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. เตือนผู้ที่ ไม่ ได้ไปเลือกตั้ง 
นายก - ส.อบจ. ต้องแจ้งเหตุไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน 
ภายใน 27 ธ.ค.นี้  เพื่อไม่ ให้ ถูก 
จ ากัดสิทธิ 
 
 
 
 
 

ไทยรัฐออนไลน ์
 
 
MGR ออนไลน ์
 
 
กรมประชาสมัพันธ์ 
ออนไลน ์
 
 
The Bangkok  
Insight ออนไลน ์
 
 
โพสต์ทเูดยอ์อนไลน ์
 
 
แนวหนา้ออนไลน ์
 
 
มติขนออนไลน ์
 
 
 
TNN ออนไลน ์

กกต. เผยมาตรการปลอดภัย
จากโควิด-19 ในวันเลือกตั้ง 
อบจ. 20 ธ.ค. นี้ 
กกต.เตรียมพร้อมมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 ทุกหน่วย
เลือกตั้ง อบจ. 
กกต. แจ้งแนวทางส าหรับ
ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  อ บ จ .  
ทั่วประเทศ ในสถานการณ์
โควิด-19 
ตรวจรายช่ือผู้มีสิทธิเลือก 
อบจ.ด่วน! กกต.แบ่งใหม่  
ลดจ านวนต่อหน่วยป้องกัน
โควิด 
กกต. เตือนไม่ ไปเลือกตั้ ง
อบจ. ต้องแจ้งเหตุจ าเป็น 
ภายใน 27 ธ.ค.นี้ 
กกต.เตือนผู้ไม่ไปเลือกตั้ง '
นายก -ส .อบจ . ' ต้อ งแจ้ ง
เหตุผลภายใน 27 ธ.ค.นี้ 
กกต.เตือนใครไม่ไปเลือกตั้ง
อบจ. ต้องแจ้งเหตุ ภายใน 
27 ธ.ค.นี้ ป้องกันถูกจ ากัด
สิทธิ 2 ปี 
กกต. เตือนไม่ไปเลือกตั้ง
อบจ. ต้องแจ้งเหตุจ าเป็นที่
ไม่ใช้สิทธิ ภายใน 27 ธ.ค. 
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ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
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หน้า 

   Bright TV 
ออนไลน ์
 
ส านักข่าวไทย 
ออนไลน ์
 
Infoquest 
ออนไลน ์
 
 
ไทยพีบีเอส 
ออนไลน ์
 

เตือนแล้ว! กกต. ย้ า ไม่ไป
เลือกตั้งท้องถ่ิน แจ้งกอ่น 27 
ธ.ค. กันโดนตัดสิทธิ 2 ปี 
กกต.แนะแจง้เหตุจ าเป็นไม่
ไปเลือกตั้ง อบจ. ป้องกัน 
เสียสิทธิ 
กกต. เตือนหากไม่ไป
เลือกตั้งอบจ.ต้องแจง้เหตุ
ภายใน 27 ธ.ค. ป้องกัน 
เสียสิทธิ 
ไม่ไปเลอืกตั้งสมาชิก-นายก 
อบจ. กกต.ระบุต้องแจ้ง
เหตผุลภายใน 27 ธ.ค. 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านกังาน กกต.  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ สายด่วน กกต. 1444 รองรับ ลต.อบจ. 20 ธ.ค. พบส่วนใหญ่ถาม มีล่วงหน้า

หรือไม่-วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ 
21 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ เปิดวิธีใช้งาน VOTE62 วิธีรายงานผลการเลือกตั้งนายก อบจ. แบบ

คราวด์ซอรส์ 
22 

2 มติขนออนไลน ์ ‘เลขาธิการพท.’ ยัน สมาชิกไขก๊อก ไมก่ระทบพรรค ช้ีเปน็เรื่องปกติ 23 
3 New TV ออนไลน ์ "สุดารัตน์"อ้อนชาวน่านหนุน "นพรัตน์" นั่งนายก อบจ. 24 
4 คมชัดลึกออนไลน ์ "ทิพานัน"ตอกโฆษกเพื่อไทย ช้ีคนท ารัฐธรรมนญูด้อยค่าคือพรรคการเมืองที่

หนุนแก้ รธน. 
26 

5 คมชัดลึกออนไลน ์ 'พรเพชร' หนุน 'ส.ส.ร.' มาจากเลือกตั้งได้แต่ต้องรบัฟงัรอบด้าน 28 
6 มติชนออนไลน ์ วงเสวนาแก้ไขรธน. ช้ีก่อนปีใหม่เข้มข้นแน่ เปิด3แนวทางถึงศาล 29 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
7 New TV ออนไลน ์ "ธนาธร”หาเสียงเลอืกตัง้นายก อบจ.หวังยุติธุรกจิการเมืองผูกขาด 32 
8 มติชนออนไลน ์ จาตุรนต์ ช้ี อย่าให้การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเกมซื้อเวลาเพื่ออยู่ในอ านาจ 33 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน ์
เงินพเิศษค่าเสื้อผ้า – เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ต้นเหตุ “ทัวรล์ง” กกต. 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

35 

2 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน ์

เลือกตั้ง “นายกฯ อบจ.” คณะธนาธร-พรรคทักษิณ ไม่มีใคร 
ยอมใคร 

37 

3 คมชัดลึกออนไลน ์ เกมซอ้นเกม "หน่อย-เหลมิ" ชิงหาเสียง อบจ. 41 
4 มติชนออนไลน ์ เลือกตั้งท้องถ่ิน… 6 ปีใต้ระบอบ คสช. 43 
5 มติชนออนไลน ์ อบจ.ล้มรัฐบาล 45 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ ตรวจสอบช่ือผูส้มัครเลือกตัง้นายก อบจ. ผ่าน VOTE62 พร้อมชวน

ร่วมรายงานผล 
47 
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กกต. เผยมาตรการปลอดภัยจากโควิด-19 ในวันเลือกต้ัง อบจ. 20 ธ.ค. น้ี 

ไทยรัฐออนไลน์  10 ธ.ค. 2563 17:03 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กกต. ตระหนักความส าคัญปลอดภัยจากโควิด-19 เผยมาตรการวันเลือกต้ัง อบจ. 20 ธ.ค. ใช้รูปแบบเดียวกับ
เลือกต้ังซ่อม ส.ส. ให้คนอุณหภูมิเกิน 37.5 แยกใชส้ิทธิลงคะแนน 

 วันที่ 10 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เปิดเผยมาตรการความ
ปลอดภัยเลือกตัง้ อบจ. ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดทั่วประเทศที่จะมีข้ึนในวันอาทิตยท์ี่ 20 ธ.ค. 2563 นั้น กกต. ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของผู้ไปใช้สทิธิเลอืกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
รวมถึงผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการเลือกตัง้ แม้กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินยังไม่ได้บัญญัติให้มมีาตรการใดเกี่ยวกบัเรื่อง
ดังกล่าว แต่ กกต. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุม 

 ส าหรับมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโควิด-19 กกต. ได้ใช้รูปแบบการเลือกตัง้ ส.ส. แทน
ต าแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตัง้ที่ 4 จังหวัดล าปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ครัง้นี้ โดยมาตรการดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดงันี้ 

  - ก าหนดจ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งตอ่หน่วยเลือกตัง้ให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สทิธิเลอืกตั้ง 

 - การจัดระยะห่างของผูม้ีสทิธิเลอืกตั้งทีม่าใช้สิทธิเลือกตัง้ กอ่นเข้าไปยังทีเ่ลอืกตั้ง 

 - จัดให้มี อสม. เพือ่ท าหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมผิู้มาใช้สิทธิบรเิวณหน้าทีเ่ลือกตั้ง 
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 - กรณีพบว่าผู้มสีิทธิเลือกตัง้มีอุณหภูมสิูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนใน
คูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตัง้เดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผูม้ีสทิธิเลอืกตั้งอื่น และ อสม. จะมกีารรายงานตาม
ข้ันตอนของสาธารณสุขต่อไป 

 - จัดให้มเีจลแอลกอฮอลส์ าหรับผู้มาใช้สทิธิเลอืกตั้งไดล้้างมอื ก่อนเข้าไปในที่เลือกตัง้ ที่โต๊ะตรวจสอบ
บัญชีรายช่ือและรบัมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงกอ่นออกจากทีเ่ลือกตั้ง 

 

 

 - ผู้มสีิทธิเลือกตัง้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง 

 - ท าความสะอาดอปุกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่ก าหนด 

 อย่างไรก็ตาม กกต. ย้ าเตือนว่าจากการลดจ านวนผู้มสีิทธิเลอืกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว อาจท าให้
ผู้มสีิทธิเลือกตั้งที่เคยไปใช้สทิธิเลอืกตั้งที่หน่วยเลือกตัง้เดมิเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายช่ือตนเองที่ไม่ปรากฏในหน่วย
นั้นๆ ท าให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหนว่ยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป แนะน าว่า ให้ผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง 
ตรวจสอบรายช่ือของตนเองล่วงหน้าโดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ หรือตรวจสอบจากเอกสารหนงัสอืแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่งได้
แจ้งไปยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว ทั้งนีห้ากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติม ได้ทีบ่ริการข้อมลูสายด่วน 
1444 

 

อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1992503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1992503
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กกต.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกหน่วยเลือกต้ัง อบจ. 

เผยแพร่: 10 ธ.ค. 2563 โดย: ผู้จัดการออนไลน ์

 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตระหนักถึงความส าคัญในความปลอดภัยจากโรคโควิด-
19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการเลือกตัง้ สมาชิกและนายก 
อบจ. เตรียมพร้อมรบัมือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ไว้แล้ว โดยใช้รูปแบบการเลือกตัง้ ส.ส. เขต 4 จังหวัด
ล าปาง และเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทาง 

 โดยมาตรการดังกล่าว ก าหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่การก าหนดจ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลอืกตั้งให้
น้อยลง เพือ่ลดความแออัดของผูม้าใช้สิทธิเลือกตัง้ การจัดระยะห่างของผูม้ีสทิธิเลอืกตั้งทีม่าใช้สิทธิเลือกตัง้ ก่อนเข้าไป
ยังที่เลือกตัง้ การจัดให้มี อสม. เพือ่ท าหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมผิู้มาใช้สทิธิบรเิวณหน้าทีเ่ลือกตั้ง และ
กรณีพบว่าผู้มีสทิธิเลือกตั้งมีอุณหภูมสิูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่
บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ใหป้ะปนกับผู้มสีิทธิเลอืกตั้งอื่น โดย อสม. จะมกีารรายงานตามขั้นตอนของ
สาธารณสุขต่อไป 

 นอกจากนี้ ในหน่วยเลือกตัง้ยังจัดให้มเีจลแอลกอฮอลส์ าหรบัผู้มาใช้สทิธิเลือกตั้งไดล้้างมอืก่อนเข้าไป
ในที่เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรบัมอบบตัรเลือกตั้ง รวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ ผูม้ีสทิธิ
เลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบรเิวณหน่วยเลือกตัง้ และก าหนดให้มกีารท าความสะอาดอปุกรณ์
ต่างๆ ในหน่วยเลอืกตั้งตามเวลาที่ก าหนดด้วย 

 พร้อมกันนี้ กกต. ย้ าเตือนว่า จากการลดจ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้ง อาจท าให้ผูม้ีสทิธิ
เลือกตั้งทีเ่คยไปใช้สิทธิเลือกตัง้ทีห่น่วยเลอืกตั้งเดิมเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายช่ือตนเองที่ไมป่รากฏในหน่วยน้ันๆ 
ท าให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป แนะน าว่าให้ผู้มสีิทธิเลือกตัง้ตรวจสอบ
รายช่ือของตนเองล่วงหน้า หรือตรวจสอบจากเอกสารหนงัสอืแจ้งเจ้าบ้าน ซึง่ได้แจ้งไปยงัเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว หากยังมี
ข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บรกิารข้อมูลสายด่วน 1444 

 

อ้างอิง  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000126428 

 

 

 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000126428
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กกต. แจ้งแนวทางส าหรับการเลือกต้ัง อบจ. ท่ัวประเทศ ในสถานการณ์โควิด-19 

ข่าวจาก : สวท.น่าน เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2563  

 

 

 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพรเ่อกสารข่าววันที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยระบุ
ว่า กกต.ได้ตระหนักถึงความส าคัญในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง รวมถึงผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แม้กฎหมายเลือกตัง้ท้องถ่ินยังไม่ได้บญัญัติใหม้ีมาตรการใดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว แต่ กกต. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุม ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 20 
ธันวาคม 2563 

