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รวมข่าววันอาทิตย์
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 20 ธนัวาคม 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 82/2563 ข้อพึงระวั งกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้ง 

เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.เผยสิ่งพึงระวัง 9 ข้อวันเลือกตั้ง 
อบจ.พรุ่งนี้ 

28 
 

 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 

บ้ำนเมืองออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 
INNNews ออนไลน์ 
ผู้จัดกำรออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 
เนชั่นออนไลน์ 
7HD ออนไลน์ 
ประชำไทออนไลน์ 
Khonkaenlink 
ออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 

 นำยอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. กล่ำวว่ำ ประชำชนมีควำม
ตื่นตัวในกำรที่จะมำใช้สิทธิ อำจเป็นเพรำะไม่ได้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
มำนำน และอยำกเน้นย้ ำว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับ
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คนละสีกัน โดย 1 ใบ ใช้ส ำหรับเลือกนำยก อบจ. 
และอีก 1 ใบ เลือกสมำชิก อบจ. ซึ่งในเรื่องของกำรนับคะแนนคำดว่ำ
ที่หน้ำหน่วยเลือกตั้งจะแล้วเสร็จประมำณ 20.00 น. จำกนั้นต้องมี 
กำรส่งผลคะแนนไปรวมที่จังหวัด คิดว่ำประมำณ 23.00-24.00 น. 
จะทรำบผล 
 "กำรเลือกตั้งที่ จ.สมุทรสำคร ยังด ำเนินกำรต่อตำมก ำหนดกำร
เดิม ผมได้ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้มำกที่สุด อย่ำงไรก็ดีขอให้ประชำชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ระมัดระวังและปฏิบัติตำมมำตรกำร คือ รักษำระยะห่ำง เมื่อถึงหน่วย
เลือกตั้งต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด" 
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รวมข่าววันอาทิตย์
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
2 คมชัดลึกออนไลน์  ศำสตรำจำรย์สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์  กกต.  กล่ำวว่ ำ 

กำรป้องกันกำรทุจริตเลือกตั้งนั้น มองว่ำ กำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ซึ่งตัวผู้สมัครเป็นคนในท้องถิ่น ผู้ใช้สิทธิ์เป็นคนในท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่ 
จัดกำรเลือกตั้งแต่ละหน่วยก็เป็นคนในท้องถิ่น จะท ำให้กำรเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยควำมสุจริต ขณะที่ กกต. มีมำตรกำรต่ำงๆ ทั้งกำรท ำ 
ควำมเข้ำใจกับผู้สมัคร กำรรณรงค์กำรเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส กำรจัด
หน่วยเคลื่อนที่ เร็ว และผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่ำนมำเป็นไป 
ด้วยควำมปกติ ส่วนคืนนี้ซึ่งเรียกว่ำเป็นคืนหมำหอน กกต. ได้บูรณำ
กำรกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและทุกฝ่ำยร่วมกันสอดส่องอย่ำงเต็มที่ 
ซึ่ง  ผอ.กกต.พิจิตร คำดว่ำ กำรนับผลคะแนนเลือกตั้งน่ำจะแล้วเสร็จ 
ทรำบผลกำรเลือกตั้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรในเวลำประมำณ  21.00 น.  
หำกมีข้อสงสัย สำมำรถโทรสอบถำมได้ที่สำยด่วน 1444  เลือกตั้ง 
อบจ.พิจิตร ร่วมกันใช้สิทธิอย่ำงสุจริตโปร่งใส 

50 

3 สยำมรัฐออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
ผู้จัดกำรออนไลน์ 
ส ำนักข่ำว 
กรมประชำสัมพันธ์
ออนไลน์ 
 

 นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กกต. กล่ำวว่ำ ภำพรวมของ 
กำรเดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้งของประชำชนในแต่จังหวัดนั้นมั่นใจว่ำ
จะมีผู้มำลงใช้สิทธิตำมเป้ำหมำย ส่วนสถำนกำรณ์น่ำจะดีเพรำะ 
กำรร้องเรียนแม้จะมีแต่มีไม่มำกและทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้งในแต่
จังหวัดสำมำรถดูแลและแก้ไขได้ รวมทั้งปัญหำผู้มีอิทธิพลที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกำรแข่งขันเข้มข้น ทำงจังหวัดสำมำรถดูแลให้
เกิดควำมเรียบร้อยได้ หรือกำรซื้อสิทธิขำยเสียงก็ยังไม่มีรำยงำน 
อย่ำงไรก็ตำมเป็นหน้ำที่ของต ำรวจที่จะต้องด ำเนินอำญำหำกพบว่ำ 
มีกำรกระท ำผิด นอกจำกนี้ในเรื่องกำรร้องเรียนหำกมีก็จะเข้ำไป
ตรำวจสอบทันที และเรื่องที่มีพรรคกำรเมืองระดับชำติมำสนับสนุน
นั้น ก็ไม่ห่วงเช่นกัน 
 “ในส่วนของปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้ อโควิด 19 ใน 
จ.สมุทรสำครนั้น ไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคใดๆสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ 
ทั้งนี้  มติของคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจ.สมุทรสำครก็มีมติ 
ให้จัดกำรเลือกตั้งต่อไปได้ และหำกมีปัญหำเกิดขึ้น ทำง  กปน.
(คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ ง )สำมำรถออกค ำสั่ ง ใน 
กำรแก้ปัญหำได้ ซึ่งมั่นใจว่ำจะจัดกำรได้ไม่ให้เกิดอุปสรรค” 
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รวมข่าววันอาทิตย์
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 

ผู้จัดกำรออนไลน์ 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ 
 

 นำยปกรณ์ มหรรณพ กกต. เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่
ตรวจสอบกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกและนำยก อบจ.เชียงใหม่ เป็นไป
อย่ำงเรียบร้อย ไม่มีปัญหำกำรร้องเรียนเข้ำมำ ส่วนกำรหำเสียงและ
กำรติดตั้งป้ำยหำเสียงก็พบว่ำเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยเช่นกัน 
 ภำพรวมของประเทศพบว่ำเมื่อคืนนี้ เจ้ำหน้ำที่ ได้จับกุม
หัวคะแนนพร้อมเงินสดจ ำนวนมำก ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดคือ สุโขทัย 
นครปฐม และกำญจนบุรี เบื้องต้นจำกกำรสอบสวนผู้ต้องหำได้ให้กำร
รับสำรภำพว่ำ เงินดังกล่ำวจะน ำไปซื้อเสียงเลือกตั้ง ส่วนกำรออกมำ
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงครั้งนี้ ทำง กกต.มีมำตรกำรคัดกรองโควิด -19 
อย่ ำง เคร่ งครัด  ทั้ งกำรเ พ่ิมหน่วยเลือกตั้ ง เ พ่ือเว้นระยะห่ำง 
กำรตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือ ส ำหรับ
กรณีของจังหวัดสมุทรสำครที่พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่ำ 548 รำย 
มั่นใจว่ำจะไม่ส่งผลกระทบกับกำรออกมำใช้สิทธิ เลือกตั้ งของ
ประชำชนในพ้ืนที่  เพรำะ กกต.มีกำรเตรียมควำมพร้อมไว้แล้ว 
และประชำชนก็มีควำมตั้งใจจะออกมำใช้สิทธิ 
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5 ThaiPBS ออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
สวพ.91 ออนไลน์ 

 นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต. กล่ำวว่ำ ส ำหรับสถำนกำรณ์ 
โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสำครคิดว่ำอำจจะท ำให้ประชำชนควำมกังวล
แต่อย่ำงไรก็ตำมหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยนั้นควำมหนำแน่นของ 
ผู้มำใช้สิทธิมีน้อย เนื่องจำกเรำเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งให้มำกขึ้น อีกทั้ง
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยได้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของทำง กกต. จึงคิดว่ำ
ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร แต่เพียงอำจจะท ำให้บำงคนชั่งใจที่จะออกมำใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง เชื่อว่ำน่ำจะมำจำกสำเหตุนี้ส่วนหนึ่ง  
 ส่วนกรณีกำรทุจริตเลือกตั้งครั้ งนี้ได้มีกำรรำยงำนจำกทำง 
สนง.กกต. ว่ำมีกำรจับกุมผู้น ำเงินมำซื้อสิทธิ์ ในหลำยจังหวัด แต่เรื่อง
เหล่ำนี้หน่วยงำนที่รับผิดชอบที่จะด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำผิดต่อ
พระรำชบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญ ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นกับ
นำยกฯครั้งนี้ประชำชนก็สำมำรถไปแจ้งควำมร้องทุกข์กับทำง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองและเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจโดยตรงได้ 
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รวมข่าววันอาทิตย์
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์  ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กกต. กล่ำวว่ำ ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถมำ 

ใช้สิทธิวันนี้ได้ ก็ต้องไปแจ้งที่ไม่ไปขอใช้สิทธิ์ในวันที่ 27 ธ.ค. แต่หำก
หลังจำกนั้นก็ถือว่ำบุคคลนั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตอนนี้มีคนแจ้ง
เบำะแสผู้กระท ำผิดกำรเลือกตั้งจ ำนวน 3 เรื่อง แต่ยังไม่ได้รับรำยงำน
ที่เป็นรำยละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง 1.กำรประชำสัมพันธ์บัตร
เลือกตั้ งล่ ำช้ำ  2.รถแห่ของผู้สมัครวิ่ งตำมรถ อบจ.ตรั ง และ 
3.ข้ำรำชกำรวำงตัวไม่เป็นกลำง โดยรวมทั่วประเทศขณะนี้มีจ ำนวน 
114 เรื่อง ส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยหีบบัตรตำมเกำะต่ำงๆช่วงฝนตก 
เรำได้ประสำนไปยังต ำรวจน้ ำ ที่จะใช้ เฮลิคอปเตอร์ ในกำรเคลื่อนย้ำย
หำกมีปัญหำ แต่กำรเคลื่อนย้ำยตอนนี้ เรำจะใช้สปีดโบ๊ทในกำร
เคลื่อนย้ำยคิดว่ำไม่มีปัญหำ 
 นำยฐิติเชฏฐ์ กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ส ำหรับผลกำรเลือกตั้งครั้งนี้ 
เรำจะทรำบผล ตัวอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ก่อนเที่ยงคืนวันนี้ ถ้ำไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนเรำก็จะสำมำรถทรำบผลภำยใน 7 วัน หำกมีเรื่องร้องเรียน 
ก็ต้องสืบสวนและไต่สวนต่อไป ตอนนี้กกต. คำดหวังว่ำจะให้มี
ประชำชนมำใช้สิทธิ์ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยสถำนกำรณ์ทำงภำคใต้ 
ที่มีฝนตก อำจจะมีผู้มำใช้สิทธิ์ไม่เท่ำกับที่เรำคำดไว้ ก็ยังหวังอยู่ว่ำ 
จะเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ 

67 

7 แนวหน้ำออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ ลธ.กกต. แถลงภำพรวมกำรเปิด
ลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ว่ำ ภำพรวมทุกหน่วยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้ง 96,191 
หน่วยเลือกตั้ง โดยช่วงเช้ำอำจมีผู้มำใช้บำงตำ แต่ยังสำมำรถ
ลงคะแนนเลือกตั้งได้ถึงเวลำ 17.00 น. 
 ส่วนใน จ.สมุทรสำคร กกต.ได้ติดตำมสถำนกำรณ์ตั้งแต่เมื่อค่ ำ
วำนนี้ เพรำะเกรงว่ำจะต้องใช้มำตรำ 94 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 
แต่ทำงคณะกรรมกำรควบคุมโรคของ จ.สมุทรสำคร ยืนยันว่ำสำมำรถ
จัดกำรเลือกตั้งได้ เนื่องจำกหน่วยเลือกตั้งของ กกต.ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่
กระจำยเชื้ อ  และมีกำรใช้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
เช่นเดียวกับที่จัดเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง และสมุทรปรำกำร จึงขอให้
ประชำชนมั่นใจออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง และจำกที่ช่วงเช้ำตนได้ลงพื้นที่
ไปสังเกตกำรณ์ลงคะแนน พบว่ำ ยังไม่มีปัญหำอะไร  
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
 ส่วนเรื่องกำรนับคะแนนของ จ.สมุทรสำคร กรรมกำรนับ
คะแนนก็จะมีกำรนับจนเสร็จสิ้น แม้จะเกินเวลำที่คณะกรรมกำร
ควบคุมโรคของจังหวัดจะขอควำมร่วมมือให้ประชำชนไม่ออกจำกบ้ำน
ในเวลำ 22.00-05.00 น 

8 แนวหน้ำออนไลน์ 
7HD ออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
ข่ำวสดออนไลน์ 
ข่ำวสดออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมำ ลธ.กกต. กล่ำวว่ำ เมื่อวำนนี้ (19 
ธันวำคม 2563) มีกำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัด 
มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนและมี ผอ. กกต.จังหวัดสมุทรสำคร 
เข้ำร่วมประชุมด้วย ได้รับทรำบสถำนกำรณ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ำจำก
สถำนกำรณ์ต่ำงๆและหน่วยเลือกตั้งที่เรำมีอยู่แล้วยังคงสำมำรถ
จัดกำรเลือกตั้งได้อย่ำงปลอดภัยและไม่ใช่หน่วยที่เผยแพร่เชื้อ ทั้งนี้เรำ
ได้มีกำรเตรียมกำรทุกอย่ำงไว้ล่วงหน้ำแล้ว ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
จังหวัดสมุทรสำครและจังหวัดข้ำงเคียงมำใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องห่วงว่ำ
จะมีกำรแพร่เชื้อได้หรือไม่ เพรำะมีกำรใช้กำรรักษำระยะห่ำง กำรสวม
หน้ำกำกอนำมัย กำรล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอด”  
 และยืนยันว่ำเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเปิดโอกำสให้ได้
ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลำ 8.00 -17.00 น.อย่ำงเต็มที่ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งของกกต.และมำตรกำรควบคุมโรคของจังหวัด 
มีควำมละเอียดอ่อน มีแพทย์และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ดังนั้น จึงขอ
เชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมำใช้สิทธิ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ มำตรกำรป้องกันกำรซื้อสิทธิ
ขำยเสียง และกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นในคืนก่อน 
วันลงคะแนนเลือกตั้งหรือที่เรียกกันว่ำ คืนหมำหอนนั้น สนง.กกต. 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจกำรกำรเลือกตั้ง ชุดต ำรวจเคลื่อนที่เร็วจำก
สถำนีต ำ รวจต่ ำงๆทั่ วประเทศ สมำชิ กศูนย์ ส่ ง เ สริ ม พัฒนำ
ประชำธิปไตย หรือ ศส .ปชต. ตลอดจนเครือข่ำยปร ะชำชน 
และ ผู้ใหญ่บ้ำนทุกพ้ืนที่ จะประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน ออกหำ
เบำะแส สอดส่องกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง อย่ำงเต็มที่ทั่วประเทศ หำกพบ
กำรกระท ำควำมผิดจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที เพ่ือให้ 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส โดยมั่นใจว่ำ
มำตรกำรของ กกต. จะจับกุมผู้ที่ท ำควำมผิดมำรับโทษอย่ำงถึงที่สุด 
ไม่ปล่อยให้ลอยนวลไปได้ 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ วุ่นแล้ว!ชำวบ้ำนตลำดกุ้งจ.สมุทรสำครโวยไม่ได้ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 88 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ผู้ว่ำฯ ปทุมธำนี ปั่นจักรยำนตรวจหน่วยเลือกตั้ง บิ๊กแจ๊ส มำใช้สิทธิ์แล้ว 89 
3 ประชำชำติธุรกิจ “สมุทรสงครำม” วำงมำตรเข้มสกัดโควิด 301 หน่วยเลือกตั้ง อบจ. 90 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ เกำะติดเลือกตั้งนำยก-ส.อบจ."ชวน"NewNormalเข้ำคูหำ 91 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ใกล้เปิดหีบ 'เลือกตั้ง อบจ. 2563' เชียงใหม่พร้อมเลือกตั้ง 93 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้ว่ำฯ ย้ ำหน่วย 'เลือกตั้งอบจ.' พิษณุโลก ป้องกันเข้ม 'โควิด-19' 94 
7 คมชัดลึกออนไลน์ หน่วยเลือกตั้งอบจ.อุตรดิตถ์ ชำวไร่ชำวสวนเข้ำคิวรอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบ 96 
8 คมชัดลึกออนไลน์ "สมศักดิ์" ชวนชำวสุโขทัย ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง 97 
9 คมชัดลึกออนไลน์ ก ำชับทุกหน่วยเลือกตั้งยกกำร์ดสูง 98 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ อ่ำงทองประชำชนออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งนำยก อบจ. และ สจ .

อ่ำงทอง คึกคัก 
99 

11 คมชัดลึกออนไลน์ "ชนม์สวัสดิ์" ใชส้ิทธิเลือกตั้ง อบจ.สมุทรปรำกำร 100 
12 คมชัดลึกออนไลน์ เลือก อบจ.เชียงใหม่ สแกน "โควิด" ละเอียดยิบ 101 
13 คมชัดลึกออนไลน์ "ปำกน้ ำ" เปิดหีบเลือก อบจ.คุมเข้มโควิด 102 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เลือกตั้ง อบจ. 2563' อุตรดิตถ์คุมเข้ม 'โควิด-19' 3 ขั้นตอน 103 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ส่องบรรยำกำศเปิดหีบ 'เลือกตั้ง อบจ.' นครรำชสีมำ ช่วงเช้ำวันนี้ 104 
16 มติชนออนไลน์ ชำวเขำเผ่ำปกำกะญอ แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น คึกคัก ท่ำมกลำง

อำกำศหนำวเย็น 
106 

17 มติชนออนไลน์ สุรำษฎร์ สวมหน้ำกำกใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. คึกคักแต่เช้ำ ผู้ว่ำฯห่วง
บ่ำยฝนหนักขอรีบใช้สิทธิ์ คำดถึง 70 % 

107 

18 มติชนออนไลน์ ผู้สมัครนำยก อบจ.ประจวบฯ เจอหลักฐำนแม่ค้ำถ่ำยส ำเนำบัตรปชช. 
79 ใบ แอบอ้ำงชื่อซื้อเสียงหัวละ 500 บ. 

108 

19 คมชัดลึกออนไลน์ พิจิตรผวำโดนจับโร่น ำเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง อบจ. มอบต ำรวจลงบันทึก
ประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน 

109 

20 มติชนออนไลน์ กกต.อบจ.กำญจน์ รวบอดีตทหำร ขณะขี่ จยย.ตระเวนจ่ำยเงินซื้อ
เสียง หัวละ 500 บำท 

110 

21 ไทยรัฐออนไลน์ นำยกฯ เชิญชวน ประชำชน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 20 ธ.ค.นี้ 112 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ "นำยกฯ"ชวนปชช.ใชส้ิทธิเลือกตั้ง อบจ. พรุ่งนี้   113 
23 ไทยรัฐออนไลน์ โฆษก ปชป.ร่วมตีปี๊บ ปลุกประชำชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ. พรุ่งนี้ 114 
24 เดลินิวส์ออนไลน์ นักวิชำกำรชี้เลือกตั้งอบจ.หนนี้ 'เพ่ือไทย'เสียหำยหนักสุด 115 
25 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตำ"หญิงหน่อย"ตั้งพรรคสร้ำงไทย ลุยศึกกำรเมือง 116 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
26 เดลินิวส์ออนไลน์ "ประวัฒน์ อุตตะโมต" ไขก๊อกพ้นเพื่อไทย 117 
27 มติชนออนไลน์ เสวนำ นิติ มธ. แชร์มุมมองอำรยะขัดขืน นักวิชำกำรชี้ ‘ดื้อแพ่ง’ 

มีควำมผิด แต่คือ ‘สิทธิ’ ตำมรัฐธรรมนูญ 
118 

28 มติชนออนไลน์ ก้ำวไกล’ เล็งยื่นซักฟอกช่วงม.ค.64 ไม่รอแก้รธน.เสร็จ – ท ำกำรบ้ำน
เก็บข้อมูล‘นำยกฯ-รมต.’ 

121 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เดิมพันสูง 122 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ง่ำยๆ แค่คลิ๊ก ก็ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องออกจำกบ้ำน 124 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เลือกตั้ง อบจ. 2563' ทุกขั้นตอนก่อนหย่อนบัตร ท ำแบบนี้ ผิดหรือถูก!? 126 
4 มติชนออนไลน์ สถำนกำรณ์ เลือกตั้ง ‘ท้องถิ่น’ หลัง 20 ธันวำคม ไม่เหมือนเดิม 129 
5 คมชัดลึกออนไลน์ "คมชัดลึก" เกำะติดทุกควำมเคลื่อนไหว เลือกตั้ง อบจ. ครั้ง ปวศ. 

รอบ 6 ปี 
130 

6 ข่ำวสดออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.: ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี 
ท่ำมกลำงควำมกังวลโควิดระบำดรอบใหม่ 

131 

7 ข่ำวสดออนไลน์ เลือกตั้ง ท้องถิ่น บทบำท ธนำธร ก้ำวหน้ำ ลงลึก 76 จังหวัด 133 
8 ข่ำวสดออนไลน์ เลือกอบจ.กับกำรเมืองระดับชำติ 134 
9 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้ง นำยก อบจ. : ข้อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย ในสถำนกำรณ์โควิด-19 137 
10 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 6 สิทธิที่ต้องเสีย หำกไม่ไป “เลือกตั้ง นำยก อบจ.” 20 ธ.ค. 139 
11 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ เปิด 3 วิธี หำกไปใช้สิทธิ “เลือกตั้ง นำยก อบจ.” ไม่ได้ 141 
12 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทำงออนไลน์ ไม่ต้องออกจำกบ้ำน 143 
13 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ. จับตำ “คืนหมำหอน” จ่ำยหนัก-เกทับ หัวละ 500-1,000 

บำท 
144 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ อ ำนำจร้อนลุยทำงวิบำก วัดกึ๋นเศรษฐกิจวัดใจกำรเมือง 145 
15 หนังสือพิมพ์มติชน กกต. ห่วงปัญหำแยกบัญชีเลือกนำยก – ส.อบจ. 148 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 07.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมควำมพร้อมของกำรจัดกำรเลือกตั้ง (หน่วยแรก) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต ำบลในเมือง เขตเลือกตั้งที่ 2 
ณ วัดมรรคส ำรำญ และสังเกตกำรณ์กำรเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ขอนแก่น หน่วยเลือกตั้งที่  6 ต ำบลในเมือง เขตเลือกตั้งที่  2 ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรขอนแก่น 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยจำรึก เหล่ำประเสริฐ 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นำยอภินันท์ จันทร์อุปละ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ำส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่  
ที่เก่ียวข้อง ให้กำรต้อนรับ และต่อจำกนั้นลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสังเกตกำรณ์หน่วยเลือกตั้งต่ำง ๆ ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมือง
ขอนแก่น จ ำนวน 13 หน่วย และในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนแฮด จ ำนวน 10 หน่วย โดยมี นำยชำติชำย ข ำชื่น นำยอ ำเภอ
บ้ำนแฮด และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้กำรต้อนรับ 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูความพร้อม  ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมคณะตรวจดูควำมพร้อมในกำรเลือกตั้ง
นำยก อบจ. และ ส.อบจ. สุโขทัย มี พ.ท.สยำมรัฐ สุทธรินทร์ ผอ. สนง.กกต.สุโขทัย น ำเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวำคม 2563 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.ต.เดชพล 
กอสนำน ผู้ตรวจกำร และคณะ สังเกตกำรณ์กำรรับมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ส ำหรับ 
กำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 1 - 6 ของอ ำเภอเมืองพิจิตร 
ณ หอประชุมอ ำเภอเมืองพิจิตร โดยมี นำยอ ำเภอเมืองพิจิตร ในฐำนะประธำนอนุกรรมกำรอ ำเภอฯ ให้กำรต้อนรับ
และรำยงำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ภำยหลังในช่วงบ่ำยเดินทำงไปสังเกตกำรณ์กำรส่งมอบวัสดุอุปกรณ์
กำรเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบำงมูล ภูมิวิทยำคม อ ำเภอยำงมูลนำก จังหวัดพิจิตร 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจ าหน่วยเลอืกตั้ง  
ส าหรับการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 07.45 น.  ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้เชี่ยวชำญ
ประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี ในฐำนะประธำน
กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี  และ พ.ต.ต. เดชพล กอสนำน ผู้ตรวจกำร 
ร่วมสังเกตกำรณ์กำรเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี หน่วย
เลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนเทศบำลวัดหลวงรำชำวำส ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี และสังเกตกำรณ์ 
กำรลงคะแนน ดังนี้ 
 (1) หน่วยที่ 10 เขต 1 โรงเรียนอนุบำลเมืองอุทัยธำนี อ. เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 
 (2) หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขต 1 อำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบำลอุทัยธำนี 
 (3) หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขต 2 อำคำรจอดรถ สนง.ทต.หำดทนง ต.หำดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธำนี 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายภิญโญ ประกอบผล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนำยบัณฑิต วงษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรำด ตรวจเยี่ยมกำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด พร้อมให้ก ำลังใจและขอบคุณประชำชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่อำสำมำท ำหน้ำที่
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 ต ำบลวังกระแจะ 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมูท่ี่ 3 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายภิญโญ 
ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำยบัณฑิต วงษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดตรำด ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด เพ่ือรับฟังกำรรำยงำน
ควำมพร้อมกำรปฏิบัติงำนในกำรจัดกำรเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.อ.กัมพล ลีลำประภำกรณ์ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด พันจ่ำเอก มำนะ ทองสิมำ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดตรำด คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด อนุกรรมกำร และผู้ตรวจกำร
เลือกตั้ง ร่วมชี้แจงและพบปะหำรือด้วย พร้อมนี้  นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ให้ก ำลังใจ 
และขอบคุณที่อำสำมำท ำหน้ำที่เพรำะเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย และพ่ีน้องประชำชนในท้องถิ่น  
ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุวิชำณ ญำณกิตติกุล 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี  และนำงสำวเมลดำ วัชรโรจน์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจันทบุรี  ตรวจเยี่ยมกำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำ 
องค์กำรบริหำรจังหวัดจันทบุรี พร้อมให้ก ำลังใจและขอบคุณประชำชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่อำสำมำท ำหน้ำที่
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้ำนแก้ว ต ำบลท่ำช้ำง 
อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุร ี

ณ หน่วยเลือกตั้งโรงเรยีนบ้านแก้ว  ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 11.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวเมลดำ 
วัชรโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสำนงำน 
กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี เพ่ือรับฟังกำรรำยงำนควำมพร้อมกำรปฏิบัติ งำนในกำร 
จัดกำรเลือกตั้ง โดยมี คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี และท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ร่วมพบปะหำรือและชี้แจง พร้อมนี้  นำยธวัชชัย 
เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ให้ก ำลังใจและขอบคุณที่อำสำมำท ำหน้ำที่เพรำะเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของ
ประเทศไทยและพ่ีน้องประชำชนในท้องถิ่น จำกนั้นตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจเจ้ำหน้ำที่รับผลคะแนน และรับฟังกำรชี้แจง 
ระบบประมวลผลคะแนนกำรเลือกตั้ง ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 15.30 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยปฐมพงศ์  
โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสำนงำน 
กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร เพ่ือรับฟังกำรรำยงำนควำมพร้อมกำรปฏิบัติงำน 
ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง โดยมี นำยเจนเจตน์ เจนนำวิน ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรปรำกำร นำยธวัชชัย นำมสมุทร กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์ กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร 
และ นำยธนวัตน์ กล่ ำพรหมรำช ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร  
ร่วมพบปะหำรือ พร้อมนี้  นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ให้ก ำลังใจและขอบคุณที่อำสำ 
มำท ำหน้ำที่เพรำะเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย และพ่ีน้องประชำชนในท้องถิ่น ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรปรำกำร 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563  นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 3 และคณะ ตรวจติดตำมกำรลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ณ ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หน่วยเลือกตั้งที่ 5 และหน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 6 ต ำบลคลองน้อย 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยมี  นำยศรัณยู อำทิตยศรัณยำกร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นำยพัฒนะพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจกำร และพลต ำรวจตรี สำธิต พลพินิจ  
ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ร่วมตรวจติดตำมกำรเลือกตั้ง 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

เขตเลอืกตั้งที่ 6 ต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 07.30 น.  นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยเจริญฤทธิ์ 
สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน  ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
และ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 33 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 52 
และสังเกตกำรณ์กำรเปิดหน่วยเลือกตั้ง ณ มูลนิธิพุทธสถำนเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียง ใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ณ มูลนิธิพุทธสถานเชยีงใหม่ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 08.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยเจริญฤทธิ์ 
สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บัง คับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
และ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 33 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 57 
และสังเกตกำรณ์กำรเปิดหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนชุมชนเทศบำลวัดศรีดอนชัย ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนชัย ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.30 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
นำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 17 (ปะร ำบริเวณทำงเท้ำหน้ำปั๊มแก๊ส 
ปตท.) เขตเลือกตั้งที่ 7 อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท. ค านูณ สุทธิเศรณี นายสุเมธา คงคิด 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พ.ท.สดุดี ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม และนำยสุทธิพงษ์ กำญจนเกษร 
เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี นำยสมหมำย อุบลวรรณำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนนทบุรี ให้กำรต้อนรับ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 10.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.ท. ค านูณ 
สุทธิเศรณี นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  พ.ท.สดุดี ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม  
นำยสุทธิพงษ์ กำญจนเกษร เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำยสมยศ อักษร ผู้ตรวจกำร ตรวจเยี่ยม 
กำรลงคะแนนลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมี ร.ต.อ.หญิงวฤนธร ตั้งตฤษณกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัดนนทบุรี  และนำยสมหมำย อุบลวรรณำ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนนทบุรี ให้กำรต้อนรับ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 9-15 
ปะร ำบริเวณด้ำนหลังสนำมฟุตบอลกรมชลประทำน เขตเลือกตั้งที่ 7 และหน่วยเลือกตั้งที่ 45 เขตเลือกตั้งที่ 9 
ปะร ำบริเวณบ้ำนชุมชนกรมชลประทำน (สนำมเด็กเล่น) อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

เขตเลอืกตั้งที่ 7 และเขตเลือกตั้งที่ 9 อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 11.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ค านูณ 
สุทธิเศรณี นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  พ.ท.สดุดี ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม 
นำยสุทธิพงษ์ กำญจนเกษร เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำยสมยศ อักษร ผู้ตรวจกำร ตรวจเยี่ยม  
กำรลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1-5 (บริเวณหน้ำ
หมู่บ้ำนพลูศรี) เขตเลือกตั้งที่ 4 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี

เขตเลอืกตั้งที่ 4 อ าเภอเมืองปทมุธานี จังหวัดปทุมธาน ี
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 08.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวอรพิน 
อำชีวะสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรัง และคณะ เดินทำงไปสังเกตกำรณ์  
กำรเปิดหน่วยเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 26 ต ำบลทับเที่ยง 
เทศบำลนครตรัง อ ำเภอเมือง ของเขตเลือกตั้งที่ 2 ณ ลำนปะร ำลำนปูนออกก ำลังกำย อนุสำวรีย์จังหวัดตรัง 
และเดินทำงไปสังเกตกำรณ์หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ต ำบลทับเที่ยง เทศบำลนครตรัง อ ำเภอเมือง ของเขตเลือกตั้งที่ 2 
ณ ห้องโถงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลนครตรัง จังหวัดตรัง ในกำรนี้ ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรัง กรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ให้กำรต้อนรับ โดยมีประชำชนผู้มีสิทธิทยอยเดินทำงออกมำใช้สิทธิ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
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วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 08.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม
กำรเปิดหน่วยเลือกตั้ ง ในกำร เลื อกตั้ งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนจั งหวัดสมุทรสำคร 
โดยมี นำยณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภำพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรสำคร 
ให้กำรต้อนรับ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 (โรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร) เขตเลือกตั้งที่ 8 อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
จังหวัดสมุทรสำคร 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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กกต.       
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วันที่ 20 ธันวำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แถลงข่ำวภำพรวม 
กำรเปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โดยภำพรวม ทุกหน่วยเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อยทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้ง  ณ ห้องแถลงข่ำว ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
แถลงข่าวภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง 

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.เผยสิ่งพึงระวัง 9 ข้อวันเลือกตั้ง อบจ.พรุ่งนี้ 
เสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 เวลำ 16.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เตือนช่วงเลือกตั้ง อบจ. ตั้งแต่หกโมงเย็นวันนี้“ห้ามขายเหล้า-ห้ามหาเสียง” 
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสำรข้อพึงระวังกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น โดยระบุว่ำ ข้อพึงระวังสิ่งที่เคยท ำได้ หลัง 18.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. นี้ ท ำไม่ได้ คือ 1.ห้ำมผู้ใด
ขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจัดเลี้ยงสุรำทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่ำงเวลำ 18.00 น.  ของวันที่ 19 ธ.ค.-เวลำ 18.00 
น. ของวันที่ 20 ธ.ค. 2. ห้ำมผู้ใดหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลำ 18.00 น. ของวันที่ 19 ธ.ค.-เวลำ 18.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค. 
  ส่วนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. คือ 1.ห้ำมผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
พยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน 2. ห้ำมผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งช ำรุด 
หรือเสียหำย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 3. ห้ำมผู้ใดใช้บัตรอ่ืน
ที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน  4. ห้ำมผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้ง
ออกไปจำกที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมหน้ำที่และอ ำนำจ 5. ห้ำมผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบัตร
เลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมำยลงคะแนนในคูหำเลือกตั้ง 6. ห้ำมน ำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น 
เพ่ือให้ผู้อ่ืนทรำบว่ำตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  7. ห้ำมผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตร
เลือกตั้ง โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ำมีผู้มำแสดง
ตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนจำกควำมจริง 
8. ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำมำรถใช้สิทธิได้ หรือ
ขัดขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภำยในก ำหนดเวลำที่จะออก
เสียงลงคะแนนได้ และ  9. ห้ำมผู้สมัครจัดยำนพำหนะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือกำรเลือกตั้ง หรือน ำกลับ
จำกทีเ่ลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือ ค่ำจ้ำง 
  นอกจำกนั้น ส ำนักงำน กกต. ยังย้ ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ำกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง และหำกพบเห็น
กำรทุจริตเลือกตั้งสำมำรถแจ้งเบำะแสได้ทำแอพพลิเคชั่น "ตำสับปะรด" หรือแจ้งเหตุได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์  0-2141-
8860, 0-2141-8579 และ 0-2141-8859 หรือศูนย์สำยด่วนเลือกตั้ง 1444 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813747 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/813747
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วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 09:25 น. 
ลุ้นวันนี้เลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด ปธ.กกต.วอน ปชช. ไปใช้สิทธิ คาดรู้ผลคะแนน 5 ทุ่ม-เที่ยงคืน 
 