 ส าหรับมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโควิด-19 นั้น กกต. ได้ใช้รูปแบบการเลือกตัง้ ส.ส. แทน
ต าแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตัง้ที่ 4 จังหวัตล าปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดทั่วประเทศในครั้งนี้ โดยมาตรการ
ดังกล่าวได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ตัง้แต่การก าหนดจ านวนผู้มสีิทธ์ิเลือกตัง้ต่อหน่วยเลือกตัง้ให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัตระยะห่างของผู้มสีิทธ์ิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตัง้ การจัดให้มี อสม.
เพื่อท าหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผูม้าใช้สิทธ์ิบริเวณหน้าทีเ่ลอืกตั้ง กรณีพบว่าผูม้ีสทิธิเลอืกตั้งมอีุณหภูมสิูง
เกินกว่า 37.5 องศาเชลเชียส จะให้แยกใช้สิทธ์ิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตัง้เตียวกันเพื่อมิให้
ปะปนกบัผูม้ีสทิธิเลือกตั้งอื่น และ อสม.จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป 

 นอกจากนี้ในหน่วยเลอืกตั้งยงัจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรบัผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือกอ่นเข้าไป
ในที่เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรบัมอบบตัรเลือกตั้งรวมถึงกอ่นออกจากทีเ่ลอืกตั้งด้วย อีกทัง้ผูม้ีสทิธ์ิ
เลือกตั้งต้องสวมหน้กากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบรเิวณหน่วยเลือกตัง้ และก าหนดให้มกีารท าความสะอาดอปุกรณ์ฯ 
ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่ก าหนดด้วย ส าหรับการลดจ านวนผู้มีสทิธ์ิเลอืกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้ง อาจท าใหผู้้มสีิทธ์ิ
เลือกตั้งทีเ่คยไปใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ทีห่น่วยเลอืกตั้งเดิมเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายช่ือตนเองที่ไมป่รากฎในหน่วยน้ันๆ 
ท าให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป จึงขอแนะน าให้ผู้มสีิทธ์ิเลือกตั้งตรวจสอบ
รายช่ือของตนเองล่วงหน้าจากเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectlod/ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่สายด่วนส านักงานคณะกรรมการการลือกตั้ง 1444 หรือ 0-2141-8888 

อ้างอิง  :  https://region3.prd.go.th/topic/news/21833 

https://region3.prd.go.th/topic/news/21833
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ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก อบจ.ด่วน! กกต.แบ่งใหม่ ลดจ านวนต่อหน่วยป้องกันโควิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควิด-19 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ท า
ให้กกต.ลดจ านวนผู้ใช้สิทธิต่อหน่วยเลือกตัง้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ทาง กกต. จะลดจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตัง้ อบจ. ต่อหน่วยเลือกตั้ง เพื่อลดการแออัดของผู้มาใช้สิทธ์ิ จัดระยะห่าง เตรียมเจลแอลกอฮอล์ ตั้งจุด
ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าจุดเลือกตัง้ โดยจะเพิ่มหน่วยเลอืกจากเดิม 

ส าหรับผู้มสีิทธ์ิเลือกตัง้สามารถตรวจสอบรายช่ือล่วงหน้าไดท้ี่  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  หรือตรวจสอบหนงัสอืแจ้งเจ้าบ้านที่ได้แจง้ไปยังเจ้าบ้าน
ทุกบ้านแล้ว ซึง่ได้ท าการจัดสง่ไปแล้ว  หรอืหากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน 1444 

อ้างอิง   :  https://www.thebangkokinsight.com/498842/ 

 

 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/%20%20หรือ
https://www.thebangkokinsight.com/498842/
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กกต.เตือนไม่ไปเลือกต้ังอบจ. ต้องแจ้งเหตุจ าเป็น ภายใน 27 ธ.ค.น้ี 
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เวลา 11:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงาน กกต. เตือน ไม่ไปเลือกตั้งอบจ. ต้องแจ้งเหตุจ าเป็น ภายใน 27 ธ.ค.น้ี ป้องกันการ เสียสิทธิ 6 

ประการ 

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกและนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./

ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบยีนบ้านให้

ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถ่ินที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ภายใน 

7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธ.ค. 2563 หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่  

21 – 27 ธ.ค. 2563 

โดยเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลอืกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่หา่งไกล เจ็บปว่ย

และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทาง

ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง ( 20 ธ.ค.) 

สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถใช้สิทธิได้ 
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ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุน้ันไม่เป็นเหตุอันสมควร 
จะถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บรหิารทอ้งถ่ิน 6 ประการ คือ สมัครรับเลือกตัง้
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัคร
เป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่ือถอดถอน ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน 
เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานที่ปรึกษาผู้บริห ารท้องถ่ิน ที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน และด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาท้องถ่ิน และเลขานุการรองประธานสภาท้องถ่ิน ซึ่งการถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640040 
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กกต.เตือนผู้ไม่ไปเลือกต้ัง'นายก-ส.อบจ.' ต้องแจ้งเหตุผลภายใน 27 ธ.ค.น้ี 
วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 10.36 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 

กกต.เตือนผู้ท่ีไม่ได้ไปเลือกตั้งนายก-ส.อบจ. ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน ภายในวันท่ี27
ธ.ค.น้ี เพ่ือไม่ให้ถูกจ ากัดสิทธิ 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ในวัน
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็น
หนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลกัฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง
ด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ตนมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวัน
เลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563 

โดยเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วย
และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 

ส าหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิเลอืกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ไว้ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา สมัครเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่ือถอดถอน ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน  และด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาท้องถ่ิน และเลขานุการรองประธานสภาท้องถ่ิน ซึ่งการถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/537924 
 

https://www.naewna.com/politic/537924
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กกต.เตือนใครไม่ไปเลือกต้ังอบจ. ต้องแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค.น้ี ป้องกันถูกจ ากัดสิทธิ 2 ปี 
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 09:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ในวัน
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจ าเปน็ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลอืกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนงัสอื
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน
ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่าง
วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 

โดยเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 
เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทาง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับ
ค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวัน
เลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุน้ันไม่เป็น
เหตุอันสมควร จะถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้รหิาร
ท้องถ่ิน ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย หากมีข้อ
สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2480943 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2480943


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

14 

 

 

 
 

กกต. เตือนไม่ไปเลือกต้ังอบจ. ต้องแจ้งเหตุจ าเป็นท่ีไม่ใช้สิทธิ ภายใน 27 ธ.ค. 

 11 ธันวาคม 2563 10:33 933 
 
 

 
 
 
 
 
 
วันนี้ (11ธ.ค.63) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้ง
เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วย
เหตุใด 
โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบยีนท้องถ่ินที่ตนมีช่ืออยู่ใน ทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายใหผู้้อื่นไป
ยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือ
ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563  
พร้อมเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและ
ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุน้ันไม่เป็น
เหตุอันสมควร จะถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้รหิาร
ท้องถ่ิน ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย  หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/64929 
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เตือนแล้ว! กกต. ย้ า ไม่ไปเลือกต้ังท้องถิ่น แจ้งก่อน 27 ธ.ค. กันโดนตัดสิทธิ 2 ปี 

11 ธ.ค. 2020 

 

 

 

 

 
  วันที่ 11 ธ.ค. 63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (  กกต. ) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 
สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
หมายเลขประจ าตัวประชาชนและทีอ่ยู่ตามหลกัฐานทะเบยีนบ้านใหชั้ดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลอืกตัง้
ได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 – 19 
ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 
  โดยเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 
เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทาง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกิ นกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับ
ค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวัน
เลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได ้
  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรอืแจ้งแลว้แต่เหตุน้ัน
ไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/local-election-2 
 
 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/local-election-2
https://www.brighttv.co.th/news/politics/local-election-2
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กกต.แนะแจ้งเหตุจ าเป็นไม่ไปเลือกต้ัง อบจ. ป้องกันเสียสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  11 ธ.ค.-กกต.เตือนหากติดธุระ แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ได้ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 
ป้องกันเสียสิทธิ 6 ประการ 
วันนี้ (11 ธ.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก 
อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือ
ท าเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อม
ทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวัน
เลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 
ธันวาคม 2563 
  โดยเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลอืกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่หา่งไกล เจ็บปว่ย
และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง ( 20 ธ.ค.) 
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถใช้สิทธิได้ 

ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุน้ันไม่เป็นเหตุอันสมควร 
จะถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บรหิารทอ้งถ่ิน 6 ประการ คือ สมัครรับเลือกตัง้
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัคร
เป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่ือถอดถอน ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน 
เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน และด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาท้องถ่ิน และเลขานุการรองประธานสภาท้องถ่ิน ซึ่งการถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-598612 

https://tna.mcot.net/politics-598612
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กกต. เตือนหากไม่ไปเลือกต้ังอบจ.ต้องแจ้งเหตุภายใน 27 ธ.ค. ป้องกันเสียสิทธิ 
11, 2020 11:21  
 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด (อบจ.)ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นทีไ่ม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัว
ประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดย
ยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่น
แทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือ
ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563 

ส าหรับเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 
เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทาง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับ
ค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 
  หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผูใ้ดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุน้ันไม่เป็นเหตุอันสมควร จะ

ถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ไว้ 6 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 
 สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมัครรับเลือกเป็น

สมาชิกวุฒิสภา 
 สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
 เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
 ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานที่ปรึกษา

ผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน และเลขานุการรอง

ประธานสภาท้องถ่ิน 
ทั้งนี้การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3182882 
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https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.ryt9.com/s/iq02/3182882
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กกต. เตือนหากไม่ไปเลือกต้ังอบจ.ต้องแจ้งเหตุภายใน 27 ธ.ค. ป้องกันเสียสิทธิ 
11 ธ.ค. 63 11:32 

   
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัว
ประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ตนมี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน 
ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 – 27 
ธันวาคม 2563 

ส าหรับเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 
เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทาง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับ
ค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผูใ้ดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุน้ันไม่เป็นเหตุอันสมควร จะ
ถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ไว้ 6 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

 สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา 

 สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
 เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

 
 

https://www.infoquest.co.th/2020/52690
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 ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ป ระธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน 

 ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน และเลขานุการรองประธานสภา
ท้องถ่ิน 
ทั้งนี้การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/2020/52690 
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ไม่ไปเลือกต้ังสมาชิก-นายก อบจ. กกต.ระบุต้องแจ้งเหตุผลภายใน 27 ธ.ค. 
 11:35 |  11 ธันวาคม 2563 |  286 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. หากติดธุระไม่สามารถไปได้ต้องแจ้งสาเหตุไม่ไปใช้สิทธิภายใน 
27 ธ.ค. 63 เพ่ือป้องกันเสียสิทธิ์ 6 ประการ 
วันนี้ (11 ธ.ค.2563) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและ
นายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ สามารถแจ้งเหตุจ าเปน็ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลอืกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 
หรือท าเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน ที่มี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อืน่ไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ก่อน
วันเลือกตั้งคือ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่ 21 - 27 
ธันวาคม 2563 
โดยเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่
สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สู งอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทีไ่ด้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง ( 20 ธ.ค.) สามารถ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถใช้สิทธ์ิได้ 
ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูก
จ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 6 ประการ คือ สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครเป็น
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่ือถอดถอน ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ
คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน และด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน 
และเลขานุการรองประธานสภาท้องถ่ิน ซึ่งการถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/299104 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/299104
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สายด่วน กกต. 1444 รองรับ ลต.อบจ. 20 ธ.ค. พบส่วนใหญ่ถาม มีล่วงหน้าหรือไม่-วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ 
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 11:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

สายด่วน กกต. 1444 เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด รองรับลต.อบจ. 20 ธ.ค. พบปชช.ถามเฉลี่ยวันละ 300 สาย 
อยากรู้มีเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่-ไม่ไปใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุอย่างไร 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้บริการสาย
ด่วน 1444 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้ง และข่าวสารต่างๆเพื่อ
รองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และขณะนี้ใกล้เข้าสู่
การเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์
ที่  20 ธันวาคมนี้ ทางส านักงานจึงได้ขยายเวลาการให้บริการสายด่วน จากเ ดิมเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้น
วันหยุดราชการ มาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคมนี้ 
และหลังจากวันที่ 25 ธันวาคม จะเป็นการให้บริการในวันและเวลาราชการตามปกติ 
  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการสายด่วน 1444 พบว่ามีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเฉลี่ย 
200-300 สายต่อวัน โดยค าถามส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามว่ามีการเลือกตั้งนายกฯอบจ.และสมาชิกฯอบจ.มีวัน
เลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่ , การไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องด าเนินแก้ไขอย่างไร แจ้งได้ที่ใด รวมทั้งหากไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งอบจ.ในวันดังกล่าว ต้องแจ้งเหตุที่ไหนอย่างไรและดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มได้ที่ใด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2481102 
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เปิดวิธีใช้งาน VOTE62 วิธีรายงานผลการเลือกต้ังนายก อบจ. แบบคราวด์ซอร์ส 

ไทยรัฐออนไลน์  10 ธ.ค. 2563 13:00 น. 

 

 

 

 

 

ไทยรัฐออนไลน์ ร่วมกับ VOTE62 เชิญชวนประชาชนร่วมกนัจับตาการนับคะแนนนายก อบจ. ทีจ่ะมีข้ึนในวันที่ 20 
ธันวาคม นี้ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
วิธีการร่วมรายงานผล มีสองวิธี คือ 
1) รายงานตรงจากคูหา 
 หลงัปิดหบี กกต.ในแตล่ะหน่วยจะนับคะแนนจากคูหาเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะใช้เวลาราว 2 ช่ัวโมง โดยขาน
คะแนนแล้วกรอกบนกระดาษ (ประชาชนทั่วไปสามารถเฝ้าดูการขานนับคะแนน และแจง้สิง่ผิดปกติได้) 
 เมื่อนับคะแนนเสรจ็สิ้น คุณสามารถถ่ายรูปกระดานนับคะแนน แล้วอัปโหลดเข้ามาบนเว็บไซต์ 
VOTE62 พร้อมกรอกรายละเอียดว่า คะแนนจากหน่วย ต าบล อ าเภอ จงัหวัดน้ันๆ ผูส้มัครแต่ละรายได้คะแนนเท่าใด 
ข้อมูลที่ได้ จะประมวลผลออกมาเป็นผลคาดการณ์คะแนนผูช้นะในแต่ละจังหวัด 
 VOTE62 ชวนคุณลงทะเบียนล่วงหน้าที่นี่ เพื่อให้ทมีงานสามารถประเมินจ านวนอาสาสมัครให้
ครอบคลมุพื้นทีท่ั่วประเทศ 
 2) ช่วยตรวจคะแนนจากที่ไหนก็ได้ ผ่านระบบออนไลน ์
กรณีที่คุณไม่สะดวกไปถ่ายรูปด้วยตนเอง ยังมีอกีหน้าที่หนึง่ที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือการตรวจสอบภาพที่เข้ามาในระบบ 
(verify) และช่วยกรอกตัวเลข (digitize) 
สิ่งที่ต้องตรวจสอบ มีดังนี ้
1. แยกภาพคะแนน ว่าเป็นภาพของการเลือกตัง้ "นายก อบจ." หรือ "สมาชิกสภา อบจ." 
2. ตรวจตัวเลขคะแนน โดยตรวจอกีครั้งว่าตัวเลขรวมค านวณถูกต้องหรือยัง นอกจากนี้ ผู้ทีอ่ัปโหลดภาพจากคูหา
จ านวนหนึ่ง อาจจะอปัโหลดภาพแต่ไม่มเีวลากรอกตัวเลข ดังนั้น จึงยังตอ้งการอาสาสมัครจ านวนมากที่ช่วยกันกรอก
ข้อมูลนี้ ยิ่งมีคนกรอกซ้ ากันมากๆ ยิ่งช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมลู 
3. ตรวจสอบความผิดปกติ เช่น หากมีการนับคะแนนผิด ใหร้ายงานความผิดปกตินั้นในระบบ 
เพื่อใหก้ารรายงานผลมีความแม่นย า VOTE62 ต้องการอาสาสมัครอย่างน้อย 3,000 คนทั่วประเทศ ผู้ทีส่นใจเป็น
อาสาสมัครรายงานผลจากคูหาเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่  
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1991737 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1991737
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‘เลขาธิการพท.’ ยัน สมาชิกไขก๊อก ไม่กระทบพรรค ชี้เป็นเรื่องปกติ 
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 08:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลังจากที่แกนน า 4 คนของพรรคเพื่อไทย (พท.) ประกอบด้วย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ อดีตประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพท. นายโภคิน พลกุล นายวัฒนา เมืองสุข และนายพงศกร อรรนพพร อดีตคณะกรรมการยุทธศาสตร์
พรรคพท. ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพท.ได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ นายวัฒนา ก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียล
มีเดียร์ส่วนตัวภายใต้แบรนด์ “กลุ่มสร้างไทย” และออกมายอมรับในเวลาติดๆกันว่า 4 แกนน ากลุ่มสร้างไทย จะจับมือ
กันตั้งพรรคการเมืองอย่างแน่นอน แต่อยู่ในข้ันตอนและกระบวนการของกกต.และคาดว่าจะช่ือ”พรรคไทยสร้างไทย” 
ซึ่งมีช่ือนายสอิสร์ โบราณ เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นอกจากนี้ยังมีสมาชิกพท.ได้ย่ืน
ใบลาออกจากสมาชิกพรรค เพิ่มเติม ประกอบไปด้วย 1.ผศ.ดร.ภูวนิดา คุนผลิน อดีต ส.ส.กทม.หลายสมัย 2.นายเอกรัฐ 
สมันตรัฐ อดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ 3.น.ส.ธนัญญกาญจน์ ชลานุเคราะห์ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส 4.นายวิช
เญศ โฮ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส 5.นายอภิชิต สังขวรรณ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมนั้น 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีสมาชิกทยอยยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรค พท. ว่า สมาชิกที่ยื่นลาออกจากพรรค
ไม่ได้เป็น ส.ส.และการที่มีคนเข้าหรือออกจากพรรคก็ถือเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้พรรคได้มี การปรับโครงสร้างและ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบ 

“พรรคยังด าเนินกิจกรรมตามปกติ ส่วนความคืบหน้าเรื่องคณะกรรมการการเมอืง ตอนนี้ได้ต้ังนายชัยเกษม นิติ
สิริ เป็นประธานและองค์ประกอบการท างาน เรียกว่าตอนนี้พร้อมที่จะท างานแล้ว โดยภารกิจของคณะกร รมการ
การเมืองจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนพรรคทุกองคาพยพ เพราะฉะนั้นหลังจากที่คณะกรรมการการเมืองได้ท างานแล้ว 
เช่ือว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพของพรรคได้อย่างชัดเจนข้ึนแน่นอน”นายประเสริฐกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2480875 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2480875
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/125425919_3815289208503989_9130701724664263909_o.jpg
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"สุดารัตน์"อ้อนชาวน่านหนุน "นพรัตน์" น่ังนายก อบจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"คุณหญิงสุดารัตน์" ลุยขอคะแนนชาวน่านหนุน "นพรัตน์" น่ังนายก อบจ. 

 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยรุาพันธ์ุ ลงพื้นที่ จ.น่านช่วยนายนพรัตน์ 
ถาวงศ์ ผู้สมัครนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดน่าน หาเสียงในนามส่วนตัว  ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ถือโอกาสเดินตลาด 
และพบกลุม่เกษตรกร เพื่อสอบถามความทกุข์ยาก ปัญหาการค้าขาย ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง รวมถึงการดูแลจาก
ภาครัฐโดยเฉพาะนโยบายและโครงการต่างๆมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความยากล าบากได้
จริงหรือไม ่

 ส าหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คุณหญงิสุดารัตน์ และนายนพรตัน์ ได้เน้นย้ าว่า การเลือกตั้งทั่วไปทีผ่่าน
มา พี่น้องประชาชนไว้วางใจ เลือกจนได้คะแนนมาเป็นล าดับที่ 1 แต่ด้วยกลไกและกติกาที่บิดเบี้ยวท าใหฝ้่ายแพ้การ
เลือกตั้ง สามารถแย่งอ านาจหน้าที่ ได้ไปเป็นรัฐบาลแทน แต่กลับไมส่ามารถดูแลปญัหาเศรษฐกจิให้พี่นอ้ง แถมยังปล่อย
ให้ประชาชนยากล าบาก นั่นเกิดจากการทีฝ่่ายผู้มีอ านาจไมม่ีฝีมือ และทีส่ าคัญไม่มีความจริงใจทีจ่ะดูแลพี่น้อง คือ ท าไม่
เก่ง ท าไมเ่ป็น หัวใจไมม่ี ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงไม่สามารถเปน็ที่พึ่งพาให้ประชาชนได้ และเช่ือว่าผู้มีอ านาจจะอยูอ่ีกนาน 
เพราะรอดคดีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นความหวังเดียวของเราคือต้องใช้รัฐบาลท้องถ่ิน หรือ อบจ. มาช่วยแก้จนโดยใช้กลไก 
และงบประมาณของ อบจ. มาช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้พี่นอ้งชาวน่าน 
เพราะ จ.น่านมีศักยภาพสงู มีทัง้แหล่งทอ่งเที่ยวที่สวยงาม วัฒนธรรมทีล่้ าเลิศและยังมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดี 
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 “รัฐบาลทอ้งถ่ินโดยนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเท่านั้น ที่จะเป็นความหวังเดียว ในระหว่างทีลุ่งตู่
ยังอยู่ เพราะตลอดเวลาที่อยูม่า 7 ปี ได้ใช้งบประมาณไปกว่า 23 ล้านล้านบาท แต่ไม่สามารถช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรดี
ข้ึน และไม่สามารถท าใหส้ภาพเศรษฐกจิดีข้ึน จนท าให้พี่น้องกระเป๋าแฟบกันถ้วนหน้า แต่หนีส้ินกลับเพิ่มพูน” คุณหญิง
สุดารัตน์ กล่าว 

 ด้านนายนพรัตน์ กล่าวว่า หากพี่น้องประชาชนไว้วางใจให้โอกาสเป็นนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
น่าน สิ่งที่จะด าเนินการเป็นล าดับแรกคือแกป้ัญหาความ”ยากจน” ซึง่อบจ.ยุคใหม่ จะใช้กลไกอบจ. การน าสินค้าเกษตร
ออกไปขาย ในราคาที่ดีเป็นธรรมกับทั้งเกษตรกร และผู้บริโภค รวมทั้งจะพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทาง
วัฒนธรรม ทีม่ีอยู่มากมายในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กบัประชาชน ชาวน่าน ในทุกต าบลให้มีรายได้
ตลอดป ี

อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/71222 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  : https://www.voicetv.co.th/read/Ws2k5itoI 

                   :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2480170 
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"ทิพานัน"ตอกโฆษกเพ่ือไทย ชี้คนท ารัฐธรรมนูญด้อยค่าคือพรรคการเมืองท่ีหนุนแก้รธน.ล้มล้างสถาบัน-
เปลี่ยนแปลงการปกครอง-เอ้ือประโยชน์นักโกงเมือง 

10 ธันวาคม 2563 - 16:30 น. 

 

 

 

 

 

"ทิพานัน"ตอกโฆษกเพ่ือไทย ชี้คนท ารัฐธรรมนูญด้อยค่าคือพรรคการเมืองท่ีหนุนแก้รธน.ล้มล้างสถาบัน-
เปลี่ยนแปลงการปกครอง-เอ้ือประโยชน์นักโกงเมือง แนะอย่าวิจารณ์แบบขว้างงูไม่พ้นคอ 

 น.ส.ทพิานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่ารัฐธรรมนญูถูกท าลายด้วยการรัฐประหาร โดย
รัฐธรรมนูญปัจจุบันเริม่ต้นมาจากคนไม่กี่คน ไม่ค านึงถึงประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริงว่า การแสดง
ความเห็นของโฆษกพรรคเพื่อไทย สะท้อนว่าพูดเหมอืนเด็กเพิ่งเกิด โตมาไมท่ันยุคเผด็จการรฐัสภาและกระบวนการลง
ประชามตริับร่างรัฐธรรมนูญ 2560 จึงไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบันน้ีเป็นรัฐธรรมนญูที่มีความชอบธรรม ประชาชนมี
ส่วนร่วมผ่านการลงประชามติ และได้รับเสียงสนบัสนุนจากประชาชนกว่า 16.8 ล้านคน คิดเป็นส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 
61.35 % ของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีกม็าจากรัฐ
ธรรมนูณฉบบันี้ ไม่มีฝ่ายไหนเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอีกฝา่ยเหมือนที่ฝ่ายค้านพยายามปลุกระดมด้อยค่าฝ่ายตรงข้าม  

 รัฐธรรมนูญฉบับปจัจุบันเดินหน้ารปูแบบประชาชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขที่
ต่างประเทศก็ให้การยอมรับ มีการบญัญัตริับรองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคไว้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะในหมวด 3 
มาตรา 25 นอกจากนี้ยังโดดเด่นในการป้องกันและปราบปรามนักการเมืองโกงกินและก าจัดระบบเผด็จการรัฐสภา มี
การประกันเสรีภาพในการท าหน้าทีผู่้แทนปวงชนของ ส.ส. รวมถึงมีความจริงจังในการสร้างประชาธิปไตยภายในพรรค
การเมือง ดังนั้นจึงสงสัยว่าพรรคเพื่อไทยกลัวอะไรหรือเสียประโยชน์อะไรจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หรือพรรคเพื่อไทยไม่
เห็นด้วยทีร่ัฐธรรมนูญมีความก้าวหน้า ไม่ได้ล้าหลัง หรือเพียงแต่ต้องการใช้เป็นข้ออ้างในการแก้ไขรฐัธรรมนูญ เพื่อปู
ทางไปสูก่ารล้มล้างสถาบัน หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ เพื่อสนองความต้องการของกลุม่
การเมืองบางกลุ่ม ซึง่พรรคเพือ่ไทยน่าจะทราบดีว่าหมายถึงกลุ่มใด และพรรคการเมืองใดที่ก าลังท าให้รัฐธรรมนญูด้อย
ค่า  
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 ส่วนการท ารัฐประหารนั้น น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การรัฐประหารปี 2557 เกิดข้ึนเพื่อต้องการยุติ
วิกฤติการณ์การเมือง ที่ต้องการคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรม หรือนริโทษกรรมสุดซอย กับอดีคนายกฯที่มหีลบหนีคดีท
จุริตคอร์รปัช่ัน สมัยรัฐบาลใคร โฆษกพรรคเพื่อไทยน่าจะไปย้อนข่าวดูก็น่าจะทราบ คราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่แสดง
ความเห็นประเภท ขว้างงูไมพ่้นคอ ยิ่งพูดกจ็ะยิ่งประจานผลงานพรรคเพื่อไทยในอดีตให้ประชาชนนึกย้อนอีกครั้ง  