 
 
ลุ้นวันนี้เลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด ประธาน กกต.วอนประชาชนออกไปใช้สิทธิ คาดรู้ผลคะแนน 5 ทุ่ม-เที่ยงคืน 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวภำยหลังลง
พ้ืนที่  อ. เมือง อ.น้ ำพอง และ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมกำรรับส่งมอบอุปกรณ์กำรเลือกตั้งและ  
บัตรเลือกตั้งให้กับกรรมกำรประจ ำหน่วย เพ่ือใช้ในกำรจัดเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวำคม ว่ำกำรส่งมอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยรวดเร็ว 
เพรำะกรรมกำรประจ ำหน่วยส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน จึงไม่เป็นห่วงอะไรในเรื่องนี้ แต่ขณะนี้ยังอยู่
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ขอให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือในเรื่องกำรเว้นระยะห่ำงช่วงกำรใช้สิทธิ อย่ำลืม
สวมหน้ำกำก ส่วนที่หน่วยเลือกตั้ง กกต.ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมไว้แล้ว มีกำรลดจ ำนวนผู้มีสิทธิต่อหน่วยเลือกตั้งลง
จำกเดิม 800-1,000 คน เหลือ 600 คน เพรำะไม่อยำกให้เกิดกำรกระจุกตัวมำกไป และจะมีอำสำสมัครสำธำรณสุขมำ
ช่วยตรวจวัดไข้ เจลล้ำงมือ รวมทั้งจัดช่องใช้สิทธิส ำหรับคนที่มีอุณหภูมิสูง 
 “ประชำชนมีควำมตื่นตัวในกำรที่จะมำใช้สิทธิ อำจเป็นเพรำะไม่ได้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นมำนำน และอยำก
เน้นย้ ำว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คนละสีกัน โดย 1 ใบ ใช้ส ำหรับเลือกนำยก อบจ. 
และอีก 1 ใบ เลือกสมำชิก อบจ. ซึ่งในเรื่องของกำรนับคะแนนคำดว่ำที่หน้ำหน่วยเลือกตั้งจะแล้วเสร็จประมำณ 20.00 
น. จำกนั้นต้องมีกำรส่งผลคะแนนไปรวมที่จังหวัด คิดว่ำประมำณ 23.00-24.00 น. จะทรำบผล” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2492782 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2492782


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

 
 
วันอำทิตย์ ที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 09.53 น. 
เลือกตั้ง อบจ.New Normal เข้มป้องกัน covid-19 
 

 
 
เลือกตั้ง อบจ.New Normal เข้มป้องกัน covid-19 "ประธาน กกต." ยัน "สมุทรสาคร" ใช้มาตรการกันโควิด-19 
ขั้นสูง ประชาชนทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งคึกคัก 
 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม  2563 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)  
ให้สัมภำษณ์ที่  จ.ขอนแก่น ระหว่ำงกำรตรวจหน่วยเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด (อบจ.)  
และ นำยก อบจ. ต่อสถำนกำรณ์กำรระบำดไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่จ.สมุทรสำคร ที่ล่ำสุดพบผู้ติดเชื้อ รวมกว่ำ 548 คน 
และมีค ำสั่งล็อคดำวน์พ้ืนที่แล้ว ว่ำ กกต.ประจ ำ จ.สมุทรสำคร ยืนยันต่อกำรเดินหน้ำจัดกำรเลือกตั้งในพ้ืนที่ แต่ใช้
มำตรกำรเฝ้ำระวังขั้นสูงสุด เพ่ือป้องกันไม่ให้แพร่กระจำยเชื้ออีก อย่ำงไรก็ตำมหำกบำงพ้ืนที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง กังวลว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงกำรแพร่เชื้อ สำมำรถประกำศงดกำรเลือกตั้งตำมอ ำนำจของมำตรำ 93 ของกฎหมำย
เลือกตั้ง และก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 15 วันได้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจำกหน่วยเลือกตั้งว่ำให้เลื่อนกำร
เลือกตั้งออกไป 
 "กำรเลือกตั้งที่ จ.สมุทรสำครยังด ำเนินกำรต่อตำมก ำหนดกำรเดิม ผมได้ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ิมควำม
ระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มำกที่สุด อย่ำงไรก็ดีขอให้ประชำชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งระมัดระวังและปฏิบัติตำม
มำตรกำร คือ รักษำระยะห่ำง เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้งต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด" นำยอิทธิพร กล่ำว 
 ประธำนกกต. กล่ำวด้วยว่ำ ส ำหรับกำรรวบรวมคะแนนนั้น เวลำ 17.00 น. ปิดหีบลงคะแนน จำกนั้น
เจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรนับคะแนน คำดว่ำเวลำ 19.00 - 20.00 น. ติดคะแนนหน้ำหน่วย จำกนั้นมีกำรรำยงำนผลกำร
นับคะแนนของแต่ละหน่วยมำยัง หน่วยนับคะแนนกลำงที่ อบจ.คำดว่ำจะรู้ผลกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ใน
เวลำ 23.00 น.  
 นำยอิทธิพล กล่ำวถึงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง อบจ. ว่ำล่ำสุดมีเรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง 
เป็นส ำนวนเกี่ยวกับกำรซื้อเสียง 40 เรื่อง มี 38 จังหวัดที่ส่งเรื่องร้องเรียน 
ประชาชนทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.คึกคัก 
 บรรยำกำศกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่ 
โรงเรียนชุมชุมประชำธิปัตย์วิทยำคำร เทศบำลรังสิต จ.ปทุมธำนี หลังจำกเจ้ำหน้ำที่เปิดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ใน
เวลำ 08.00 น. ได้มีประชำชนที่มีสิทธิในกำรเลือกตั้งในพ้ืนที่ ทยอยเดินทำงมำตรวจสิทธิก่อนลงคะแนนเสียง กันอย่ำง
คึกคัก แม้ในช่วงนี้มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด-19 โดยทุกหน่วยเลือกตั้งมีอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน หรือ อสม. มำประจ ำจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ประชำชนที่มำใช้สิทธิใน
กำรเลือกตั้งครั้งนี ้
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 ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (นำยก อบจ.) สำมำรถออกมำใช้สิทธิ ได้ตั้งแต่เวลำ 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ ส่วนหลักฐำน
ส ำคัญที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหลักฐำนอ่ืนของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัว
ประชำชน ซึ่งบัตรเลือกตั้ง อบจ. มีจ ำนวน 2 ใบ ซึ่ง แต่ละภูมิภำคจะมีสีที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในส่วนของภำคกลำงและภำค
ตะวันออก บัตรเลือกตั้ง นำยก อบจ. สีฟ้ำ และ บัตรเลือกตั้ง สมำชิก อบจ. สีน้ ำตำลเข้ม 
สุราษฎร์ธานีบรรยากาศคึกคัก มาตรการเข้มป้องกัน covid-19 
 บรรยำกำศกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีที่ลำนเอนกประสงค์ชุมชนเคหะฯซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่5เขตเลือกตั้งที่5ต ำบลมะขำมเตี้ยอ ำเภอ
เมืองจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีบรรยำกำศค่อนข้ำงคึกคักประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมำยืนรอเพ่ือใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบให้
ลงคะแนนในเวลำ08.00น.ท่ำมกลำงสภำพอำกำศท้องฟ้ำมืดครึ้มแต่ฝนยังไม่ตก 
 ด้ำนนำยวิชวุทย์จินโตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีได้เดินทำงไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งณโรงเรียนศรี
มิลินท์อนุสรณ์อ ำเภอเมืองจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีซึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น8หน่วยเลือกตั้งมีจ ำนวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งกว่ำ5,000คนแต่ผู้มำใช้สิทธิยังค่อนข้ำงบำงตำซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีได้ขอควำมร่วมมือให้พ่ีน้อง
ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มำกที่สุดโดยตั้งเป้ำหมำยว่ำจะมีประชำชนมำใช้สิทธิไม่น้อยกว่ำกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำอบจ.และนำยกอบจ.ครั้งที่ผ่ำนมำที่ร้อยละ70พร้อมทั้งเน้นย้ ำให้ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันcovid19ด้วยกำรเว้นระยะห่ำงสวมหน้ำกำกอนำมัยอย่ำงเคร่งครัดรวมทั้งก ำชับเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย
เลือกตั้งให้ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มำใช้สิทธิ์ทุกคน  
เชียงใหม่เปิดหีบเลือกตั้งพร้อมเข้มมาตรการโควิด-19 
 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมนำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
พลต ำรวจตรีพิเชษฐ จีระนันตะสิน ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนำยเกรียงไกร พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกันตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งสมำชิกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้ง 51 มูลนิธิพุทธสถำนเชียงใหม่ 
ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงก่อนที่จะเปิดให้ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลำ 08.00-
17.00น.วันนี้ 
 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวว่ำ จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์จัดกำรเลือกตั้งในครั้งนี้
จนถึงเวลำนี้พบว่ำภำพรวมทั้งประเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี มี 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย นครปฐม และกำญจนบุรี 
ที่มีกำรพบผู้กระท ำผิดและหลักฐำนกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงได้ของกลำงเงินสดจ ำนวนมำก ซึ่งผู้กระท ำผิดรับสำรภำพ 
อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ไม่มีปัญหำใดๆ เลย ส่วนควำมเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โควิด-19
นั้น เน้นย้ ำทุกหน่วยเลือกตั้งเข้มงวดมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันอย่ำงดี ทั้งกำรสวมหน้ำกำก เว้นยะยะห่ำงและกำรใช้
แอลกอฮอล์ล้ำงมือ จึงขอให้ประชำชนมั่นใจได้ โดยหำกบำงคนกังวลในเรื่องกำรใช้ปำกกำที่หน่วยเลือกตั้งจัดไว้ให้ใน
ลงคะแนนก็สำมำรถน ำปำกกำส่วนตัวไปใช้ได้ แต่ต้องเป็นปำกกำน้ ำเงินเท่ำนั้น 
 ขณะที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ กล่ำวว่ำ ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือเกี่ยวกับ
กำรใช้มำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันโควิด-19 ไว้แล้วเป็นอย่ำงดี ในทุกพ้ืนที่และทุกหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งขอเน้นย้ ำและ
ขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด ทั้งกำรสวมใส่หน้ำกำก กำรเว้นระยะห่ำง 
และกำรใช้แอลกอฮอล์ล้ำงมือ 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/216491 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/216491
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วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 11:14 น. 
ปธ.กกต. เผยเลือกตั้งอบจ.สมุทรสาคร ยังเดินหน้าต่อ ขอปชช.มั่นใจ มีมาตรการป้องกันโควิดเต็มท่ี 
 

 
 
ปธ.กกต. เผย เลือกตั้งอบจ.สุมทรสาคร ยังเดินหน้าต่อ ขอปชช.มั่นใจ กกต.มีมาตรการป้องกันโควิดเต็มท่ี ชี้หากเกิด
เหตุสุดวิสัย เป็นดุลยพินิจกปน.สั่งงดเลือกตั้งตามกฎหมาย คาดไม่เกินเที่ยงคืนทราบผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการ 
 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก ำหนดให้มีกำรลงคะแนน
เลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร โดย
บรรยำกำศกำรเปิดหน่วยลงคะแนนทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลำ 08.00 น. เป็นไปอย่ำงเรียบร้อย ทั้งนี้ นำย
อิทธิพร บุญประคอง ประธำนกกต. และกกต. รวมถึงผู้บริหำรส ำนักงำนกกต. ลงพ้ืนที่ตำมจังหวัดต่ำง ๆ เพ่ือ
สังเกตกำรณ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 
 โดยนำยอิทธิพร กล่ำวหลังกำรตรวจเยี่ยมกำรลงคะแนนเลือกตั้งในพ้ืนที่จ.ขอนแก่น ถึงกำรเลือกตั้งใน  
จ.สุมทรสำคร ว่ำ ทรำบว่ำเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม ผู้ว่ำสมุทรสำครได้ประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด เข้ำร่วมด้วย สรุปว่ำกำรจัดกำรเลือกตั้งก็จะด ำเนินกำรต่อไปเพรำะจะใช้มำตรกำรที่เข้มงวดเป็นพิเศษ 
เฝ้ำระวังให้เต็มที่เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดขึ้นอีก แต่ในกรณีที่บำงเขตหรือบำงหน่วยเลือกตั้งที่ประสบปัญหำ
ใดๆ ขึ้นอีกที่อำจจะมีควำมเสี่ยง ตำมมำตรำ 93 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ที่ก ำหนดว่ำ หำกมีเหตุจลำจล อุทกภัย อัคคีภัย 
หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืน กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง สำมำรถใช้ดุลยพินิจประกำศงดกำรเลือกตั้งได้ หลัง
ประกำศงดกำรเลือกตั้งก็ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผอ.กกต.ประจ ำ
จังหวัด แล้วก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 15 วัน หำกไม่ทันก็เสนอกกต.ขยำยเวลำให้ 
 “สรุปได้ว่ำขณะนี้กำรเลือกตั้งอบจ.สุมทรสำครยังจะเดินหน้ำต่อไป โดยทุกหน่วยเลือกตั้งเรำได้รับควำม
ร่วมมือจำกกระทรวงสำธำรณสุข มีอสม.ที่เตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้ำงมือ มำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกอยู่แล้วกำร
เฝ้ำระวังจะเริ่มตั้งแต่ตอนลงคะแนนจนถึงนับคะแนนเสร็จสิ้น ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริต จำกที่ได้รับรำยงำนเมื่อวำนมี
ทั้งหมด 122 ค ำร้อง เป็นกำรร้องเรียน 115 และเป็นกรณีควำมปรำกฏต่อผู้รับผิดชอบของกกต.อีก 7 โดยจ ำนวนนี้
แบ่งเป็นที่เก่ียวกับกำรทุจริตซื้อเสียง 40 เรื่อง มีจังหวัดที่ถูกร้องเรียน 38 จังหวัด” 
 นำยอิทธิพร กล่ำวอีกว่ำ กกต.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะให้ประชำชนมั่นใจใน
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด จะพยำยำมดูแลประชำชนอย่ำงเต็มที่ที่หน่วยเลือกตั้ง อยำกให้ประชำชนมีควำม
เชื่อมั่นในกำรออกมำให้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนเรื่องของกำรนับคะแนนคำดว่ำกำรนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งต่ำงๆ น่ำจะ
เสร็จและติดประกำศผลคะแนนไม่เป็นทำงกำรที่หน้ำหน่วยได้ประมำณ 20.00 น. จำกนั้นแต่ละหน่วยจะต้องส่งผล
คะแนนไปรวมที่จังหวัด ซึ่งคะแนนรวมแต่ละจังหวัดก็คำดว่ำจะประกำศผลไม่เป็นทำงกำรได้ประมำณ 24.00 น. ส่วน 
หน้ำหน่วยประมำณ 2 ทุ่มก็น่ำจะมีกำรติดประกำศที่หน้ำหน่วยและไม่เกินเที่ยงคืนก็น่ำจะทรำบผลกำรเลือกตั้งอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/S__1459838378465.jpg
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 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
ยกเว้นกรุงเทพมหำนครในวันนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 8,521 คน แบ่งเป็นผู้สมัครนำยกอบจ. 335 คน ผู้สมัคร
สมำชิกสภำอบจ. 8,186 คน โดยจังหวัดที่ผู้สมัครมำกที่สุด คือ จ.บุรีรัมย์ 352 คน แยกเป็น ผู้สมัครนำยกอบจ.8 คน 
สมำชิกสภำอบจ. 344 คน จังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ.เพชรบุรี 34 คน แยกเป็นผู้สมัครนำยกอบจ. 1 คน และ
สมำชิกสภำอบจ.33 คน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2492891 
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วันอำทิตย์ ที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 11.32 น. 
 ‘อิทธิพร’ระบุร้องซื้อเสียงแล้ว 40 เรื่อง ‘สมุทรสาคร’ไปต่อเดินหน้าเลือกตั้งอบจ. 
 

 
 
“อิทธิพร” ระบุเลือกตั้ง “อบจ.สุมทรสาคร” ยังเดินหน้า- ขอประชาชนม่ันใจมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโควิด 
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ชี้หากเกิดเหตุสุดวิสัยเป็นดุลยพินิจ กปน.สั่งงดเลือกตั้งได้ตามกฎหมายก าหนด เผยภาพรวม
มีเรื่องร้องเรียนแล้ว 122 ค าร้อง เฉพาะซื้อเสียง 40 เรื่อง 
 20 ธันวำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก ำหนดให้มีกำรลงคะแนน
เลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร โดยบรรยำกำศกำร
เปิดหน่วยลงคะแนนทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลำ 08.00 น. เป็นไปอย่ำงเรียบร้อย ขณะที่นำยอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธำน กกต. และ กกต. รวมถึงผู้บริหำรส ำนักงำน กกต. ได้ลงพ้ืนที่ตำมจังหวัดต่ำงๆเพ่ือสังเกตกำรณ์
ลงคะแนนเลือกตั้ง 
 นำยอิทธิพร กล่ำวหลังกำรตรวจเยี่ยมกำรลงคะแนนเลือกตั้งในพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น ถึงกำรเลือกตั้งใน จ.
สมุทรสำคร ว่ำ ทรำบว่ำเมื่อวำนนี้ ผู้ว่ำสมุทรสำครได้ประชุมส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
เข้ำร่วมด้วย สรุปว่ำกำรจัดกำรเลือกตั้งก็จะด ำเนินกำรต่อไปเพรำะจะใช้มำตรกำรที่เข้มงวดเป็นพิเศษ เฝ้ำระวังให้เต็มที่
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดขึ้นอีก แต่ในกรณีที่บำงเขตหรือบำงหน่วยเลือกตั้งที่ประสบปัญหำใดๆ ขึ้นอีกที่
อำจจะมีควำมเสี่ยง  ตำมมำตรำ 93 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ที่ก ำหนดว่ำ หำกมีเหตุจลำจล  อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุอ่ืน กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง สำมำรถใช้ดุลยพินิจประกำศงดกำรเลือกตั้งได้ 
 ทั้งนี้ หลังประกำศงดกำรเลือกตั้งก็ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผอ.กกต.ประจ ำจังหวัด แล้วก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 15 วัน หำกไม่ทันก็เสนอกกต.ขยำยเวลำให้  จึงสรุปได้ว่ำ
ขณะนี้กำรเลือกตั้งอบจ.สุมทรสำครยังจะเดินหน้ำต่อไป โดยทุกหน่วยเลือกตั้งเรำได้รับควำมร่วมมือจำกกระทรวง
สำธำรณสุข มีอสม.ที่เตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้ำงมือ มำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกอยู่แล้วกำรเฝ้ำระวังจะเริ่มตั้งแ ต่
ตอนลงคะแนนจนถึงนับคะแนนเสร็จสิ้น 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริต จำกที่ได้รับรำยงำนเมื่อวำนมีทั้งหมด 122 ค ำร้อง เป็นกำรร้องเรียน 115 และ
เป็นกรณีควำมปรำกฏต่อผู้รับผิดชอบของกกต.อีก 7 โดยจ ำนวนนี้แบ่งเป็นที่เกี่ยวกับกำรทุจริตซื้อเสียง 40 เรื่อง มี
จังหวัดที่ถูกร้องเรียน 38 จังหวัด 
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 นำยอิทธิพร ยังกล่ำวด้วยว่ำ กกต.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะให้ประชำชนมั่นใจใน
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด จะพยำยำมดูแลประชำชนอย่ำงเต็มที่ที่หน่วยเลือกตั้ง จึงอยำกให้ประชำชนมีควำม
เชื่อมั่นในกำรออกมำให้สิทธิเลือกตั้ง  ส่วนเรื่องของกำรนับคะแนนคำดว่ำกำรนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งต่ำงๆ น่ำจะ
เสร็จและติดประกำศผลคะแนนไม่เป็นทำงกำรที่หน้ำหน่วยได้ประมำณ 20.00 น. จำกนั้นแต่ละหน่วยจะต้องส่งผล
คะแนนไปรวมที่จังหวัดซึ่งคะแนนรวมแต่ละจังหวัดก็คำดว่ำจะประกำศผลไม่เป็นทำงกำรได้ประมำณ 24.00 น. ส่วน
หน้ำหน่วยประมำณ 2 ทุ่มก็น่ำจะมีกำรติดประกำศที่หน้ำหน่วยและไม่เกินเที่ยงคืนก็น่ำจะทรำบผลกำรเลือกตั้งอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร 
 ส ำหรับกำรเลือกตั้ งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจั งหวัดทั้ ง  76 จังหวัดยกเว้น
กรุงเทพมหำนครในวันนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 8521 คน แบ่งเป็นผู้สมัครนำยกอบจ. 335 คน ผู้สมัครสมำชิก
สภำ อบจ. 8,186 คน โดยจังหวัดที่ผู้สมัครมำกที่สุด คือ จ.บุรีรัมย์ 352 คน แยกเป็น ผู้สมัครนำยกอบจ.8 คน สมำชิก
สภำอบจ. 344 คน จังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ. เพชรบุรี 34 คน แยกเป็นผู้สมัครนำยกอบจ. 1 คน และสมำชิกสภำ
อบจ.33 คน 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/539823 
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 20 ธันวำคม 2020 - 11:51 
สมุทรสาครยังจัดเลือกตั้งเข้มคัดกรองป้องกันโควิด 
ประธาน กกต. ยันสมุทรสาครยังจัดเลือกตั้งต่อ ย้ าใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษ เฝ้าระวังอย่างเต็มท่ี ขอประชาชน
ใช้สิทธิกันเยอะๆ 
 

 
 
 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวถึงกำรจัดกำรเลือกตั้งที่จังหวัด
สมุทรสำคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยืนยันว่ำยังคงจัดกำรเลือกตั้งต่อไป เพรำะจะใช้
มำตรกำรที่เข้มงวดเป็นพิเศษ เฝ้ำระวังให้เต็มท่ีเพ่ือไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำด 
 ทั้งนี้ หำกในกรณีทำงหน่วยประสบปัญหำที่มีควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ ง(กปน.) 
สำมำรถประกำศงดกำรเลือกตั้งตำม พระรำชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่น มำตรำ 93 หลังจำกนั้นให้รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 15 วัน ถ้ำก ำหนดไม่ทันให้เสนอมำยัง กกต.กลำง 
เพ่ือขอขยำยระยะเวลำ ดังนั้นกำรเลือกตั้งที่ จ.สมุทรสำคร จะเดินหน้ำต่อไป  และจะต้องท ำด้วยควำมระมัดระวังมำก
ที่สุด โดยหลักจะประกำศงดลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้ ต้องมีเหตุจลำจล เหตุอัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรืออ่ืนๆ ซึ่งกฎหมำย
ให้อ ำนำจ กปน. ใช้ดุลยพินิจได้ 
 พร้อมยืนยันว่ำ ทั่วประเทศ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องจะใช้ควำมพยำยำมทุกวิถีทำงในกำรดูแล ประชำชนที่
หน่วยอย่ำงเต็มที่ จึงขอให้มั่นใจออกมำใช้สิทธิกันเยอะๆ 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_848015/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_848015/
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20 ธ.ค. 2563 11:58    
ปธ.กกต.ย้ าเลือกอบจ.ทั่วไทยต้องเข้มงวดป้องกันโควิด19 ส่วนเรื่องร้องเรียนมีแล้ว122เรื่องเฉพาะซื้อเสียง40เคส 

 

 
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ประธาน กกต.เผยการจัดการเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาครยังเดินหน้าต่อภายใต้มาตรการป้องกันโค
วิด-19เข้มงวด พร้อมก าชับทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุข  
ส่วนเรื่องร้องเรียนทั่วไทยรับแจ้งแล้ว122 เรื่องกระจายใน 38 จังหวัด เป็นประเด็นทุจริตซื้อเสียง 40 เรื่อง 
 เช้ำวันนี้( 20ธ.ค.)นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง หรือ กกต. พร้อมด้วย นำย
สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวีดขอนแก่น นำยอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.สนง.กต.ขอนแก่น พร้อมคณะได้มำตรวจ
เยี่ยมและสังเกตกำรณ์กำรเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิก อบจ.ขอนแก่น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6-7 
เทศบำลนครขอนแก่น วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 นำยสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น กล่ำวถึงกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดในครั้งนี้ค่อนข้ำงสมบูรณ์แบบมำก เนื่องจำกทำง กกต.มีประสบกำรณ์จำกกำรเลือกตั้งซ่อมของ ส.ส.
ใน 2 พ้ืนที่ 2 จังหวัดมำแล้ว ดังนั้นจึงมีกำรขยำยหน่วยออกไปจำกควำมหนำแน่นเดิมประมำณ 1,000 คน ก็เหลืออยู่ที่
ประมำณ 600 คน ในเรื่องมำตรกำรป้องกัน covid เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี แม้กระทั่งพ่ีน้องประชำชนเองยังมีกำร
ต่อแถวเว้นระยะห่ำง มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ มีกำรล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นกำรเข้ำคูหำใช้สิทธิเลือกตั้งแบบวิถี
ใหม่ 
 ขณะที่นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กกต.ประจ ำ จ.สมุทรสำคร ได้ยืนยันและ
ได้ข้อสรุปในกำรจัดกำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรต่อไป ด้วยมำตรกำรที่เข้มงวดเป็นพิเศษ โดยเฉพำะกับกำรเฝ้ำระวังให้
เต็มที่เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดขึ้นอีก ขณะที่บำงเขตเลือกตั้งหรือบำงหน่วยเลือกตั้งที่จะมีควำมเสี่ยง 
กรรมกำรประจ ำหน่วยสำมำรถประกำศงดกำรเลือกตั้งตำมมำตรำ 93 ตำม พ.ร.บ.เลือกตั้ง และก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่
ภำยใน 15 วันถ้ำก ำหนดไม่ทันก็ให้เสนอ กกต.ขยำยระยะเวลำให้ได้ 
 ดังนั้น ในตอนนี้สรุปได้ว่ำกำรเลือกตั้งที่สมุทรสำครยังเดินหน้ำต่อไปแต่จะท ำด้วยควำมระมัดระวังมำก
ที่สุด “ส่วนเรื่องกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง อบจ.ภำพรวมทั้งประเทศนั้น ล่ำสุดวันนี้มีเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 122 เรื่อง เป็นส ำนวนที่เกี่ยวกับกำรทุจริตซื้อเสียง 40 เรื่องและจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนขณะนี้มีทั้งหมด 38 
จังหวัด” 
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 ประธำน กกต.กล่ำวต่ออีกว่ำ ขอให้ประชำชนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนั้นใช้ควำมระมัดระวังในกำรออก
จำกบ้ำนและรักษำระยะห่ำง เมื่อมำถึงหน่วยเลือกตั้ง ต้องปฎิบัติตำมขั้นตอนที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด เพรำะ เรำดูแลอย่ำง
เต็มที่ ส ำหรับกำรรวบรวมคะแนนนั้นเมื่อปิดเวลำกำรลงคะแนนตอน 17:00 น เจ้ำหน้ำที่จะเริ่มด ำเนินกำรนับคะแนน 
และจะประกำศผลด้วยกำรติดคะแนนหน้ำหน่วย ประมำณ 19.00 – 20.00 น. และเมื่อมีกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนน
ของแต่ละหน่วยมำยังหน่วยนับคะแนนกลำง คือที่ อบจ.ในแต่ละจังหวัด คำดว่ำจะรู้ผลกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรได้ประมำณ 23.00 -24.00 น 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000129573 
 
  

https://mgronline.com/local/detail/9630000129573
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20 ธ.ค. 2563 12:08 น. 
ประธาน กกต.คาดจะรู้ผลเลือกตั้ง อบจ.แบบไม่เป็นทางการช่วง5ทุ่ม-เท่ียงคืน 
 

 
 
ประธาน กกต.ตรวจลงคะแนนที่ขอนแก่น เผยได้รับรองเรียนแล้ว 122 เคส จาก 38 จังหวัด มากที่สุดคือการซื้อ
เสียง คาดจะรู้ผลเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการ ช่วง5ทุ่ม -เท่ียงคืน ด้าน ผู้ว่าฯ มาใช้สิทธิแล้ว 
 เมื่อเวลำ 08.00 น.วันที่ 20 ธ.ค.2563 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5 และ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองขอนแก่น 
ภำยในวิทยำลัยเทคโนโลยีขอนแก่น นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต.พร้อมด้วย นำยสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.
ขอนแก่น,นำยอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น,นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐำนะ ผอ.กกต.
อบจ.ขอนแก่น ลงพ้ืนที่ตรวจสอบกำรจัดกำรเลือกตั้ง นำยก และ สมชิก สภำ อบจ.ขอนแก่น โดยได้ร่วมกันยืนตรง
เคำรพธงชำติ ก่อนที่จะตรวจสอบและสังเกตกำรณ์กำรจัดกำรเลือกตั้งของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จำกทั้ง 2 
หน่วยเลือกตั้งตำมระเบียบและขั้นตอนตำมที่ กกต.ก ำหนด ท่ำมกลำงประชำชนที่ทยอยเดินทำงมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขต เลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองขอนแก่น นำยสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้ใช้สิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้ง ตำมมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัยด้ำนสำธำรณสุขจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 อย่ำงเข้มงวด 
 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. กล่ำวว่ำ กกต.ประจ ำ จ.สมุทรสำคร ได้ยืนยันและได้ข้อสรุปใน
กำรจัดกำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรต่อไป ด้วยมำตรกำรที่เข้มงวดเป็นพิเศษ โดยเฉพำะกับกำรเฝ้ำระวังให้เต็มที่เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดขึ้นอีก ขณะที่บำงเขตเลือกตั้งหรือบำงหน่วยเลือกตั้งที่จะมีควำมเสี่ยงกรรมกำรประจ ำ
หน่วยสำมำรถประกำศงดกำรเลือกตั้งตำมมำตรำ 93 ตำม พรบ.เลือกตั้ง และก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 15 วันถ้ำ
ก ำหนดไม่ทันก็ให้เสนอ กกต.ขยำยระยะเวลำให้ได้ ดังนั้น ตอนนี้สรุปได้ว่ำกำรเลือกตั้งที่สมุทรสำครยังเดินหน้ำต่อไปแต่
จะท ำด้วยควำมระมัดระวังมำกที่สุด ส ำหรับเรื่องกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง อบจ.ภำพรวมทั้งประเทศ
นั้น ล่ำสุดวันนี้มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 122 เรื่อง เป็นส ำนวนที่เกี่ยวกับกำรทุจริตซื้อเสียง 40 เรื่องและจังหวัดที่มีเรื่อง
ร้องเรียนขณะนี้มีทั้งหมด 38 จังหวัด 
 ประธำน กกต.กล่ำวต่อว่ำ ขอให้ประชำชนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนั้นใช้ควำมระมัดระวังในกำรออกจำก
บ้ำนและรักษำระยะห่ำง เมื่อมำถึงหน่วยเลือกตั้ง ต้องปฎิบัติตำมขั้นตอนที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด เพรำะ เรำดูแลอย่ำงเต็มที่ 
ส ำหรับกำรรวบรวมคะแนนนั้นเมื้อปิดเวลำกำรลงคะแนนตอน 17:00 น. เจ้ำหน้ำที่จะเริ่มด ำเนินกำรนับคะแนน และจะ
ประกำศผลด้วยกำรติดคะแนนหน้ำหน่วย ประมำณ 19.00 – 20.00 น. และเมื่อมีกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนของแต่
ละหน่วยมำยัง หน่วยนับคะแนนกลำง คือที่ อบจ.ในแต่ละจังหวัด คำดว่ำจะรู้ผลกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้
ประมำณ 23.00 -24.00 น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1998099 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1998099
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20 ธันวำคม 2563 
"ประธาน กกต." ยัน "สมุทรสาคร" เดินหน้าจัดเลือกตั้ง อบจ. ใช้มาตรการกันโควิด-19 ขั้นสูง 
 

 
 
ประธานกกต.บอก สมุทรสาคร เดินหน้าเลือกตั้ง อบจ. ย้ าหาก เจ้าหน้าที่กังวล โควิด-19ระบาด แจ้งงดเลือกตั้งได้ 
ตามกฎหมาย 
         นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ให้สัมภำษณ์ที่ จ.ขอนแก่น 
ระหว่ำงกำรตรวจหน่วยเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และ นำยก อบจ. ต่อสถำนกำรณ์กำร
ระบำดไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่จ.สมุทรสำคร ที่ล่ำสุดพบผู้ติดเชื้อ รวมกว่ำ 548 คน และมีค ำสั่งล็อคดำวน์พ้ืนที่แล้ว ว่ำ 
กกต.ประจ ำ จ.สมุทรสำคร ยืนยันต่อกำรเดินหน้ำจัดกำรเลือกตั้งในพื้นที่ แต่ใช้มำตรกำรเฝ้ำระวังขั้นสูงสุด เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้แพร่กระจำยเชื้ออีก อย่ำงไรก็ตำมหำกบำงพ้ืนที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง กังวลว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงกำรแพร่
เชื้อ สำมำรถประกำศงดกำรเลือกตั้งตำมอ ำนำจของมำตรำ 93 ของกฎหมำยเลือกตั้ง และก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 
15 วันได้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจำกหน่วยเลือกตั้งว่ำให้เลื่อนกำรเลือกตั้งออกไป 
         "กำรเลือกตั้งที่ จ.สมุทรสำครยังด ำเนินกำรต่อตำมก ำหนดกำรเดิม ผมได้ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ิมควำม
ระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มำกที่สุด อย่ำงไรก็ดีขอให้ประชำชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งระมัดระวังและปฏิบัติตำม
มำตรกำร คือ รักษำระยะห่ำง เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้งต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด" นำยอิทธิพร กล่ำว 
       ประธำนกกต. กล่ำวด้วยว่ำ ส ำหรับกำรรวบรวมคะแนนนั้น เวลำ 17.00 น. ปิดหีบลงคะแนน จำกนั้น
เจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรนับคะแนน คำดว่ำเวลำ 19.00 – 20.00 น. ติดคะแนนหน้ำหน่วย จำกนั้นมีกำรรำยงำนผลกำร
นับคะแนนของแต่ละหน่วยมำยัง หน่วยนับคะแนนกลำงที่ อบจ.คำดว่ำจะรู้ผลกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ใน
เวลำ 23.00 น. 
         นำยอิทธิพล กล่ำวถึงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง อบจ. ว่ำล่ำสุดมีเรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง 
เป็นส ำนวนเกี่ยวกับกำรซื้อเสียง 40 เรื่อง มี 38 จังหวัดที่ส่งเรื่องร้องเรียน 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913183 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913183
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วันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2563 
เลือกตั้ง อบจ. : ปธ.กกต.คาดรู้ผลคะแนน 5 ทุ่ม-เที่ยงคืน วอนประชาชนเข้าคูหาใช้สิทธิ์ 
 