 

 

 "ขอเน้นย้ าใหห้ยุดสร้างวาทกรรม และยอมรับความจรงิว่ารฐับาลนี้มาจากการเลือกตัง้ มาจาก
รัฐธรรมนูญที่ผ่านการท าประชามติยอมรบัจากประชาชนกว่า 16 .8 ล้านเสียงแม้ว่าจะมกีระบวนการเคลื่อนไหวอย่าง
บิดเบอืนเพื่อคว่ าร่างรัฐธรรมนญูทีม่ีพรรคการเมืองบางพรรคอยู่เบื้องหลัง และที่ส าคัญรากเหง้าปัญหาทีม่าของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะเกิดวิกฤติเผดจ็การรัฐสภามีรฐับาลที่เคยรวบอ านาจ รัฐบาลที่เหมือนบริษัทเอกชน และรัฐบาล
ที่บรหิารงานผิดพลาดจนรัฐและประชาชนต้องเสียหายกว่า 800,000 ล้าน ซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธก าลังแก้ไข
ความล้มเหลวจากรัฐบาลชุดน้ันและด าเนินการมอบอนาคตที่ดีให้ลกูหลาน ผ่านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ก าลังพัฒนา 
ไม่ล้าหลัง ใหท้ันสมัย จะเอาผลงานน าความเจรญิไปทุกภูมิภาค ภายใต้กฎหมายและความเป็นธรรมในทุกๆ พื้นที่" น.ส.
ทิพานัน กล่าว  

 

 

อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/a/451417 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1992477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/a/451417
https://www.thairath.co.th/news/politic/1992477
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'พรเพชร' หนุน 'ส.ส.ร.' มาจากเลือกต้ังได้แต่ต้องรับฟังรอบด้าน 

10 ธันวาคม 2563 - 20:25 น. 

 

 

 

 

 

"พรเพชร" ย้ า ส.ส.ร.มาจากเลือกต้ังได้ แต่ต้องรับฟังรอบด้าน ควรเปิดโควต้าผู้ทรงคุณวุฒิ-คนรุ่นใหม่ร่วมวง เผย 
"วุฒิสภา" ได้ชื่อตัวแทนน่ังกรรมการสมานฉันท์ครบแล้ว แต่ถอนตัวไปหน่ึง มั่นใจส่งชื่อให้ "ชวน" ไม่เกินปีน้ี 

 วันน้ี (10 ธ.ค. 2563) - ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่า เป็นไปตามการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทีส่นใจเกี่ยวกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ทราบว่าตอนน้ีอยู่ในข้ันตอนของการรับฟงัความคิดเห็น 

 "กระบวนการคงเป็นไปตามการพิจารณากฎหมายปกติ เรง่รดัมากไม่ได้ เพราะบทบญัญัตบิาง
บทบญัญัติไมส่ามารถลอกของเก่าได้ เนื่องจากอาจเกิดการขัดกันของกฎหมาย จึงต้องพิจารณาให้มาตราต่างๆสอดคลอ้ง
กัน"นายพรเพชร กล่าว 

 ส่วนข้อเรียกร้องของฝ่ายต่างๆให้ ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั้น นายพรเพชร กล่าวว่า ส.ส.ร.
ควรมาจากการเลือกตัง้ แต่ควรรับฟงัความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการเมือง รัฐธรรมนูญ และการปกครองด้วย 
รวมไปถึงควรให้คนรุ่นใหมเ่ข้ามามสี่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมาก็ไมเ่คยพบว่าเสียงผูท้รงคุณวุฒเิพียงไมก่ี่คนจะมีบทบาทท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง จงึขออย่ามองในแงร่้าย เพราะผลสรุปสุดท้ายต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก 

 นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ในสัดส่วนของวุฒิสภา 2 คน
ว่า มีการทาบทามบุคคลที่เหมาะสมแล้ว แต่ปรากฏว่าเมื่อน ารายช่ือเข้าสู่ทีป่ระชุมวิปวุฒสิภา มีคนถอนตัวไปจึงเหลอื
เพียงคนเดียว โดยจะด าเนินการคัดเลอืกให้แล้วเสรจ็ภายในปีนี้ เพื่อส่งรายช่ือให้กับนายชวน หลีกภัย ประธานรฐัสภา 
และคงต้องพูดคุยกันใหห้นักแน่นมากขึ้นเพื่อไม่ใหเ้กิดการถอนตัวอีก ซึ่งทีผ่่านมาก็ตั้งสเปคผูท้ี่จะมาเป็นกรรมการ
สมานฉันท์ค่อนข้างสูง ไม่เอาคนที่เคยร่างรฐัธรรมนูญมาแล้ว 

อ้างอิง  : https://www.komchadluek.net/news/a/451415 

 

https://www.komchadluek.net/news/a/451415
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วงเสวนาแก้ไขรธน. ชี้ก่อนปีใหม่เข้มข้นแน่ เปิด3แนวทางถึงศาล 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 16:44 น. 

 

 

 

 

 

 

“ค านูณ” เชื่อพิจารณารธน.ก่อนปีใหม่เข้มข้นแน่ หวังวาระ 3 เสร็จทันสมัยประชุมน้ี เผย 3 แนวทางถึงศาลรธน. 
ด้าน”ทวี”ยัน อยากให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกต้ังท้ังหมด ขณะท่ี”พนัส”เชื่อ หากมาจากปชช.โดยตรง ปราศจาก
อิทธิพลการเมืองแทรกแซง พร้อมกล้าอวดชาวโลกได้ว่าเป็นส.ส.ร.ท่ีเพอร์เฟ็กซ์สุด ส่วน”นิกร”เผย ควรร่างรธน.
เพ่ือให้เป็นท่ีรับได้ของปชช. 

 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรณรงค์เพือ่รัฐธรรมนญูฉบบัประชาชน หรือ ครช. จัดเสวนาวิชาการ”สสร.ก้าวต่อไปในการ
แก้ไขรัฐธรรมนญู” โดยมีพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บญัชีรายช่ือพรรคประชาชาติ นายนิกร จ านง ส.ส.บญัชีรายช่ือและ
ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพฒันา นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นายพนัส ทัศนียานนท์ นักวิชาการด้าน
นิติศาสตร์ ร่วมเสวนา 

 นายค านูณ กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนญูมาตรา 256 คือแก้วิธีการแก้ไข เรื่องนีส้ลับซบัซ้อนมาก
พอสมควร  แบ่งออกเป็น ก้อนแรก แก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปจัจบุัน 2560 จากที่แก้ยากมากให้แก้ง่ายข้ึน ซึง่ร่าง
ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความแตกต่างกันบางประการ ก้อนทีส่อง คือ ตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เหมือนกัน แต่มรีายละเอียดที่แตกต่างกันกันต้ังแต่ที่มาของส.ส.ร. และ วิธีการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
โดยหลงัจากไดร้่างรัฐธรรมนูญจากส.ส.ร.ร่างของพรรคฝ่ายค้านบอกว่าไม่ต้องเอากลับมาให้รัฐสภา แต่ให้ไปท าประชามติ
เลย ถ้าร่างประชามติผ่านน าข้ึนทลูเกล้าฯ แต่ร่างของพรรครว่มรัฐบาล บอกว่าเมื่อส.ส.ร. ร่างเสรจ็แล้ว ให้น ามาให้
รัฐสภามมีติก่อน ถ้ามีมติเห็นชอบด้วยเสียงเกินกึง่หนึง่ของเท่าที่มีอยู่ทัง้หมด น าข้ึนทูลเกล้า ฯ ไม่ต้องท าประชามติ แต่
ถ้ารัฐสภามีมตเิห็นชอบไม่ถึงกึง่หนึง่ให้ไปท าประชามติก่อน ถ้าประชามติผ่านจึงน าข้ึนทลูเกล้าฯ 
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การพิจารณาของกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ขณะนี้ยังไม่ได้ลง
รายละเอียด เข้าใจว่าจะเข้มข้นข้ึนในการประชุมอีก 4 ครั้งกอ่นสิ้นปีและหลงัจากเสร็จกระบวนการในช้ันของกมธ.แล้ว 
จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงชุลมุนพอสมควร เพราะขณะนีม้ีสมาชิกรัฐสภาขอแปรญัตติถึง 109 คน  
และเมือ่จบการพิจารณาวาระ 2 มีข้อสังเกตใช้เสียงข้างมาก ไม่มีส.ว. 1 ใน 3 แล้ว เพราะฉะนั้นกมธ.พิจารณาออกมา
อย่างไรอาจจะไมเ่ป็นตามกมธ.ได้  ทั้งนี้ เมื่อพจิารณา วาระ 2 เสรจ็แล้วใหร้อไว้  15 วัน  คาดหวังว่าวาระ 3 น่าจะเสรจ็
ภายในสมัยประชุมนี้คือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 “แม้ผ่านวาระ 3 ก็ยังไมจ่บ เพราะต้องไปท าประชามติ เนือ่งจากการแก้ไขมาตรา 256 โดยหนึ่งในหก
ประเด็นส าคัญคือแก้ไขวิธีการแก้ไข ต้องไปท าประชามติ ซึ่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติคาดว่าจะเสร็จออกมา
ใกล้เคียงกันภายในสมัยประชุมนี้ ส่วนผลจะออกมาอย่างไร อย่าเพิ่งคาดการณ์ เพราะยังมปีระเด็นที่โอกาสจะไปถึงศาล
รัฐธรรมนูญมี 3 ทาง คือ 1.ไปถึงแล้ว โดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม กลุ่มไทยภักดี ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง 
ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญก าลงัพิจารณาไม่ทราบว่าศาลจะรบัหรือไม่รบัค าร้อง ถ้ารับจะมผีลอย่างไรหรือถ้าไมร่ับจะมผีล
อย่างไร  ทางที่ 2. ส.ส ส.ว จ านวนหนึง่ ยื่นขอให้รัฐสภามีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยถึงอ านาจหน้าที่ของรัฐสภาว่า
สามารถพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเตมิให้มกีารยกร่างรัฐธรรมนญูทั้งฉบับได้หรือไม่ และทางที่ 3.หากผ่านวาระ 
3 แล้ว  1 ใน 10 ของส.ส ส.ว เข้าช่ือสง่ศาลรัฐธรรมนูญได้อกีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้ขัด 255 256 (8) หรือไม่ ซึ่ง
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ เขาจองกฐินไว้แล้วว่าสง่แน่ มันก็จะมีด่านของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ ซึง่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพจิารณาใหเ้สร็จภายใน 30 วัน เพราะฉะนั้นแม้จะพิจารณาวาระ 3 เสรจ็มันก็ยัง
มีอุปสรรคขวากหนามอยู”่นายค านูณกล่าว 

 ขณะที่พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่คิดว่าจุดเปลี่ยนครั้งนี้ น่าจะเป็นเงื่อนไขของสังคมและ
สภาพที่ประชาชนรู้สกึ วันน้ีประชาชนจ านวนหนึง่มองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบบันี้เป็นภัยของมวลมนุษย์ จึงได้ออกมา
เรียกร้องให้มีการแก้ไขทั้งที่ประกาศใช้ไปได้ไม่ถึง 3 ปี เงื่อนไขประการหนึง่ทีเ่ป็นตัวแปรส าคัญมากคือผู้น า เงื่อนไขของ
เราคือมผีู้น าทีเ่ป็นผู้ฉีกรฐัธรรมนูญ รวมทั้งเงื่อนไขของยุคสมยั การตื่นรู้ของประชาชน สมัยก่อนการชุมนุมประท้วงเป็น
การขับไล่ แต่การชุมนุมวันน้ีเป็นการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ า เป็นต้น 
ทั้งนี้ มีความเช่ือมั่นว่ารัฐธรรมนญูฉบบันี้อยากคืนอ านาจให้เจ้าของประชาธิปไตยเป็นผูร้่าง แต่บนความโชคร้ายก็มีความ
โชคดี คนนอกสภาที่เห็นว่าภัยคุกคามคือรัฐธรรมนญูจงึออกมาเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไข โดยส.ส.ร.ของพรรคฝ่ายค้าน 
จ านวน 200 คนให้เลือกตั้งทัง้หมด ควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ มบีางคนไปว่าประชาชนว่าจะท า
ร่างรฐัธรรมนูญไม่ได้ เพราะไม่มีความรูพ้อ แต่ถ้าจะแก้ปญัหาต่างๆควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้จัดท าร่างรฐัธรรมนูญ 

 ด้านนายพนัส กล่าวว่า ขณะนี้ส.ส.ร. มี 2 โมเดลคือ ของพรรคร่วมรฐับาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านที่
เสนอให้เข้าสู่การพจิารณาของกมธ. สิง่ที่ตนสนใจคือเผลอๆส.ส.ร.อาจจะไม่เกิด เพราะมีสมาชิกขอแปรญัตติกันถึง 109 
คน ตนเช่ือว่าในจ านวน 109 คน ต้องมีจ านวนพอสมควรที่แปรญัตติเอาส.ส.ร.ออก แต่ที่ตนอยากใหเ้กิดคือมบีางคนที่
เป็นส.ว.ด้วยซ้ า แสดงความตั้งใจว่าจะแปรญัตติเอาส.ส.ร.โมเดลของไอลอว์เข้ามา ถ้าเป็นไปได้นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่
เราจะมสี.ส.ร.ที่เลือกโดยตรงแล้วจะเป็นส.ส.ร.ที่สมบรูณ์แบบมากทีสุ่ด เพราะการเลือกตั้งเป็นการเลือกโดยใช้ประเทศ
ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตัง้ อิทธิพลการเมืองแตล่ะจังหวัดแต่ละพื้นที่ไมส่ามารถมาอยู่เหนือได้ ผู้ทีจ่ะมาเป็นส.ส.ร.คือผู้
ได้รับเลือกตัง้จากประชาชนทั้งประเทศมาโดยสจุริตอย่างแทจ้ริง ถ้าผ่านไปได้เราจะได้ส.ส.ร.ทีส่ามารถคุยและอวด
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ชาวโลกได้เลยว่าเป็นเป็นส.ส.ร.ทีเ่พอร์เฟก็ซ์ เพราะมาจากประชาชนอย่างแท้จริงและมหีลกัประกันว่าปราศจากการ
แทรกแซงจากอิทธิพลต่างๆ 

 นายนิกร กล่าวว่า ตนมีส่วนเกี่ยวเนื่องกบัรฐัธรรมนูญหลายฉบับ ฉบับที่ใกล้ชิดมากที่สุดคือตอนเป็น
ส.ส.ปี 31 พอปี 35 เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญ ตนเคยอภิปรายว่ารู้สึกว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรส.ส.ท าอะไรไม่ได้เลย มันช้ าใจ 
แต่ขณะนี้มีวิกฤตรัฐธรรมนญู เราสามารถได้ลงมติ ถือว่าโชคดีกว่าตนเมื่อสมัยปีนั้น ทัง้นี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมม่ีความ
เป็นประชาธิปไตย มีบทเฉพาะกาล 5 ปี รัฐธรรมนูญฉบบันี้เขียนล็อคไว้แก้ไม่ได้เลย ส่วนตัวมีความหวังว่าจะต้องแก้ไขใน 
5 ปี ใจตนอยากให้รัฐธรรมนญูแก้ได้ เพราะถ้าแก้ไม่ได้ประเทศจะพัง เกิดวิกฤตรัฐธรรมนญูและถูกฉกีอีก ถ้าแก้ไขอย่า
เอาวุฒิสภา 84 คน มาบล็อกคน 500 คน ที่มาจากการเลอืกตั้งเลย อย่าใช้กลไกแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการตั้ง
กมธ.ขึ้นมาแล้ว ตนเช่ือว่ารัฐธรรมนูญแก้ได้ และยังได้ของแถมเป็นส.ส.ร.มารื้อรัฐธรรมนญูที่มาจากทหาร มาท า
รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนญูทีร่ับได้ เพียงแค่นี้ตนพอใจแล้ว ตนเช่ือว่าขณะนี้รัฐธรรมนญู
สามารถแก้ได้แล้ว 

 

อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/economy/news_2480312 
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"ธนาธร”หาเสียงเลือกต้ังนายก อบจ.หวังยุติธุรกิจการเมืองผูกขาด 

 

 

 

 

"ธนาธร” ลยุหาเสียงเลือกต้ัง อบจ. “พิจิตร-ก าแพงเพชร ตาก-เพชรบูรณ์”  หวังสร้างการเมืองใหม่ โปร่งใส 
แข่งขันกันท่ีนโยบายเพ่ือประชาชน ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสยีง ยตุิธุรกิจการเมืองผูกขาด ยุติโครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้องของผู้มีอ านาจ  

 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางช่วยรณรงค์หาเสียงนายมา
โนช วัฒนาประสทิธ์ิ ผู้สมัครนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด (อบจ.) พิจิตร เบอร์ 4 ที่ตลาดสดเพ็ญอรุน อ.เมือง จ.
พิจิตร ก่อนเดินทางโดยข้ึนรถแห่ต่อไปที่ตลาดใหมส่ระหลวง และตลาดสามง่าม จากนั้นเดินทางไปยัง จ.ก าแพงเพชร 
รณรงค์หาเสียงช่วยนายอภิสิทธ์ิ พรมฤทธ์ิ ผู้สมัครนายก อบจ.ก าแพงเพชร เบอร์ 3 พร้อมทมีผูส้มัคร ส.อบจ. โดยขบวน
รถแห่หาเสียงเริ่มต้นที่ศาลหลักเมือง ก่อนวนรถไปรอบเมือง ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางไปยงั จ.ตาก รณรงค์หาเสียง
ให้ นายคริษฐ์ ปานเนียม ผูส้มัครนายก อบจ.ตาก เบอร์ 3 พร้อมทมีผูส้มัคร ส.อบจ. ที่ อ.เมือง และอ.สามเงา ขณะที่
วานนี้ยังได้เดินทางไปช่วยนายสิทธิชัย ต๊ะอาจ ผูส้มัครนายก อบจ. เพชรบรูณ์ เบอร์ 4 ในนามคณะก้าวหน้า พร้อมทมี
ผู้สมัคร ส.อบจ. ที่ตลาดสดบึงสามพัน จบการหาเสียงของวันน้ีที่ แยกนาเฉลียง ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

 นายธนาธร กล่าวว่า อยากขอให้พี่น้องประชาชนอย่างพึ่งเบือ่การเลือกตั้ง เพราะทุกสิทธ์ิทกุเสียงของ
ประชาชนมีความหมาย และความหมายของการเลอืกตั้งคือการออกไปก าหนดอนาคตของลกูหลาย คือการออกไปเลือก
ว่าเราอยากได้สงัคมแบบไหน หากประชาชนท่านไหนรักความเสมอภาค รักความเท่าเทียม รักประชาธิปไตย ตนขอ
โอกาสให้กับผูส้มัครจากคณะก้าวหน้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงจังหวัดของท่าน พวกเราต้ังใจจะท าการเมืองที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และสุดท้าย ตนขอบคุณทุกก าลังใจที่มามอบให้ ทั้งช่องทางออนไลน์ และประชาชนที่เดินเข้ามาในระหว่าง
ที่ตนรณรงค์ช่วยผู้สมัครในจังหวัดต่างๆหาเสียง ทุกๆรอยยิ้มและการโบกไมโ้บกมือคือก าลังใจที่ท าให้เราก้าวเดินต่อไป 

 “กว่าจะได้มาสักหนึง่คะแนนเสียงนั้นไมง่่ายเลย เราต้องข้ึนรถแห่ เราต้องเดินตลาด เราต้องเดินเข้าไป
หาประชาชนถึงหน้าบ้าน แต่ที่เราต้องท าเช่นน้ีเพราะเราอยากสร้างการเมืองใหม่ การเมืองที่โปร่งใส การเมืองที่แข่งขัน
กันที่นโยบายเพื่อประชาชน การเมืองที่ไม่ซื้อสิทธ์ิขายเสียง เพื่อที่จะน าเงินภาษีประชาชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพื่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนสูงสุด เราต้องการเข้าไปเปลี่ยนแปลง ยุติธุรกจิการเมอืงทีผู่กขาดมานาน ยุติโครงการที่เอือ้
ประโยชน์ต่อพวกพ้องของผูม้ีอ านาจ ผมจะตัง้ใจท าและจะพสิูจน์ให้พ่อแม่พี่นอ้งประชาชนเหน็ว่า การเมืองที่โปรง่ใสนั้น
เป็นไปได้” ประธานคณะก้าวหน้า กล่าว 

อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/71263 

https://www.newtv.co.th/news/71263
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จาตุรนต์ ชี้ อย่าให้การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเกมซื้อเวลาเพ่ืออยู่ในอ านาจ 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 19:59 น. 

 

 

 

 

 

จาตุรนต์ ชี้ อย่าให้การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเกมซื้อเวลาเพ่ืออยู่ในอ านาจ 

 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า 

[ อย่าให้การแกร้ัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเกมซื้อเวลาเพื่ออยู่ในอ านาจ ] 

 นับตั้งแต่ประเทศไทยมีรฐัธรรมนูญมาเมื่อ 89 ปีที่แล้ว รัฐธรรมนูญถูกฉกีทิ้งแล้วเขียนใหม่นบัครัง้ไม่
ถ้วน กลายเป็นสิง่ที่ชนช้ันน าและผู้ที่ไมม่ีความเช่ือมโยงกับประชาชนทั้งหลายใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรและรกัษา
อ านาจให้อยู่ในมอืของพวกตน ไม่ใช่เป็นกฎหมายสูงสุดจริงๆ ไม่ได้มีไว้ส าหรบัการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และไม่ได้เป็นหลักประกันว่าอ านาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชน จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างก็เพียงบางฉบบัที่เป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งกอ็ยู่ได้ไม่นาน 

 การร าลึกถึงวันรัฐธรรมนูญในช่วงสบิกว่าปมีานี้ไม่อาจเป็นไปด้วยความภาคภูมิใจแต่อย่างใด หากเป็น
การใช้เวลาทบทวนปญัหาความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศทีส่ะทอ้นให้เห็นจากความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญ กบั
การที่ต้องมาคิดกันว่าท าอย่างไรประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนญูที่มีความหมายเป็นกฎหมายสูงสุดทีทุ่กคนเป็นเจ้าของ
ประเทศอย่างเท่าเทียมกัน และท าอย่างไรทีเ่มื่อได้รฐัธรรมนญูที่เป็นประชาธิปไตยแล้ว รัฐธรรมนูญนั้นจะไม่ถูกฉีกตาม
อ าเภอใจของชนช้ันน าอีกต่อไป 

 วันรัฐธรรมนญูปีนี้ หลายๆ ฝ่ายในสังคมไทยน่าจะได้ข้อสรปุร่วมกันมากข้ึนว่า รัฐธรรมนญูฉบับปัจจุบัน
มีปัญหาหนกัหนาสาหสัและหากประเทศไทยจะก้าวพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้ จ าเป็นที่จะตอ้งมกีารแกร้ัฐธรรมนูญกันเสีย
ใหม ่

 ซึ่งก็มีความพยายามจากพรรคการเมืองและประชาชนในการผลักดันใหม้ีการแก้รัฐธรรมนญูและขณะนี้
อยู่ในข้ันตอนการพจิารณาของรัฐสภา 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

34 

 

การแก้รฐัธรรมนูญทีก่ าลงัท ากันอยูม่ีปญัหาส าคัญ 2 เรื่อง คือ 

1.ที่มาและองค์ประกอบของ ส.ส.ร. 