 
 
  
 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม ที่ผ่ำนมำ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต. ) กล่ำว
ภำยหลังลงพ้ืนที่ อ.เมือง อ.น้ ำพอง และอ.กระนวน จ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมกำรรับส่งมอบอุปกรณ์กำรเลือกตั้งและ บัตร
เลือกตั้ง ให้กับกรรมกำรประจ ำหน่วย เพ่ือใช้ในกำรจัดเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวำคม ว่ำ กำรส่งมอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยรวดเร็ว เพรำะ
กรรมกำรประจ ำหน่วยส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน จึงไม่เป็นห่วงอะไรในเรื่องนี้ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วง
กำรแพร่ระบำด ของเชื้อโควิด-19 ขอให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือในเรื่องกำรเว้นระยะห่ำง ช่วงกำรใช้สิทธิ์ อย่ำลืมสวม
หน้ำกำก ส่วนที่หน่วยเลือกตั้ง กกต. ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมไว้แล้ว มีกำรลดจ ำนวนผู้มีสิทธิ์ต่อหน่วยเลือกตั้งลงจำก
เดิม 800-1,000 คน เหลือ 600 คน เพรำะไม่อยำกให้เกิดกำรกระจุกตัวมำกไปและจะมีอำสำสมัครสำธำรณสุขมำช่วย
ตรวจวัดไข้ เจลล้ำงมือ รวมทั้งจัดช่องใช้สิทธิ์ส ำหรับคนที่มีอุณหภูมิสูง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_382381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_382381
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2019/12/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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20 ธ.ค. 2563 
"อิทธิพร"แจงเดินหน้าเลือกตั้งสมุทรสาครเน้นคุมเข้มข้ันสุด 
 

 
 
"อิทธิพร" ประธาน กกต.ยืนยันเดินหน้าเลือกตั้งสมุทรสาครต่อ พร้อมมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ป้องกันไม่ให้
ประชาชนได้รับผลกระทบ เผยมีการร้องเรียนเลือกตั้ง อบจ. 122 เรื่อง พบ 38 จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน 
 20 ธันวำคม 2563 ที่หน่วยเลือกตั้ ง 5-6   เขตกำรเลือกตั้ งที่  2 วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรจัดกำร
ขอนแก่น   บรรยำกำศช่วงก่อนกำรลงคะแนนเลือกตั้ง พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยซักซ้อมขั้นตอนกำรลงคะแนน
เลือกตั้ง  พร้อมมีมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังไวรัสโควิด 19 กันอย่ำงเข้มงวด   นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต.พร้อม
ด้วย นำยสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น  นำยอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น และนำงพัฒนำ
วดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐำนะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น ลงพ้ืนที่ตรวจสอบกำรจัดกำรเลือกตั้ง นำยก และ ส.
อบจ.ขอนแก่น   ร่วมตรวจสอบพร้อมสังเกตกำรณ์กำรจัดกำรเลือกตั้งของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จำกทั้ง 2 
หน่วยเลือกตั้งตำมระเบียบและข้ันตอนตำมที่ กกต.ก ำหนด  ท่ำมกลำงประชำชนที่ทยอยเดินทำงมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่ำง
ต่อเนื่อง  ส ำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขต เลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองขอนแก่น เป็นหน่วยที่นำยสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดขอนแก่น มีรำยชื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งด้วย  นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนประธำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง  กล่ำวว่ำ ในภำพรวมหน่วยเลือกตั้งได้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  โดยเฉพำะมำตรกำรเฝ้ำระวังไวรัส
โควิด 19    ส ำหรับสถำนกำรณ์ที่ จ.สมุทรสำคร ที่ได้รับรำยงำนว่ำมีผู้ติดไวรัสโควิด 19 จ ำนวน 548 รำย  ทำงจังหวัดได้
มีค ำสั่งจังหวัดสมุทรสำคร เรื่องมำตรกำรเฝ้ำระวังควบคุมโควิด - 19 ฉบับที่ 22 ให้ปิดสถำนทีช่ั่วครำวหลำยแห่งนั้น   
 นำยอิทธิพร  กล่ำวว่ำ ทำง กกต.ประจ ำ จ.สมุทรสำคร ยืนยันและได้สรุปว่ำกำรจัดกำรเลือกตั้งจะ
ด ำเนินกำรต่อไป  ด้วยมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังขั้นสูงสุด   เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดขึ้นอีก    แต่หำก
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งบำงเขตหรือบำงหน่วยเลือกตั้ง มีควำมกังวลว่ำจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่
ระบำด  คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยสำมำรถประกำศงดกำรเลือกตั้งตำมมำตรำ 93 ตำม พรบ.เลือกตั้งได้  และก ำหนด
วันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 15 วัน  ส ำหรับรำยละเอียดของ มำตรำ 93  คือ  ถ้ำกำรนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งใด ไม่
สำมำรถกระท ำได้ เนื่องจำกเกิดจลำจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่ำงอ่ืน ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง ประกำศงดกำรนับคะแนนส ำหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำหนดวัน และสถำนที่นับคะแนน ต่อไปโดยต้องไม่เกินสำมวัน นับแต่เหตุ
ดังกล่ำวสิ้นสุดลง  
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 "หำกทำงคณะกรรมกำรก ำหนดไม่ทันสำมำรถเสนอ กกต.ขยำยระยะเวลำกำรลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ได้   แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจำกหน่วยกำรเลือกตั้งว่ำจะเลื่อน  สรุปได้ว่ำกำรเลือกตั้งที่ จ.สมุทรสำครยังด ำเนินกำรต่อ
ตำมก ำหนดกำรเดิม ซึ่งได้ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มำกที่สุด" นำยอิทธิพร   กล่ำว
ส ำหรับเรื่องกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง อบจ.ภำพรวมทั้งประเทศนั้น  ล่ำสุดมีเรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง 
เป็นส ำนวนเกี่ยวกับกำรซื้อเสียง 40 เรื่อง   มี 38 จังหวัดที่ส่งเรื่องร้องเรียน  นอกจำกนี้ขอให้ประชำชนผู้มำใช้สิทธิ์
เลือกตั้งทุกคนนั้นใช้ควำมระมัดระวังในกำรออกจำกบ้ำน   รักษำระยะห่ำง เมื่อมำถึงหน่วยเลือกตั้ง ต้องปฏิบัติติตำม
ขั้นตอนที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด   ส ำหรับกำรรวบรวมคะแนนนั้น เวลำ 17.00 น. ปิดหีบลงคะแนน  จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะ
ด ำเนินกำรนับคะแนน  คำดว่ำเวลำ 19.00 20.00 น. ติดคะแนนหน้ำหน่วย จำกนั้นมีกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนของ
แต่ละหน่วยมำยัง หน่วยนับคะแนนกลำงที่ อบจ.คำดว่ำจะรู้ผลกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ในเวลำ 23.00 น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378810574 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378810574
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วันที่ 20 ธ.ค. 2563 
กกต.ชวนคนไทยไปเลือกตั้ง อบจ. เช้านี้ 
 

 
 
 ก่อนจะมีกำรเลือกตั้งในวันนี้แล้ว เมื่อวำนนี้นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบควำมเรียบร้อยในกำรแจกอุปกรณ์และสถำนที่ที่ใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือ อบจ.ทั่วประเทศ โดยประธำน กกต .ระบุว่ำ ทุกอย่ำงเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ทั้งกำรเลือกตั้งที่ต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม ลดกำรกระจุกตัวและเป็นไปตำมวิถีใหม่ ป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 ที่จัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงและมีช่องลงคะแนนส ำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงด้วย ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่ อสม.
ช่วยตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้ำงมือ 
 กรรมกำรกำรเลือกตั้งขอควำมร่วมมือผู้ออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปฏิบัติตัวตำมมำตรกำรสำธำรณสุขอย่ำง
เคร่งครัด และคำดว่ำจะมีผู้ออกมำใช้สิทธิ ร้อยละ 70 ขณะนี้เวลำนี้ มีเรื่องร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ ง
มำแล้ว 114 เรื่อง เป็นร้องเรียน 107 เรื่อง และ 7 กรณีที่เป็นเรื่องที่ กกต.พบเอง และเริ่มไต่สวนและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงบำงเรื่องแล้วด้วย และที่เป็นประเด็นสืบเนื่อง กับกำรพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ตลำดกลำงกุ้ง จังหวัด
สมุทรสำคร ทำงจังหวัดสมุทรสำคร ก็ได้ท ำควำมสะอำด ฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อ เพ่ือไม่ให้กระทบกับกำรออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อบจ. แต่ทั้งนี้หำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือ เหตุจ ำเป็นส ำคัญ ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กฎหมำยเปิดช่อง
ให้ระงับ หรือ เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้ แต่จะต้องประกำศวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 15 วั 
 ทำงด้ำนกำรดูแลรักษำควำมสงบกันบ้ำง ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 1 ระบุว่ำ ก่อจะมีกำรเลือกตั้งนำยก
และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ได้ก ำชับและให้ต ำรวจทุกพ้ืนที่กวดขันดูแลควำมสงบเรียบร้อยอย่ำงเต็มที่ 
โดยเฉพำะในจังหวัดที่มักมีควำมรุนแรงในเรื่องของกำรเลือกตั้ง ซึ่งก็ ได้สั่งให้เฝ้ำระวังและจับตำควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ 
และขอก ำลังต ำรวจจำกหน่วยงำนอ่ืนไปเสริมในจังหวัดที่จับตำมเพ่ิมอีกจังหวัดละ 3 กองร้อย เชื่อว่ำจะดูแลควำม
เรียบร้อยได้จนเสร็จสิ้นกำรลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ ทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เชิญชวนประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิของตัวเอง โดย
ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยเลือกตั้ง และมำตรกำรป้องกันโรค คือต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชน สวมหน้ำกำกอนำมัยไป
ด้วย โดยไปใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 17.00 น. ในหน่วยที่มีชื่ออยู่ รวมถึงต้องระวัง ไม่กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง
ท้องถิ่น อำทิ ห้ำมกระท ำให้บัตรเลือกตั้งช ำรุด เสียหำย บัตรเสีย รวมถึง ห้ำมถ่ำยภำพบัตรลงคะแนน หรือน ำออก
นอกจำกที่เลือกตั้งด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/456341 
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กกต.มั่นใจประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.แม้ COVID-19 กระทบ 
กกต.ม่ันใจประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.แม้ COVID-19 กระทบ ยืนยันยัน 'สมุทรสาคร' เดินหน้าจัด
เลือกตั้งใช้มาตรการป้องกันขั้นสูง กรมควบคุมโรคแนะพกปากกาไปเลือกตั้ง อบจ. เอง  
 

 
 
ภาพบรรยากาศคูหาเลือกตั้ง อบจ. ที่วัดศรีชมชื่น อ.วังสะพุง จ.เลย ในช่วงเช้าวันที่ 20 ธ.ค. 2563 
 20 ธ.ค. 2563 ในช่วงเช้ำวันนี้ (20 ธ.ค.) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) ให้สัมภำษณ์สื่อที่ จ.ขอนแก่น ระหว่ำงกำรตรวจหน่วยเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 
และ นำยก อบจ. ต่อสถำนกำรณ์กำรระบำดไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่จ.สมุทรสำคร ที่ล่ำสุดพบผู้ติดเชื้อ รวมกว่ำ 548 คน 
และมีค ำสั่งล็อคดำวน์พ้ืนที่แล้ว ว่ำ กกต.ประจ ำ จ.สมุทรสำคร ยืนยันต่อกำรเดินหน้ำจั ดกำรเลือกตั้งในพ้ืนที่ แต่ใช้
มำตรกำรเฝ้ำระวังขั้นสูงสุด เพ่ือป้องกันไม่ให้แพร่กระจำยเชื้ออีก อย่ำงไรก็ตำมหำกบำงพ้ืนที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง กังวลว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงกำรแพร่เชื้อ สำมำรถประกำศงดกำรเลือกตั้งตำมอ ำนำจของมำตรำ 93 ของกฎหมำย
เลือกตั้ง และก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 15 วันได้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจำกหน่วยเลือกตั้งว่ำให้เลื่อนกำร
เลือกตั้งออกไป 
 "กำรเลือกตั้งที่ จ.สมุทรสำครยังด ำเนินกำรต่อตำมก ำหนดกำรเดิม ผมได้ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ิมควำม
ระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มำกที่สุด อย่ำงไรก็ดีขอให้ประชำชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งระมัดระวังและปฏิบัติตำม
มำตรกำร คือ รักษำระยะห่ำง เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้งต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด" นำยอิทธิพร กล่ำว 
 ประธำนกกต. กล่ำวด้วยว่ำ ส ำหรับกำรรวบรวมคะแนนนั้น เวลำ 17.00 น. ปิดหีบลงคะแนน จำกนั้น
เจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรนับคะแนน คำดว่ำเวลำ 19.00 – 20.00 น. ติดคะแนนหน้ำหน่วย จำกนั้นมีกำรรำยงำนผลกำร
นับคะแนนของแต่ละหน่วยมำยัง หน่วยนับคะแนนกลำงที่ อบจ.คำดว่ำจะรู้ผลกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ใน
เวลำ 23.00 น. 
 นำยอิทธิพล กล่ำวถึงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง อบจ. ว่ำล่ำสุดมีเรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง 
เป็นส ำนวนเกี่ยวกับกำรซื้อเสียง 40 เรื่อง มี 38 จังหวัดที่ส่งเรื่องร้องเรียน 
 ส่วนที่เขตเลือกตั้งที่ 7 อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) เดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตรวจติดตำมสั่งเกตกำรณ์กำรเลือกตั้งสมำชิกและนำยก อบจ. 
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 ทั้งนี้ นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวถึงกรณีที่ประชำชนแสดงควำมกังวลเรื่องกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 จะส่งผล
กระทบต่อกำรเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ ว่ำ สถำนกำรณ์ โควิด-19 อยู่กับเรำมำนำนแล้ว ซึ่งกกต.เอง ก็ได้เตรียมกำรรับมือมำ
นำนตั้งแต่ครั้งที่มีกำรเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดล ำปำง โดยใช้มำตรกำรกำรเลือกตั้งในระหว่ำงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 และกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็ใช้มำตรกำรเดียวกัน 
 นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวว่ำ ส ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสำครคิดว่ำอำจจะท ำให้ประชำชน
ควำมกังวลแต่อย่ำงไรก็ตำมหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยนั้นควำมหนำแน่นของผู้มำใช้สิทธิ์มีน้อย เนื่องจำกเรำเพ่ิม
หน่วยเลือกตั้งให้มำกขึ้น อีกทั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยได้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของทำงกกต . จึงคิดว่ำไม่น่ำจะมีปัญหำ
อะไร แต่เพียงอำจจะท ำให้บำงคนชั่งใจที่จะออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เชื่อว่ำน่ำจะมำจำกสำเหตุนี้ส่วนหนึ่ง 
 นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีกำรทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีกำรรำยงำนจำกทำงส ำนักงำนกกต. ว่ำมี
กำรจับกุมผู้น ำเงินมำซื้อสิทธิ์ ในหลำยจังหวัด แต่เรื่องเหล่ำนี้หน่วยงำนที่รับผิดชอบที่จะด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำผิดต่อ
พระรำชบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญ ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นกับนำยกฯครั้งนี้ประชำชนก็สำมำรถไปแจ้งควำมร้อง
ทุกข์กับทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองและเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจโดยตรงได้ 
 เมื่อถำมถึงผลกระทบจำกโควิด-19 ครั้งนี้จะท ำให้เปอร์เซ็นต์ของผู้มำใช้สิทธิ์ลดลงหรือไม่ นำยเลิศวิโรจน์ 
กล่ำวว่ำ ตนเชื่อว่ำโควิด-19 น่ำจะมีส่วนที่ท ำให้ผู้มำใช้สิทธิ์น้อยกว่ำที่คำดกำรณ์แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้ง
นี้ถือเป็นกำรเลือกตั้งครั้งแรกหลังจำกที่ไม่มีมำนำนหลำยปี แต่เชื่อว่ำกำรประชำสัมพันธ์ของกกต. ที่ด ำเนินกำรในวันดี
เดย์นั้นน่ำจะส่งผล ให้ประชำชนมีควำมตื่นตัวโดยเฉพำะประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ ส่วนคนที่ไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ตัวเองแล้ว
กลับไปใช้สิทธิ์คิดว่ำคงได้รับข้อมูลข่ำวสำรล่วงหน้ำพอสมควร เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ของกกต. ท ำได้ดีในกำรที่ให้
ประชำชนกลับมำใช้สิทธิ์ที่บ้ำน  
 เมื่อถำมว่ำประเมินว่ำครั้งนี้จะมีผู้มำใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวว่ำตนไม่แน่ใจว่ำควรประเมิน
หรือไม่ แต่โดยปกติกำรเลือกตั้งทั่วไปที่เปรียบเทียบกันนั้นอยู่ในระดับประมำณ 70% 
กรมควบคุมโรคแนะพกปำกกำไปเลือกตั้ง อบจ. เอง  
 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2563 นพ.โอภำส กำรย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ำวถึงกำรเลือกตั้งองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ใน จ.สมุทรสำคร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ภำยหลังจำกพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
หรือ โควิด-19  
 นพ.โอภำส กล่ำวว่ำตนขอเชิญชวนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ไปใช้สิทธิ แต่ขอเน้นย้ ำเรื่องกำรสวม
หน้ำกำกอนำมัย 100% ตลอดเวลำ แม้เจ้ำหน้ำที่ที่คูหำเลือกตั้งจะเตรียมหน้ำกำกอนำมัยไว้ให้ แต่ขอให้เตรียมไปเองจะ
ดีที่สุด 
 กำรต่อแถวเข้ำคูหำเลือกตั้ง ขอให้เว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร โดยปกติแล้วอำจมีประชำชนที่ไป
เลือกตั้งในช่วงใกล้ปิดหีบ ซึ่งท ำให้เกิดควำมแออัด ดังนั้นครั้งนี้ขอให้ประชำชนเดินทำงไปตั้งแต่เช้ำ เพ่ือลดควำมแออัด 
และเตรียมล้ำงมือด้วยน้ ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ด้วย 
 นอกจำกนี้ประชำชนอำจมีกำรเตรียมปำกกำส่วนตัวไปด้วยก็จะดี เพ่ือลดกำรสัมผัสสิ่งที่ใช้ร่วมกันหลำยคน 
ส่วน จ.สมุทรสำคร ยังสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ ไม่มีค ำสั่งให้ยกเลิก แต่ขอให้เน้นย้ ำในกำรใช้มำตรกำรป้องกันโรคอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือควำมปลอดภัยมำกที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://prachatai.com/journal/2020/12/90889 
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 กกต.รณรงค์โค้งสุดท้ำยเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 7 ขอนแก่น ต้องได้มำกกว่ำ 71 % ยืนยันจัดกำรเลือกตั้ง
อย่ำงเป็นกลำง ยึดมั่นในกฎหมำยปรำศจำกกำรชี้น ำ    FacebookTwitterLINE เมื่อเวลำ 08.30 น.วันที่ 20 ธ.ค. ที่
หอประชุมอเนกประสงค์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. นำยสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.
ขอนแก่น พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น นำยอภินันท์ จันทร์อุประ ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น พร้อมคณะ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัด และผู้บริหำร กกต.ร่วมกันมำเปิดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ำยเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.
ขอนแก่น แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยมีนักเรียน นักศึกษำ ข้ำรำชกำร ศส.ปชต. อสม. พลังมวลชนทุกเครือข่ำย ประมำณ 
2,000 คน หลังจำกนั้น นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต.เป็นประธำนเปิด โดยหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้ง พร้อม
กับลั่นฆ้องชัยเปิดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ำยกำรเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 
ที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 22 ธันวำคม 2562 หลังศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมำชิกภำพ ส.ส.นำยนวัธ เตำะเจริญ
สุข พรรคเพ่ือไทย สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 16 ตุลำคมที่ผ่ำนมำ หลังศำลชั้นต้นพิพำกษำให้ประหำรชีวิตกรณีจ้ำงวำนฆ่ำอดีต
ปลัด อบจ.ขอนแก่น จำกนั้นผู้เข้ำร่วมกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ให้ประชำชนชำว อ.หนองเรือ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ใน
วันอำทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2562 ไปตำมถนนสำยหลักของอ ำเภอหนองเรือ พร้อมแจกเอกสำร ประชำสัมพันธ์ พ่ือให้เข้ำใจ
ขั้นตอนกำรเลือกตั้ง และกำรลงคะแนน โดยรับบัตรใบเดียว กำเบอร์เดียว นำยอภินันท์ จันทร์อุประ ผอ.สนง.กกต.
ขอนแก่น กล่ำวว่ำ เลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น แทนต ำแหน่งที่ว่ำง คือ อ.มัญจำคีรี ผู้มีสิทธิ์ 57,790 คน อ.หนองเรือ ผู้มี
สิทธิ์ 74,779 คน รวม 132,569 คน จ ำนวนหน่วยเลือกตั้งรวม 271 หน่วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คือ นำยธนิก มำสีพิทักษ์ 
เพ่ือไทย นำยสมศักดิ์ คุณเงิน พลังประชำรัฐ พ.ต.อ.กิตติกูร กำญจนสกุล เสรีรวมไทย นำยสุทัศน์ ผลบุญ พัฒนำชำติ ใน
ส่วน นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. กล่ำวว่ำ จำกท่ีเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น พบว่ำประชำชน
ตื่นตัวที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ เพรำะได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีเหมือนให้ค ำมั่นสัญญำว่ำในวันอำทิตย์ 22 ธ.ค.นี้
จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจ ำนวนมำก เพ่ือใช้สิทธิ์ รักษำสิทธิ์ เลือกคนดีเข้ำสภำ กกต.มีควำมพร้อมในกำรจัดเลือกตั้ง
ครั้งนี้อย่ำงมำก โดยอบรมเจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยครั้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง ซึ่งได้ก ำชับให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ รัดกุมที่สุดยึดมั่นกฎหมำย ปรำศจำกกำรชี้น ำ โดยผู้มีสิทธิ์
ประมำณ 1.3 แสนคน กำรเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่ำ 71 % เมื่อโค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ำยเพรำะเหลือเวลำ 46 ชั่วโมง 
ก็จะมีเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อ.หนองเรือ อ.มัญจำคีรี รวมพลังออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มำกที่สุด โดย
เลือกตั้งคนดีเข้ำสภำ เพรำะเลือกตั้งคือพลังของประเทศ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khonkaenlink.info/home/news/9556.html 
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ประธานกกต.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งอบจ.ภาคอีสาน คาดรู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่ม 
วันเสำร์ ที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 19.36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต.ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์อีสาน มีเรื่องร้อง 11 เรื่อง ยันพร้อมเลือกอบจ. หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถ
ย้ายหน่วย หรือระงับการเลือกตั้งได้ เชื่อม่ันจัดเลือกตั้งระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ คาดรู้ผล 2 ทุ่ม 
 วันที่ 19 ธ.ค. 63 ที่หอประชุมอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น นำยอภินันท์ จันทร์อุปละ 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดขอนแก่น นำงพัฒนำวดี วิริยะปิยะ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
และคณะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจและสังเกตกำรณ์กำรส่งมอบวัสดุประจ ำหน่วยประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ส ำหรับกำร
เลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดยมีกำรแจกจ่ำยหีบบัตร 
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง และกำรเตรียมหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะแจกก่อนวันเลือกตั้งเป็นเวลำ 1 วัน โดยจะส่งมอบให้กรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง กปน. ได้มำตรวจรับอุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หีบ และบัตรเลือกตั้ง ว่ำมีกำรประทับตรำ มีจ ำนวน
ครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้จัดกำรเลือกตั้งในหน่วยนั้นหรือไม่ ทั้งนี้ ได้ก ำหนดให้ที่ว่ำกำร อ.เมื องขอนแก่น เป็น
สถำนที่อ ำนวยกำรเลือกตั้ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้งทยอยเดินทำงเข้ำรับมอบอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงพร้อม
เพรียง 
 นำยอิทธิพร เปิดเผยว่ำ จำกกำรตรวจเยี่ยมพบว่ำกำรแจกวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเป็นไป
อย่ำงเรียบร้อย รวดเร็ว ไม่มีเรื่องที่น่ำเป็นห่วง ซึ่งจะเห็นได้ว่ำควำมคึกคัก และควำมตื่นตัวของเจ้ำหน้ำที่ที่ล้วนมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนประจ ำหน่วยเลือกตั้งมำแล้ว ท ำให้กำรตรวจสอบ และกำรรับมอบอุปกรณ์ประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง ที่ส่งมอบให้กับเจ้ำหน้ำที่วันนี้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ส่วนที่ขณะนี้อยู่ ในช่วงกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส covid-19 นั้น ขอให้ประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ใช้ควำมระมัดระวังด้วยกำรเว้นระยะห่ำงของผู้มำใช้สิทธิ์ สวม
หน้ำกำกผ้ำ/หน้ำกำกอนำมัย ปฏิบัติตนอย่ำงเคร่งครัด โดยหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยได้เตรียมควำมพร้อม โดยจัดหน่วย
เลือกตั้งให้มีควำมแออัดน้อยลง ลดจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์ในแต่ละหน่วยจำกเดิมประมำณ 800-1,000 คน ให้เหลือประมำณ 
600 คน เนื่องจำกไม่ต้องกำรให้มีกำรกระจุกตัวของผู้คนเป็นจ ำนวนมำก และยังมี อสม. มำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรวัดไข้ กำรจัดเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และมีช่องทำงพิเศษส ำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงส ำหรับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
ด้วย ได้ 
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 ต่อข้อถำมหำกย้ำยหน่วยเลือกตั้งในกรณีเกิดเหตุส ำคัญหรือ เหตุฉุกเฉิน   ประธำนกกต. กล่ำวว่ำ   ข้อ
กฎหมำยเปิดช่องให้ย้ำยหน่วยเลือกตั้ง หรือระงับกำรเลือกตั้งได้ หำกพิจำรณำแล้วว่ำเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุส ำ คัญ 
ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถประกำศให้เลื่อนวันเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องประกำศวันเลือกตั้งใหม่ภำยใน 
15 วัน ส่วนในกรณีนี้นั้นยังไม่มีกำรระงับแต่อย่ำงใด แต่ต้องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดว่ำควบคุมได้หรือไม่ และ
เชื่อว่ำหำกทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือเฝ้ำระวังด้วยกัน ไม่น่ำจะมีปัญหำแต่อย่ำงใด 
 ประธำน กกต. กล่ำวอีกว่ำ ส่วนปัญหำเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่ภำคอีสำนนั้น จำกกำรตรวจเยี่ยม 3 จังหวัด
พบว่ำ จ.มหำสำรคำม 1 เรื่อง จังหวัดขอนแก่น 2 เรื่อง  จังหวัดร้อยเอ็ด 8 เรื่อง ภำพรวมทั่วประเทศเมื่อวำนที่ผ่ำนมำ
ได้รับรำยงำนว่ำมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 114 เรื่อง เป็นค ำร้อง 107 เรื่อง เป็นเรื่องควำมที่ปรำกฏต่อ กกต. 7 กรณี 
ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงตรวจสอบข้อเท็จจริง และไต่สวนข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหำกพบว่ำเป็นจริงจะต้องเข้ำสู่กระบวนกำร
สืบสวนไต่สวนของ กกต.ในขั้นตอนต่อไป 
 นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ กำรที่ประชำชนตื่นตัวในกำรที่มำใช้สิทธิ์อำจเป็นเพรำะไม่ได้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นมำ
นำนและอยำกเน้นย้ ำว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มำใช้สิทธิ์จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบคนละสีกันโดย 1 ใบใช้ส ำหรับเลือก
นำยกและอีก 1 ใบเลือกสมำชิก อบจ.ซึ่งในกำรนับคะแนนคำดว่ำที่หน้ำหน่วยเลือกตั้งจะแล้วเสร็จประมำณ 20.00 น. 
จำกนั้นจะส่งผลคะแนนไปรวมที่จังหวัดคำดว่ำจ ะเสร็จประมำณ 23.00น.-24.00 น.ก็จะทรำบผล 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/539755 
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กกต.คุมเข้ม ส่งมอบหีบเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ.พิจิตร 
19 ธันวำคม 2563 - 16:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. ลงพื้นที่ตรวจการส่งมอบหีบเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ. ที่จังหวัดพิจิตร เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ
กันมากๆ ยืนยัน ยังไม่พบปัญหาการทุจริต 
  วันที่  19 ธ.ค. 2563 ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอเมือง จ.พิจิตร ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จำกส่วนกลำง เดินทำงลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมกำรส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์จัดกำร
เลือกตั้งนำยก อบจ. และ สจ. ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (20 ธ.ค. 2563) พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี  ร.ต.อ.สุชีพ  จำดย่ำน
ขำด  ผู้อ ำนวยกำร กกต. พิจิตร นำยไชยยำ สมถวิล นำยอ ำเภอเมืองพิจิตร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบด้วย 
ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้งกว่ำ 100 หน่วย จำก 6 เขตในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองพิจิตร เดินทำงมำรับอุปกรณ์จัดกำร
เลือกตั้ง เช่น หีบรับบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง  รวมถึงอุปกรณ์ในกำรป้องกันโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์  บรรยำกำศ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
   ศ.ดร.สันทัด  กล่ำวว่ำ.. กำรเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ เป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรก หลังว่ำงเว้นมำ 6 – 7 
ปี  และมีควำมใกล้ชิดกับประชำชน จึงขอให้ออกมำใช้สิทธิกันมำกๆ เพ่ือเลือกคนดี มีควำมสำมำรถ เข้ำมำบริหำร
ท้องถิ่น  อย่ำลืมเตรียมบัตรประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้และมีเลขประจ ำตัว 13 หลัก มำเป็นหลักฐำนใน
กำรใช้สิทธิด้วย 
 ส่วนกำรป้องกันกำรทุจริตเลือกตั้งนั้น มองว่ำ กำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งตัวผู้สมัครเป็นคนในท้องถิ่น 
ผู้ใช้สิทธิ์เป็นคนในท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้งแต่ละหน่วยก็เป็นคนในท้องถิ่น จะท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ควำมสุจริต ขณะที่ กกต. มีมำตรกำรต่ำงๆ ทั้งกำรท ำควำมเข้ำใจกับผู้สมัคร กำรรณรงค์กำรเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส กำร
จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่ำนมำเป็นไปด้วยควำมปกติ ส่วนคืนนี้ซึ่งเรียกว่ำเป็นคืนหมำหอน 
กกต. ได้บูรณำกำรกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและทุกฝ่ำยร่วมกันสอดส่องอย่ำงเต็มที่...ซึ่ง  ผอ.กกต.พิจิตร คำดว่ำ กำรนับผล
คะแนนเลือกตั้งน่ำจะแล้วเสร็จ ทรำบผลกำรเลือกตั้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรในเวลำประมำณ  21.00 น.  หำกมีข้อสงสัย 
สำมำรถโทรสอบถำมได้ที่สำยด่วน 1444  เลือกตั้ง อบจ.พิจิตร ร่วมกันใช้สิทธิอย่ำงสุจริตโปร่งใส 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452425 
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20 ธันวำคม 2563 10:30 น.    
เลือกตั้งนายก อบจ.ตราด คึกคัก "ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย" ระบุปัญหาโควิด 19 ที่สมุทรสาครไม่เป็นอุปสรรค ปชช.
ตื่นตัวม่ันใจ  
 

 
 