กับ 2. การก าหนดว่า ส.ส.ร. สามารถแก้รฐัธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด 

 พรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว. หลายคน ดูจะไม่ต้องการให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แต่ต้องการ
ให้บางส่วนมาจากการสรรหาแตง่ตั้ง ซึ่งก็หมายความว่าต้ังใจจะก ากบัการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความเห็นของ
พวกตน ไม่ยินยอมให้ประชาชนมาร่างรัฐธรรมนญูดังทีห่ลายฝ่ายอยากจะใหเ้กิดข้ึน 

 ทั้งๆ ทีร่ัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ไม่ได้ห้ามแกห้มวดใดหมวดหนึ่งไว้ เพียงแต่ก าหนดว่าการแกห้มวดใด
มาตราใดหรือเรื่องใดจะต้องมีการลงประชามติ แต่พรรคร่วมรัฐบาลกลับประกาศชัดเจนว่าห้ามแก้บางหมวดบางมาตรา
ไว้ตั้งแต่ต้น 

 การที่พรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว.จ านวนไม่น้อยมีท่าทีเช่นน้ี ท าให้ไม่อาจคาดหวังได้เลยว่า การแก้
รัฐธรรมนูญที่ก าลงัท ากันอยู่ จะเป็นไปตามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 ยิ่งดูจากผู้ที่พรรคร่วมรัฐบาลและวุฒสิภาส่งมาเป็นกรรมาธิการด้วยแล้ว ยิ่งต้องตั้งค าถามว่าพรรคร่วม
รัฐบาลและ ส.ว.ต้องการจะให้แกร้ัฐธรรมนูญจรงิหรือไม่ หรอืทั้งหมดนี้เป็นเพียงเกมซื้อเวลาให้พลเอกประยุทธ์และพวก
อยู่ในอ านาจไปนานๆ เท่านั้น 

 เมื่อไม่อาจคาดหวังอะไรจากการแกร้ัฐธรรมนญูเช่นน้ี สิ่งที่นา่เป็นห่วงมากก็คือ นักศึกษาประชาชนที่
เรียกร้องให้มีการแกร้ัฐธรรมนูญและเรียกร้องทางการเมืองในประเด็นต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป อาจจะมองว่าการ
แก้รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาก าลงัท าอยู่ไมม่ีอะไรเกี่ยวข้องกบัการแก้ปญัหาของบ้านเมืองที่ประชาชนเรียกร้องต้องการ ซึ่งถ้า
เป็นอย่างนัน้ก็จะเกิดการหันหลังใหก้ับกระบวนการทางรัฐสภาและรัฐสภาก็จะไม่อยู่ในจุดทีเ่ป็นเวทีหรือที่ๆ  จะช่วย
หาทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งของประเทศอกีต่อไป 

 รัฐบาล พรรคร่วมรฐับาล และสมาชิกรัฐสภาจงึจ าเป็นต้องทบทวนหาทางท าใหร้ัฐสภาและการแก้
รัฐธรรมนูญในครัง้นี้เป็นเวทีและทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งของประเทศที่ก าลังเข้มข้นข้ึนทุกที 

 

อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2480663 
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เงินพิเศษค่าเสื้อผ้า – เบ้ียเลี้ยงต่างประเทศ ต้นเหตุ “ทัวร์ลง” กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 10:29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดค่าเสื้อผ้า – เบ้ียเลี้ยงต่างประเทศ ต้นเหตุ “ทัวร์ลง” กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในยุค “อิทธิพร บุญประคอง” เป็นประธาน อันมีต้นก าเนิดจากรัฐธรรมนูญ 2560 
อัพเกรดจากองค์กรอรหันต์ 5 เสือ มาเป็น 7 เสือ กกต. ที่มีบทบาทต่อการเมืองไทยในเกมเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 
อย่างมโหฬาร เพราะผลการตัดสิน กกต.ชุดนี้ น าไปสู่การเปลี่ยนเกมทางการเมืองครั้งส าคัญหลายช็อต ทั้งการชงยุบ
พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จากอุบัติเหตุเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีในบัญชี ทั้งการชงยุบพรรคอนาคตใหม่ จากปมเงินกู้ 
“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ชงให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ “ธนาธร” ปมหุ้นสื่อ ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า คดีเหล่าน้ี
เปลี่ยนเกมการเมืองในกระดาน ดังนั้น ไม่แปลกที่ ทุกฝีก้าวของ กกต.ชุดปัจจุบัน ไม่ว่าขยับไปทางไหนจะเจอแรงเสียด
ทาน กับกรณีล่าสุด “ทัวร์ลง” กกต. ที่ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 ซึ่งยกเลิกระเบียบเก่าที่ออกตอนปี 2542 ที่ช่ือว่า 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ 2542 
ย้อนกลับไปดูระเบียบเก่าตอนปี 2542 พบว่า ก าหนด “เบ้ียเลี้ยง” การเดินทางของ กกต. ดังนี้ 

เบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ อัตราเหมาจ่ายวันละ 800 บาท 

1. เบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ อัตราเหมาจ่ายวันละ 130 ดอลลาร์สหรัฐ 
2. ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
3. ค่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
4. ค่าพาหนะให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในกรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัว ในการเดินทางให้เบิกเงินชดเชยค่าน้ ามันเช้ือ

เพิลงได้ในอัตรากิโลเมตรละ 2 บาท 
5. ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
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ขณะที่ระเบียบใหม่ ปี 2563 ที่ออกมาล่าสุด 
 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย) 800 บาท/วัน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ (เหมาจ่าย) 130 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน 
3. ค่าเช่าที่พักในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง 
4. ค่าพาหนะในประเทศ หรือต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง 
5. ค่าเครื่องบินในประเทศ หรือต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง 
6. ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง 5 บาท/กิโลเมตร 
7. ค่าประกันชีวิตและสุขภาพในระหว่างเดินทาง ไปต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง 
8. ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ 9,000 บาท/ครั้ง 
9. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง ไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง 

ซึ่ งที่ เพิ่มมา 2 ข้อ คือ ข้อ 7 และ ข้อ 8 คือ ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ และ “เครื่องแต่งตัว” 9 พันบาท 
ขณะเงินเดือน 7 เสือ กกต.ก็ไม่ใช่น้อย เงินเดือนที่ได้รับอยู่ตอนน้ี เป็นไปตามมาตรา 6 ของระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2561 ให้ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ได้รับเงินเดือน
ในต าแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง 81,920 บาท เงินประจ าต าแหน่งอีก 50,000 บาท ขณะที่ กรรมการการ
เลือกตั้ง ได้เงิน 80,540 บาท เงินประจ าต าแหน่งอีก 50,000 บาท 
เช่นเดียวกับ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” องค์กรอิสระเพื่อนบ้าน ที่ส านักงานอยู่ฝั่งตรงข้ามกันในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
อาคาร B ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกระเบียบขึ้นมา ลงนามโดย พล.อ.วิทวัส รชตะ
นันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่ือว่า ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ.2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 มกราคม 2563 
ทั้งนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ วันละ 800 บาท ต่างประเทศ 3,100 บาท หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐาน
การจ่ายเงินไม่เกินวันละ 4,500 บาท 
ส่วนค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าประกันภัยเดินทาง ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายได้ในการเดินทาง ให้เบิกจ่าย
ได้ตามจริงและเหมาะสม 
  กรณีไปต่างประเทศให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ เหมาจ่ายครั้งละ 9,000 บาท โดยต้องมีระยะห่างจากการเบิกครัง้
ก่อน 2 ปี ทว่าระเบียบดังกล่าวถูกวิจารณ์ “ทัวร์ลง” เช่นกัน เมื่อระบุให้เบี้ยเลี้ยงการเดินทางแก่คู่สมรสของผู้ตรวจการ
แผ่นดินด้วย วันละไม่เกิน 4,500 บาท และค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่ายอีกครั้งละ 9,000 บาท หากได้รับความเห็นชอบ
ร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดิน จนถูกสังคมวิจารณ์หนัก 
เมื่อ “ทัวร์ลง” ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไหวตัวออกระเบียบใหม่เพื่อยกเลิกเบี้ยเลี้ยงของ “คู่สมรส” ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพียงแต่ปมเครื่องแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ถูกน ามาเป็นประเด็น ต่างกับ 
กกต.ที่อยู่ในต าบลกระสุนตก 
 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-572266 
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เลือกต้ัง “นายกฯ อบจ.” คณะธนาธร-พรรคทักษิณ ไม่มีใครยอมใคร 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 13:30 น. 

 

 

 

 

 

 

 ปรากฏการณ์เลือกตั้ง นายกฯ อบจ.ทั่วประเทศ ครั้งแรกหลงัรัฐประหาร 7 ปี มีนักการเมืองจากทกุขั้ว
การเมืองลงชิงต าแหน่ง 

 “การเลือกตั้งครัง้นี้ เป็นการเลือกตั้งครัง้แรกในรอบเกือบ 10 ปี การกลบับ้านไปเลอืกตั้งของทุกคน
สามารถเปลี่ยนสมการทางการเมืองได้ และสร้างรากฐานของประชาธิปไตยที่แข่งแกรง่ผ่านหีบเลือกตั้ง” ธนาธร โหมโรง
หลงั กกต.ประกาศรับสมัครเลอืกตั้ง 

 “ธนาธร จึงรุง่เรืองกิจ” ปลุกกระแสการเลือกตั้ง “นายก อบจ.” ในครั้งนี้ เรียกร้องให้คนออกไปใช้
สิทธิให้ได้มากที่สุด หลังกินเวลากว่า 7  ปี ที่ไม่มี “การเลอืกตั้งท้องถ่ิน” นบัตั้งแต่การรัฐประหาร ของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในปี 2557 เป็นผลท าให้ นักการเมอืงท้องถ่ิน ยังต้องครองต าแหนง่ต่ออีก 2 ปี จากเดิมที่
จะต้องหมดวาระตัง้แต่ปี 2561 

 20 ธันวาคม 2563 เป็นก าหนดการการเลือกตั้ง “นายก อบจ.” คืนประชาธิปไตยให้กับท้องถ่ิน อีก
ครั้ง 

 นับเป็นการเลือกตั้ง ทีส่ร้างปรากฎการณ์ใหม่ทางการเมืองหลายขนาน เมื่อข้ัวการเมืองใหม่ฝ่าย
ประชาธิปไตยก้าวหน้า ปักธงคู่ขนานกับการต่อต้านรัฐบาลทีส่บืทอดอ านาจจากคณะรัฐประหาร ข้ึนสู่ปีที่ 2 

คณะก้าวหน้า โดยธนาธรและคณะ น าทีมสร้างปรากฏการณ์เขย่าการเลือกตัง้ท้องถ่ิน พลิกประวัติศาสตร์การเมือง
ชนบท 

ยุทธศาสตร์ “ป่าล้อมเมือง” 
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 การเมืองสนามใหญ่ท าให้ “ธนาธร จึงรุง่เรืองกิจ” หมดสิทธิ เขาจึงหันหัวเรือสู่ การจัดต้ัง “คณะ
ก้าวหน้า” ทุ่มก าลังลุยการเมอืงสนามเล็ก สบืทอดอุดมการณ์ต่อจากอดีต “พรรคอนาคตใหม”่ ส่งผูส้มัครเต็มสูบถึง 42 
คน 42 จังหวัด หวังปักธงการเมอืงทอ้งถ่ินครัง้แรก 

 การสง่ผูส้มัครถึง 42 จังหวัด เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ “ป่าล้อมเมือง” ที่จะสร้างฐานเสียง จากพื้นที่
ต่างจังหวัด แล้วค่อย ๆ รวมศูนย์อ านาจเข้าสู่เมอืงหลวง 

 หากยุทธศาสตร์นี้ส าเรจ็ “ธนาธร” สามารถเขย่า “บ้านใหญ-่ตระกูลการเมือง” ออกนอกลู่การเมือง
ท้องถ่ิน ทลายอ านาจผกูขาด 

 

 ขาใหญ่ในวงการเมืองประกาศปกัธงถ้วนหน้า ในภาคเหนือ มีบ้านใหญ่วงษ์สุวรรณ , ภาคกลาง-บ้าน
ใหญ่สะสมทรพัย,์ ภาคตะวันออก มีทั้ง “คุณปลื้ม” และ “ปติุเตชะ” ยืนตระหง่าน 

 ขณะที่ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ และประชาธิปัตย์ เจ้าถ่ิน ถูกรุกฆาตจากพรรคภูมิใจไทย ทีท่ะลวง
พื้นที่ชิง ส.ส.มาได้เป็นกอบเป็นก ามาแล้ว 

 นักวิเคราะหก์ารเมือง ให้ความเห็นในช่วงออกสตาร์ท ว่าทีมธนาธร อาจจะชนะ เพียง 50 : 50 เพราะ
ฐานเสียงเดิม หรือ “โหวตเตอร์” ในท้องถ่ิน ต้องออกมาหนนุพรรคเก่าแก่อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการเลือกตัง้ใหญ่ที่
ผ่านมา หากหวังจะชนะ คะแนนเสียง ต้องตรงข้ามกับ บ้านใหญ่ทุกเสยีง 

 สมติฐานข้างต้น สอดคล้องกับ “ดร.สติธร ธนานิธิโชติ” นักคณิตศาสตร์การเมือง จากสถาบัน
พระปกเกล้า ได้วิเคราะหจ์ุดช้ีขาดปัจจัยแพ้-ชนะ ในการแข่งขันเลือกตัง้ อบจ.ในรอบ 8 ปี ว่า 

 “ปัจจัยช้ีขาด คือ ใครที่สร้างเครอืข่ายที่เข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวัดน้ันได้ คนน้ัน
มีโอกาสชนะ ผู้สมัครนายก อบจ.มีเครอืข่ายระดับต าบล คือ เทศบาล และ อบต. และเทศบาลกบั อบต.กม็ีหัวคะแนน
เพื่อดีลกับผู้เลือกตัง้” 

ทักษิณ เพ่ือไทย ไม่ถอย 

 “ธนาธร” เดินหน้าเตม็ก าลังลงพื้นที่หาเสียงด้วยตัวเอง ทั้ง 42 จังหวัด อีกทั้งยงัมีการเคลื่อนไหวผ่าน
โซเชียลเนตเวิรก์ในเครอื “ก้าวหน้าและก้าวใกล” รายงานสถานการณ์การพฒันาท้องถ่ิน ที่เป็นรูปธรรม พร้อมน าเสนอ
นโยบายใหม่ ถ้าได้ชัยชนะ 

 นโยบายหาเสียงที่ถูกชูข้ึนมา อาทิ นโยบายเปิดเส้นทางขนสง่สาธารณะใน 29 จังหวัดของคณะ
ก้าวหน้า หรือ การเพิม่สวัสดกิารพื้นฐานให้แกผู่้สงูอายุเพือ่ความเท่าเทยีม ในจังหวัดสิงห์บรุี 