 เมื่อเวลำ 07.45 น.วันที่ 20 ธ.ค.63 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 3 ศำลำหมู่บ้ำนป่ำหมำก 
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตรำด นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรเลือกตั้ง เดินทำงมำมำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกอบจ.
ตรำดและสมำชิกสภำอบจ.ตรำด มีนำยภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่ำรำชกำรจ.ตรำด นำยบัณฑิต วงษำ ผู้อ ำนวยกำร
เลือกตั้งจ.ตรำด พร้อมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเลือกตั้งจ.ตรำดร่วมต้อนรับ 
 โดยนำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย มำตรวจรำยชื่อและดูภำพผู้สมัครเลือกตั้งนำยกอบจ.ตรำดและสมำชิกสภำ
อบจ.ตรำดในเขตที่ 3 และแสดงหลักฐำนบัตรประชำชนกับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกนำยกอบจ.
ตรำดและอีกใบเลือกสมำชิกสภำอบจ.ตรำด และน ำมำหย่อนในหีบบัตร 
 หลังจำกนั้น นำยธวัชชัย กล่ำวว่ำ ได้เลือกนำยกอบ จ.ตรำดที่ชอบและสมำชิกสภำอบจ.ตรำดเพ่ือมำท ำ
หน้ำที่แล้ว และมั่นใจว่ำจะได้คนดีเข้ำมำท ำงำนให้ประชำชนชำวตรำด 
 นำยธวัชชัย กล่ำวว่ำ ภำพรวมของกำรเดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้งของประชำชนในแต่จังหวัดนั้นมั่นใจว่ำจะ
มีผู้มำลงใช้สิทธิตำมเป้ำหมำยเพรำะก่อนหน้ำนี้ก็หวั่นว่ำจะมำน้อย แต่หลังจำก2 สัปดำห์มีกำรโหมประชำสัมพันธ์จำก
สื่อมวลชน จำกผู้สมัครและอำสำเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่มำกขึ้นจึงท ำให้ประชำชนตื่นตัว ส่วนสถำนกำรณ์น่ำจะดีเพรำะ
กำรร้องเรียนแม้จะมีแต่มีไม่มำกและทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้งในแต่จังหวัดสำมำรถดูแลและแก้ไขได้ รวมทั้งปัญหำผู้มี
อิทธิพลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกำรแข่งขันเข้มข้น ทำงจังหวัดสำมำรถดูแลให้เกิดควำมเรียบร้อยได้ หรือกำรซื้อ
สิทธิขำยเสียงก็ยังไม่มีรำยงำน อย่ำงไรก็ตำมเป็นหน้ำที่ของต ำรวจที่จะต้องด ำเนินอำญำหำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิด 
นอกจำกนี้ในเรื่องกำรร้องเรียนหำกมีก็จะเข้ำไปตรำวจสอบทันที และเรื่องที่มีพรรคกำรเมืองระดับชำติมำสนับสนุนนั้น 
ก็ไม่ห่วงเช่นกัน” 
 “ในส่วนของปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 19 ในจ.สมุทรสำครนั้น ไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคใดๆ
สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจ.สมุทรสำครก็มีมติให้จัดกำรเลือกตั้งต่อไปได้ 
และหำกมีปัญหำเกิดขึ้น ทำงกปน.(คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง)สำมำรถออกค ำสั่งในกำรแก้ปัญหำได้ ซึ่งมั่นใจ
ว่ำจะจัดกำรได้ไม่ให้เกิดอุปสรรค”นำยธวัชชัย 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201220/8a21447e65ec3b1983e519aa5837c6fc4f9133be61ae4e9700a144110456e867.jpg?itok=u-KZclq0
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201220/c9cb1006c81b22f2c99bcb8d657fa56212a0b7318ed0d6b5c78a00cfbb434696.jpg?itok=S7VCh07N
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 นำยธวัชชัย ยังได้กล่ำวถึงกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเทศบำลและอบต.ว่ำ หลังจำกจบกำรเลือกตั้งนำยก
อบจ.และสมำชิกอบจ.แล้วทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้งจะมีกำรประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมและจะหำรือกับ
กระทรวงมหำดไทยว่ำจะด ำเนินกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใด เพ่ือกก.ต.จะได้มีกำรประกำศก ำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 19 กระจำยออกไปอนำจจะต้องมีกำรหำรือกันว่ำจะด ำเนินกำร
อย่ำงไรต่อไป แต่เชื่อว่ำ ศบค.จะสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดได้ 
 ส่วนนำยภิญโญ กล่ำวว่ำ ประชำชนชำวตรำดตื่นตัวในกำรเดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ จำกกำรที่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งออกมำหำเสียง และท ำให้ประชำชนสนใจมำกขึ้น ซึ่งอยำกจะประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนชำวตรำด
ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกๆ 
 ส ำหรับบรรยำกำศในกำรเดินทำงมำใช้สิทธิของประชำชนชำวตรำดตำมหน่วยเลือกตั้งต่ำงๆพบว่ำในช่วง 
08.00-09.00 น.ยังไม่คึกคักมำกนัก แต่ทะยอยมำเรื่อยๆคำดว่ำจะคึกคักในช่วงก่อนเที่ยงโดยอำกำศเย็นและมีลมแรง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/205699 
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20 ธันวำคม 2563 - 14:14 น. 
เลือกตั้งอบจ.ตราดคึกคักแต่เช้า ธวัชชัย เทอดเผ่าไทยมาลงคะแนนที่ได้บอกได้คนที่ชอบและท างานได้ 
 

 
 
เลือกตั้งนายกอบจ.ตราดคึกคักแต่เช้า,ธวัชชัย เทอดเผ่าไทยมาลงคะแนนที่ได้บอกได้คนที่ชอบและท างานได้ ,ระบุ
ปัญหาโควิด 19 ที่สมุทรสาครไม่เป็นอุปสรรค และประชาชนตื่นตัวม่ันใจใช้สิทธิมาก  
 เวลำ 07.45 น.วันที่ 20 ธันวำคม 2563 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 3 ศำลำหมู่บ้ำนป่ำ
หมำก ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตรำด นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรเลือกตั้ง เดินทำงมำมำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยก
อบจ.ตรำดและสมำชิกสภำอบจ.ตรำด มีนำยภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่ำรำชกำรจ.ตรำด นำยบัณฑิต วงษำ ผู้อ ำนวยกำร
เลือกตั้งจ.ตรำด พร้อมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเลือกตั้งจ.ตรำดร่วมต้อนรับ  
 โดยนำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย มำตรวจรำยชื่อและดูภำพผู้สมัครเลือกตั้งนำยกอบจ.ตรำดและสมำชิกสภำ
อบจ.ตรำดในเขตที่ 3 และแสดงหลักฐำนบัตรประชำชนกับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกนำยกอบจ.
ตรำดและอีกใบเลือกสมำชิกสภำอบจ.ตรำด และน ำมำหย่อนในหีบบัตร  
 หลังจำกนั้น นำยธวัชชัย กล่ำวว่ำ ได้เลือกนำยกอบจ.ตรำดที่ชอบและสมำชิกสภำอบจ.ตรำดเพ่ือมำท ำ
หน้ำที่แล้ว และมั่นใจว่ำจะได้คนดีเข้ำมำท ำงำนให้ประชำชนชำวตรำด  
 นำยธวัชชัย กล่ำวว่ำ ภำพรวมของกำรเดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้งของประชำชนในแต่จังหวัดนั้นมั่นใจว่ำจะ
มีผู้มำลงใช้สิทธิตำมเป้ำหมำยเพรำะก่อนหน้ำนี้ก็หวั่นว่ำจะมำน้อย แต่หลังจำก2 สัปดำห์มีกำรโหมประชำสัมพันธ์จำก
สื่อมวลชน จำกผู้สมัครและอำสำเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่มำกขึ้นจึงท ำให้ประชำชนตื่นตัว ส่วนสถำนกำรณ์น่ำจะดีเพรำะ
กำรร้องเรียนแม้จะมีแต่มีไม่มำกและทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้งในแต่จังหวัดสำมำรถดูแลและแก้ไขได้ รวมทั้งปัญหำผู้มี
อิทธิพลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกำรแข่งขันเข้มข้น ทำงจังหวัดสำมำรถดูแลให้เกิดควำมเรียบร้อยได้ หรือกำรซื้อ
สิทธิขำยเสียงก็ยังไม่มีรำยงำน อย่ำงไรก็ตำมเป็นหน้ำที่ของต ำรวจที่จะต้องด ำเนินอำญำหำกพบว่ำมี กำรกระท ำผิด 
นอกจำกนี้ในเรื่องกำรร้องเรียนหำกมีก็จะเข้ำไปตรำวจสอบทันที และเรื่องที่มีพรรคกำรเมืองระดับชำติมำสนับสนุนนั้น 
ก็ไม่ห่วงเช่นกัน” 
 “ในส่วนของปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 19 ในจ.สมุทรสำครนั้น ไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคใดๆ
สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจ.สมุทรสำครก็มีมติให้จัดกำรเลือกตั้งต่อไปได้ 
และหำกมีปัญหำเกิดขึ้น ทำงกปน.(คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง)สำมำรถออกค ำสั่งในกำรแก้ปัญหำได้ ซึ่งมั่นใจ
ว่ำจะจัดกำรได้ไม่ให้เกิดอุปสรรค”นำยธวัชชัย  
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 ส่วนนำยภิญโญ กล่ำวว่ำ ประชำชนชำวตรำดตื่นตัวในกำรเดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ จำกกำรที่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งออกมำหำเสียง และท ำให้ประชำชนสนใจมำกขึ้น ซึ่งอยำกจะประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนชำวตรำด
ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกๆ… 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452519 
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ที่ จ.ตราด นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 
ศาลาหมู่บ้านป่าหมาก ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด เพื่อตรวจสอบรายชื่อและดูภาพผู้สมัคร ก่อนแสดงหลักฐาน
บัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิในการเลือกนายก อบจ.และ ส.อบจ. 
 พร้อมบอกว่ำ ภำพรวมของกำรเดินทำงออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งของประชำชนทั่วทั้งประเทศน่ำจะเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ เนื่องจำกในช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้งประมำณ 2 สัปดำห์ ได้มีกำรโหมประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ออกมำใช้สิทธิของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนปัญหำกำรร้องเรียนในภำพรวมยังมีไม่มำกนัก ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
สำมำรถดูแลและแก้ไขได้ รวมทั้งปัญหำผู้มีอิทธิพลที่มีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดที่มีกำรแข่งขันเข้มข้นสูง 
 ส่วนปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ใน จ.สมุทรสาคร เชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการ
ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน ทั้งนี้ หลังจากจบการเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.แล้ว
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะหารือกับกระทรวงมหาดไทยว่าจะด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใดต่อไป  
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000129567 
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20 ธ.ค. 2563 
บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.ตราด มีความคึกคักตั้งแต่เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ขณะที่ นาย 
ธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาใช้สิทธิฯ พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ที่ด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันโควิด – 19 
 

 
              
 (20 ธ.ค. 63) บรรยำกำศกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด  และนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดตรำด มีควำมคึกคัดตั้งแต่ก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 ต ำบลวัง
กระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด ของเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ศำลำบ้ำนป่ำหมำก นำยธวัชชัย เทิดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้
เดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโดยมี นำยภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ตรำด นำยบัณฑิต วงษำ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรำด ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ ที่มีกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 (โควิด-19)  ก่อนเดินทำงไป
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด  เพ่ือรับฟังปัญหำและอุปสรรคกำร
จัดกำรเลือกตั้ง ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด 
            นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวว่ำ กำรเดินทำงมำครั้งนี้ นอกจำกกำรเกดินทำงมำใช้
สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วยังให้ก ำลังใจเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน พร้อมได้มำตรวจควำมพร้อมในกำรเลือกตั้ง ซึ่งจำกกำรลง
พ้ืนที่ในหลำยพ้ืนที่พบว่ำมีควำมพร้อม ยังไม่พบปัญหำอุปสรรคใดๆ เชื่อว่ำกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีควำมพร้อมโดยเฉพำะกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)  ตำมท่ีกระทรวง 
 สำธำรณสุขก ำหนดไว้ ส่วนกรณีของจังหวัดสมุทรสำคร ที่พบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 มติของคณะกรรมกำรควบคุมโรคจังหวัดยังคงให้มีกำรจัดกำรเลือกตั้งต่อไป  ทั้งนี้หำกพบปัญหำ ทำง กปน.
(คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง) สำมำรถออกค ำสั่งในกำรแก้ปัญหำได้ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมกำรจัดกำร
เลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ทั่วประเทศ คงไม่มีปัญหำอะไร  
 
อ้ำงอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201220124711237 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201220124711237
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/20/443ab8fdbae770f38c58d1988c08e513_small.jpg
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20 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:24 น.       
เปิดหีบแล้ว'คนเชียงใหม่'ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนแบบนิวนอร์มอล 
   

 
 
 20 ธ.ค.2563  ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 52 พุทธสถำน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ นำยปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะ พร้อมด้วยนำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.พิเชษฐ จิ
ระนันตสิน ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้อง เดินทำงตรวจเยี่ยมกำรจัดกำรเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเปิด
หีบเลือกตั้ง โดยบรรยำกำศกำรออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์เป็นระยะ มี
กำรตรวจวัดไข้ และคัดกรองก่อนเข้ำไปใช้สิทธิ์ตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังโควิด-19 โดยนำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำร
เลือกตั้งกล่ำวว่ำ ภำพรวมกำรจัดกำรเลือกตั้ง อบจ.ทั้งประเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี และพบ 3 จังหวัดที่มีกำร
จับกุมผู้ท ำผิดในเรื่องกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง และผู้ต้องหำรับสำรภำพ คือ จ.สุโขทัย กำญจนบุรี และนครปฐม  ส่วนที่
เชียงใหม่ยังไม่มีร้องเรียน 
 ส่วนกำรจัดกำรเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสำครที่พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ยังคงจัดกำรเลือกตั้งปกติตำม
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของกระทรวงสำธำรณสุข ขอให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์โดยสวมหน้ำกำกอนำมัย ไม่
จ ำเป็นต้องพกปำกกำมำเองแต่หำกจะใช้เป็นส่วนตัวก็น ำมำได้แต่ต้องเป็นปำกกำสีน้ ำเงิน อย่ำงไรก็ตำมยังคำดหวังว่ำจะ
มีผู้ออกมำใช้สิทธิ์ร้อยละ 75  
 ขณะที่นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์โควิด-19 หลังพบผู้
ติดเชื้อที่สมุทรสำครว่ำ เชียงใหม่มีกำรยกระดับเฝ้ำระวังเข้มอยู่แล้วก่อนหน้ำตั้งแต่ทีมระดับชุมชน รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ 
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร ศบค.ก ำหนดซึ่งเข้มงวดมำตั้งแต่สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ส่วนกำรเลือกตั้งของ อบจ.ก็มีกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรแบบ NewNormal อยู่แล้ว จึงขอให้ควำมเชื่อมั่นกับประชำชนทุกคน ซึ่งวันนี้คณะกรรมกำรควบคุมโรค
จะมีกำรประชุมเพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ และตรวจคัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงที่เดินทำงมำจำกพ้ืนที่เสี่ยงด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87386 
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เชียงใหม่เปิดหีบเลือกตั้ง อบจ.แล้ว ภาพรวมเรียบร้อย พร้อมเข้มมาตรการโควิด-19 

 

 
 
เชียงใหม่ - เชียงใหม่เปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว กรรมการเลือกตั้ง พร้อมผู้ว่า
ฯ เชียงใหม่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง พบภาพรวมเรียบร้อยดี เน้นย้ ามาตรการป้องกันโควิด -19 เข้มงวด ทั้งสวม
หน้ากากอนามัย และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ 
 วันนี้ (20 ธ.ค. 63) นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมนำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ พลต ำรวจตรี พิเชษฐ จีระนันตะสิน ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนำยเกรียงไกร 
พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกันตรวจเยี่ ยมหน่วยเลือกตั้งในกำร
เลือกตั้งสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้ง 51 
มูลนิธิพุทธสถำนเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงก่อนที่จะเปิดให้ประชำชนใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลำ 08.00-17.00 น. วันนี้ 
 โดยพบว่ำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้มีกำรจัดเตรียมควำมพร้อมทุกอย่ำงเป็นที่
เรียบร้อยดีตั้งแต่ก่อนที่จะถึงวลำเปิดให้ประชำชนใช้สิทธิ รวมทั้งกำรเข้มงวดมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันโควิด -19 ทั้ง
ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง กำรเว้นระยะห่ำง กำรให้ทุกคนสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง และมี
กำรจัดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือไว้ให้บริกำรด้วย ซึ่งเมื่อถึงเวลำ 08.00 น.ที่เปิดให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เบื้องต้นพบว่ำ
บรรยำกำศไม่คึกคักมำกนัก มีประชำชนมำตรวจสอบรำยชื่อและใช้สิทธิค่อนข้ำงบำงตำ แต่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี 
 ทั้งนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวว่ำ จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์จัดกำรเลือกตั้งใน
ครั้งนี้จนถึงเวลำนี้พบว่ำภำพรวมทั้งประเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี มี 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย นครปฐม และ
กำญจนบุรี ที่มีกำรพบผู้กระท ำผิดและหลักฐำนกำรซื้อสิทธิขำยเสียงได้ของกลำงเงินสดจ ำนวนมำก ซึ่งผู้กระท ำผิดรับ
สำรภำพ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นไม่มีปัญหำใดๆ เลย ส่วนควำมเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
โควิด-19 นั้น เน้นย้ ำทุกหน่วยเลือกตั้งเข้มงวดมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันอย่ำงดี ทั้งกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เว้นยะยะ
ห่ำง และกำรใช้แอลกอฮอล์ล้ำงมือ จึงขอให้ประชำชนมั่นใจได้ โดยหำกบำงคนกังวลในเรื่องกำรใช้ปำกกำที่หน่วย
เลือกตั้งจัดไว้ให้ลงคะแนนก็สำมำรถน ำปำกกำส่วนตัวไปใช้ได้ แต่ต้องเป็นปำกกำน้ ำเงินเท่ำนั้น 
 ขณะที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่กล่ำวว่ำ ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือเกี่ยวกับ
กำรใช้มำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันโควิด-19 ไว้แล้วเป็นอย่ำงดีในทุกพ้ืนที่และทุกหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งขอเน้นย้ ำและขอ
ควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด ทั้งกำรสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย กำรเว้น
ระยะห่ำง และกำรใช้แอลกอฮอล์ล้ำงมือ 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000129533 

https://mgronline.com/local/detail/9630000129533
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วันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลำ 10:14 น. 
กกต.เผยพบ3จังหวัดซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้ง อบจ. 
 คาดสมุทรสาครมีผู้ใช้สิทธิ์ 75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ตรวจการเลือกตั้งอบจ.ที่จังหวัดเชียงใหม่ เผยพบ 3 จังหวัดมีการจับกุมผู้ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ขณะที่ภาพรวม
การเลือกตั้งท่ัวประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 63 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 52 พุทธสถำน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ นำยปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ พร้อมด้วยนำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.
พิเชษฐ จิระนันตสิน ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้อง เดินทำงตรวจเยี่ยมกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง โดยบรรยำกำศกำรออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์
เป็นระยะ มีกำรตรวจวัดไข้ และคัดกรองก่อนเข้ำไปใช้สิทธิ์ตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังโควิด-19 
 นำยปกรณ์ กล่ำวว่ำ ภำพรวมกำรจัดกำรเลือกตั้ง อบจ.ทั้งประเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี และพบ 3 
จังหวัดที่มีกำรจับกุมผู้ท ำผิดในเรื่องกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง และผู้ต้องหำรับสำรภำพ คือ จ.สุโขทัย กำญจนบุรี และ
นครปฐม ส่วนที่เชียงใหม่ยังไม่มีร้องเรียน 
 ส่วนกำรจัดกำรเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสำครที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังคงจัดกำรเลือกตั้งปกติตำม
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของกระทรวงสำธำรณสุข ขอให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์โดยสวมหน้ำกำกอนำมัย ไม่
จ ำเป็นต้องพกปำกกำมำเองแต่หำกจะใช้เป็นส่วนตัวก็น ำมำได้แต่ต้องเป็นปำกกำสีน้ ำเงิน อย่ำงไรก็ตำมยังคำดหวังว่ำจะ
มีผู้ออกมำใช้สิทธิ์ร้อยละ 75 
 ขณะที่นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์โควิด -19 หลังพบผู้
ติดเชื้อที่สมุทรสำครว่ำ เชียงใหม่มีกำรยกระดับเฝ้ำระวังเข้มอยู่แล้วก่อนหน้ำตั้งแต่ทีมระดับชุมชน รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ 
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร ศบค.ก ำหนด ซึ่งเข้มงวดมำตั้งแต่สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ส่วนกำรเลือกตั้งของ อบจ.ก็มีกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรแบบ New Normal อยู่แล้ว จึงขอให้ควำมเชื่อมั่นกับประชำชนทุกคน ซึ่งวันนี้คณะกรรมกำร
ควบคุมโรคจะมีกำรประชุมเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ และตรวจคัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงที่เดินทำงมำจำกพ้ืนที่เสี่ยงด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640720 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/640720
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วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 10:59 น. 
 ‘ปกรณ์’ ลงพ้ืนที่ดูเลือกตั้งเชียงใหม่ ม่ันใจโควิดไม่กระทบเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 
 

 
 
‘ปกรณ์’ ลงพ้ืนที่ดูเลือกตั้งเชียงใหม่ ม่ันใจโควิดไม่กระทบเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 
 เมื่อเวลำ 07.30 น. วันที่ 20 ธันวำคม นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยเจริญฤทธิ์ 
สวงนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.พิเชษฐ จิระนันตสิน ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนำย
เกรียงไกร พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทำงมำตรวจเยี่ยมควำมเรียบร้อยที่กำร
เลือกตั้งสมำชิก และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 52 ตั้งอยู่ในพุทธสถำน ต ำบลช้ำง
คลำน อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อถึงเวลำ 08.00 น. เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้ประกำศเปิดหน่วยเลือกตั้งเพ่ือให้ประชำชนเข้ำมำ
ใช้สิทธิ จำกนั้นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้ปิดกล่องใส่บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ก่อนที่ประชำชนจะทยอยเดินทำงมำ
ลงคะแนน 
 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิก และนำยก อบจ.เชียงใหม่ เป็นไปอย่ำงเรียบร้อย ไม่มีปัญหำกำรร้องเรียนเข้ำมำ ส่วนกำรหำเสียง และกำรติดตั้ง
ป้ำยหำเสียงก็พบว่ำเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยเช่นกัน 
 ภำพรวมของประเทศพบว่ำเมื่อคืนนี้เจ้ำหน้ำที่ได้จับกุมหัวคะแนนพร้อมเงินสดจ ำนวนมำก ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดคือ สุโขทัย นครปฐม และกำญจนบุรี เบื้องต้นจำกกำรสอบสวนผู้ต้องหำได้ให้กำรรับสำรภำพว่ำ เงินดังกล่ำวจะ
น ำไปซื้อเสียงเลือกตั้ง ส่วนกำรออกมำใช้สิทธิลงคะแนนเสียงครั้งนี้ ทำง กกต.มีมำตรกำรคัดกรองโควิด -19 อย่ำง
เคร่งครัด ทั้งกำรเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งเพ่ือเว้นระยะห่ำง กำรตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือ 
ส ำหรับกรณีของจังหวัดสมุทรสำครที่พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่ำ 548 รำย มั่นใจว่ำจะไม่ส่งผลกระทบกับกำรออกมำใช้
สิทธิเลือกตั้งของประชำชนในพ้ืนที่ เพรำะ กกต.มีกำรเตรียมควำมพร้อมไว้แล้ว และประชำชนก็มีควำมตั้งใจจะออกมำ
ใช้สิทธิ 
 อย่ำงไรก็ตำมหำกประชำชนกังวลเรื่องของควำมสะอำดก็สำมำรถน ำปำกกำมำได้เอง แต่ขอให้เป็นปำกกำ
สีน้ ำเงิน แต่หำกเป็นสีอ่ืนก็ไม่ถือว่ำเป็นบัตรเสียแต่อย่ำงใด โดยคำดหวังว่ำกำรเลือกตั้ง สมำชิก และนำยก อบจ. ซึ่งเป็น
กำรเลือกตั้งท้องถิน่ครั้งแรกนี้จะมีผู้ออกมำใช้สิทธิไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 
 ส ำหรับพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 3,131 หน่วย มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1,300,866 คน ส่วนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ มีจ ำนวน 1,285,601 คน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2492869 

https://www.matichon.co.th/region/news_2492869
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E.jpg
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20 ธันวำคม 2563 - 13:37 น. 
กกต.โอ่เลือกตั้งอบจ.เชียงใหม่ไร้ปัญหา - 3 จว.มีเค้าซื้อเสียง 
 

 
 
กรรมการการเลือกตั้ง ติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกอบจ. – ส.อบจ. เชียงใหม่ พบบรรยากาศเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ลุ้นมีผู้ใช้สิทธิแตะร้อยละ 75 เผยคืนหมาหอนมี 3 จว. พบพฤติกรรมส่อซื้อเสียง 
 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบกำรจัดกำร
เลือกตั้ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ( นายกอบจ.) และ  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด    
( ส.อบจ.)    พบว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหาการร้องเรียนเข้ามา  ส าหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วย
เลือกตั้งทั้งหมด 3,131 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 1,300,866 
คน ส่วนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 1,285,601 คน ตาสว่า 
การเลือกตั้งท้ังนายก อบจ.   และ  ส.อบจ.  ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกนี้ จะมีประชาชนในจังหวัด   ออกมา
ใช้สิทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
 ส่วนภำพรวมของประเทศพบว่ำ เมื่อช่วงค่ ำวำนนี้  ( 19 )    ได้รับรำยงำนว่ำ  เจ้ำหน้ำที่ ได้จับกุม
หัวคะแนนพร้อมเงินสดจ ำนวนมำก ในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ สุโขทัย  ,นครปฐม และกำญจนบุรี เบื้องต้นจำกกำรสอบสวน
ผู้ต้องหำได้ให้กำรรับสำรภำพว่ำ เงินดังกล่ำวจะน ำไปซื้อเสียงเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452511 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/452511
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20 ธ.ค. 63 
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง พบภาพรวมเรียบร้อยดี เน้นย้ ามาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มงวด 
 

 
 
 เมื่อเช้ำวันที่ 20 ธ.ค.2563 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมนำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ พลต ำรวจตรีพิเชษฐ จีระนันตะสิน ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนำยเกรียง
ไกร พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกันตรวจเยี่ ยมหน่วยเลือกตั้งในกำร
เลือกตั้งสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้ง 51 
มูลนิธิพุทธสถำนเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงก่อนที่จะเปิดให้ประชำชนใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลำ 08.00-17.00น. 
 โดยพบว่ำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีกำรจัดเตรียมควำมพร้อมทุกอย่ำงเป็นที่
เรียบร้อยดีตั้งแต่ก่อนที่จะถึงวลำเปิดให้ประชำชนใช้สิทธิ์ รวมทั้งกำรเข้มงวดมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันโควิด -19 ทั้ง
ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง กำรเว้นระยะห่ำง กำรให้ทุกคนสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง และมี
กำรจัดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือไว้ให้บริกำรด้วย ซึ่งเมื่อถึงเวลำ 08.00น.ที่เปิดให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เบื้องต้นพบว่ำ
บรรยำกำศไม่คึกคักมำกนัก มีประชำชนมำตรวจสอบรำยชื่อและใช้สิทธิค่อนข้ำงบำงตำ แต่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี 
ทั้งนี้นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวว่ำ จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์จัดกำรเลือกตั้งในครั้งนี้จนถึงเวลำ
นี้พบว่ำภำพรวมทั้งประเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี มี 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย นครปฐม และกำญจนบุรี ที่มีกำรพบ
ผู้กระท ำผิดและหลักฐำนกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงได้ของกลำงเงินสดจ ำนวนมำก ซึ่งผู้กระท ำผิดรับสำรภำพ อย่ำงไรก็ตำมใน
ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ไม่มีปัญหำใด ๆ เลย ส่วนควำมเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โควิด -19นั้น เน้นย้ ำทุก
หน่วยเลือกตั้งเข้มงวดมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันอย่ำงดี ทั้งกำรสวมหน้ำกำก เว้นยะยะห่ำงและกำรใช้แอลกอฮอล์ล้ำงมือ 
จึงขอให้ประชำชนมั่นใจได้ โดยหำกบำงคนกังวลในเรื่องกำรใช้ปำกกำที่หน่วยเลือกตั้งจัดไว้ให้ในลงคะแนนก็สำมำรถน ำ
ปำกกำส่วนตัวไปใช้ได้ แต่ต้องเป็นปำกกำน้ ำเงินเท่ำนั้น 
 ขณะที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ กล่ำวว่ำ ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือเกี่ยวกับ
กำรใช้มำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันโควิด-19 ไว้แล้วเป็นอย่ำงดี ในทุกพ้ืนที่และทุกหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งขอเน้นย้ ำและ
ขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด ทั้งกำรสวมใส่หน้ำกำก กำร เว้นระยะห่ำง 
และกำรใช้แอลกอฮอล์ล้ำงมือ 
 
อ้ำงอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1532192/ 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/507057/ 
 
 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1532192/
https://www.thebangkokinsight.com/507057/
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11:19 |  20 ธันวำคม 2563  
กกต.เชื่อ COVID-19 ไม่กระทบเลือกตั้ง อบจ. คาดคนใช้สิทธิ 70 % 
 

 
 
เลิศวิโรจน์เชื่อผลการประชาสัมพันธ์ของกกต. ท าให้คนตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แม้หว่ันโควิด-19 บ้าง แต่ที่เห็นไปใช้
สิทธิน้อยเพราะเพิ่มหน่วยเลือกตั้งมากขึ้น คาดคนใช้สิทธิ์ 70 % 
 วันนี้ (20 ธ.ค.2563) เวลำ 10.00 น. ที่เขตเลือกตั้งที7่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตรวจติดตำมสังเกตกำรณ์กำรเลือกตั้งสมำชิกและนำยก 
อบจ. 
 นำยเลิศวิโรจน์ให้สัมภำษณ์ ถึงกรณีที่ประชำชนแสดงควำมกังวลเรื่องกำรแพร่ระบำดโรคโควิด -19 จะ
ส่งผลกระทบต่อกำรเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ ว่ำ สถำนกำรณ์ โควิด-19 อยู่กับเรำมำนำนแล้ว ซึ่งกกต.เอง ก็ได้เตรียมกำร
รับมือมำนำนตั้งแต่ครั้งที่มีกำรเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ขอนแก่น จ.ล ำปำง โดยใช้มำตรกำรกำรเลือกตั้งในระหว่ำงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 และกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็ใช้มำตรกำรเดียวกัน 
 นำยเลิศวิโรจน์กล่ำวว่ำ ส ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ จ.สมุทรสำคร คิดว่ำอำจจะท ำให้ประชำชนควำม
กังวล อย่ำงไรก็ตำมหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยนั้น ควำมหนำแน่นของผู้มำใช้สิทธิ์มีน้อย เนื่องจำกเรำเพ่ิมหน่วย
เลือกตั้งให้มำกขึ้น 
 เลิศวิโรจน์เชื่อผลกำรประชำสัมพันธ์ของกกต. ท ำให้คนตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แม้หวั่นโควิด -19 บ้ำง แต่ที่
เห็นไปใช้สิทธิน้อยเพรำะเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งมำกขึ้น คำดคนใช้สิทธิ์ 70 % 
 วันนี้ (20 ธ.ค.2563) เวลำ 10.00 น. ที่เขตเลือกตั้งที7่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตรวจติดตำมสังเกตกำรณ์กำรเลือกตั้งสมำชิกและนำยก 
อบจ. 
 นำยเลิศวิโรจน์ให้สัมภำษณ์ ถึงกรณีที่ประชำชนแสดงควำมกังวลเรื่องกำรแพร่ระบำดโรคโควิด -19 จะ
ส่งผลกระทบต่อกำรเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ ว่ำ สถำนกำรณ์ โควิด-19 อยู่กับเรำมำนำนแล้ว ซึ่งกกต.เอง ก็ได้เตรียมกำร
รับมือมำนำนตั้งแต่ครั้งที่มีกำรเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ขอนแก่น จ.ล ำปำง โดยใช้มำตรกำรกำรเลือกตั้งในระหว่ำงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 และกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็ใช้มำตรกำรเดียวกัน 
 นำยเลิศวิโรจน์กล่ำวว่ำ ส ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ จ.สมุทรสำคร คิดว่ำอำจจะท ำให้ประชำชนควำม
กังวล อย่ำงไรก็ตำมหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยนั้น ควำมหนำแน่นของผู้มำใช้สิทธิ์มีน้อย เนื่องจำกเรำเพ่ิมหน่วย
เลือกตั้งให้มำกขึ้น 
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 “เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยได้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของ กกต. จึงคิดว่ำไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร แต่เพียงอำจจะ
ท ำให้บำงคนชั่งใจที่จะออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เชื่อว่ำน่ำจะมำจำกสำเหตุนี้ส่วนหนึ่ง” 
 นำยเลิศวิโรจน์กล่ำวว่ำ ส่วนกรณีกำรทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีกำรรำยงำนจำกทำงส ำนักงำนกกต. ว่ำมีกำร
จับกุมผู้น ำเงินมำซื้อสิทธิ์ ในหลำยจังหวัด แต่เรื่องเหล่ำนี้หน่วยงำนที่รับผิดชอบที่ จะด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำผิดต่อ
พระรำชบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญ ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นกับนำยกฯครั้งนี้ประชำชนก็สำมำรถไปแจ้งควำมร้อง
ทุกข์กับทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองและเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจโดยตรงได้ 
 ผู้สื่อข่ำวถำมถึงผลกระทบจำกโควิด-19 ครั้งนี้จะท ำให้เปอร์เซ็นต์ของผู้มำใช้สิทธิ์ลดลงหรือไม่ นำยเลิศ
วิโรจน์กล่ำวว่ำ ตนเชื่อว่ำโควิด-19 น่ำจะมีส่วนที่ท ำให้ผู้มำใช้สิทธิ์น้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ 
 แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ถือเป็นกำรเลือกตั้งครั้งแรก หลังจำกท่ีไม่มีมำนำนหลำยปี และ
เชื่อว่ำกำรประชำสัมพันธ์ของกกต. ที่ด ำเนินกำรในวันดีเดย์นั้นน่ำจะส่งผล ให้ประชำชนมีควำมตื่นตัว โดยเฉพำะ
ประชำชนในพื้นท่ีต่ำงๆ 
 “ส่วนคนที่ไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ตัวเองแล้วกลับไปใช้สิทธิ์ คิดว่ำคงได้รับข้อมูลข่ำวสำรล่วงหน้ำพอสมควร 
เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ของกกต. ท ำได้ดีในกำรที่ให้ประชำชนกลับมำใช้สิทธิ์ที่บ้ำน” 
เมื่อถำมว่ำ ประเมินว่ำครั้งนี้จะมีผู้มำใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ นำยเลิศวิโรจน์กล่ำวว่ำ ตน ไม่แน่ใจว่ำควรประเมินหรือไม่ แต่
โดยปกติกำรเลือกตั้งทั่วไปที่เปรียบเทียบกันนั้นอยู่ในระดับประมำณ 70 % 
 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/299385 
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20 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10:38 น.   
กกต.มั่นใจประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ.แม้มีโควิดกระทบ 
 

 
 
 20 ธ.ค. 63 เมื่อเวลำ 10.00 น. ที่เขตเลือกตั้งที7่ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นำยเลิศวิโรจน์ 
โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตรวจติดตำมสั่งเกตกำรณ์กำรเลือกตั้งสมำชิกและ
นำยก อบจ. 
 ทั้งนี้ นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวถึงกรณีที่ประชำชนแสดงควำมกังวลเรื่องกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 จะส่งผล
กระทบต่อกำรเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ ว่ำ สถำนกำรณ์ โควิด-19 อยู่กับเรำมำนำนแล้ว ซึ่งกกต.เอง ก็ได้เตรียมกำรรับมือมำ
นำนตั้งแต่ครั้งที่มีกำรเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดล ำปำง โดยใช้มำตรกำรกำรเลือกตั้งในระหว่ำงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 และกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็ใช้มำตรกำรเดียวกัน 
 นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวว่ำ ส ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสำครคิดว่ำอำจจะท ำให้ประชำชน
ควำมกังวลแต่อย่ำงไรก็ตำมหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยนั้นควำมหนำแน่นของผู้มำใช้สิทธิ์มีน้อย เนื่องจำกเรำเพ่ิม
หน่วยเลือกตั้งให้มำกขึ้น อีกทั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยได้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของทำงกกต. จึงคิดว่ำไม่น่ำจะมีปัญหำ
อะไร แต่เพียงอำจจะท ำให้บำงคนชั่งใจที่จะออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เชื่อว่ำน่ำจะมำจำกสำเหตุนี้ส่วนหนึ่ง  
 นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีกำรทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีกำรรำยงำนจำกทำงส ำนักงำนกกต. ว่ำมี
กำรจับกุมผู้น ำเงินมำซื้อสิทธิ์ ในหลำยจังหวัด แต่เรื่องเหล่ำนี้หน่วยงำนที่รับผิดชอบที่จะด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำผิดต่อ
พระรำชบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญ ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นกับนำยกฯครั้งนี้ประชำชนก็สำมำรถไปแจ้งควำมร้อง
ทุกข์กับทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองและเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจโดยตรงได้ 
 เมื่อถำมถึงผลกระทบจำกโควิด-19 ครั้งนี้จะท ำให้เปอร์เซ็นต์ของผู้มำใช้สิทธิ์ลดลงหรือไม่ นำยเลิศวิโรจน์ 
กล่ำวว่ำ ตนเชื่อว่ำโควิด-19 น่ำจะมีส่วนที่ท ำให้ผู้มำใช้สิทธิ์น้อยกว่ำที่คำดกำรณ์แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้ง
นี้ถือเป็นกำรเลือกตั้งครั้งแรกหลังจำกที่ไม่มีมำนำนหลำยปี แต่เชื่อว่ำกำรประชำสัมพันธ์ของกกต. ที่ด ำเนินกำรในวันดี
เดย์นั้นน่ำจะส่งผล ให้ประชำชนมีควำมตื่นตัวโดยเฉพำะประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ ส่วนคนที่ไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ตัวเองแล้ว
กลับไปใช้สิทธิ์คิดว่ำคงได้รับข้อมูลข่ำวสำรล่วงหน้ำพอสมควร เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ของกกต. ท ำได้ดีในกำรที่ให้
ประชำชนกลับมำใช้สิทธิ์ที่บ้ำน  
 เมื่อถำมว่ำ ประเมินว่ำครั้งนี้จะมีผู้มำใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวว่ำ  ตน ไม่แน่ใจว่ำควร
ประเมินหรือไม่ แต่โดยปกติกำรเลือกตั้งทั่วไปที่เปรียบเทียบกันนั้นอยู่ในระดับประมำณ 70% 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87391 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/87391
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"เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ" คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใช้สิทธิ์ ตรวจเยี่ยมหน่วยคาดผู้ใช้สิทธิ์ 70% 
 

 
 
 วันที่ 20 ธ.ค.63 เมื่อเวลำ 09.30 น. นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้เดินทำงมำใช้ 
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.นนทบุรีและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมตรวจ
เยี่ยมที่หน่วยเลือกตั้งที่ 17 ของเขตเลือกตั้งที่ 7 บริเวณทำงเดินเท้ำหน้ำปั้มแก็ส ปตท.ถนนนนทบุรี 1  
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 ภำยหลังจำกใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงแล้ว นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้กล่ำวให้
สัมภำษณ์ว่ำแม้จะมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื่อไวรัสโควิดก็ตำม แต่ทำง กกต.ก็ได้เตรียมกำร เตรียมควำมพร้อม
มำก่อนแล้ว ตั้งแต่กำรเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น ล ำปำง ตำมมำตรำกำรในสถำนกำณ์โควิด แม้ว่ำล่ำสุดจะเกิดสถำนกำรณ์
ที่สมุทรสำครก็ตำม ก็อำจจะมีส่วนท ำให้ประชำชนเกิดควำมกังวลใจในกำรเดินทำงออกไปใช้สิทธิ์บ้ำง แต่ทำง กกต.ได้
เตรียมพร้อมด้วยก ำหนดจุดเลือกตั้งไม่ให้หนำแน่นมำกแตกต่ำงจำกกำรเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่ำนมำ ขอให้ประขำชนที่เดินทำง
ออกไปใช้สิทธิ์ปฏิยัติตำมขั้นตอนที่ทำง กกต.ก ำหนดไว้ 
 นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวอีกว่ำ ประชำชนอำจจะเกิดควำมลังเลใจในกำรออกมำใช้สิทธิ์บ้ำงก็ตำม แต่ส่วนตัว
แล้วเชื่อว่ำประชำชนจะตื่นตัวออกมำใช้ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งว่ำงเว้นไปนำนหลำยปีพอสมควร แม้จะมีควำมวิตก
กังวลในสถำนกำรณ์โควิดบ้ำงก็ตำม คำดว่ำอย่ำงน้อยน่ำจะมีผู้ออกมำใช้สิทธิ์ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ไม่ต่ ำกว่ำ 70 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรื่องกำรกระท ำผิดกฏหมำยเลือกตั้ง ซื้อสิทธิ์ขำยเสียงนั้น ในเบื้องต้นได้รับรำยงำนมำว่ำ มีผู้กระท ำผิด
ในหลำยจังหวัดแล้ว ซึ่งมอบหมำยให้จ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ำแจ้งควำมด ำเนินคดีตำมกฏหมำยต่อไป และจะต้อง
ด ำเนินกำรสอบสวนเอำผิดภำยหลังกำรเลือกตั้งในครั้งนี้   
 
อ้ำงอิง : https://www.fm91bkk.com/fm9186803 
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20 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:34 น.    
   
 นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวว่ำ ในเคสของอ ำเภอนำโยง ที่มีประชำชนขึ้น
ป้ำยไม่ออกไปใช้สิทธิ ในส่วนนี้ตนเองได้หำรือกับท่ำนนำยอ ำเภอนำโยง ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิของชำวบ้ำนที่จะไม่ไปใช้
สิทธิ์ครั้งนี้ได้ ก็ต้องไปแจ้งกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ ส่วนเรื่องที่มีกำรไปติดป้ำยครั้งนี้ เขำมีกำรรณรงค์ท่ีจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
โดยไม่ได้เจำะจงว่ำไม่มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.แต่เป็นกำรไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ และครั้งต่อไป อำจจะเป็นกำรไม่ขอใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง อ่ืนๆ ไม่ใช่เลือกตั้ง อบจ. ก็ได้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขำ และกำรขึ้นป้ำยครั้งนี้ก็เป็นกำรขึ้นป้ำยในพ้ืนที่ของเขำ 
ไม่ใช่เป็นพื้นที่สำธำรณะ ก็ได้ก ำชับหำกมีกำรท ำควำมผิด หำกชำวบ้ำนมีกำรต่อต้ำนรณรงค์ ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ.ใน
ครั้งนี้อย่ำงเปิดเผย ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ำชำวบ้ำน ที่ไม่มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีกี่หมู่บ้ำน เท่ำที่สอบถำมมำประมำณ 7 
หน่วยเลือกตั้ง และใน 7 หน่วยเลือกตั้งนี้ก็ยังมีผู้มำใช้สิทธิ์จ ำนวนมำก 
 นำยฐิติเชฏฐ์  กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถมำใช้สิทธิ์วันนี้ได้ ก็ต้องไปแจ้งที่ไม่ไปขอใช้สิทธิ์ในวันที่ 27 
ธ.ค. แต่หำกหลังจำกนั้นก็ถือว่ำบุคคลนั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตอนนี้มีคนแจ้งเบำะแสผู้กระท ำผิดกำรเลือกตั้งจ ำนวน 3 
เรื่อง แต่ยังไม่ได้รับรำยงำนที่เป็นรำยละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง 1.กำรประชำสัมพันธ์บัตรเลือกตั้งล่ำช้ำ 2.รถแห่
ของผู้สมัครวิ่งตำมรถ อบจ.ตรัง และ 3.ข้ำรำชกำรวำงตัวไม่เป็นกลำง โดยรวมทั่วประเทศขณะนี้มีจ ำนวน 114 เรื่อง 
ส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยหีบบัตรตำมเกำะต่ำงๆช่วงฝนตก เรำได้ประสำนไปยังต ำรวจน้ ำ ที่จะใช้ เฮลิคอปเตอร์ ในกำร
เคลื่อนย้ำยหำกมีปัญหำ แต่กำรเคลื่อนย้ำยตอนนี้เรำจะใช้สปีดโบ๊ทในกำรเคลื่อนย้ำยคิดว่ำไม่มีปัญหำ 
 นำยฐิติเชฏฐ์ กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ส ำหรับผลกำรเลือกตั้งครั้งนี้เรำจะทรำบผล ตัวอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ก่อน
เที่ยงคืนวันนี้ ถ้ำไม่มีเรื่องร้องเรียนเรำก็จะสำมำรถทรำบผลภำยใน 7 วัน หำกมีเรื่องร้องเรียนก็ต้องสืบสวนและไต่สวน
ต่อไป ตอนนี้กกต. คำดหวังว่ำจะให้มีประชำชนมำใช้สิทธิ์ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยสถำนกำรณ์ทำงภำคใต้ที่มีฝนตก 
อำจจะมีผู้มำใช้สิทธิ์ไม่เท่ำกับท่ีเรำคำดไว้ ก็ยังหวังอยู่ว่ำจะเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ 
 ทั้งนี้ จ.ตรังมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ ำนวน 492,191 คนมี 891 หน่วยเลือกตั้งใน 10 อ ำเภอรวม 30 เขตเลือกตั้ง 
มีผู้สมัครนำยก อบจ.3 คนและมีผู้สมัคร ส.อบจ รวม 69 คน โดยผู้สมัครนำยก อบจ.หมำยเลข 1. คือนำยบุ่นเล้ง โล่
สถำพรพิพิธ (โกเล้ง) หัวหน้ำทีมกิจปวงชน คนใหม่ซึ่งรับไม้ต่อจำก นำยกิจ หลีกภัย พ่ีชำยของนำยชวน หลีกภัย และ
เป็นพ่ีชำยของนำยสมชำย โล่สถำพรพิพิธ อดีต ส.ส เขต 3 พรรคประชำธิปัตย์จ.ตรังหลำยสมัย ซึ่งปัจจุบันนำยบุ่นเล้ง 
ยังมีศักดิ์เป็นลุงของ น.ส.สุณัฐชำ โล่สถำพรพิพิธ ส.ส เขต 3 พรรคประชำธิปัตย์จ.ตรัง สมัยแรกด้วย โดยส่งผู้สมัครครบ
ทั่ง 30 เขต ส่วนหมำยเลข 2 คือนำยสำธร วงศ์หนองเตย หัวหน้ำทีมตรังพัฒนำเมืองตรัง ซึ่งเป็น 
 น้องชำยของนำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส เขต 2 พรรคประชำธิปัตย์ จ.ตรัง หลำยสมัย โดยส่งผู้สมัครได้
เพียง 18 เขตและหมำยเลข 3 คือนำยภูผำ ทองนอก สังกัดกลุ่มตรังก้ำวใหม่ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกให้กับประชำชนที่
คำดว่ำจะเบื่อกำรเมืองระบบผูกขำดแบบเดิมๆ แล้วหันมำสนใจคนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ำมำบริหำร อบจ.ตรังแทน ท ำให้ จ.
ตรังเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ถูกจับตำมองว่ำอำจจะเกิดควำมขัดแย้งกันเองระหว่ำงสำยเลือดประชำธิปัตย์ที่แบ่งออกเป็น 2 
ขั้วแต่ก็ยังไม่มีเหตุกำรณ์ร้ำยแรงใดๆ เกิดข้ึนในขณะนี้.   
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87419 
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วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.32 น. 
กกต.แถลงเปิดหน่วยเลือกตั้ง อบจ. 76 จว.เรียบร้อย ‘ซื้อเสียง’โผล่ 3 จังหวัด 

 
 
“เลขา กกต.” แถลงเปิดหน่วยเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัดเรียบร้อย ยัน “สมุทรสาคร” นับคะแนนเกินเวลาล็อค
ดาวน์ได้ จับตา “นราธิวาส” น้ าท่วมหนัก ให้เป็นดุลยพินิจประธานกรรมการประจ าหน่วย พิจารณาสั่งงดเลือกตั้ง 
เผยซื้อเสียง “นครปฐม” เตรียมตั้งกก.ไต่สวนโยงผู้สมัครหรือไม่ โผล่อีกที่ “กาญจนบุรี-สุโขทัย” 
 20 ธันวำคม 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร
ส ำนักงำน กกต. แถลงภำพรวมกำรเปิดลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่ำ 
ภำพรวมทุกหน่วยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้ง โดยช่วงเช้ำอำจมีผู้มำใช้บำงตำ แต่ยังสำมำรถ
ลงคะแนนเลือกตั้งได้ถึงเวลำ 17.00 น. 
 ส่วนใน จ.สมุทรสำคร กกต.ได้ติดตำมสถำนกำรณ์ตั้งแต่เมื่อค่ ำวำนนี้ เพรำะเกรงว่ำจะต้องใช้มำตรำ 94 
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทำงคณะกรรมกำรควบคุมโรคของ จ.สมุทรสำคร ยืนยันว่ำสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ 
เนื่องจำกหน่วยเลือกตั้งของ กกต.ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่กระจำยเชื้อ และมีกำรใช้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
เช่นเดียวกับที่จัดเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง และสมุทรปรำกำร จึงขอให้ประชำชนมั่นใจออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง และจำกที่ช่วง
เช้ำตนได้ลงพ้ืนที่ไปสังเกตกำรณ์ลงคะแนน พบว่ำ ยังไม่มีปัญหำอะไร แม้ว่ำหน่วยลงคะแนนดังกล่ำวจะอยู่ใกล้แหล่งที่
ระบุว่ำเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ส่วนเรื่องกำรนับคะแนนของ จ.สมุทรสำคร กรรมกำรนับคะแนนก็จะมีกำรนับจนเสร็จสิ้น 
แม้จะเกินเวลำที่คณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัดจะขอควำมร่วมมือให้ประชำชนไม่ออกจำกบ้ำนในเวลำ  
22.00-05.00 น 
 ส่วนกรณีที่มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำตนเดินทำงไปยังพ้ืนที่ จ.สมุทรสำคร แล้วต้องกลับมำกักตัวหรือไม่  ยืนยัน
ว่ำไม่ได้เข้ำไปในแหล่งชุมชน หรือพ้ืนที่แออัด รวมทั้งไม่ได้ใกล้ชิด แต่ได้รักษำระยะห่ำง และเมื่อเข้ำไปในพื้นที่หน้ำหน่วย
เลือกตั้งก็มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์           
 เลขำธิกำรกกต. ยังกล่ำวด้วยว่ำในส่วนพ้ืนที่จ.นรำธิวำส มีรำยงำนว่ำ มีหน่วยเลือกตั้งที่ประสบอุทุกภัย 
แม้ว่ำจะย้ำยที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งมำแล้ว 2 ครั้งแต่กำรเปิดหน่วยในช่วงเช้ำก็ยังมีประชำชนทยอยเดินทำงมำใช้
สิทธิ  ซึ่งคณะอนุกรรมกำรอ ำเภอ และผอ.กกต.จังหวัดก ำลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่ำเหตุน้ ำท่วมจะเป็นปัญหำต่อกำร
ลงคะแนนเลือกตั้งเพียงใด แต่ทั้งนี้อ ำนำจในกำรระงับกำรเลือกตั้งเป็นของประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยซึ่งกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถิ่น มำตรำ 93 เปิดช่องให้ใช้ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยใช้ดุลยพินิจสั่งงดลงคะแนนได้ แล้วแจ้งต่อผอ.
กกต. ก่อนที่จะก ำหนดวันลงคะแนนใหม่ภำยใน 15 วันนับแต่เหตุนั้นหมดไป 
 ส ำหรับเรื่องร้องเรียนเมื่อวำนมีรำยงำนเข้ำมำล่ำสุดรวม 129 เรื่องใน 41 จังหวัด โดย จ.นครปฐม ชุด
เคลื่อนที่เร็วและต ำรวจ รวมถึงผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ได้เข้ำจับกุมหัวคะแนน พร้อมของของกลำงเงินซื้อเสียง ขณะนี้อยู่
ระหว่ำงสอบสวนของต ำรวจ ในส่วนของ กกต. จะมีกำรตั้งกรรมกำรขึ้นไต่สวนว่ำเกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือไม่ ส่วนที่ จ.
กำญจนบุรี มีกำรจับกุมผู้ซื้อเสียง รวมถึง จ.สุโขทัย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/539830 

https://www.naewna.com/politic/539830
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อำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 12.44 น. 
เปิดหน่วยเลือกตั้ง อบจ. 76 จ. เรียบร้อย เร่งสอบปมซื้อเสียง 
 

 
 
 เลขากกต. เผยเปิดหน่วยเลือกตั้งอบจ. 76 จังหวัดเรียบร้อย ยันสุมทรสาคร นับคะแนนเกินเวลาล็อค
ดาวน์ได้ พร้อมจับตานราธิวาสน้ าท่วมหนัก เป็นดุลยพินิจ กปน.พิจารณาสั่งงดลงคะแนน เผยปมซื้อเสียงนครปฐม 
เตรียมตั้งกก.ไต่สวนเกี่ยวข้องผู้สมัครหรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. 
แถลงภำพรวมกำรเปิดลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ( อบจ. ) ว่ำ ภำพรวมทุก
หน่วยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้ง โดยช่วงเช้ำอำจมีผู้มำใช้บำงตำ แต่ยังสำมำรถลงคะแนน
เลือกตั้งได้ถึงเวลำ 17.00 น. ส่วนใน จ.สุมทรสำคร กกต.ได้ติดตำมสถำนกำรณ์ตั้งแต่เมื่อค่ ำวำนนี้ เพรำะเกรงว่ำจะต้อง
ใช้มำตรำ 94 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทำงคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจ.สุมทรสำคร ยืนยันว่ำ สำมำรถจัดกำร
เลือกตั้งได้เนื่องจำกหน่วยเลือกตั้งของกกต.ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่กระจำยเชื้อ และมีกำรใช้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
เช่นเดียวกับท่ีจัดเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง และสมุทรปรำกำร  จึงขอให้ประชำชนมั่นใจออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง  และจำกที่ช่วง
เช้ำตนได้ลงพ้ืนที่ไปสังเกตกำรณ์ลงคะแนนก็พบว่ำยังไม่มีปัญหำอะไร แม้ว่ำหน่วยลงคะแนนดังกล่ำวจะอยู่ใกล้แหล่งที่
ระบุว่ำเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ส่วนเรื่องกำรนับคะแนนของจ.สุมทรสำคร กรรมกำรนับคะแนนก็จะมีกำรนับจนเสร็จสิ้น 
แม้จะเกินเวลำที่คณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัดจะขอควำมร่วมมือให้ประชำชนไม่ออกจ ำกบ้ำนในเวลำ 
22.00-05.00 น. 
 ส่วนกรณีที่มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำตนเดินทำงไปยังพื้นที่จ.สุมทรสำครแล้วต้องกลับมำกักตัวหรือไม่  ยืนยันว่ำ
ไม่ได้เข้ำไปในแหล่งชุมชย หรือพ้ืนที่แออัด รวมทั้งไม่ได้ใกล้ชิดแต่ได้รักษำระยะห่ำง และเมื่อเข้ำไปในพ้ืนที่หน้ำหน่วย
เลือกตั้งก็มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์    
 เลขำธิกำรกกต. ยังกล่ำวด้วยว่ำในส่วนพ้ืนที่จ.นรำธิวำส มีรำยงำนว่ำ มีหน่วยเลือกตั้งที่ประสบอุทุกภัย 
แม้ว่ำจะย้ำยที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งมำแล้ว 2 ครั้งแต่กำรเปิดหน่วยในช่วงเช้ำก็ยังมีประชำชนทยอยเดินทำงมำใช้
สิทธิ  ซึ่งคณะอนุกรรมกำรอ ำเภอ และผอ.กกต.จังหวัดก ำลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่ำเหตุน้ ำท่วมจะเป็นปัญหำต่อกำร
ลงคะแนนเลือกตั้งเพียงใด แต่ทั้งนี้อ ำนำจในกำรระงับกำรเลือกตั้งเป็นของประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยซึ่งกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถิ่น มำตรำ 93 เปิดช่องให้ใช้ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยใช้ดุลยพินิจสั่งงดลงคะแนนได้ แล้วแจ้งต่อผอ.
กกต. ก่อนที่จะก ำหนดวันลงคะแนนใหม่ภำยใน 15 วันนับแต่เหตุนั้นหมดไป 
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 ส ำหรับเรื่องร้องเรียนเมื่อวำนมีรำยงำนเข้ำมำล่ำสุดรวม 129 เรื่องใน 41 จังหวัด  โดย จ.นครปฐม ชุด
เคลื่อนที่เร็วและต ำรวจ รวมถึงผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ได้เข้ำจับกุมหัวคะแนน พร้อมของของกลำงเงินซื้ อเสียง ขณะนี้อยู่
ระหว่ำงสอบสวนของต ำรวจ ในส่วนของกกต.ก็จะมีกำรตั้งกรรมกำรขึ้นไต่สวนว่ำเกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือไม่ จ.
กำญจนบุรี มีกำรจับกุมผู้ซื้อเสียง รวมถึงจ.สุโขทัย 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813880 
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20 ธันวำคม 2563 
กกต.ประเดิมสอบ'3จังหวัด' พบหลักฐานซื้อเสียงเลือกตั้งอบจ. 

 
 
กกต.แถลงภาพรวมเลือกตั้ง อบจ. กว่า 9 หม่ืนด้วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3 จังหวัดรวบบุคคล-หลักฐานซื้อ
เสียง เรียมตั้งกรรมการสอบ 
 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรส ำนักงำน กกต. แถลง
ภำพรวมกำรเปิดลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  (อบจ.) ว่ำ ภำพรวมทุกหน่วย
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้ง โดยช่วงเช้ำอำจมีผู้มำใช้บำงตำ แต่ยังสำมำรถลงคะแนนเลือกตั้ง
ได้ถึงเวลำ 17.00 น. 
 ส่วนใน จ .สมุทรสาคร  กกต .ได้ติดตำมสถำนกำรณ์ตั้ งแต่ เมื่อค่ ำวำนนี้  เพรำะเกรงว่ำจะต้องใช้
มำตรำ 94 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทำงคณะกรรมกำรควบคุมโรคของ จ.สมุทรสำคร ยืนยันว่ำสำมำรถจัดกำรเลือกตั้ง
ได้เนื่องจำกหน่วยเลือกตั้งของ กกต.ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่กระจำยเชื้อ และมีกำรใช้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
เช่นเดียวกับที่จัดเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง และสมุทรปรำกำร จึงขอให้ประชำชนมั่นใจออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง และจำกท่ีช่วง
เช้ำตนได้ลงพ้ืนที่ไปสังเกตกำรณ์ลงคะแนน พบว่ำ ยังไม่มีปัญหำอะไร แม้ว่ำหน่วยลงคะแนนดังกล่ำวจะอยู่ใกล้แหล่งที่
ระบุว่ำเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ส่วนเรื่องกำรนับคะแนนของ จ.สมุทรสำคร กรรมกำรนับคะแนนก็จะมีกำรนับจนเสร็จสิ้น แม้
จะเกินเวลำที่คณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัดจะขอควำมร่วมมือให้ประชำชนไม่ออกจำกบ้ำนในเวลำ  22.00-
05.00 น. 
 ส่วนกรณีที่มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำตนเดินทำงไปยังพ้ืนที่ จ.สมุทรสำคร แล้วต้องกลับมำกักตัวหรือไม่  ยืนยัน
ว่ำไม่ได้เข้ำไปในแหล่งชุมชน หรือพ้ืนที่แออัด รวมทั้งไม่ได้ใกล้ชิด แต่ได้รักษำระยะห่ำง และเม่ือเข้ำไปในพ้ืนที่หน้ำหน่วย
เลือกตั้งก็มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์           
 เลขำธิกำรกกต. ยังกล่ำวด้วยว่ำในส่วนพ้ืนที่จ .นรำธิวำส มีรำยงำนว่ำ มีหน่วยเลือกตั้งที่ประสบอุทุก
ภัย แม้ว่ำจะย้ำยที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งมำแล้ว 2 ครั้งแต่กำรเปิดหน่วยในช่วงเช้ำก็ยังมีประชำชนทยอยเดินทำงมำใช้
สิทธิ  ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรอ ำเภอ และผอ.กกต.จังหวัดก ำลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่ำเหตุน้ ำท่วมจะเป็นปัญหำต่อกำร
ลงคะแนนเลือกตั้งเพียงใด แต่ทั้งนี้อ ำนำจในกำรระงับกำรเลือกตั้งเป็นของประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยซึ่งกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถิ่น มำตรำ 93 เปิดช่องให้ใช้ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยใช้ดุลยพินิจสั่งงดลงคะแนนได้ แล้วแจ้งต่อผอ.
กกต. ก่อนที่จะก ำหนดวันลงคะแนนใหม่ภำยใน 15 วันนับแต่เหตุนั้นหมดไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913206 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913206
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20 ธันวาคม 2563 
"จรุงวิทย์" แถลง ไม่มีพื้นที่ใด สั่งงดเลือกตั้ง อบจ. แม้เจอ "โควิด-น้ าท่วม" 
 

 
 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงที่ส ำนักงำน กกต.ต่อกำร
เลือกตั้ ง  สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  (อบจ.) และ นำยก อบจ. ว่ำ ตนได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ งที่ 
จ.สมุทรสำคร หลังพบว่ำมีแรงงำนต่ำงชำติ ติดเชื้อโควิด-19 กว่ำ 500 คน ทั้งนี้ก่อนหน้ำนี้ฝ่ำยที่เก่ียวข้องได้ประชุม และ
ไ ด้ รั บ ก ำ ร ยื น ยั น จ ำ ก ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น พ้ื น ที่  ที่ ไ ด้ ห ำ รื อ ร่ ว ม กั บ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต่ อ  
ว่ำสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ เพรำะได้จัดมำตรกำรและพ้ืนที่เพ่ือควบคุมโรคอย่ำงเข้มข้น อำทิ กำรตรวจวัดอุณหภูมิ 
หำกพบผู้มีอุณหภูมิที่สูงกว่ำ 37.5 จะให้ใช้สิทธิในคูหำถัดไป นอกจำกนั้นจะท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ทุก 1 ชั่วโมง ดังนั้น
ขอให้ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมั่นใจต่อกำรออไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่ำงไรก็ดี ตั้งแต่กำรเปิดให้ใช้สิทธิ 08.00 น. ถึงเวลำ 
11.00 น. ไม่พบประชำชนที่มีอุณหภูมิสูงมำใช้สิทธิในพ้ืนที่จ.สมุทรสำคร ส่วนกรณี ที่คำดว่ำกกต. พ้ืนที่จะสั่งงดกำร
ลงคะแนนหรือย้ำยจุดลงคะแนน ตำมกฎหมำยนั้น ยังไม่ได้รับแจ้งหรือประสำน อย่ำงไรก็ตำมต้องฟังกกต.ในพ้ืนที่และ 
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดด้วย 
  “ในพ้ืนที่จ.สมุทรสำคร ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศขอควำมร่วมมือประชำชนงดออกจำกพ้ืนที่พักอำศัย 
ตำมเวลำที่ก ำหนดนั้น ไม่กระทบต่อกำรนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ. แน่นอน แม้กระบวนกำรนับคะแนนจะเลยเที่ยงคืนก็
ตำม เพรำะประกำศดังกล่ำวคือกำรขอควำมร่วมมือ” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำว 
        พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวด้วยว่ำส ำหรับพ้ืนที่เลือกตั้ง ที่จ.นรำธิวำส ที่พบว่ำมีน้ ำท่วมในหน่วยเลือกตั้ง จำก
รำยงำนพบว่ำได้ย้ำยจุดแล้ว 2 ครั้ง และผู้ใช้สิทธิตำมปกติ ทั้งนี้อนุกรรมกำรประจ ำอ ำเภอได้ประเมินสถำนกำรณ์ ทั้งนี้
หำกจะย้ำยจุดหรืองดลงคะแนนสำมำรถท ำได้ และเป็นไปตำมดุลยพินิจของกรรมกำรประจ ำหน่วย ตำมมำตรำ 93 ของ
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เลือกตั้งท้องถิ่น แต่จนถึงขณะนี้ยังพบว่ำมีประชำชนทะยอยมำใช้สิทธิต่อเนื่อง ทั้งนี้ กกต. ต้อง
ติดตำมต่อไป 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913194  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913194
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20 ธันวำคม 2563 - 13:35 น. 
เลขากกต.ยันจัดเลือกตั้งอบจ.สมุทรสาครต่อตามมติคกก.โรคติดต่อจังหวัด 
 

 
 
เลขากกต.ยันจัดเลือกตั้งอบจ.สมุทรสาครต่อตามมติคกก.โรคติดต่อจังหวัด แจงดราม่าไม่กักตัว บอกไม่ได้เข้าชุมชน
พื้นที่แออัด ปฏิบัติตามมาตรการสธ. ล่าสุดมีย่ืนคัดค้านแล้ว 129 เรื่อง 
 พันต ำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แถลงภำพรวมกำรเลือกตั้งองค์ กำร
บริหำรส่วนจังหวัดทั่วประเทศวันนี้หลังเดินทำงลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสำคร โดยได้รับรำยงำนว่ำผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็น
แรงงำนต่ำงชำติ และยืนยันที่จะจัดกำรเลือกตั้งในพ้ืนที่สมุทรสำคำรต่อตำมที่คณะกรรมกำรควบคุมโรคจังหวัดได้
ประเมินสถำนกำรณ์แล้วว่ำสำมำรถท ำได้ 
 ซ่ึงกำรจัดกำรเลือกตั้งเป็นไปตำมมำตกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข เพรำะเป็นกำรออกแบบมำตรกำรตำมกระ
ทรวงสำธำรณะสุข และผู้ที่จะเข้ำมำใช้สิทธิก็มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ หำกพบผู้มีอุณหภูมิเกิดกว่ำ 37.5 ก็จะจัดพ้ืนที่
เฉพำะแยกให้ลงคะแนนก่อนส่งโรงพยำบำลตรวจหำเชื้อต่อไป เมื่อครบ1ชม.จะมีกำรท ำควำมสะอำดใช้แอลกอฮอล์เช็ด
ล้ำงตลอด เลขำธิกำรกกต.ขอให้ผู้ใช้สิทธิมั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ทั้ง 96,191 หน่วย มีลักษณะกำรป้องกันกำร
แพร่กระจำยเชื้อ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยอมรับว่ำสถำนที่ที่ถูกล็อกดำวน์ในจังหวัดสมุทรำสำครค่อนข้ำงจะเข้มข้น อย่ำงเช่นตลำด
กลำงค้ำกุ้งมีกำรวำงรั้วลวดหนำวแน่นหนำ จนถึงขณะนี้ยังไม่พบปัญหำใด และตนได้ไปตรวจหน่วยเลือกตัเงในจึงที่ใกล้
กับตลำดกลำงค้ำกุ้งก็ไม่น่ำมีปัญหำอะไร และยืนยันว่ำกระบวนกำรนับคะแนนหำกเลยไปเหินกว่ำเที่ยงคืนก็สำมำรถท ำ
ได้ เพรำะที่จ.สมุทรสำคร เป็นเพียงกำรขอควำมร่วมมือประชำชนไม่ออกนอกเคหะสถำน  
 ส่วนหำกมีผู้ออกมำใช้สิทธิ์จ.สมุทรสำครน้อย จะสะท้อนคะแนนที่แท้จริงหรือไม่นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ย้ ำว่ำ 
เป็นไปตำมท่ีประชำชนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง คงไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้  
 ส่วนกำรตั้งค ำถำมถึงกรณีกำรไม่กักตัวของ พ.ต.อ. ภำยหลังจำกเมื่อช่วงเช้ำวันนี้เจ้ำตัวได้ไปตรวจพ้ืนที่ที่จ.
สมุทรสำคร ว่ำ กำรกักตัวก็คงต้องวัดอุณหภูมิว่ำเรำไปติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ รวมถึงตนไม่ได้เข้ำไปในพ้ืนที่ชุมชนที่
แออัด มีกำรรักษำระยะห่ำง และสวมหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ตลอดเวลำ จริงๆแล้วประเทศไทยใช้
มำตรกำรนี้มำนำนแล้ว และควบคุมสถำนกำรณ์ได้ดี 
 นอกจำกนี้กรณีพบว่ำมีหน่วยเลือกตั้งใน จ.นรำธิวำส หลำยจุดมีน้ ำท่วมสูง จึงท ำให้เป็นอุปสรรคในกำร
เลือกตั้ง มีกำรย้ำยหน่วยเลือกตั้งบำงจุดถึง2ครั้ง  แต่ขณะนี้ยังคงเปิดให้เลือกตั้งได้ตำมปกติ แต่หำกสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
เป็นอุปสรรคในกำรเดินทำงไปเลือกตั้งของประชำชน กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งจะใช้ดุลยพินิจสั่งหยุดไว้ชั่วครำว
และก ำหนดวันเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง โดยอำศัยตำมมำตรำ93 ว่ำด้วยพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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 ส่วนที่จะมีคนมำยื่นให้ยุติกำรเลือกตั้งจ.สมุทรสำครไปก่อน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ย้ ำว่ำ ต้องพิจำรณำข้อ
กฎหมำย เพรำะต้องฟังอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรควบคุมโรคประจ ำจังหวัดด้วย ยืนยันว่ำหน่วยเลือกตั้งเปิดให้ใช้สิทธิ
ปกต ิ 
 นอกจำกนี้ยังเปิดเผยว่ำขณะนี้มีกำรยื่นคัดค้ำนมำยัน กกต.ทั้งหมด 129 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้องเข้ำมำ
โดยตรง 41 จังหวัด เช่นที่ จ.นครปฐม และ จ.กำญจนบุรี เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถจับกุมกำรซื้อเสียงซึ่ง  กกต.ก็จะต้อง
ไต่สวนว่ำเกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452508 
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กกต. ชี้ สมุทรสาคร เลือกตั้ง อบจ.ได้ แม้มีโควิด เผยจับหัวคะแนน-ซื้อเสียง 
ไทยรัฐออนไลน์20 ธ.ค. 2563 14:10 น. 
 