 ไม่เพียงค่ายธนาธร ที่ต้องการช่วงชิงพื้นทีก่ารเมืองท้องถ่ิน แต่พรรคใหญ่ที่แพ้ไม่ได้ ในบางเขต ระดับ
เมืองหลวงของตระกลู “ชินวัตร” ท าให้อดีตนายกฯ 2 คน ต้องลงมือ ออกโรงหาเสียงข้ามโลก ด้วยตัวเอง 

ส่งจดหมายถึงฐานเสียงทัง้จงัหวัดเชียงใหม่ เทต้นทุนการเมอืง “ชินวัตร” หมดหน้าตกั 
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 เพราะพื้นที่เชียงใหมเ่ป็นฐานที่มั่นของตระกลูชินวัตร และวงศ์สวัสดิ ซึ่งครองต าแหนง่นายกรฐัมนตรี
มาแล้วถึง 3 คน แต่ในการเลือกตั้ง นายกฯ อบจ.ครั้งนี้ ฝ่ายเพื่อไทยหนุนนักการเมอืงนอกใส้ เป็นครั้งแรก ดันตระกลู 
“บูรณุปกรณ์” จากคนในบ้านกลายเป็นคู่แข่งทีส่ าคัญ 

 เขตน้ีจึงเป็นพื้นที่ที่ “ชินวัตร” แพ้ไม่ได้ เช่นเดียวกับ “บูรณุปกรณ์” ก็แพ้ไม่ได้เช่นกัน 

 หากไม่รูส้ึกถึงความเพลี่ยงพล้ าพ่ายแพ้ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์-สมชาย” 3 อดีตนายกฯ คงไม่ทุ่มทุนทกุ
องคาพยพ ถล่มลงไปที่เชียงใหม่ในระดับ 9 ริกเตอร ์

“นายก อบจ.” เงิน-อ านาจ และเครือข่ายการเมืองระดับชาต ิ

 เพราะการเลือกตั้งองค์การบรหิารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. เปน็การชิงอ านาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในระดับที่ใหญท่ี่สุด 

 ท าให้ทุกพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และคณะทางการเมอืง ส่งตัวแทนลงชิงอ านาจ เพราะอย่าง
น้อยที่สุดจะเป็นการสร้างเครือข่าย-ฐานการเมือง ไว้รองรบัการเลือกตัง้และทุนระดบัชาติ ในอนาคต 

 ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน และกลุ่มการเมืองอิสระ จึงต้องทุ่มทุนเพื่อปักธงจากฐานการเลือกตั้งครั้งนี ้

 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ระบุว่า “อบจ.” มีหน้าทีร่ับผิดชอบเต็ม
พื้นที่ของจงัหวัดน้ัน ๆ โดยแบง่โครงสร้างการท างานออกเปน็ 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ซึ่ง “นายก 
อบจ.” จะเป็นหัวหน้าใหญ่ในฝ่ายบรหิาร ท าหน้าที่บงัคับบญัชาข้าราชการและลูกจ้างทัง้หมดขององค์การฯ 

 นอกจากนี้ “นายก อบจ.” ยังท าหน้าที่ หลักในการจัดท าแผนพัฒนา อบจ. ประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการพัฒนาสภาต าบลและท้องถ่ินอื่น ภารกิจด้านสิง่แวดล้อม กจิกรรมที่ร่วมกันท าหลาย
ท้องถ่ิน 

 ทั้งนี้ สมาชิกสภา อบจ. สามารถมีได้ตั้งแต่ 24 – 48 คน โดยทั้งคณะท างาน มีวาระเพียง 4 ปี และอยู่
ได้มากสุด 2 วาระ 

เงินเดือนของ “อบจ.” 

 กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติปรับข้ึนเงินเดือน ของ อบจ. ในต าแหน่งต่าง ๆ เพิม่ขึ้น 20% ในปี 2560 
ดังนี ้

นายก อบจ. ได้รบัเงินเดือน 75,540 บาท 

รองนายก อบจ. ได้รบัเงินเดือน 45,540 บาท 

เลขานุการนายก อบจ. ได้รับเงินเดอืน 19,440 บาท 

ที่ปรกึษานายก อบจ. ได้รับเงินเดือน 13,880 บาท 
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ประธานสภา อบจ. ได้รับเงินเดือน 30,540 บาท 

รองประธานสภา อบจ. ได้รับเงินเดือน 25,000 บาท 

สมาชิกสภา อบจ.ได้รบัเงินเดือน 19,440 บาท 

ชิง 9 หมื่นล้าน เงินอุดหนุนจากรัฐ ปี 2564 

 พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาท 
โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว้ที่จ านวน 90,978.4 ล้านบาท คิดเป็น 2.76% ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งแบ่งเป็น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา จ านวน 23,906.8 
ล้านบาท 

 องค์การบรหิารส่วนจังหวัด จ านวน 28,797.8 ซึ่งแบ่งการบริหารพื้นที่ออกเป็นภาคต่าง ๆ 

 อบจ. นครศรีธรรมราช ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง ได้รบัเงินอุดหนุนจากรฐับาล
มากที่สุด ถึง 2,303.4 ล้านบาท 

 ขณะที่ อบจ. สงิหบ์ุรี ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ได้รับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลน้อยที่สุด จ านวน 
118.8 ล้านบาท 

อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-570101 
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เกมซ้อนเกม "หน่อย-เหลิม" ชิงหาเสยีง อบจ. 

10 ธันวาคม 2563 - 12:15 น. 

 

 

 

 

 

สนาม อบจ. กลายเป็น "เกมชิงพ้ืนท่ี" ของคนกันเอง ระหว่างเพ่ือไทยกับ "คุณหญิงนอกพรรค" 

 โค้งสุดท้ายเลอืกตั้งนายก อบจ. พรรคเพื่อไทย จัดทมีปราศรยัจากส่วนกลางลงไปช่วยหาเสียงให้กบั
ผู้สมัครนายก อบจ.หลายจังหวัด 

 วันที่ 12 ธ.ค.2563 ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่ ารงุ มีคิวเดินสายไปชายขอบทุ่งกลุาร้องไห้ เปิดเวทปีราศรัยช่วย 
มังกร ยนต์ตระกลู อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด  

 ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยรุาพันธ์ุ อดีตแกนน าเพื่อไทย ย่องเงียบไปหาเสียงนายก อบจ.แถวอีสาน 4-5 
จังหวัด ก็โผล่ไปเที่ยวเมืองน่าน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2563 และแฉลบไปช่วยหาเสียงให้ผูส้มัครนายก อบจ.น่าน  

คุณหญิงชิงเล่นเกม 

 ปลายเดอืน ต.ค.2563 กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย มีมตใิห้นพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภา อบจ.
น่าน เป็นผูส้มัครนายก อบจ.น่าน สังกัดพรรคเพื่อไทย โดยการรบัรองของ สิรินทร รามสูตร ส.ส.น่าน เขต 1,นพ.ชล
น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เขต 2 และ ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.น่าน เขต 3  

 โดยกติกาของ กกต. มีข้อห้ามไม่ให้ ส.ส. หรอืข้าราชการการเมืองไปหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ. 
หมอชลน่าน เลยเชิญ “คุณหญิงหน่อย” และครอบครัวไปทอ่งเที่ยวเมืองน่าน 

 จังหวะนั้น คุณหญิงหนอ่ยได้ไปหาเสียงช่วยนพรัตน์ ถาวงศ์ เป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับ ส.ส.น่าน 
พรรคเพื่อไทย 

 ช่วงต้นเดือน ธ.ค.2563 หมอชลน่าน ได้ไปร่วมสุมหัวคิดกับ อดิศร เพียงเกษ พร้อม ส.ส.เพือ่ไทย
บางส่วน ที่คฤหาสน์หลังใหญ่ของอดีตแกนน าเพือ่ไทยคนหนึง่แถวเขาใหญ่  

 ก่อนหน้านั้น อดิศร สทุิน และหมอชลน่าน ได้พบปะพูดถึงอนาคตการเมืองพวกเขาเป็นระยะๆ   
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 เหลมิไปรอ้ยเอ็ด 

 วันที่ 10 ธ.ค.2563 มังกร ยนต์ตระกลู กลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ด ได้แจ้งว่า พงศ์เทพ เทพกาญจนา ,
อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอรุณี กาศยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย จะมาเปิดเวทีปราศรัย 3 
อ าเภอคือ เกษตรวิสัย,ศรีสมเดจ็ และอาจสามารถ  

 ตามแผนการหาเสียง วันที่ 12 ธ.ค.นี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง และอดิศร เพียงเกษ ก็จะเดินทางมาหา
เสียงช่วยมงักรเช่นกัน 

  จริงๆแล้ว มังกร ยนต์ตระกูล ไม่ใช่ผูส้มัครนายก อบจ.ที่พรรคเพื่อไทย มีมตสิ่งสมัครนายก อบจ.ใน
นามพรรค แต่อนุญาตให้ใช้โลโกพ้รรคได้ 

 ท าไม “ผู้ใหญ่” ในพรรคเพื่อไทย จึงลงมาหาเสียงช่วยมังกร? เข้าใจว่า คงสืบเนือ่งจากคุณหญงิหน่อย
มาช่วยมังกรหาเสียงถึง 2 ครั้งนั่นเอง 

 แถมคู่แข่งในสนามร้อยเอ็ด ปล่อยข่าวมังกรสมคบกบัคุณหญิงหนอ่ย ในฐานะคนนอกพรรค แอบอ้าง
ช่ือพรรคเพื่อไทย  

 ด้วยเหตุน้ี เศกสทิธ์ิ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด กุนซือของทีมมงักร จึงประสานขอใหผู้้ใหญ่พรรค
เพื่อไทยช่วยจัดทีมปราศรัยมาโดยด่วน เพื่อตอบโต้กระแสข่าวข้างต้น 

 ส าหรับผู้บริหารพรรคเพือ่ไทยในปจัจบุัน คงไม่อยากให้ “คุณหญิงหน่อย” ชิงพื้นที่ ชิงคน จงึต้องส่ง
ทัพใหญ่ไปร้อยเอ็ดโดยด่วน 

 

อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/a/451371 
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เลือกต้ังท้องถิ่น… 6 ปีใต้ระบอบ คสช. 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 13:03 น. 

 

 

 