 
  
“จรุงวิทย์” แถลงเปิดหีบเลือกตั้ง อบจ. ชี้ สมุทรสาคร ออกมาใช้สิทธิ์ได้ แม้มีโควิด-19 เผย จับหัวคะแนนนครปฐม 
รวบซ้ือเสียง กาญจนบุรี-สุโขทัย 
 เมื่อเวลำ 11.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. แถลงภำพรวมกำรเปิดลงคะแนนเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) และ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ว่ำ ภำพรวมทุกหน่วยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้ง 96,191 หน่วย
เลือกตั้ง 
 ส่วนใน จ.สุมทรสำคร กกต. ได้ติดตำมสถำนกำรณ์ตั้งแต่เมื่อค่ ำวันที่ 19 ธ.ค. เพรำะเกรงว่ำจะต้องใช้
มำตรำ 94 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น แต่คณะกรรมกำรควบคุมโรคจังหวัดสุมทรสำคร ยืนยันว่ำ สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ 
เนื่องจำกหน่วยเลือกตั้งของ กกต. ไม่ได้อยู่ในพื้นที่กระจำยเชื้อ ขอให้ประชำชนมั่นใจออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยช่วงเช้ำ
ลงพ้ืนที่ไปสังเกตกำรณ์ยังไม่มีปัญหำ ส่วนเรื่องกำรนับคะแนนของ จ.สุมทรสำคร กรรมกำรนับคะแนนก็จะมีกำรนับจน
เสร็จสิ้น แม้จะเกินเวลำที่คณะกรรมกำรควบคุมโรคจังหวัดจะขอควำมร่วมมือให้ประชำชนไม่ออกจำกบ้ำนในเวลำ 
22.00-05.00 น. ส่วนกรณีที่มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำตนเดินทำงไปยังพ้ืนที่ จ.สุมทรสำคร แล้วต้องกักตัวหรือ ไม่ ยืนยันว่ำ
ไม่ได้เข้ำไปในแหล่งชุมชนหรือพ้ืนที่แออัด รวมทั้งไม่ได้ใกล้ชิด แต่ได้รักษำระยะห่ำง เมื่อเข้ำไปในพ้ืนที่หน้ำหน่วย
เลือกตั้งก็มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
 เลขำธิกำร กกต. กล่ำวต่อไปว่ำ ในส่วนพ้ืนที่ จ.นรำธิวำส มีรำยงำนว่ำพบหน่วยเลื อกตั้งประสบอุทกภัย
แม้ว่ำจะย้ำยที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งมำแล้ว 2 ครั้ง แต่กำรเปิดหน่วยในช่วงเช้ำก็ยังมีประชำชนทยอยเดินทำงมำใช้สิทธิ์ 
ซึ่งคณะอนุกรรมกำรอ ำเภอและ ผอ.กกต.จังหวัด ก ำลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่ำเหตุน้ ำท่วมจะเป็นปัญหำต่อกำรลงคะแนน
เลือกตั้งเพียงใด แต่ทั้งนี้อ ำนำจในกำรระงับกำรเลือกตั้งเป็นของประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วย ซึ่งกฎหมำยเลือกตั้ง
ท้องถิ่น มำตรำ 93 เปิดช่องให้ใช้ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยใช้ดุลยพินิจสั่งงดลงคะแนนได้ แล้วแจ้งต่อ ผอ.กกต. 
ก่อนที่จะก ำหนดวันลงคะแนนใหม่ภำยใน 15 วันนับแต่เหตุนั้นหมดไป 
 อย่ำงไรก็ตำม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวถึงเรื่องร้องเรียนเมื่อวำนนี้ (19 ธ.ค.) มีรำยงำนเข้ำมำล่ำสุดรวม 129 
เรื่องใน 41 จังหวัด โดย จ.นครปฐม ชุดเคลื่อนที่เร็วและต ำรวจ รวมถึงผู้ตรวจกำรเลือกตั้งเข้ำจับกุมหัวคะแนนพร้อม
ของของกลำงเงินซื้อเสียง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงสอบสวนของต ำรวจ ในส่วนของ กกต. ก็จะมีกำรตั้งกรรมกำรขึ้นไต่สวนว่ำ
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือไม่ ทั้งนี้ จ.กำญจนบุรี จ.สุโขทัย ก็มีกำรจับกุมผู้ซื้อเสียงด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1998161 
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เลขากกต.เผยเรื่องร้องเรียน129เรื่อง41จังหวัด ไฟเขียวสมุทรสาครนับคะแนนเกินเวลาล็อกดาวน์ได้ 
20 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:51 น.        

 

 
  
 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรส ำนักงำนกกต. แถลง
ภำพรวมกำรเปิดลงคะแนนเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ( อบจ. ) ว่ำ ภำพรวมทุกหน่วย
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้ง โดยช่วงเช้ำอำจมีผู้มำใช้บำงตำ แต่ยังสำมำรถลงคะแนนเลือกตั้งได้
ถึงเวลำ 17.00 น. ส่วนในจ.สุมทรสำคร กกต.ได้ติดตำมสถำนกำรณ์ตั้งแต่เมื่อค่ ำวำนนี้ เพรำะเกรงว่ำจะต้องใช้มำตรำ 
94 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทำงคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจ.สุมทรสำคร ยืนยันว่ำ สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้
เนื่องจำกหน่วยเลือกตั้งของกกต.ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่กระจำยเชื้อ และมีกำรใช้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
เช่นเดียวกับท่ีจัดเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง และสมุทรปรำกำร  จึงขอให้ประชำชนมั่นใจออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง  และจำกที่ช่วง
เช้ำตนได้ลงพ้ืนที่ไปสังเกตกำรณ์ลงคะแนนก็พบว่ำยังไม่มีปัญหำอะไร แม้ว่ำหน่วยลงคะแนนดังกล่ำวจะอยู่ใกล้แหล่งที่
ระบุว่ำเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ส่วนเรื่องกำรนับคะแนนของจ.สุมทรสำคร กรรมกำรนับคะแนนก็จะมีกำรนับจนเสร็จสิ้น  
แม้จะเกินเวลำที่คณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัดจะขอควำมร่วมมื อให้ประชำชนไม่ออกจำกบ้ำนในเวลำ 
22.00-05.00 น. 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำตนเองเดินทำงไปยังพ้ืนที่จ.สุมทรสำครแล้ว
ต้องกลับมำกักตัวหรือไม่  ยืนยันว่ำไม่ได้เข้ำไปในแหล่งชุมชน หรือพ้ืนที่แออัด รวมทั้งไม่ได้ใกล้ชิดแต่ได้รักษำระยะห่ำง 
และเม่ือเข้ำไปในพ้ืนที่หน้ำหน่วยเลือกตั้งก็มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์        
 เลขำธิกำรกกต. ยังกล่ำวด้วยว่ำในส่วนพ้ืนที่จ.นรำธิวำส มีรำยงำนว่ำ มีหน่วยเลือกตั้งที่ประสบอุทกภัย 
แม้ว่ำจะย้ำยที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งมำแล้ว 2 ครั้งแต่กำรเปิดหน่วยในช่วงเช้ำก็ยังมีประชำชนทยอยเดินทำงมำใช้
สิทธิ  ซึ่งคณะอนุกรรมกำรอ ำเภอ และผอ.กกต.จังหวัดก ำลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่ำเหตุน้ ำท่วมจะเป็นปัญหำต่อกำร
ลงคะแนนเลือกตั้งเพียงใด แต่ทั้งนี้อ ำนำจในกำรระงับกำรเลือกตั้งเป็นของประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยซึ่งกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถิ่น มำตรำ 93 เปิดช่องให้ใช้ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยใช้ดุลยพินิจสั่งงดลงคะแนนได้ แล้วแจ้งต่อผอ.
กกต. ก่อนที่จะก ำหนดวันลงคะแนนใหม่ภำยใน 15 วันนับแต่เหตุนั้นหมดไป  ส ำหรับเรื่องร้องเรียนเมื่อวำนมีรำยงำน
เข้ำมำล่ำสุดรวม 129 เรื่องใน 41 จังหวัด  โดยจ.นครปฐม ชุดเคลื่อนที่เร็วและต ำรวจ รวมถึงผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ได้เข้ำ
จับกุมหัวคะแนน พร้อมของของกลำงเงินซื้อเสียง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงสอบสวนของต ำรวจ ในส่วนของกกต.ก็จะมีกำรตั้ง
กรรมกำรขึ้นไต่สวนว่ำเกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือไม่ ขณะที่ จ.กำญจนบุรี มีกำรจับกุมผู้ซื้อเสียง รวมถึง จ.สุโขทัย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87421 
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วันอำทิตย์ ที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 09.52 น. 
 ‘เลขากกต.’ตรวจเลือกตั้ง อบจ. สมุทรสาคร ลดจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์แต่ละหน่วยไม่ให้แออัด 
 

 
 
 20 ธันวำคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร พันต ำรวจ
เอกจรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทำงไปตรวจหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 8 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร หน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ ำนวน 649 คน ซึ่งจริงๆแล้วเดิมแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,000 คน ส่วนที่ครั้งนี้หน่วยเลือกตั้งเหลือเพียง 600 คนเนื่องจำกเรำได้มีกำรเตรียมกำรเลือกตั้ง
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด จะต้องลดจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์ไม่ให้มีควำมแออัดในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
 พันต ำรวจเอกจรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ภำยในหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.นี้ ทำง กกต.ได้ร่วมออกแบบกับกรม
ควบคุมโรคของหน่วยเลือกตั้งในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่เคยใช้ในกำรเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปรำกำรและจังหวัด
ล ำปำงมำก่อนหน้ำนี้ ซึ่งอันดับแรก จะลดจ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำก 1,000 คนเหลือประมำณ 600 คน 2. เมื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งได้ตรวจสอบรำยชื่อแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนตรวจวัดอุณหภูมิ หำกสูงกว่ำ 37.5 ก็จะต้องนั่งพักรอและหำกวัดอีก
ครั้งหนึ่งอุณหภูมิยังคงอยู่ที่ 37.5 ก็จะต้องใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหำที่ได้จัดแยกเอำไว้  โดยในส่วนของรำยที่อุณหภูมิสูง
จริงๆหลังกำรใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทำง อสม.ก็จะได้มีกำรแจ้งโรงพยำบำลหรือทำงสำธำรณสุขเพ่ือมำน ำตัวไป
ท ำกำรตรวจและรักษำต่อไป 
 “เมื่อวำนนี้ (19 ธันวำคม 2563) มีกำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เป็นประธำนและมี ผอ. กกต.จังหวัดสมุทรสำคร เข้ำร่วมประชุมด้วย ได้รับทรำบสถำนกำรณ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ำจำก
สถำนกำรณ์ต่ำงๆและหน่วยเลือกตั้งที่เรำมีอยู่แล้วยังคงสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้อย่ำงปลอดภัยและไม่ใช่หน่วยที่
เผยแพร่เชื้อ ทั้งนี้เรำได้มีกำรเตรียมกำรทุกอย่ำงไว้ล่วงหน้ำแล้ว ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสำครและจังหวัด
ข้ำงเคียงมำใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องห่วงว่ำจะมีกำรแพร่เชื้อได้หรือไม่ เพรำะมีกำรใช้กำรรักษำระยะห่ำง กำรสวมหน้ำกำก
อนำมัย กำรล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอด” เลขำธิกำร กกต. กล่ำว 
 เมื่อถำมว่ำผู้ที่มีสิทธิ์ในกำรลงคะแนนเลือกตั้งอำจจะน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อจ ำนวนคะแนนเลือกตั้งที่ไม่
สำมำรถสะท้อนถึงควำมต้องกำรของคนในพ้ืนที่ได้จริงนั้น เลขำธิกำร กกต. กล่ำวว่ำ ยืนยันว่ำเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและเปิดโอกำสให้ได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลำ 8.00 -17.00 น.อย่ำงเต็มที่ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้ง
ของกกต.และมำตรกำรควบคุมโรคของจังหวัดมีควำมละเอียดอ่อน มีแพทย์และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ดังนั้น จึงขอเชิญ
ชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมำใช้สิทธิ์ 
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 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในช่วงเช้ำ เลขำธิกำรกกต.ได้เดินทำงไปตรวจเยี่ ยมและให้ก ำลังใจแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ท ำ
หน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้งหลำยหน่วยภำยในจังหวัดสมุทรสำครด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/539813 
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วันที่ 20 ธ.ค. 2563 
กกต.ยืนยันหน่วยเลือกตั้งไม่ใช่แหล่งเผยแพร่เชื้อ เดินหน้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร 
 

 
 
 วันนี้ (20 ธ.ค.63) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ไปตรวจเยี่ยมดู
ควำมเรียบร้อยในกำรกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมำชิกสภำ อบจ. ที่
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 8 โรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร และหน่วยเลือกตั้งที่  22 เขตเลือกตั้งที่ 8 บริเวณค่ำย
ลูกเสือ หลังตลำดกลำงกุ้ง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 โดยบริเวณคูหำเลือกตั้งได้เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 อย่ำงเข้มงวด 
ด้วยลดจ ำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนลง 40% ในแต่ละหน่วย เพ่ือลดควำมแออัด มีอุปกรณ์ป้องกันอย่ำงครบถ้วน แต่หำกผู้
มีสิทธิในกำรลงคะแนนรำยใด ตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว พบว่ำสูงเกินกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส  จะต้องใช้สิทธิเลือกตั้งใน
คูหำพิเศษที่ทำง กกต. ก ำหนดให้ เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังอย่ำงดีที่สุด 
 เลขำธิกำร กกต. ระบุว่ำไม่จ ำเป็นต้องเลื่อนกำรเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสำคร เพรำะในกำรประชุม
คณะกรรมกำรควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด ที่มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครเป็นประธำน ได้ประเมินสถำนกำรณ์แล้ว
ว่ำสำมำรถรับมือได้ และมั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งไม่ใช่แหล่งเผยแพร่เชื้อ ดังนั้นขอให้ประชำชนมั่นใจได้และขอให้ออกไป
สิทธิ์กันมำกๆ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืนที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ ตำมกฎหมำยได้ก ำหนดไว้ว่ำ 
เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่จะยุติกำรลงคะแนนได้ 
 ส่วนกำรตรวจสอบกำรทุจริตกำรเลือกตั้งขณะนี้ ล่ำสุด มีกำรจับกุมผู้แจกเงินซื้อเสียงกำรเลือกตั้งได้ใน  4 
จังหวัด  คือ นครปฐม กำญจนบุรี สุโขทัย และพิจิตร เลขำธิกำร กกต. ยอมรับว่ำอำจกระทบต่อกำรประกำศรับรองผล
กำรเลือกตั้ง เพรำะต้องตรวจสอบหลักฐำนให้ชัดเจนก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/456299 
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อำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 10.00 น. 
เลขาฯกกต.ตรวจเยี่ยมเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร หลังล็อคดาวน์ 
เลขาฯกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร ยืนยันหน่วยเลือกตั้งมีมาตรการป้องกันโควิดเข้มงวด-
ไม่มีการแพร่เชื้อ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เวลำ 08.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) 
ตรวจเยี่ยมกำรลงคะแนนเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และหน่วยเลือกตั้งที่ 22 เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.เมือง จ.สมุทรสำคร , หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และหน่วย
เลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 13 อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 
 โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ หน่วยเลือกตั้งในสถำนกำรณ์โควิด ที่ กกต.ร่วมออกแบบกับกรม
ควบคุมโรค คือลดจ ำนวนผู้มีสิทธิในหน่วยเลือกตั้ง จำกประมำณ 1,000 คน เหลือประมำณ 600 คน เพื่อลดควำมแออัด
แต่ละหน่วยเลือกตั้ง นอกจำกนั้นเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรำยชื่อแล้ว จะมีขั้นตอนกำรวัดอุณหภูมิ หำกพบว่ำผู้มี
สิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศำ ก็จะให้นั่งพักรอ จำกนั้นจะวัดอีกครั้งหนึ่ง หำกยังสูงเกิน 37.5 องศำอยู่ ก็จะ
ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่คูหำพิเศษ และหำกพบว่ำไข้สูงจริงๆอสม.ประจ ำหน่วยเลือกตั้งก็จะแจ้งให้โรงพยำบำลสำธำรณสุข
จังหวัดมำรับตัวไปตรวจรักษำต่อไป แต่หำกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีอุณหภูมิปกติก็จะใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้ง เมื่อรับบัตร
เลือกตั้งจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็สำมำรถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตำมปกติ โดยกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
จะมีกำรใส่เฟซชิลด์ หน้ำกำกอนำมัย และสวมใส่ถุงมือ ทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งลักษณะนี้มีกำรใช้ในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ที่
ล ำปำงและสมุทรปรำกำรมำแล้ว ก่อนจะน ำมำใช้ในกำรเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวอีกว่ำ เมื่อวำนมีกำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัดสมุทรสำคร โดยมี
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครเป็นประธำน โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกกต.สมุทรสำครเข้ำร่วมประชุมด้วยเพ่ือ
รับทรำบสถำนกำรณ์ ซึ่งในที่ประชุมเห็นว่ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ประกอบกับมำตรำกำรป้องกันโควิดที่หน่วยเลือกตั้งมีอยู่
แล้ว ก็สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้อย่ำงปลอดภัย หน่วยเลือกตั้งเรำไม่ใช่หน่วยที่แพร่เชื้อ เพรำะมีกำรเตรียมกำรไว้
ล่วงหน้ำทุกอย่ำงแล้ว จึงอยำกเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน จ.สมุทรสำครจังหวัดข้ำงเคียง และจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศ 
76 จังหวัด ไม่ต้องห่วงว่ำจะมีกำรแพร่เชื้อในหน่วยเลือกตั้ง เพรำะมีกำรเว้นระยะห่ำง กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรล้ำง
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอด รับรองควำมปลอดภัย 
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 เมื่อถำมว่ำหำกจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิลดลงจะเป็นคะแนนที่สำมำรถสะท้อนควำมต้องกำรของคนในพ้ืนที่ได้
จริงหรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ เรำมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเปิดโอกำสให้เต็มที่ ตั้งแต่เวลำ 08.00 น.- 17.00 
น. เหลือเวลำอีกหลำยชั่วโมงก็อยำกเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง และขอให้มั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้ง
ของ กกต. รวมทั้งมำตรกำรต่ำงๆของคณะกรรมกำรควบคุมโรคจังหวัด มีควำมละเอียดอ่อน และตนมีควำมเชื่อมั่น ใน
วันนี้จึงมีกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมที่สมุทรสำคร 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลังจำกศบค.แถลงว่ำ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสำคร สะสม  548 
รำย พร้อมสั่งล็อกดำวน์ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64นั้น ก ำหนดกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งของ
เลขำธิกำร กกต. ถูกปรับเปลี่ยน จำกเดิมมีก ำหนดลงพ้ืนที่ที่หน่วยเลือกตั้งตรงข้ำมเมืองทองธำนี แต่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ก ำหนดกำรช่วงเช้ำตรู่ ไปลงพ้ืนที่สมุทรสำครแทน เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้ประชำชนในพื้นท่ีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813839 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/813839


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

82 

 

 
 
20/12/2563 10:35 
เลขา กกต. ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่สมุทรสาคร 
 

 
 
สมุทรสาคร 20 ธ.ค. – เลขา กกต. ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่สมุทรสาครด่วน หลังมีการล็อกดาวน์จังหวัด หลังวานนี้พบผู้
ติดเชื้อเพิ่มกว่าครึ่งพัน 
 วันนี้ (20 ธ.ค.) ที่โรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ได้เดินทำงไปตรวจหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 8 อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร หน่วย
เลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ ำนวน 649 คน จำกเดิมแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,000 คน ส่วนที่ครั้งนี้หน่วย
เลือกตั้งเหลือเพียง 600 คนเนื่องจำกได้มีกำรเตรียมกำรเลือกตั้งในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 จะต้องลดจ ำนวนผู้มำใช้
สิทธิ์ ไม่ให้มีควำมแออัดในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ. จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ภำยในหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. ทำง กกต. ได้ร่วมออกแบบกับกรมควบคุม
โรคของหน่วยเลือกตั้งในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่เคยใข้ในกำรเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปรำกำรและจังหวัดล ำปำง
มำก่อนหน้ำนี้ อันดับแรก จะลดจ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำก 1,000 คน เหลือประมำณ 600 คน และเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ได้ตรวจสอบรำยชื่อแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนตรวจวัดอุณหภูมิ หำกสูงกว่ำ 37.5 ก็จะต้องนั่งพักรอ และหำกวัดอีกครั้งหนึ่ง
อุณหภูมิยังคงอยู่ที่ 37.5 ก็จะต้องใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหำที่ได้จัดแยกเอำไว้ โดยในส่วนของรำยที่อุณหภูมิสูงจริงๆหลังกำร
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทำง อสม.ก็จะได้มีกำรแจ้งโรงพยำบำลหรือทำงสำธำรณสุขเพ่ือมำน ำตัวไปท ำกำรตรวจ
และรักษำต่อไป 
 “เมื่อวำนนี้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนและมี 
ผอ. กกต.จังหวัดสมุทรสำคร เข้ำร่วมประชุมด้วย ได้รับทรำบสถำนกำรณ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ำจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆและ
หน่วยเลือกตั้งที่เรำมีอยู่แล้ว ยังคงสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้อย่ำงปลอดภัย และไม่ใช่หน่วยที่เผยแพร่เชื้อ ทั้งนี้เรำไ ด้มี
กำรเตรียมกำรทุกอย่ำงไว้ล่วงหน้ำแล้ว ดังนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสำครและจังหวัดข้ำงเคียงมำใช้สิทธิ์ได้โดย
ไม่ต้องห่วง ว่ำจะมีกำรแพร่เชื้อได้หรือไม่ เพรำะมีกำรใช้กำรรักษำระยะห่ำง กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรล้ำงมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ตลอด” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่ำว 
 เมื่อถำมว่ำผู้ที่มีสิทธิ์ในกำรลงคะแนนเลือกตั้งอำจจะน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อจ ำนวนคะแนนเลือกตั้งที่ไม่
สำมำรถสะท้อนถึงควำมต้องกำรของคนในพ้ืนที่ได้จริงนั้น เลขำธิกำร กกต. ยืนยันกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเปิด
โอกำสให้ได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลำ 8.00 -17.00 น.อย่ำงเต็มที่ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งของ กกต.และ
มำตรกำรควบคุมโรคของจังหวัดมีควำมละเอียดอ่อน มีแพทย์และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งออกมำใช้สิทธิ์ .- ส ำนักข่ำวไทย 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-603139 

https://tna.mcot.net/politics-603139


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

83 

 

 

 
20 ธ.ค. 2563-11:42 น. 
เลขาฯ กกต.ตรวจเลือกตั้งอบจ.สมุทรสาคร คุมเข้มโควิด ยันไม่ใช่หน่วยแพร่เชื้อ 
 

 
 
เลขาฯ กกต.ลงตรวจหน่วยเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร หลังล็อกดาวน์จังหวัด เหตุพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มกว่าครึ่งพัน 
ยันเตรียมมาตรการป้องกัน ปชช.ใช้สิทธิได้ ไม่ต้องห่วง 
 เมื่อเวลำ 08.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. ที่โรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัด
สมุทรสำคร พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เดินทำงไปตรวจหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขต
เลือกตั้งที่ 8 อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร หน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 649 คน จำกเดิมแต่ละหน่วย
เลือกตั้งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,000 คน ส่วนที่ครั้งนี้หน่วยเลือกตั้งเหลือเพียง 600 คน เนื่องจำกได้เตรียมกำรเลือกตั้ง
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 จะต้องลดจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิไม่ให้มีควำมแออัดในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ภำยในหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. ทำง กกต.ร่วมออกแบบกับกรมควบคุมโรค
ของหน่วยเลือกตั้งในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่เคยใช้ในกำรเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดล ำปำงมำ
ก่อนหน้ำนี้ อันดับแรก จะลดจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำก 1,000 คน เหลือประมำณ 600 คน และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
ตรวจสอบรำยชื่อแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนตรวจวัดอุณหภูมิ หำกสูงกว่ำ 37.5 ก็จะต้องนั่งพักรอและหำกวัดอีกครั้งหนึ่ง
อุณหภูมิยังคงอยู่ที่ 37.5 ก็จะต้องใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหำที่ได้จัดแยกเอำไว้ โดยในส่วนของรำยที่อุณหภูมิสูงจริงๆ หลัง
กำรใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทำงอสม.ก็จะได้แจ้งโรงพยำบำลหรือทำงสำธำรณสุขเพ่ือมำน ำตัวไปตรวจและรักษำ
ต่อไป 
 “เมื่อวำนนี้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน และมี 
ผอ.กกต.จังหวัดสมุทรสำครเข้ำร่วมประชุมด้วย รับทรำบสถำนกำรณ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ำจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และ
หน่วยเลือกตั้งที่เรำมีอยู่แล้วยังคงสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้อย่ำงปลอดภัย และไม่ใช่หน่วยที่เผยแพร่ เชื้อ ทั้งนี้ เรำ
เตรียมกำรทุกอย่ำงไว้ล่วงหน้ำแล้ว ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสำครและจังหวัดข้ำงเคียงมำใช้สิทธิได้ โดยไม่
ต้องห่วงว่ำจะแพร่เชื้อได้หรือไม่ เพรำะมีกำรใช้กำรรักษำระยะห่ำง กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรล้ำงมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ตลอด” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำว 
 เมื่อถำมว่ำ ผู้ที่มีสิทธิในกำรลงคะแนนเลือกตั้งอำจจะน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อจ ำนวนคะแนนเลือกตั้งที่ไม่
สำมำรถสะท้อนถึงควำมต้องกำรของคนในพื้นที่ได้จริงนั้น เลขำธิกำร กกต.ยืนยันกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเปิดโอกำส
ให้ได้ใช้สิทธิตั้งแต่เวลำ 08.00-17.00 น. อย่ำงเต็มที่ ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งของ กกต.และ
มำตรกำรควบคุมโรคของจังหวัดมีควำมละเอียดอ่อน มีแพทย์และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ
เลือกตั้งออกมำใช้สิทธิ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_5566503 

https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_5566503
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2.jpg
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เสียงค ารามคืนหมาหอน! กกต. เอาจริง ซื้อเสียง คนรับ-คนให้ ติดคุก 10 ปี 
19 ธ.ค. 2563-19:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เอาจริง ซื้อเสียง คนรับ-คนให้ ติดคุก 10 ปี ลั่นเครือข่ายจับตาอยู่ทุกที่เพื่อ
หาเบาะแส พบผิดด าเนินคดีทันที 
 วันที่ 19 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวถึงมำตรกำร
ป้องกันกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง และกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นในคืนก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งหรือที่เรียกกัน
ว่ำ "คืนหมำหอน" 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ วันนี้เครือข่ำยของ ส ำนักงำน กกต. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจกำรกำรเลือกตั้ง ชุด
ต ำรวจเคลื่อนที่เร็วจำกสถำนีต ำรวจต่ำงๆทั่วประเทศ สมำชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย หรือ ศส.ปชต. ตลอดจน
เครือข่ำยประชำชน และ ผู้ใหญ่บ้ำนทุกพ้ืนที่ จะประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน ออกหำเบำะแส สอดส่องกำรซื้อสิทธิ์ขำย
เสียง อย่ำงเต็มที่ทั่วประเทศ หำกพบกำรกระท ำควำมผิดจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 
 ซึ่งตำมกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น กำรซื้อเสียง จะมีโทษท้ัง ผู้ให้และผู้รับ โดยในมำตรำ 65 ของ พ.ร.บ.กำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ก ำหนด ห้ำมผู้ใดกระท ำกำรให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสัญญำว่ำจะให้ 
หรือเตรียมจะให้ หรือกระท ำกำรที่เป็นกำรจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ และมำตรำ 92 ก ำหนดห้ำมผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งยอมรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัครรำยหนึ่งรำยใด หำกฝ่ำฝืนมีโทษจ ำคุกสูงสุด
ถึง 10 ปี ปรับสูงสุด 2 แสนบำท และตัดสิทธิ์เลือกตั้งถึง 20 ปี 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5563268 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5563268
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg
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กกต. เอาจริงคืนหมาหอน คนให้-คนรับ ติดคุกสูงสุด 10ปี 
วันที่ 19 ธันวำคม 2563 - 19:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  (กกต.) กล่ำวถึง
มำตรกำรป้องกันกำรซื้อสิทธิขำยเสียง และกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นในคืนก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งหรือที่
เรียกกันว่ำ คืนหมำหอน ในคืนนี้ ว่ำ วันนี้เครือข่ำยของ ส ำนักงำน กกต. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจกำรกำรเลือกตั้ง ชุด
ต ำรวจเคลื่อนที่เร็วจำกสถำนีต ำรวจต่ำงๆทั่วประเทศ สมำชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย หรือ ศส.ปชต. ตลอดจน
เครือข่ำยประชำชน และ ผู้ใหญ่บ้ำนทุกพ้ืนที่ จะประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน ออกหำเบำะแส สอดส่องกำรซื้อสิทธิ์ขำย
เสียง อย่ำงเต็มที่ทั่วประเทศ หำกพบกำรกระท ำควำมผิดจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที เพ่ือให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส โดยมั่นใจว่ำมำตรกำรของ กกต. จะจับกุมผู้ที่ท ำควำมผิดมำรับโทษอย่ำงถึงที่สุดไม่ปล่อย
ให้ลอยนวลไปได้ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวต่อว่ำ ตำมกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น กำรซื้อเสียง จะมีโทษทั้ง ผู้ให้และผู้รับ โดยใน
มำตรำ 65 ของ พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ก ำหนด ห้ำมผู้ใดกระท ำกำร ให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือสัญญำว่ำจะให้ หรือเตรียมจะให้ หรือกระท ำกำรที่เป็นกำรจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้และ มำตรำ 
92 ก ำหนดห้ำมผู้มีสิทธิเลือกตั้งยอมรับเงิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัครรำยหนึ่งรำยใด มี
โทษจ ำคุกสูงสุดถึง 10ปี ปรับสูงสุด 2 แสนบำท และตัดสิทธิ์เลือกตั้งถึง 20 ปี พร้อมเตือนไปยังผู้สมัคร และประชำชน 
ให้ระมัดระวังกำรกระท ำที่เป็นกำรสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมำยเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลำ 18.00 น. ของวันนี้ (19 ธันวำคม) เป็นต้นไป
ตำมกฎหมำยก ำหนดห้ำมผู้สมัคร โฆษณำหำเสียงเลือกตั้ง รวมถึงห้ำมจ ำหน่ำยจ่ำยแจกสุรำด้วยซึ่งจะมีควำมผิดตำม
กฎหมำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2492539 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2492539
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg
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จับหัวคะแนนผู้สมัคร อบจ.นครปฐม คาหนังคาเขาซื้อเสียงสดๆ กว่า 3 หม่ืน 
วันเสำร์ ที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 20.05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขา กกต.ลั่นเอาจริงคืนหมาหอน คนให้-คนรับ ติดคุกสูงสุด 10ปี  ย้ า 6โมงเย็นวันนี้ ห้ามหาเสียง – จ าหน่ายสุรา/ 
ขณะจ.นครปฐม จับหัวคะแนนพร้อมเงินของกลาง รอสอบสาวถึงผู้สมัคร 
 วันที่ 19 ธ.ค.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)  กล่ำวถึงมำตรกำร
ป้องกันกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง และกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นในคืนก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งหรือที่เรียกกัน
ว่ำ“คืนหมำหอน”ว่ำ วันนี้เครือข่ำยของส ำนักงำน กกต.ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจกำรกำรเลือกตั้ง ชุดต ำรวจเคลื่อนที่เร็ว
จำกสถำนีต ำรวจต่ำงๆทั่วประเทศ  สมำชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย หรือ ศส.ปชต.ตลอดจนเครือข่ำยประชำชน 
และ ผู้ใหญ่บ้ำนทุกพ้ืนที่ จะประสำนกำรท ำงำนร่วมกันออกหำเบำะแส สอดส่องกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงอย่ำงเต็มที่ทั่ว
ประเทศ หำกพบกำรกระท ำควำมผิดจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที โดยมั่นใจว่ำมำตรกำรของ กกต.จะจับกุมผู้ที่ท ำ
ควำมผิดมำรับโทษอย่ำงถึงท่ีสุดไม่ปล่อยให้ลอยนวลไปได้ 
 เลขำธิกำร กกต.ระบุว่ำ ตำมกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น กำรซื้อเสียงจะมีโทษท้ังผู้ให้และผู้รับ โดยในมำตรำ 
65  ของ พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ก ำหนดห้ำมผู้ใดกระท ำกำรให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือสัญญำว่ำจะให้ หรือเตรียมจะให้ หรือกระท ำกำรที่เป็นกำรจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้และมำตรำ 92 ก ำหนด
ห้ำมผู้มีสิทธิเลือกตั้งยอมรับเงิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัครรำยหนึ่งรำยใด มีโทษจ ำคุก
สูงสุดถึง 10 ปี ปรับสูงสุด 2 แสนบำทและตัดสิทธิ์เลือกตั้งถึง 20 ปี พร้อมเตือนไปยังผู้สมัคร และประชำชน ให้
ระมัดระวังกำรกระท ำที่เป็นกำรสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมำยเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่เวลำ 18.00 น.ของวันนี้ (19ธ.ค.) เป็นต้นไปตำม
กฎหมำยก ำหนดห้ำมผู้สมัคร โฆษณำหำเสียงเลือกตั้ง รวมถึงห้ำมจ ำหน่ำยจ่ำยแจกสุรำด้วยซึ่งจะมีควำมผิดตำมกฎหมำย 
ด้ำน พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรสีนวล ผกก.สภ.เมืองนครปฐม เปิดเผยถึงกำรปฏิบัติกำรของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งและชุดเคลื่อนที่
เร็วของต ำรวจว่ำ วันนี้ได้จับกุมหัวคะแนนของผู้สมัครรำยหนึ่งที่ จ.นครปฐม แล้วพร้อมเงินของกลำงส ำหรับใช้ในกำรซื้อ
เสียงจ ำนวนกว่ำ 30,000 บำท ขณะนี้ได้แจ้งข้อกล่ำวหำ และน ำส่งพนักงำนสอบสวนด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเลือกตั้ง
แล้ว 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับพฤติกรรมของหัวคะแนนรำยดังกล่ำว มีกำรน ำเงินออกไปแจกซื้อเสียงให้เงินผู้
สิทธิเลือกตั้งหัวละ 500 บำท เพ่ือให้เลือกหมำยเลขของผู้สมัครรำยหนึ่ง ซึ่งมีควำมผิดตำมกฎหมำยเลือกตั้ง ตำมมำตรำ 
65 โทษสูงสุดจ ำคุกถึง 10 ปี ปรับสูงสุด 2 แสนบำท  และตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนว่ำมีกำร
แจกเงินซื้อเสียงให้ผู้ใดบ้ำง เพรำะมีโทษควำมผิดทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อจะสอบสวนขยำยผลสำวไปถึงตัวผู้สมัครด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/539768 

https://www.naewna.com/politic/539768
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กกต.ชี้โควิดไม่กระทบ 'อบจ.สมุทรสาคร'เลือกตั้งปกติ 
เสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 เวลำ 21.43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯกกต.เผย คกก.ระดับจังหวัด ประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดสมุทรสาคร ยังจัดเลือกตั้ง อบจ.ได้ตามปกติ 
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวถึงกรณี ศบค.
แถลงว่ำ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสำคร สะสม 548 รำย พร้อมสั่งล็อกดำวน์ตั้งแต่วันที่19 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.
64 นั้นว่ำ ได้รับแจ้งจำก ผอ.กกต.ประจ ำจังหวัดสมุทรสำคร ภำยหลังเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรภำยในจังหวัด
สมุทรสำคร ที่มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน 
  โดยได้รับแจ้งว่ำมำตรกำรล็อกดำวน์ดังกล่ำวไม่กระทบกำรจัดเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ยังสำมำรถจัดเลือกตั้งได้ตำมปกติ เพรำะ
หน่วยเลือกตั้งยังมีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่เชื้ออยู่ อีกทั้งมำตรกำรล็อกดำวน์มีเพียงบำงพ้ืนที่ และผู้ที่ติดเชื้อเกือบ
ทั้งหมดเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว 
 
อ้ำงอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/813794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/813794
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วุ่นแล้ว!ชาวบ้านตลาดกุ้งจ.สมุทรสาครโวยไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
20 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:15 น.  
 
 
 
 
 
 
     
   
20 ธ.ค.63-ที่บริเวณตลำดกุ้ง จังหวัดสมุทรสำคร ช่วงเที่ยงที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในกำรพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 
จนทำงจังหวัดได้มีกำรสั่งปิดพ้ืนที่ดังกล่ำว ได้มีประชำชนจ ำนวนหนึ่งออกมำโวยวำยและร้องเรียนว่ำ ไม่สำมำรถที่จะ
ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งได้ 
นำยนิติพัฒน์ ชูกล้ำกสิกรณ์ พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร กกต.จังหวัดสมุทรสำครพร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
ชุดเคลื่อนที่เร็วได้รีบรุดไปตรวจสอบยังบริเวณดังกล่ำว  พบมีกำรกั้นพ้ืนที่ด้วยลวดหนำมหีบเพลงตลอดพ้ืนที่และห้ำมมี
กำรเข้ำออกในพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำวตำมค ำสั่งของทำง นำยวีระศักดิ์วิจิตร์แสงศรีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครเพ่ือ
ป้องกันกำรระบำดของเชื้อโควิด-19 โดยมีชำวบ้ำนจ ำนวนหนึ่งอยู่ด้ำนในของรั้วลวดหนำมโวยวำยและร้องขอที่จะ
ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งตำมกฎหมำย เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิต่ำงๆที่กฎหมำยระบุไว้  
สลายทุกกลิ่นเน่าเหม็น ภายใน 3 นาที ไม่หาย คืนเงิน 100% ทันทีMIXNERAL 
ชำวบ้ำนรำยหนึ่งบอกว่ำ ครึ่งวันแล้วยังไม่สำมำรถออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งได้จะให้พวกเขำท ำอย่ำงไร 
นำยนิติพัฒน์ จึงได้เร่งน ำเรี่องดังกล่ำวประสำนไปยังทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้รีบด ำเนินกำรหำทำงให้ชำวบ้ำนได้ออกมำ
ใช้สิทธิเลือกตั้งให้ทันเวลำก่อนที่จะปิดหีบเลือกตั้ง 5 โมงเย็นให้ได้ เพรำะถ้ำชำวบ้ำนถูกห้ำมไม่ให้ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง
ก็จะเป็นกำรกระท ำท่ีอำจจะผิดกฎหมำยเลือกตั้งได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bossmixneral.fastitup.net/Tripwire?tblci=GiDKdn_xSmClAEoRVtpMuOKpFYCHheZbYljUQt_iNxEc_SCN8lE#tblciGiDKdn_xSmClAEoRVtpMuOKpFYCHheZbYljUQt_iNxEc_SCN8lE
https://www.thaipost.net/main/detail/87414
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ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ปั่นจักรยานตรวจหน่วยเลือกตั้ง บิ๊กแจ๊ส มาใช้สิทธิ์แล้ว 
20 ธ.ค. 2563 13:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ว่ำฯ ปทุมธำนี ปั่นจักรยำนตรวจหน่วยเลือกตั้ง เช็กมำตรกำรป้องกันโควิดของ จนท. ขณะที่ ชวนประชำชนออกมำใช้
สิทธิ์กันเยอะๆ ด้ำน "บิ๊กแจ๊ส" เดินทำงมำใช้สิทธิ์ลงคะแนน ท่ำมกลำงสื่อเกำะติดท ำข่ำว 
 เมื่อเวลำ 09.00 น. วันที่ 20 ธ.ค.63 ที่บริเวณลำนจอดรถสวนเทพปทุม หน้ำศำลำกลำงจังหวัดปทุมธำนี 
(หลังเก่ำ) ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 3 ต.บำงปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.
ปทุมธำนี ได้ปั่นจักรยำนเดินทำงมำ เพ่ือตรวจเยี่ยม และดูควำมเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้งดังกล่ำว พร้อมขอให้
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย ตรวจตรำดูแลควำมปลอดภัยเรื่องมำตรกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันโควิด และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ให้
ออกมำใช้สิทธิ์กันให้มำกที่สุด 
 ต่อมำเวลำ 09.49 น. พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง "บิ๊กแจ๊ส" (อดีต ผบช.น.) ผู้สมัคร นำยก อบจ.
ปทุมธำนี ได้เดินทำงมำที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 3 บริเวณลำนจอดรถสวนเทพปทุม หน้ำศำลำกลำงจังหวัด
ปทุมธำนี (หลังเก่ำ) ต.บำงปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี โดยมีสื่อมวลชนจำกหลำยแขนง มำรอท ำข่ำวจ ำนวนมำกหลังจำก 
พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง ได้เดินเข้ำตรวจสอบรำยชื่อพบว่ำมีล ำดับเลือกตั้งเลขที่ 376 จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
หน่วย ได้ตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือตรวจวัดไข้ป้องกันโควิด จำกนั้นจึงรับบัตร 2 ใบเดินเข้ำคูหำ เพ่ือลงคะแนนเสียง พร้อม
กับ น ำบัตรทั้งสองใบหย่อนใส่หีบ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/central/1998144 
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“สมุทรสงคราม” วางมาตรเข้มสกัดโควิด 301 หน่วยเลือกตั้ง อบจ. 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 11:34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิก พร้อมเชิญชวนให้คนที่
มีสิทธิเลือกตั้งออกมาเลือกตั้งพร้อมก าชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
 วันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.00 น. นำยชรัส บุญณสะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม ได้เดิน ทำง
ไปใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บริเวณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครำม บรรยำกำศกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิกฯ เป็นไปอย่ำงคึกคักมีประชำชนจ ำนวนมำกต่ำงทยอยเข้ำมำใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่
เช้ำตรู่ 
 ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งได้มีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด มีกำรตรวจวัด
อุณหภูมิ เว้นระยะห่ำง เมื่อลงคะแนนในคูหำและหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้ว จะมีอ่ำง น้ ำพร้อมสบู่ให้ล้ำ งมือและเจล
แอลกอฮอล์ทุกหน่วย ทั้งนี้ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งต่ำงป้องกันตัวเองอย่ำงดี 
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม กล่ำวว่ำ จังหวัดสมุทรสงครำมมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 154,913 คน
จำกประชำกรทั้งหมด 192,112 คน แบ่งเป็นอ ำเภอเมือง 82,262 คน อ ำเภออัมพวำ 45,789 คน และอ ำเภอบำงคนที 
26,862 คน เขตเลือกตั้ง 24 เขต แยกเป็นอ ำเภอเมือง 13 เขต อ ำเภออัมพวำ 7 เขต และอ ำเภอบำงคนที 4 เขต มี
หน่วยเลือกตั้งรวม 301 หน่วยแยกเป็น อ ำเภอเมือง 159 หน่วย อ ำเภออัมพวำ 91 หน่วย และอ ำเภอบำงคนที 51 
หน่วย 
 ในแต่ละหน่วยได้ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้งถึงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 
19 อย่ำงเคร่งครัด หำกผู้ใช้สิทธิรำยใดมีอุณภูมิมำกว่ำที่ก ำหนด ให้แยกไปใช้สิทธิในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งเชิญชวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมำใช้สิทธิให้มำกท่ีสุด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/local-economy/news-577537 
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เกาะติดเลือกตั้งนายก-ส.อบจ."ชวน"NewNormalเข้าคูหา 
อำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 10.37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เดลินิวส์ออนไลน์ รำยงำนบรรยำกำศกำรเลือกตั้ง นำยก และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั่ว
ประเทศต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนนับคะแนนเสร็จสิ้น 
 เมื่อเช้ำวันที่ 20 ธ.ค.ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำภำยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีกำรเลือกตั้งองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด ก ำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนำยกและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ทั่วประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพฯ บรรยกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก  
 โดยผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่เขตเลือกตั้งที่ 4 อำคำรเรียน 10 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง 
อ.เมือง จ.ตรัง นำยชวน หลักภัย ประธำนรัฐสภำ เดินทำงใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยปฏิบัติตำมมำตรกำร New Normal เว้น
ระยะห่ำงสวมหน้ำกำกอนำมัยและใช้เจลล้ำงมือก่อนตรวจสอบรำยชื่อเดินเข้ำคูหำกำบัตร ด้วยสีหน้ำยิ้มแย้มและทักทำย
กับผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่ำงเป็นกันเอง พร้อมกล่ำวขอบคุณชำวตรังที่กำรหำเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ไม่มีเหตุกำรณ์
รุนแรงใดๆเกิดขึ้นตำมที่หลำยฝ่ำยคำดกำรณ์เอำไว้และขอให้ประชำชนอย่ำนอนหลับทับสิทธิ์โดยอยำกให้ออกมำเลือกตั้ง
กันให้มำกที่สุด ที่ส ำคัญคือทุกคนต้องช่วยกันป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัดด้วย ซึ่งนำยชวนฯ 
ใช้เวลำประมำณ 30นำทีจึงเดินทำงกลับบ้ำนพัก 
 ที่ หน่วยเลือกตั้ง 3  เขตเลือกตั้งที่ 3 ต.อิสำณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยอนุทิน ชำญวีร
กูล รอง นำยกรัฐมนตรี และ รมว.สำธำรณสุข ลงเครื่องบินที่สนำมบินสตึกบุรีรัมย์ เมื่อเวลำ 08.00 น.วันนี้ แล้วเดินทำง
มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเดินทำงกลับทันที ต่ำงจำกกำรใช้สิทธิ์ครั้งที่ผ่ำนมำ ที่จะมำพักบ้ำนนำยเนวิน ชิดชอบ ก่อนวัน
เลือกตั้ง 1 คืน แล้วจะมำใช้สิทธิ์พร้อมกับครอบครัวนำยเนวินช่วงเวลำประมำณ 10.00 น.เหมือนทุกครั้ง ท ำให้ผู้สื่อข่ำว
ที่จะมำรอถ่ำยภำพท ำข่ำวมำไม่ทันเวลำ คำดว่ำนำยอนุทิน น่ำจะรีบบินกลับกรุงเทพฯเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำโรคโค
วิดที่ก ำลังระบำดที่จ.สมุทรสำคร ขณะนี้หน่วยเลือกตั้งมีกำรตรวจคักกรองโควิดอย่ำงเข้มข้นเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจว่ำผู้มำ
ใช้สิทธิ์ ถึงแม้ว่ำนำยอนุทิน จะเพ่ิงกลับจำกกำรตรวจสถำนกำรณ์โรคโควิดที่สมุทรสำคร ก็ตำม 
  ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14 เขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณวัดเกำะถ้ ำ ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ นำยนิพนธ์ 
บุญญำมณี รมช.มหำดไทย เดินทำงมำใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งโดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยคอยตรวจวัดอุณหภูมิ แจกเจ
ลล้ำงมือ พร้อมก ำชับให้สวมหน้ำกำกอนำมัย และเว้นระยะห่ำงขณะเข้ำคูหำเลือกตั้ง โดยนำยนิพนธ์ กล่ำวว่ำ 
ขอขอบคุณพ่ีน้องประชำชนที่ออกมำใช้สิทธิ์ช่วงโควิด-19 อีกท้ังขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือกับทำงรำชกำรอย่ำงดีโดยกำร
สวมใส่หน้ำกำก เว้นระยะห่ำงเข้ำคูหำ ช่วยลดควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด แต่อย่ำงไ รก็อย่ำตื่นตระหนก แต่
ขอให้ควำมร่วมมือและติดตำมประกำศจำกรัฐบำลหรือจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง 
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 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 31 โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสิทธิ์เทศบำล 1 อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ นำยทรงพล ใจกริ่ม 
ผวจ.กำฬสินธุ์ พร้อมด้วยนำยสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กำฬสินธุ์ ในฐำนะประธำน กกต.อบจ.กำฬสินธุ์ และ พล.ต.ต.
มนตรี จรัลพงศ์ กกต.อบจ.กำฬสินธุ์ นำยสมเจตน์ เต็งมงคล นำยอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ นำยสุทธิชัย บุญเรือง 
ผู้อ ำนวยกำร กกต.ประจ ำ จ.กำฬสินธุ์ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจหน่วย พร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดย
บรรยำกำศยังคงมีประชำชนทยอยเดินทำงออกมำใช้สิทธิกันอย่ำงต่อเนื่อง 
 จ.ปทุมธำนี นำยชำญ พวงเพ็ชร์ อดีต นำยก อบจ.ปทุมธำนี ผู้สมัครชิงต ำแหน่งนำยก อบจ.ปทุมธำนี 
หมำยเลข 1 มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เช้ำตรู่  ที่หน่วยเลือกตั้ง 34  ต.บ้ำนงิ้ว อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี เขตเลือกตั้งที่ 1 
โรงเรียนวัดป่ำงิ้ว โดยเดินทำงมำถึงก่อนเวลำเพ่ือเข้ำไปใช้สิทธิ์เป็นคนแรก  ขณะที่ นำยชัยวัฒน์   ชื่นโกสุม ผวจ.
ปทุมธำนี ปั่นจักรยำนจำกจวนผู้ว่ำฯมำตรวจดูควำมเรียบร้อย บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่7 หน้ำอ ำเภอเมือง จ.ปทุมธำนี 
และ ช่วง 10.00 น.พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง อดีต ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล (ผบช.น.) ผู้สมัครท้ำชิงนำยก อบจ.
ปทุมธำนี หมำยเลข 2 เดินทำงมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ด้วย โดยมีกำรคัดกรองป้องกันโควิด19 แสกน
อุณหภูมิร่ำงกำย ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอลล์เจลและสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ 
 ที่ จ.ยะลำ หน่วยเลือกตั้ง 15-16 โรงเรียนเทศบำล 6(วัดเมืองยะลำ) ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ จุดเลือกตั้ง
เขต 3 เทศบำลนครยะลำ มีประชำชนเดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่ำงคึกคักตั้งแต่เช้ำ เนื่องจำกหลำยคนตื่นตัว ขณะ 
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภำคที่ 4 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมควำมเรียบร้อย โดยเฉพำะกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
เจ้ำหน้ำที่และกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคโควิด-19 เบื้องต้นยังไม่พบปัญหำ มีประชำชนมำลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้งอย่ำงต่อเนื่อง  
 อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ บรรยำกำศเป็นไปอย่ำงเงียบเหงำมีประชำชนเดินทำงมำใช้สิทธิ์บำงตำ คำดว่ำ
ผลกระทบมำจำกมีฝนตกลงมำอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดสงขลำ มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่มำควบคุมตำม
มำตรกำร ป้องกันโควิด-19 อย่ำงเข้ำงวด โดยให้ประชำชนสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำย ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้ำไปลงทะเบียนเลือกตั้ง 
 จ.สุรินทร์ หน่วยเลือกตั้งต่ำงๆเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย หลังเปิดหีบลงคะแนน ประชำชนต่ำงทยอยมำใช้สิทธิ
ลงคะแนนหย่อนบัตรกันอย่ำงตื่นตัว ท่ำมกลำงกำรคุมเข้มป้องกันโควิด -19 คำดจะมีผู้เดินทำงมำใช้สิทธิเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813843 
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ใกล้เปิดหีบ 'เลือกตั้ง อบจ. 2563' เชียงใหม่พร้อมเลือกตั้ง 
20 ธันวำคม 2563  
 
 
 
 
 
 
เช็คความพร้อม ณ สนาม "เลือกตั้ง อบจ." ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสนามนี้ถือเป็นศึกช้างชนช้าง ที่คาดว่าจะเป็น
สนามเลือกตั้งท่ีคึกคัก ตั้งแต่เริ่มลงคะแนนไปจนถึงนับคะแนน 
 วันนี้ (20 ธ.ค.) เวลำประมำณ 07.35 น. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำกำร "เลือกตั้ง อบจ. 2563" ณ จังหวัด
เชียงใหม่  ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยกำรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัส "โควิด-19" ท ำให้ต้องมีกำรจัดเลือกตั้งแบบนิวนอมอล 
 โดยทีมข่ำวได้ลงพ้ืนที่ส ำรวจบรรยำกำศกำรเตรียมพร้อมของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 
52 เขตท่ี 2 อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ในมูลนิธิพุทธสถำนเชียงใหม่ ส ำหรับในหน่วยนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 465 คน 
 โดยเจ้ำหน้ำที่ได้มีกำรจัดสถำนที่ในช่วงเช้ำตรู่ มีการจัดเก้าอ้ีนั่งรอโดยมีการเว้นระยะห่าง จัดเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือบริการก่อนเข้าคูหา มี อสม. มาตรวจวัดไข้ และมีการจัดพื้นที่คูหาพิเศษส าหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่มี
อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และผู้ท่ีมาใช้สิทธิ์จะต้องลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
 ส ำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมำณ 1.3 ล้ำนคน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 3,131 หน่วย มี
เขตเลือกตั้งทั้งหมด 42 เขต ใน 25 อ ำเภอ โดยกำรเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งหมด 6 คน และผู้สมัครสมำชิกสภำอีก 140 คน โดยสปอร์ตไลท์จับจ้องไปที่กำรแข่งขันของ 2 ผู้สมัครนายก
อบจ. อย่ำงนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เจ้ำของต ำแหน่งเดิมจำกกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม กับ นายพิชัยเลิศ พงษ์อดิศร 
จำกพรรคเพ่ือไทย ที่คำดว่ำจะขับเคี่ยวกันคู่คี่สูสี 
 โดยต่อจำกนี้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่และกรรมกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ จะมำตรวจควำม
พร้อมของหน่วยเลือกตั้งอีกครั้งก่อนที่จะเปิดให้มีกำรลงคะแนนในเวลำ 8.00 น. ไปจนถึงเวลำ 17.00 น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913170


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

94 

 

 
 
 
ผู้ว่าฯ ย้ าหน่วย 'เลือกตั้งอบจ.' พิษณุโลก ป้องกันเข้ม 'โควิด-19' 
20 ธันวำคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ว่าฯ พิษณุโลกตรวจพื้นที่ "เลือกตั้ง อบจ." ย้้าทุกหน่วยตรวจเข้มป้องกันโควิด-19 ทั้งวัดอุณหภูมิ บริการเจล
แอลกอฮอล์ และมีช่องทางพิเศษส้าหรับผู้มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาฯ ได้ลงคะแนน ขอความร่วมมืองดจ้าง
แรงงานต่างด้าวเด็ดขาด 
 เมื่อเวลำ 08.00 น. วันที่ 20 ธันวำคม 2563 ที่หน้ำห้องสมุดประชำชน หน่วยเลือกตั้งที่ 14 เขตเลือกตั้งที่ 
3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนำยเจษฏำ ลิ้มศรี
ตระกูล นำยอ ำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เดินทำงมำตรวจควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งนำยกอบจ.และส.อบจ.พิษณุโลก 
โดยผวจ.พิษณุโลก 
 ได้เน้นย้ ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้ง 1,400 หน่วยเลือกตั้ง มีมำตรกำรคุมเข้มในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้งนี้ ขณะที่ผวจ.พิษณุโลกไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจำกย้ำยทะเบียนรำษฏร์เข้ำมำยัง
ไม่ครบก ำหนด 1 ปี ส่วนนำยอ ำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกับประชำชนที่มำรอคอย 
 โดยทุกหน่วยเลือกตั้ง จะมีกรรมกำรและ อสม. ประจ ำหน่วย 9 รำย โดย อสม.ท ำหน้ำที่ตรวจเช็คอุณหภูมิ
เป็นด่ำนแรก ต่อด้วยจนท.ฉีดแอลกอฮอล์ให้กับผู้มำใช้สิทธิ์ เน้นย้ ำให้ผู้มำใช้สิทธิ์ทุกรำยสวมหน้ำกำกอนำมัย หำกผู้มำใช้
สิทธิ์มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะให้นั่งพักรอในจุดที่จัดเตรียมไว้ และจะตรวจเช็คอุณหภูมิซ้ ำอีกหนึ่งครั้ง หำก
อุณหภูมิยังเกินอีก จะให้เข้ำไปใช้สิทธิ์ในช่องทำงพิเศษ ที่จัดเตรียมไว้ทุกหน่วยเลือกตั้ง 
 ส ำหรับบรรยำกำศเช้ำนี้ มีประชำชนชำวพิษณุโลกตื่นตัวออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่เช้ำในหลำยๆ 
หน่วยเลือกตั้ง และต่ำงเตรียมพร้อมหน้ำกำกอนำมัยของตนเองมำใช้สิทธิ์ หลังจำกปิดกำรเลือกตั้งในเวลำ 17.00 น. 
แล้ว จะมีกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และน ำส่งผลคะแนนที่ศูนย์ประสำนงำนประจ ำอ ำเภอทั้ง 9 อ ำเภอ ที่ขณะนี้ได้
เตรียมป้ำยแสดงผลกำรเลือกตั้งติดไว้ด้ำนหน้ำแล้ว ทั้งนำยกอบจ.และส.อบจ.ในแต่ละอ ำเภอ 
 นำยรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่ำ ทุกหน่วยเลือกตั้งมีมำตรกำรในกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อย่ำงเข้มงวด จัดให้มีช่องทำงพิเศษลงคะแนนส ำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำฯ คำด
ว่ำกำรเลือกตั้งวันนี้จะเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และที่ผ่ำนมำจำกรำยงำนของควำมมั่นคง ยังไม่มีกำรรำยงำนของกำร
แข่งขันท่ีรุนแรง ผู้สมัครนำยกอบจ.และส.อบจ.ต่ำงหำเสียงในกรอบกติกำ 
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 ส่วนกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ที่ จ.สมุครสำครนั้น ผวจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่ำ จังหวัดพิษณุโลกขอควำม
ร่วมมือผู้ประกอบกำรในจังหวัดพิษณุโลกทุกรำย ขอให้งดกำรรับ กำรจ้ำงงำน แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำในพ้ืนที่เด็ด ขำด 
และจังหวัดจะใช้มำตรกำรทำงกฏหมำยอย่ำงสูงสุด ส ำหรับผู้ประกอบกำรที่ฝ่ำฝืนแอบลักลอบน ำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำ
ท ำงำนในช่วงนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913178 
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หน่วยเลือกตั้งอบจ.อุตรดิตถ์ ชาวไร่ชาวสวนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบ 
20 ธันวำคม 2563 - 10:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 หน่วยเลือกตั้ง อบจ.อุตรดิตถ์ ชำวไร่ชำวสวนรอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบ เผยเฒ่ำวัย 71 ปีใช้สิทธิ์คนแรก- คุม
เข้มโควิด-19 ถึง 3 ขั้นตอน "สวมหน้ำกำกอนำมัย-ตรวจอุณหภูมิร่ำงกำย-เจลล้ำงมือ" 
 เมื่อเวลำ 07.30 นวันที่ 20 ธันวำคม 2563 ที่ศำลำกลำงหมู่บ้ำนพงกะพี หมู่ 7 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์ ขณะที่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ปกน.)จัดเตรียมสถำนที่เลือกตั้งนำยก อบจ.และ ส.อบจ.อุตรดิตถ์ ด้ำน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่ำงเดินทำงมำรอบริเวณหน้ำหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลำ 08.00 น. โดยมำในชุดที่พร้อมไปท ำงำนตำมท้อง
ไร่ท้องนำต่อ บำงรำยขับรถไทยแลนด์ขนอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรจอดรอเพ่ือใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำบริเวณหน้ำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีกำรขึ้นป้ำยไวนิลขนำดใหญ่ คุมเข้มมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้มำใช้สิทธิ์ทุกคนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย ผ่ำนกำรตรวจอุณหภูมิร่ำงกำย และเจ
ลล้ำงมือ ถึง 3 ขั้นตอน เมื่อมำใช้สิทธิ์ คือ ก่อนเข้ำสู่คูหำเลือกตั้ง หลังเข้ำคูหำหย่อนบัตรเลือกตั้ง และออกจำกหน่วย
เลือกตั้ง นอกจำกนี้ภำยในหน่วยเลือกตั้ง ยังได้มีกำรท ำจุดกำกบำท ในกำรยืนขอใช้สิทธิ์เว้นระยะห่ำง 1 เมตร ด้วย ซึ่ง
ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มำใช้สิทธิ์เป็นอย่ำงดี 
  เมื่อถึงเวลำ 08.00 น.ประธำนประจ ำหน่วยเลือกตั้งประกำศ พร้อมตรวจสอบหีบบัตร 2 ใบ โดยให้ผู้มำใช้
สิทธิ์เป็นพยำนว่ำเป็นหีบบัตรเปล่ำ ทั้งนี้คุณตำเปลือง ทองศรี อำยุ 71 ปี บ้ำนเลขที่ 21/1 หมู่ 7 ได้เดินทำงมำถึงหน่วย
เลือกตั้งและใช้สิทธิ์เป็นคนแรกของหน่วยดังกล่ำว พร้อมกล่ำวว่ำ ตนมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง เพรำะใช้เวลำไม่ถึง 5 
นำทีกับกำรท ำหน้ำที่ของพลเมืองไทยที่ดี เลือกผู้น ำที่เรำคิดว่ำเขำจะเข้ำมำพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพำะเรื่องปำก
ท้อง และตื่นแต่เช้ำมำรอใช้สิทธิ์เป็นคนแรก ก่อนที่จะไปอัดฟำงข้ำวในแปลงนำต่อ แต่เลือกตั้ง อบจ.อุตรดิตถ์ ต้องสวม
หน้ำกำกอนำมัย เพ่ือป้องกันโควิด-19 มิเช่นนั้นจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรเลือกตั้ง อบจ.อุตรดิตถ์ มีทั้งหมด 9 อ ำเภอ 24 เขต จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
365,489 คน 797 หน่วยเลือกตั้ง หลังเปิดหีบสถำนกำรณ์ยังคงปกติ และประชำชนต่ำงทยอยมำใช้สิทธิ์อย่ำงต่อเนื่อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452482 
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"สมศักดิ์" ชวนชาวสุโขทัย ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  
20 ธันวำคม 2563 - 10:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รมว.ยุติธรรม ลงใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต าบลปากแคว  พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวสุโขทัยมา
เลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. ขณะที่บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 เมื่อวันที่ 20ธันวำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนบรรยำกำศกำรเปิดหีบเลือกตั้งนำยกนำยก อบจ.-ส.อบจ. 
ภำพรวมในทุกพ้ืนที่ของสุโขทัย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยที่ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หน่วยเลือกตั้งที่ 1 
ต ำบลปำกแคว อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยวันนี้ (20 ธ.ค.63) เวลำ 08.10 น. 
 นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีรำยชื่ออยู่ล ำดับที่ 324 หลังจำกลงคะแนนได้พูดคุยกับนำยวิ
รุฬ พรรณเทวี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย และผอ.กกต.จังหวัดสุโขทัย ที่มำร่วมสังเกตุกำรณ์ พร้อมกันนี้นำยสมศักดิ์ ยัง
ได้กล่ำวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมำใช้สิทธิกันให้มำกๆ เลือกคนดี มีควำมสำมำรถ มำบริหำรท้องถิ่นเพ่ือ
สุโขทัยจะได้มีกำรพัฒนำ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452481 
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ก าชับทุกหน่วยเลือกตั้งยกการ์ดสูง 
20 ธันวำคม 2563 - 10:29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ไปใช้สิทธิเป็นคนแรกที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเรียนเทศบาล 3 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.
ล าปาง พร้อมสั่งคุมเข้มคัดกรองเชื้อโควิด 19 ทุกหน่วยเลือกตั้งนายกอบจ.-ส.อบจ. 
 เมื่อเวลำ 08.00 น.วันที่ 20 ธ.ค.2563 บรรยำกำศหลังเปิดหีบเลือกตั้งนำยกอบจ.ล ำปำง และสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง ประชำชนเริ่มทยอยมำใช้สิทธิเลือกตั้งตำมหน่วยเลือกตั้งในพ้ืนที่ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
หน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยมีควำมพร้อม โดยเฉพำะ มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้จัด
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ อสม.ตรวจคัดกรองวัดไข้ประชำชนประจ ำทุกหน่วยเลือกตั้ง  
 ส ำหรับประชำชนที่เข้ำมำใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้ง  ต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยทุกคนและก่อนเข้ำไปต้อง
ผ่ำนจุดคัดกรองวัดไข้ถึงจะสำมำรถเขำไปใช้สิทธิ์ได้ และหลังเปิดหีบเลือกตั้งนำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดล ำปำง พร้อมด้วยนำยวำทิต ปัญญำคม นำยอ ำเภอเมืองล ำปำง คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่กกต.จังหวัดด
ล ำปำงได้ลงพ้ืนที่ ตรวจหน่วยเลือกตั้งก่อนที่ทำงนำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง จะได้ใช้สิทธิ
ลงคะแนนกำรเลือกตั้งฯเป็นคนแรกท่ี หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเรียนเทศบำล 3 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล ำปำง 
  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางกล่ำวหลังใช้สิทธิเลือกตั้งว่ำ จังหวัดล ำปำงยังคง
คุมเข้มในมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด 19 โดยยังคงสุ่มตรวจในพ้ืนที่อย่ำงเข้มข้นตั้งเดือนพฤจิ
กำยน 2563  ตั้งแต่ยังไม่มีข่ำวโรคโควิดครั้ง ล่ำสุด ได้ออกข้อสั่งกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรควบคุมโรค และลงพ้ืนที่
ตำมสถำนประกอบกำรต่ำงๆในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด ซึ่งมำตกำรกำรป้องกันของเรำท ำอย่ำงเต็มที่ ข้อส ำคัญ
ที่อยำกจะฝำกพ่ีน้องประชำชนคือช่วงที่วิกฤตที่สุดเรำสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยมำกกว่ำ 90 เปอร์เซ็นตแต่ช่วงหลังเรำสวม
ใส่แค่ประมำณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ แม้แต่กำรเลือกตั้งวันนี้เรำยังคงคุมเข้ำอยู่ โดยจัดเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ อสม.
ตรวจคัดกรองวัดไข้ประชำชนประจ ำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย 
 ส าหรับจังหวัดสุโขทัย มี 9 อ าเภอ แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง 30 เขต มีจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 999 หน่วย 
จ านวนผู้มีสิทธิ 476,180 คน โดยกกต.จังหวัดสุโขทัยคำดหวัง กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สุโขทัย และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยครั้งนี้จะมีผู้มำใช้สิทธิ ร้อยละ 80 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452479 
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อ่างทองประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และสจ .อ่างทอง คึกคัก 
20 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:55 น.    
 