สมหมาย ปาริจฉัตต์ 
 วันที่ 10 ธันวาคม ถูกประกาศเป็นวันรฐัธรรมนูญ เป็นทีร่ะลกึวันที่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรสยาม พทุธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ.2475 เป็นรัฐธรรมนญูถาวร ฉบับแรกของประเทศไทย 
 ถึงวันน้ีเวลาผ่านไป 88 ปี ก าลงัจะมีรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ เปน็ฉบับที่ 20 หลงัจากที่ประชุมรฐัสภามมีติ
รับหลักการญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการได้เชิญตัวแทนภาคประชาชนที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าช้ีแจง
หลักการส าคัญๆ แต่กรรมาธิการไม่เห็นพ้องด้วย เลยท าให้เหลือแค่ร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้านเท่านั้น 
 โฉมหน้าการเมอืงไทยต่อจากนีจ้ะเป็นเช่นไรจึงข้ึนอยู่กบัเนือ้หาของรฐัธรรมนูญทีส่ภาร่างรัฐธรรมนญู 
(ส.ส.ร) จะยกร่างขึ้น ภายใต้แรงกดดันของกลุม่พลังต่างๆ กลุ่มที่ถูกจับตามากคือกลุ่มราษฎร ซึ่งยังยืนยันข้อเรียกร้อง 3 
ข้อเช่นเดิม 
 เช่นเดียวกับความเป็นไปทางการเมืองทีส่ าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การเลือกตั้งท้องถ่ิน เริ่มจากนายก
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคมนี้ หลังถูกแช่แข็งมานานกว่า 6 ปี ตั้งแต่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 
 ความสนใจเฉพาะหน้าคงเน้นไปทีผ่ลการขับเค่ียวระหว่างผูส้มัครภายใต้การสนบัสนุนของพรรค
การเมืองระดับชาติ กับกลุ่มการเมือง 
ท้องถ่ิน ในแต่ละจงัหวัด ใคร กลุม่ไหนจะพิชิตชัยชนะ 
กลุ่มการเมืองที่ถูกเฝ้ามองเป็นพิเศษยังคงเป็นกลุม่ก้าวหน้า คนรุ่นใหมจ่ากพรรคอนาคตใหม่ 
ที่ถูกยุบไป จะไดร้ับเลือกตั้งมากหรือน้อย ภายใต้ 
ปัจจัยที่คนหนุม่ คนสาวรุ่นใหมเ่พิง่ได้รับสิทธิลงคะแนนครัง้แรกเป็นจ านวนมาก 
 ความตื่นตัวของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จะแห่กันไปลงคะแนนให้กลุ่มการเมอืงใด จะเกิดปรากฏการณ์
เช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าติดตาม 
 ในเชิงโครงสร้างอ านาจ การเมืองท้องถ่ินภายใต้สถานการณ์ต่อสู้ทางความคิดระหว่างพลังอนุรักษนิยม
กับฝ่ายก้าวหน้าก าลงัด าเนินไปอย่างเข้มข้น ผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวบ่งช้ีว่าความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนสูงข้ึน 
หรือไม่ต่างจากอดีต 
 อิทธิพลของกลุม่การเมือง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ บ้านใหญ่ บ้านเลก็ในท้องถ่ินที่เคยครองอ านาจมายาวนาน 
จะยังรักษาฐานที่มั่น ผลประโยชน์เดิมไว้ได้ หรือพงัทลายจากบทบาทของคนรุ่นใหม่ 
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 อีกทั้ง จารีตในการหาเสียง การลงคะแนนแบบเดิมๆ เงินไมม่า กาไม่เป็น จะเปลี่ยนแปลงไปเพียงไร 
จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง 
 ความท้าทายอีกประการหนึง่ คือการเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนีจ้ะส่งเสริมให้การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน
ก้าวหน้าข้ึนไปได้อีกระดบัหนึง่จริงหรือไม่ ขณะทีท่้องถ่ินยังอยู่ภายใต้อ านาจของกฎ ระเบียบ ทัศนคติ ค่านิยมรวมศูนย์
จากส่วนกลางที่แข็งแกรง่อยู่เช่นเดิม 
 การกระจายอ านาจสูท่้องถ่ินผ่านการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
เท่าที่ควร จะส่งผลบทบาทหลกั น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี การศึกษาดี มีงานท า มีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมดี จะเป็นจริง
หรือไม ่
 เงื่อนไขจงึไม่ได้ข้ึนอยู่กับองค์กรท้องถ่ินเพียงฝ่ายเดียว แต่ปจัจัยอยูท่ี่อ านาจของราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคอีกด้วย จะปรบัตัวและประสานภารกจิกันอย่างไร โดยเฉพาะอ านาจการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถ่ินกับ
การเปิดช่องทางให้ทอ้งถ่ินมรีายได้เพิ่มข้ึน 
 ภายใต้โครงสร้างอ านาจราชการสองระดบัที่ยังด ารงอยูเ่หนียวแน่น องค์กรของรัฐหน่วยหนึง่ซึ่งยงัคง
ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคใหญ่อยู่เช่นเดมิ คือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทีเ่น้นกฎระเบียบแข็งตัวยิ่งกว่า
ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ท าให้องค์กรท้องถ่ินจ านวนมากไม่กล้าตัดสินใจท าในสิ่งที่ควรท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การศึกษาฯ 
 การเลือกตัง้ทีจ่ะเกิดข้ึนถึงแม้ยังไมส่ามารถท าให้ปญัหาคอขวด อ านาจจากส่วนกลางคลี่คลายลงได้
เท่าที่ควรก็ตาม 
 อย่างน้อยท าใหโ้อกาสของประชาชนในการตัดสินใจ เลือกผูท้ี่เหมาะสมเข้ามาและเอาคนที่ไร้ผลงาน
ออกไป กลบัคืนมา ท าให้โอกาสของนักการเมืองใหม่ๆ เบียดแทรกเข้ามามากข้ึน 
 การเลือกตัง้ท้องถ่ินจะเป็นหน้าด่านและทางออกของความเป็นประชาธิปไตยไทย ให้พ้นจากการเมือง
อนาธิปไตย เผด็จการทหาร เผด็จการทุนสามานย์ ทรราชย์เสียงข้างมาก 
 แต่ที่น่าสลดใจ ขณะที่ผู้มสีิทธิเลือกตั้งในจงัหวัดต่างๆ ได้สทิธิและโอกาสกลบัคืนมา แต่คนเมืองหลวง
กรุงเทพมหานครที่บอกว่าก็แค่เทศบาลใหญ่แห่งหนึ่งเท่านั้น กลับยังไม่ถูกปลดปล่อย เพราะเหตุใด 
 คนกรุงเทพฯไม่พร้อม หรือใครไม่พร้อม ไม่กล้าเสี่ยงกบัความตื่นตัวของประชาชนและคะแนนนิยมที่
ลดลงเรื่อยมา 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/news_2477701 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/article/news_2477701


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

45 

 

 

 

 

 

อบจ.ล้มรัฐบาล 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 14:05 น. 

 

 

 ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ถือเป็นวันที่คนไทย 76 จังหวัดจะได้ใช้อ านาจอธิปไตยทางตรงเพื่อก าหนดชะตา
กรรมตัวเอง เข้าคูหากาบัตรเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) 
ถือเป็นการเลือกตัง้ท้องถ่ินรูปแบบแรกในรอบ 6 ปี นับจาก 
 ผู้บริหารท้องถ่ินทยอยหมดวาระลง ทว่ายังต้องอยู่ปฏิบัตหินา้ที่ต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2557 
 ผมนั่งอ่านข้อมูลจากบีบซีีไทยได้รวบรวมสถิติที่น่าสนใจ ซึง่ศึกเลอืกตั้งครั้งนี้มีความส าคัญและมี 
ปรากฏการณ์ใหม่ เกิดข้ึนอย่างน้อย 5 ประการ 
เป็นครัง้แรกที่.. มีการเลือกตัง้ท้องถ่ินนับจากรัฐประหารปี 2557 
เป็นครัง้แรกที่.. การเลือกตั้ง อบจ. เกิดข้ึนพร้อมกันทัง้ประเทศ 76 จังหวัด 
เป็นครัง้แรกที่.. ประชาชนอายุระหว่าง 18-26 ปี จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถ่ิน นับจากมีการจัดการเลือกตัง้ท้องถ่ินครั้ง
สุดท้ายปี 2555 
 เป็นครัง้แรกที่.. มีแคมเปญรณรงค์ระดับชาติเกิดข้ึนกับผูส้มคัรเลอืกตั้งท้องถ่ิน และมีการท าป้ายหา
เสียงด้วย นโยบาย/ค าขวัญบรรทัดเดียว 
 เป็นครัง้แรกที่.. ผูส้มัครเปิดตัว สวมเสือ้พรรคการเมือง ลงสูส่นามเลือกตัง้อย่างเป็นทางการ โดยพรรค
เพื่อไทย (พท.) สง่ผูส้มัครนายก อบจ. 25 จังหวัด และคณะก้าวหน้าส่ง 42 จังหวัด 
 อลงกรณ์ อรรคแสง รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม ให้ความเห็นไว้อย่าง
น่าสนใจว่า การสวมเสื้อคลมุของการเมืองระดับชาติลงสูส่นามท้องถ่ิน ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างพรรคกับพื้นที่ที่
ชัดเจนข้ึน จากในอดีตพรรคการเมอืงกบั 
 ผู้สมัคร อบจ. มักมีความเช่ือมโยงกันแบบไม่เปิดเผย แต่น่ีลกุขึ้นมาเปิดตัวเลยและสง่ผลใหเ้กิดการ
เช่ือมโยงระหว่างนโยบายพรรคส่วนกลางกบัพื้นที่ 
 นอกจากนี้ พบว่ามีนโยบายอกี 2 ประเภทจากคนอีก 2 กลุม่คือ นโยบายจากประสบการณ์ของผู้สมัคร
ที่เป็นอดีตนายก อบจ. และนโยบายแบบลูกทุ่งๆ จากผู้สมัครอิสระหน้าใหมท่ี่สนใจการเมือง แต่ยังไม่มปีระสบการณ์ 
โดยออกมาในท านอง มุ่งมั่น ตั้งใจ หวังเปลี่ยนแปลง 
 ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลได้จัดสรรงบอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 90,978.4 ล้านบาท 
ในส่วนของ อบจ. 76 จังหวัดได้รับงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์สง่เสรมิการกระจายอ านาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วงเงินรวม 28,797.8 ล้านบาท 
 ด้วยงบประมาณมหาศาลขนาดน้ีย่อมเป็นหนึ่งในเหตุผลทีท่ าให้อดีตนักการเมอืงระดับชาติลงมาเล่น
การเมืองทอ้งถ่ินมากข้ึน 
 การที่ ส.ส.ลงมาเล่นการเมืองท้องถ่ิน เพราะเขาสง่ผ่านภารกิจการเปน็ ส.ส. ให้เครือญาติไปแล้ว แล้ว
ตัวเองก็ขยับข้ึนเป็น ส.ส.บัญชีรายช่ือ (ปาร์ตีล้ิสต์) แต่ด้วยระบบเลือกตั้งใหม่ท าใหเ้ขาไม่ได้เป็น ส.ส. ก็เลยต้องหาพื้นที่
ให้ตัวเอง ซึง่สนาม อบจ.ก็น่าสนใจ แม้มีอ านาจหน้าที่และบทบาทจ ากัด แต่งบประมาณก็ไม่น้อย และอยู่ในต าแหน่งถึง 
4 ปี บางทีมีงบมากกว่าบางกระทรวงด้วยซ้ า และยิง่ถ้าตกทีน่ั่ง ส.ส. ฝ่ายค้าน ก็ยิ่งไม่ได้เอ็กเซอร์ไซส์พาวเวอร์ (บริหาร
อ านาจ) หากเทียบกับ อบจ. 
 แต่สิ่งหนึง่ที่น่าสนใจคือสถานการณ์การเมืองและชุมนุมที่โหมกระพือสั่นคลอนรัฐบาล เป็นการต่อสู้
ระหว่างคน 2 รุ่น 2 วัย และ 2 แนวคิด 
 ซึ่ง สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ช านาญการ สถาบันพระปกเกล้า มองปรากฏการณ์นี้ว่า สนามนี้
เป็นการประลองกันระหว่างกลุ่มอ านาจเก่ากบักลุ่มอ านาจใหม่ทีเ่ข้ามาท้าทาย และการเลอืกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ ผูส้มัครที่
เป็นเจ้าของพื้นที่เดมิ ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเหมือนในอดีต เพราะกลุ่มทีเ่ข้าไปแข่งขันมีความต้องการเปลี่ยนข้ัวอ านาจใน
จังหวัด เขาจะเชิญชวนคนพื้นที่ที่ไปท างานอยู่นอกเขตแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกลุม่หรือทมีผูส้มัครเจ้าของ
พื้นที่เดิม ใหก้ลบัมาใช้สิทธิจ านวนมาก สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลอืกตั้งได้ จะท าให้การเลือกตั้งครั้งนีส้นุก คึกคัก
มากกว่า 
 อีกทั้งคณะก้าวหน้ามีปญัหากบัรฐับาล ซึ่งอาจปลุกความรูส้กึของคนที่มองการเลือกตั้งท้องถ่ินแค่เป็น
การเลือกตัวแทนไปท าหน้าที่ในท้องถ่ินเปลี่ยนเป็นการเลอืกตั้งท้องถ่ินคือการพสิูจน์อุดมการณ์หรอืความคิดหรือจุดยืน
ทางการเมืองในระดบัชาติ อาจปลุกกระแสให้คนออกมาใช้สทิธิมากขึ้น 
 จับตาพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ เปลี่ยนแปลงอนาคต อาจใช้โอกาสนี้จุด
กระแสเลือกตั้งท้องถ่ินล้มการเลือกตัง้ระดบัชาติ 
 

โกนจา  
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/walk-forward/news_2477779 
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ตรวจสอบชื่อผู้สมัครเลือกต้ังนายก อบจ. ผ่าน VOTE62 พร้อมชวนร่วมรายงานผล 
11 ธ.ค. 2563 10:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นับถอยหลังใกล้วันเลือกตั้งนายก อบจ. 20 ธ.ค.นี้ ด้าน VOTE62 เปิดให้ตรวจสอบรายช่ือผู้สมัครผ่านทั้ง 76 
จังหวัดแล้ว พร้อมเชิญชวนประชาชนเป็นอาสาสมัครร่วมรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบ 

ใกล้เข้ามาทุกทีกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน อย่าง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งทางคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) เองก็ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิออกเสียงอย่างสุจริตโปร่งใส 
ขณะที่เว็บไซต์ VOTE62 ก็มีการเปิดให้สามารถค้นหาผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ได้แล้วว่าพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) นั้นมีผู้สมัครเป็นใครบ้าง รวมถึงระบุจ านวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งและจ านวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆ 
ด้วย 

ขณะที่เว็บไซต์ VOTE62 ก็มีการเปิดให้สามารถค้นหาผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ได้แล้วว่าพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) นั้นมีผู้สมัครเป็นใครบ้าง รวมถึงระบุจ านวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งและจ านวนหน่วยเลือกตั้งใน
จังหวัดน้ันๆ ด้วย 
 
  อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ได้ร่วมกับ VOTE62 เชิญชวนประชาชนช่วยกัน
รายงานผลการเลือกตั้งนายก อบจ. แบบไม่เป็นทางการผ่านระบบคราวด์ซอร์ส (Crowdsource) หลังปิดหีบเลือกตั้งใน
เวลา 17.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. ด้วย เพื่อให้การรายงานผลมีความแม่นย า VOTE62 ต้องการอาสาสมัครอย่างน้อย 3,000 
คนทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครสามารถลงทะเบียนได้  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1992463 
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