 
   
   
 
  
 
 
 
 20 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำน บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ในต ำบลตลำดหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง 
พบว่ำมีประชำชนได้ออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดอ่ำงทอง เป็นไปอย่ำงคึกคักแต่เช้ำ  โดยศึกชิงเก้ำอ้ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง เป็นกำรต่อสู้กัน
ระหว่ำงแชมป์เก่ำ เบอร์ 1  นำยสุรเชษ  นิ่มกุล อดีตนำยก อบจ. 2 สมัย ที่มีตระกูลปริศนนันทกุล  ผลักดันสนับสนุน 
อย่ำงเต็มที่     และผู้ท้ำชิง เบอร์ 2 นำยโยธิน เปำอินทร์ หลำนชำย ของ พล.ต.ต.ประจวบ เปำอินทร์  ที่มีนำยธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ คณะก้ำวหน้ำ  ส่งตัวแทนเข้ำชิงชัย ผลจะลงเอยอย่ำงไร ประชำชนจะเป็นผู้ให้ค ำตอบในช่วงเย็นนี้  โดย
จังหวัดอ่ำงทองมีประชำชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งหมด 7 อ ำเภอ  จ ำนวน 222,399 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ ำนวน 491 
หน่วย มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจ ำนวน 24 คน  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87387 
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"ชนม์สวัสดิ์" ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.สมุทรปราการ 
20 ธันวำคม 2563 - 10:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม" เดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.-ส.อบจ.สมุทรปราการ ที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเซนต์
ราฟาแอล 
 เมื่อเวลำ 08.37 น. วันนี้ (20 ธันวำคม 2563) นำยชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธำนหอกำรค้ำจังหวัด
สมุทรปรำกำร ซึ่งมีรำยชื่อปรำกฎในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งล ำดับที่ 51 ได้เดินทำงมำใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วย
เลือกตั้งที่ 32 โรงเรียนเซนต์รำฟำแอล 
   ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 เขตเลือกตั้งที่ 1 ถนนท้ำยบ้ำน ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  ทั้งเมื่อเดินทำง
มำถึง นำยชนม์สวัสดิ์ ได้ตรวจสอบรำยชื่อ และได้เข้ำคูหำเพ่ือกำกบัตร และน ำบัตรไปลงคะแนนตำมที่ได้มีกำรก ำหนด
ไว้ 
   ทั้งนี้ ส ำหรับบรรยำกำศกำรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อนเปิดให้มีกำรเลือกตั้ง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ได้เปิดหีบบัตร
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และหีบบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เพ่ือแสดงให้เห็น
ว่ำเป็นหีบเปล่ำ ทั้ง 2 หีบ ก่อนท ำกำรปิดล็อคหีบเลือกตั้ง จำกนั้นเมื่อถึงเวลำ 08.00 น. เจ้ำหน้ำที่ฯ จึงได้ให้ประชำชนที่
เดินทำงมำ ต่ำงเข้ำมำใช้สิทธิเลือกตั้งตำมระเบียบ  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452478 
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เลือก อบจ.เชียงใหม่ สแกน "โควิด" ละเอียดยิบ 
20 ธันวำคม 2563 - 10:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกเลือกตั้ง "ส.อบจ.-นายก อบจ." เชียงใหม่ คึกคัก ชาวบ้านแห่ทยอยใช้สิทธิ์ ทางด้านเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตั้งต่างคุมเข้ม ตรวจคัดกรองเชื้อ "โควิด-19" ละเอียดยิบ 
  เมื่อเวลำ 08.00น. วันที่ 20 ธันวำคม 2563  ผู้สื่อข่ำวรำยวำนว่ำ บรรยำกำศกำรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ที่ อำคำรหอประชุมอ ำเภอเมือง
เชียงใหม่(หลังเก่ำ) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 
  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ต่ำงเตรียมควำมพร้อมในทุกด้ำน เพ่ือกำรลงคะแนน ก่อนจะเปิดให้
ประชำชนได้มำลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีทั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ต ำรวจ และอสม. ขณะเดียวกันก็มีประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ทยอยมำตรวจสอบรำยชื่อ ตนเองก่อนที่จะมีกำร   ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  ทั้งนี้ หลังจำกมีกำรเปิดหีบให้ประชำชนเข้ำมำลงคะแนนเลือกตั้ง ได้มีชำวบ้ำนต่ำงพำกันเดินทำงกันมำ
ลงคะแนนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ละหน่วยเลือกตั้ง จะมีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย และผู้ที่มำใช้สิทธิ 
โดยหำกพบอุณหภูมิร่ำงกำยสูง เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครสำธำรณสุขหรือ อสม. จะให้พักคอย และดื่มน้ ำเพ่ือให้อุณหภูมิ
ลดลง แต่หำกอุณภูมิยังสูง ก็จะมีกำรแยกคูหำ ไว้ 1 คูหำ เพ่ือให้ประชำชนที่อุณหภูมิสูงกว่ำเกณฑ์ไว้ลงทะเบียน ซึ่งจำก
กำรลงพ้ืนที่ก็ยังไม่พบแต่อย่ำงใด 
  ส ำหรับมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 นั้น มีเจ้ำหน้ำที่ อสม.ประจ ำทุกหน่วย
เลือกตั้ง โดยได้ตั้งจุดคัดกรองประชำชน ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย และล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งหำกผู้ใดที่ไม่ได้
สวมหน้ำกำกอนำมัย ทำง อสม.ก็ได้มีกำรเตรียมไว้ให้ นอกจำกหน่วยเลือกตั้ง ต.ศรีภูมิ นั้น ก็ยังมีหน่วยเลือกตั้งอ่ืนๆ เช่น 
หน่วยเลือกตั้ง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่มีประชำชนเดินทำงเข้ำมำใช้สิทธิลงคะแนนอย่ำงคึกคัก  
ลูกชำยไล่สำวสวยคนนี้ออกจำกบ้ำน! ตร. กทมถึงกับงง เธออำยุ 93แล้ว 
   ส ำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง ประมำณ 1.3 ล้ำนคน มีหน่วย เลือกตั้ง ทั้งหมด 3,131 หน่วย 
มีเขตเลือกตั้ง ทั้งหมด 42 เขต ใน 25 อ ำเภอ โดยกำรเลือกตั้ง ในครั้งนี้ มีผู้สมัคร นำยกองค์กำร บริหำร ส่วน จังหวัด 
เชียงใหม่ ทั้งหมด 6 คน และผู้สมัคร สมำชิกสภำอีก 140 คน  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452472 
 
 
 

https://thaibestoffer.com/click.php?key=jhemrdevj820bkb7kpz7&cost=0.04&c1=1673375&c2=260701
https://thaibestoffer.com/click.php?key=jhemrdevj820bkb7kpz7&cost=0.04&c1=1673375&c2=260701
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"ปากน้ า" เปิดหีบเลือก อบจ.คุมเข้มโควิด 
20 ธันวำคม 2563 - 08:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเปิดหีบเลือกตั้ง ชิงนายก อบจ.สมุทรปราการ จับตา แคนดิเดตคนส าคัญ เตรียมใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้ง 
  บรรยำกำศกำรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนำยกอบจ. และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ. ในพ้ืนที่สมุทรปราการ  บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 32 ต ำบลปำกน้ ำ นครเทศบำล
สมุทรปรำกำร อ ำเภอเมือง เมือง 
  เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรปรำกำร มีกำรเตรียมควำมพร้อมหน่วยกำรเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเวลำ 07.00 
น. โดยไฮไลท์ส ำคัญที่หน่วยเลือกตั้งนี้คือ มีผู้สมัครคนส ำคัญ ที่มีรำยชื่อจะเดินทำงมำลงคะแนน ในขณะที่บริเวณตลำด
บำงน้ ำผึ้ง ก็จะมีบุคคลส ำคัญออกมำใช้สิทธิ์ด้วยเช่นกัน 
 ทั้งนี้ แต่ละหน่วยเลือกตั้ง จะมีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย และผู้ที่มำใช้สิทธิ โดยหำก
พบอุณหภูมิร่ำงกำรสูง เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครสำธำรณสุขหรือ อสม. จะให้พักคอย และดื่มน้ ำเพ่ือให้อุณหภูมิลดลง  แต่
ไม่ได้มีกำรแยกคูหำพิเศษแต่อย่ำงใด 
 ทั้งนี้ กำรเลือกตั้งได้เริ่มขึ้นในเวลำ 08:00 น โดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยได้แสดง ตรวจสอบหีบบัตร ก่อน
ให้ผู้ใช้สิทธิคนแรกได้เริ่มใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำม หลังเปิดให้มีกำรลงคะแนน ได้มีประชำชนเริ่มออกมำตรวจสอบ
รำยชื่อที่บริเวณด้ำนหน้ำหน่วยเลือกตั้งกันบ้ำงแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452462 
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'เลือกตั้ง อบจ. 2563' อุตรดิตถ์คุมเข้ม 'โควิด-19' 3 ขั้นตอน 
20 ธันวำคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วย "เลือกตั้ง อบจ." อุตรดิตถ์ คุมเข้มโควิด-19 ถึง 3 ขั้นตอน "สวมหน้ากากอนามัย-ตรวจอุณหภูมิร่างกาย-เจ
ลล้างมือ" ขณะที่ชาวไร่ชาวสวนรอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบ เผยเฒ่าวัย 71 ปีใช้สิทธิ์คนแรก 
 เมื่อเวลำ 07.30 น. วันที่ 20 ธันวำคม 2563 ที่ศำลำกลำงหมู่บ้ำนพงกะพี หมู่ 7 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์ ขณะที่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ปกน.) จัดเตรียมสถำนที่ "เลือกตั้ง อบจ." และ ส.อบจ.อุตรดิตถ์ ด้ำนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งต่ำงเดินทำงมำรอบริเวณหน้ำหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลำ 08.00 น. โดยมำในชุดที่พร้อมไปท ำงำนตำมท้องไร่
ท้องนำต่อ บำงรำยขับรถไทยแลนด์ขนอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรจอดรอเพ่ือใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ธุรกิจโฆษณำ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำบริเวณหน้ำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีกำรขึ้นป้ำยไวนิลขนำดใหญ่ คุมเข้มมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้มำใช้สิทธิ์ทุกคนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย ผ่ำนกำรตรวจอุณหภูมิร่ำงกำย และ
ล้ำงมือด้วยเจลล้ำงมือถึง 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ ก่อนเข้ำสู่คูหำเลือกตั้ง หลังเข้ำคูหำหย่อนบัตรเลือกตั้ง และออกจำก
หน่วยเลือกตั้ง 
 นอกจำกนี้ภำยในหน่วยเลือกตั้ง ยังได้มีกำรท ำจุดกำกบำทให้เว้นระยะห่ำง 1 เมตร ในกำรยืนขอใช้สิทธิ์
ด้วย ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มำใช้สิทธิ์เป็นอย่ำงดี 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913184 
. 
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ส่องบรรยากาศเปิดหีบ 'เลือกตั้ง อบจ.' นครราชสีมา ช่วงเช้าวันนี้ 
20 ธันวำคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คบรรยากาศการเปิดหีบ "เลือกตั้ง อบจ." ของจังหวัดนครรราชสีมา จังหวัดใหญ่ของภาคอีสานที่มีการแข่งขันกัน
อย่างดุเดือด เช้าวันนี้มีประชาชนเข้ากราบสักการะย่าโม แต่ไม่พบว่ามีผู้สมัครรายใดมาขอพร 
  วันนี้ (20 ธ.ค.) ณ อนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำชำวโครำชมำกรำบสักกำระย่ำโมกันตั้งแต่เช้ำ 
แต่ยังไม่พบว่ำผู้สมัคร นำยก และ ส.อบจ. คนใดเดินทำงมำ เนื่องจำกว่ำส่วนใหญ่เดินทำงมำตั้งแต่เมื่อวำน ส่วน
ประชำชนที่เดินทำงมำกรำบไหว้ ส่วนใหญ่ก็มำรอเข้ำคูหำ "เลือกตั้ง อบจ." ด้วย 
 หนึ่งในชำวโครำชที่มำรอเลือกตั้งอย่ำง นางทิพย์สุดา อุทรส บอกว่ำ วันนี้มำขอพรย่ำโมแต่เช้ำ และจะ
เดินทำงไปเลือกตั้ง อบจ. ที่เขตต่อทันที ส่วนตัวอยำกได้ นายก อบจ. ที่มีควำมสำมำรถ ไม่โกงกินบ้ำนเมือง จะได้
พัฒนำจังหวัดให้ก้ำวหน้ำ โดยเฉพำะเส้นทำงสัญจร ถนนหนทำง อยำกให้พัฒนำให้ดีขึ้น 
 ส่วน นางบุบผา ช านาญ อำศัยอยู่ที่ในเขตเมืองนครรำชสีมำ แต่บ้ำนเลขที่อยู่อ ำเภอปักธงชัย หลังจำกมำ
ไหว้ขอพรย่ำโม ก็จะเดินทำงกลับไปเลือกตั้งที่อ ำเภอปักธงชัย ห่ำงจำกเมืองประมำณ 35 กิโลเมตร ซึ่งก็อยำกให้
ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์ เลือกคนมีควำมสำมำรถมำพัฒนำเมืองโครำช 
 บรรยำกำศก่อนเปิดหีบ "เลือกตั้ง อบจ." ของเขตเลือกตั้งที่1 อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ที่บริเวณ หน่วย
เลือกตั้งเต็นท์จุดกลับรถถนนรำชด ำเนินตัดถนนชุมพล ซึ่งอยู่ติดกับลำนอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี เจ้ำหน้ำที่น ำอุปกรณ์กำร
เลือกตั้ง มำจัดเตรียมภำยในเต๊นท์ และต่ำงมีประชำชนทยอยเดินทำงมำตรวจสอบล ำดับและรำยชื่อ ของตนเอง ตั้งแต่
เวลำ 06:00 น. ท่ำมกลำงกำรตรวจคัดกรองกำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด-19 
 กำรเลือกตั้ง อบจ.นครรำชสีมำ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 4,475 หน่วย ทั้งหมด 32 อ ำเภอ มี 48 เขต
เลือกตั้ง เลือก ส.อบจ.ได้ 48 คน โดยมีผู้สมัคร ส.อบจ.ครั้งนี้ จ ำนวน 173 คน มีผู้สมัครนำยก อบจ. จ ำนวน 5 คน ซึ่งมี
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด จ ำนวน 2,048,371 คน 
 ส่วนต ำแหน่งนำยก อบจ. มีผู้เข้ำแข่งขัน 5 คนได้แก่ เบอร์ 1 ดร.สำธิต ปิติวรำ , เบอร์ 2 ดร.ยลดำ หวังศุภ
กิจโกศล , เบอร์ 3 นำยแพทย์ส ำเริง แหยงกระโทก , เบอร์ 4 นำยวิฑูรย์ ชำติปฏิมำพงษ์ และเบอร์ 5 นำยตรีเพชร 
พรหมนิติพันธุ์ 
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  ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยก อบจ.ทั้ง 5 คนนี้ เซียนกำรเมืองต่ำงก็ปักธงไปที่ ดร.ยลดา หวังศุภกิจ
โกศล (คุณหน่อย) ผู้สมัครหมำยเลข 2 และ นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก (หมอแหยง) หมำยเลข 3 อดีต นำยก 
อบจ. ที่โดน ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี สอยร่วงกลำงอำกำศเมื่อปี 2555 จนเป็นเหตุท ำให้เสียแชมป์ไปแบบน่ำ
เสียดำย 
 คำดว่ำกำรสมัครรับ เลือกตั้ง อบจ. ของเมืองโครำชในครั้งนี้น่ำจะดุเดือดไม่น้อย ใครจะเข้ำป้ำยคว้ำ
ต ำแหน่งส ำคัญไปบริหำรกับงบก้อนโต 4,000 ล้ำนบำท ต้องติดตำมอย่ำให้คลำดสำยตำ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913171 
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ชาวเขาเผ่าปกากะญอ แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น คึกคัก ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 10:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชาวเขาเผ่าปกากะญอ แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น คึกคัก ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น 
 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้ำนโป่งน้ ำร้อน ม.1 ต.เสริมกลำง อ.เสริมงำม จ.
ล ำปำง ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ในกำรเลือกตั้งนำยก และสมำชิกสภำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง ชำวบ้ำน ซึ่ง
เป็นชำวเขำเผ่ำปกำกะญอ หรือเผ่ำกะเหรี่ยง ต่ำงให้ควำมสนใจ เดินทำงมำรอใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่ำงคึกคัก ท่ำมกลำง
สภำพอำกำศที่หนำวเย็น เนื่องจำกเป็นหมู่บ้ำนชนเผ่ำที่ตั้งอยู่กลำงหุบเขำ มีบ้ำนเรือนอยู่ 136 หลังคำเรือน โดยมี
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ จ ำนวน 384 คน 
 ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้สูงอำยุ และแต่งกำยชุดชนเผ่ำ ต่ำงรีบเดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้ำ 
หลังเปิดหีบเลือกตั้ง เพ่ือจะได้กลับไปท ำกำรเกษตร และร่วมงำนฌำปนกิจศพที่มีขึ้นในหมู่บ้ำน ที่ทุกคนจะไปช่วยกัน 
รวมถึงกลับไปท ำงำนบ้ำน 
 ส ำหรับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทำงเจ้ำหน้ำที่หน่วยเลือกตั้ง ได้เข้มงวดให้ทุกคน
สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยเข้ำคูหำเลือกตั้งทุกคน ซึ่งหำกใครไม่ได้พกมำ หรือไม่ใส่มำ ทำงเจ้ำหน้ำที่หน่วยก็จะแจกให้คนละ 
1 ชิ้น และหำกมีคนมำรอใช้สิทธิมำก และต้องต่อแถวยำว ก็จะให้ไปนั่งรอในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้ เพ่ือทยอยเข้ำคูหำ และ
เข้ำไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตำมล ำดับ โดยจะต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย ที่จะมีเจ้ ำหน้ำที่ค่อยวัดทุกคนอยู่หน้ำ
หน่วยเลือกตั้ง และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ ก่อนเข้ำไปในหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือยื่นบัตรประจ ำตัวประชำชน เซ็นชื่อ 
หรือประทับนิ้วมือ เพ่ือรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แล้วถือเข้ำไปใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหำ ก่อนเดินออกมำ ก็มีเจ้ำหน้ำที่ยืนอยู่
ประทำงออก เพ่ือแจกเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ล้ำงมืออีกครั้ง เป็นกำรปฎิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด–19 
 ส ำหรับหมู่บ้ำนแห่งนี้ ในกำรเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 ซึ่งเป็นกำรเลือกตั้งซ่อมแทนคนเดิมที่เสียชีวิตลง 
โดยมีกำรเลือกตั้งไปในเดือนมิถุนำยน 2563 ทีผ่่ำนมำ ชำวเขำในหมู่บ้ำนแห่งนี้ ก็ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งกันถึงร้อยละ 99 
ซึ่งในกำรเลือกตั้งทุกครั้ง ทุกคนในหมู่บ้ำนต่ำงให้ควำมสนใจ ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่ำงคึกคักทุกครั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2492836 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2492836
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%AD-5.jpg
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สุราษฎร์ สวมหน้ากากใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. คึกคักแต่เช้า ผู้ว่าฯห่วงบ่ายฝนหนักขอรีบใช้สิทธิ์ คาดถึง 70 % 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 09:09 น. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 เมื่อเวลำ 07.00 น.วันที่ 20 ธันวำคม 2563 ที่โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบำลนครสุ
รำษฎร์ธำนี นำยวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้เดินทำงไปตรวจดูควำมพร้อมกำรเปิดหน่วยเลือกตั้ง 
ซึ่งในบริเวณเดียวกันมีมำกถึง 8 หน่วยเลือกตั้ง โดยพบว่ำทุกหน่วยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยได้สวมหน้ำกำกอนำมัย มี
เจ้ำหน้ำที่ อสม.ประจ ำจุดคัดกรอง และมีแอลกอฮอล์ให้ผู้ใช้สิทธิ์ท ำควำมสะอำดมือก่อนเข้ำใช้สิทธิ์ และขอควำมร่วมมือ
ให้สวมหน้ำกำกอนำมัยก่อนเข้ำหน่วย 
  นำยวิชวุทย์ กล่ำวว่ำ ได้รับรำยงำนจำกทุกอ ำเภอเมื่อคืนที่ผ่ำนมำเหตุกำรณ์ปกติเป็นไปด้วยเรียบร้อย โดย
คำดว่ำจะมีผู้ออกมำใช้สิทธิ์กว่ำร้อยละ 70 แต่เป็นห่วงสภำพอำกำศมีฝนตกลงมำเล็กน้อย จึงอยำกให้ประชำชนออกมำ
ใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ำให้มำก เกรงในช่วงบ่ำยอำจมีฝนลงมำมำกจะเป็นอุปสรรคต่อกำรเลือกตั้ง นอกจำกนี้ในพ้ืนที่ อ.พุนพิน 
และ อ.บ้ำนนำเดิม มีหน่วยเลือกตั้งบำงหน่วยได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม ได้แจ้งให้นำยอ ำเภอดูแลใกล้ชิด 
ข่ำวแจ้งว่ำ เมื่อถึงเวลำ 08.00 น.ได้มีประชำชนที่มำตรวจสอบรำยชื่อล่วงหน้ำ ได้เข้ำแถวทยอยใช้สิทธิ์ทันที เลือกตั้ง 
อบจ. คึกคัก 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2492773 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2492773
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ผู้สมัครนายก อบจ.ประจวบฯ เจอหลักฐานแม่ค้าถ่ายส าเนาบัตรปชช. 79 ใบ  
แอบอ้างชื่อซื้อเสียงหัวละ 500 บ. 
วันที่ 19 ธันวำคม 2563 - 23:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัครนายก อบจ.ประจวบฯ เจอหลักฐานแม่ค้าถ่ายส าเนาบัตรปชช. 79 ใบ แอบอ้างชื่อซื้อเสียงหัวละ 500 บาท
ที่คลองวาฬ 
 เมื่อเวลำ 22.30 น. วันที่ 19 ธันวำคม นำยวิชิต ปลั่งศรีสกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด(อบจ. ประจวบคีรีขันธ์) หมำยเลข 2 ได้เขำ้พบ ร.ต.อ.อิทธิพล ค ำหอม พนักงำนสอบสวน สภ.คลองวำฬ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือแจ้งลงบันทึกประจ ำวัน พร้อมสอบสวนหำตัวผู้กระท ำควำมผิดเข้ำข่ำยกำรซื้อเสียงตำมกฎหมำย
เลือกตั้ง เนื่องจำกมีกำรกระท ำที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยและเสื่อมเสียชื่อเสียง หลังจำกมีกำรแอบอ้ำงว่ ำเป็นตัวกำรซื้อ
เสียงประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลคลองวำฬ หัวละ 500 บำท 
 ต่อมำพนักงำนสอบสวนได้เชิญตัว น.ส.อ ำพร เพชรดี อำยุ 56 ปี แม่ค้ำขำยขนมหวำน ชำว ต.คลองวำฬ 
มำให้ปำกค ำพร้อมชี้ภำพถ่ำยผู้แจ้งให้เป็นนำยหน้ำซื้อเสียง น.ส.อ ำพร สำรภำพว่ำ เป็นผู้หำรำยชื่อประชำชนที่ต้ องกำร
ได้รับเงินซื้อเสียง พร้อมถ่ำยส ำเนำบัตรประชำชนจ ำนวน 79 ใบ ส่งผ่ำนไลน์แอพพลิเคชั่นให้นำงฉลวย คิง อำยุ 56 ปี 
และนำงติ๋ม ไม่ทรำบนำมสกุล ชำวบ้ำน หมู่ 5 บ้ำนดอนทรำย ต.เกำะหลัก อ ำเภอเมือง ทั้ง 2 รำยมีสำมีเป็นชำวต่ำงชำติ 
ภำยหลังได้รับกำรติดต่อ โดยอ้ำงว่ำผู้สมัครหมำยเลข 2 ต้องกำรซื้อเสียงก่อนถึงวันเลือกตั้งหัวละ 500 บำท จำกนั้นได้
จดรำยชื่อเจ้ำของบัตรประชำชนไว้ทั้งหมด แต่ต่อมำนำงฉลวย ได้ส่งข้อควำมผ่ำนไลน์ขอยกเลิกกำรซื้อเสียง ท ำให้
เจ้ำของส ำเนำบัตรประชำชนได้กล่ำวหำว่ำตนอมเงินซื้อเสียง 
 นำยวิชิต ปลั่งศรีสกุล กล่ำวว่ำ ได้แจ้งให้พนักงำนสอบสวนด ำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรำยให้ถึงที่สุด 
เพ่ือให้ถึงตัวกำรเบื้องหลังที่ร่วมกันวำงแผนใส่ร้ำยป่ำยสี ซึ่งเป็นวิธีกำรเก่ำที่สกปรก และทรำบว่ำมีกำรแอบอ้ำงกรณี
เดียวกันในหลำยอ ำเภอโดยเฉพำะที่ อ.บำงสะพำน และที่ผ่ำนมำได้มอบอ ำนำจให้ทีมหำเสียงเข้ำพบพนักงำนสอบสวน 
สภ.หัวหิน เพ่ือแจ้งลงบันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน หลังจำกผู้สมัครสมำชิก อบจ.เขต 1 อ.หัวหิน แจ้งว่ำมีกำรแอบ
อ้ำงชื่อผู้สมัครนำยก อบจ.หมำยเลข 2 จะแจกเงินซื้อเสียงหัวละ 500 บำท โดยนำยสำมำรถไม่ทรำบนำมสกุล เป็น
ผู้ด ำเนินกำรรวบรวมรำยชื่อ และนัดรับเงินที่ร้ำนขำยของช ำของป้ำส้มแป้น บริเวณสำมแยกสมอโพรง ส ำหรับกำร
กระท ำล่ำสุดที่ ต.คลองวำฬ พบว่ำมีพยำนบุคคลและหลักฐำนชัดเจน มีกำรแอบอ้ำงเพ่ือต้องกำรท ำลำยควำมน่ำเชื่อถือ
ของผู้สมัครฝ่ำยตรงข้ำม 
อ้ำงอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2492705 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2492705
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/1.jpeg
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พิจิตรผวาโดนจับโร่น าเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง อบจ. มอบต ารวจลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 
19 ธันวำคม 2563 - 18:49 น. 
 
 
 
 
 
 
  ชำวบ้ำนพิจิตรผวำกลัวโดนจับ หลังได้รับเงินซื้อเสียง เลือกตั้ง อบจ. โร่น ำเงินไปมอบให้ต ำรวจลงบันทึก
ประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน ป้องกันถูกด ำเนินคดี 
 เกำะติด เลือกตั้ง อบจ. 19 ธันวำคม 2563 เมื่อเวลำ 17.00 น. ที่ สถำนีต ำรวจภูธร โพทะเล จังหวัดพิจิตร 
ร้อยต ำรวจเอก สุดสวำท รักษำบุญ พนักงำนสอบสวน ได้ท ำกำรสอบสวน นำยเอ (นำมสมมติ) อำยุ 36 ปี ชำวบ้ำน
ต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หลังจำกที่น ำเงินสด จ ำนวน 1,500 บำท เข้ำมำแจ้งควำม และขอให้ลง
บันทึกประจ ำวันพร้อมให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร หลังจำกที่นำยเอได้รับเงินจำก
หัวคะแนนที่น ำมำให้ 
 นำยเอ ให้กำรว่ำ ตนเองได้ถูกเรียกให้ไปรับเงินที่บริเวณคันคลองชลประทำน หมู่ที่ 4 ต ำบลทุ่งน้อย โดยได้
ส่งเงินให้ตนเอง จ ำนวน 1,500 บำท บอกว่ำ ให้ตนเอง 300 บำท ให้แม่ 300 บำท และยังฝำกให้เพ่ือนบ้ำนอีก 3 คน 
และขอให้เลือกหนึ่งในผู้สมัคร ซึ่งตนเองเกรงว่ำจะเกิดควำมผิดจำกกำรรับเงินซื้อเสียง  เลือกตั้ง อบจ. จึงน ำเงินมำแจ้ง
ต ำรวจลงบันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน 
 นอกจำกนี้ นำยเอ ยังเปิดเผยอีกว่ำ ได้ส่งหลักฐำนเป็นเงินสดและเทปบันทึกเสียงกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ 
เพ่ือมอบให้เจ้ำหน้ำต ำรวจไว้เป็นหลักฐำนด้วย โดยหลังจำกนี้ พนักงำนสอบสวนจะได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งเพ่ือสอบสวนหำข้อเท็จจริงต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452447 
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กกต.อบจ.กาญจน์ รวบอดีตทหาร ขณะขี่ จยย.ตระเวนจ่ายเงินซื้อเสียง หัวละ 500 บาท 
วันที่ 19 ธันวำคม 2563 - 22:46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.อบจ.กาญจน์ รวบอดีตทหาร ขณะขี่ จยย.ตระเวนจ่ายเงินซื้อเสียง หัวละ 500 บาท 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม นำยศิวบูรณ์ เชำว์ศิลป์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี ในฐำนะ 
คณะกรรมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นองค์กำรบริหำรจังหวัดกำญจนบุรี พร้อม ร.ต.อ.มหินทร์ วงศ์ จันทรศักดิ์ รองสำรวัตร 
ป้องกันปรำบปรำม สภ.เมืองกำญจนบุรี หน.ตู้บริกำรประชำชนต ำบลหนองบัว อ.เมืองกำญจนบุรี รับแจ้งจำกประชำชน
ว่ำมีคนเข้ำออกบ้ำนต่ำงๆ ในหมู่บ้ำนเกื้อกำญจน์ หมู่ 5 ต.หนองบัว ซึ่งมีพฤติกำรณ์น่ำจะเกี่ยวกับข้องกับกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้ง หลังรับแจ้ง นำยศิวบูรณ์ และ ร.ต.อ.มหินทร์ จึงร่วมกันลงพ้ืนที่หมู่บ้ำนเกื้อกำญจน์ เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และพบ ร.ต.ปัญญกร ภู่ระหงษ์ อำยุ 64 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 221 หมู่ 5 ต.หนองบัว ก ำลังขับจักรยำนยนต์
ตะเวนเข้ำพูดคุยกับผู้พักอำศัยในหมู่บ้ำนต่ำงๆ ต่อมำ นำยศิวบูรณ์ จึงได้เข้ำพูดคุยกับชำวบ้ำน ทรำบว่ำ นำยปัญญกร ได้
น ำเงินมำแจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คนละ 500 บำท ต่อจำกนั้น นำยศิวบูรณ์ และ ร.ต.อ.มหินทร์ จึงขับรถติดตำมนำย
ปัญญกรและได้พูดคุยเชิญตัวมำสอบถำมท่ี ตู้บริกำรประชำชนต ำบลหนองบัว 
 เบื้องต้น ร.ต.ปัญญกร ภู่ระหงษ์ เปิดเผยว่ำ ตนได้รับกำรวำนจำก ร.ต.ไพโรจน์ รุ่นพี่ท่ีเคยเป็นทหำรด้วยกัน 
โดย ร.ต.ไพโรจน์เป็น อสม.ประจ ำหมู่บ้ำนได้บอกให้ตนน ำเงินมำแจกให้กับชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนตนจึงน ำเงินที่รับมำจำก
คนชื่ออ้อยมำแจกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คนละ 500 บำท โดยในวันพรุ่งนี้ ขอให้เลือก เบอร์ 1 และได้ตะเวนแจก
ประมำณ 20 คน แจกเสร็จแล้ว ก ำลังกลับบ้ำน โดย ร.ต.ไพโรจน์ จะให้ค่ำแจกคนละ 50 บำท 
 ด้ำน นำยศิวบูรณ์ เชำว์ศิลป์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี ในฐำนะ คณะกรรมกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นองค์กำรบริหำรจังหวัดกำญจนบุรี เผยว่ำ ตนมีบ้ำนพักอยู่ในหมู่บ้ำนที่ นำยปัญญกร มำแจกเงิน กำร
จับกุมกำรซื้อเสียงในครั้งนี้สืบเนื่องมำจำกเพ่ือนบ้ำนที่บ้ำนติดกันได้มำบอกกว่ำมีคนมำแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง และน ำ
เงินของกลำงจ ำนวน 1,500 บำท มำมอบให้ด้วย ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งอย่ำงชัดเจน 
ตนจึงประสำนต ำรวจเพ่ือร่วมจับกุมและน ำส่ง พนักงำนสอบสวนเพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ซื้อสิทธิ์ ขำยเสียง พร้อมกันนี้จะได้ประสำนชุดสืบสวนของ กกต.กำญจนบุรีเข้ำร่วมท ำกำรสืบสวนสอบสวนขยำยผลถึงผู้
จ้ำงวำนและผู้ร่วมขบวนกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งต่อไป 
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 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จังหวัดกำญจนบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด จ ำนวน 81 คน แยกเป็นผู้สมัครนำยก 
อบจ.กำญจนบุรี 4 คน ผู้สมัครสมำชิก อบจ.กำญจนบุรี จ ำนวน 77 คน ซึ่งผู้สมัครนำยกอบจ.กำญจนบุรีทั้ง 4 คน 
ประกอบด้วย เบอร์ 1 นำยสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย หัวหน้ำ “ทีมพลังกำญจน์”, เบอร์ 2 นำยรังสรรค์ รัศมีฤกษ์
เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ หัวหน้ำทีมพลังใหม่, เบอร์ 3 น.ส.สำวิกำ ประเสริฐผล หรือสำ หัวหน้ำ “ทีม NEXT กำญจนบุรี” 
และ เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ หรือเด่น ผู้สมัครอิสระ“ทีมกำญจน์ก้ำวใหม่” 
 ส่วนจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดกำญจนบุรีทั้ง 13 อ ำเภอ จ ำนวน 627,198 คน มีหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งหมด จ ำนวน 1,079 หน่วยเลือกตั้ง โดยหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย จะมีคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จ ำนวน 
9 คน มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 2 คน และมี อสม.มำท ำหน้ำที่คัดกรองอำกำรไข้เพ่ือป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก จ ำนวนหน่วยละ 2 คน โดยกำรเลือกตั้งในครั้งนี้จังหวัดกำญจนบุรีจะต้องใช้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนมำกถึง 14,027 คน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2492686 
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นายกฯ เชิญชวน ประชาชน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 20 ธ.ค.นี้ 
19 ธ.ค. 2563 15:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รองโฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เชิญชวน ประชาชน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 20 ธ.ค.นี้ ขอให้
พิจารณาเลือกคนดี มาพัฒนาจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้า พร้อมสั่ง จนท.อ านวยความสะดวกการเดินทาง 
 วันที่ 19 ธ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม เชิญชวนประชำชำชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอำทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นี้ โดยขอให้ประชำชนได้พิจำรณำ
เลือกคนดี มีควำมสำมำรถเข้ำไปท ำหน้ำที่พัฒนำจังหวัดให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ เพรำะ อบจ.มีควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำจังหวัด ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรอำชีพ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม 
 น.ส.ไตรศุลี กล่ำวว่ำ นำยกรัฐมนตรี ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เพรำะถือเป็นกลไกกำรกระจำย
อ ำนำจ เพ่ือพัฒนำในระดับพ้ืนที่อย่ำงตรงจุด ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน ส ำหรับกำรเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ เป็น
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลำยปี จัดขึ้นหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 ทั้งยังเป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ประเภทแรก ก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งระดับอ่ืนตำมมำในปี 2564 จึงขอให้ประชำชนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตำมระบอบ
ประชำธิปไตย เพ่ือเลือกผู้บริหำรมำพัฒนำพื้นที่ของตัวเอง 
 น.ส.ไตรศุลี กล่ำวว่ำ นำยกรัฐมนตรี ยังแสดงควำมห่วงใยกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเพ่ือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
จึงได้ก ำชับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อ ำนวยควำมสะดวกกำรเดินทำงของประชำชน โดยย้ ำว่ำต้องสร้ำงควำมมั่นใจและ
ควำมอุ่นใจต่อประชำชนในด้ำนกำรเดินทำง และยังขอให้ประชำชนเดินทำงด้วยควำมระมัดระวัง มีสติ อย่ำประมำท งด
กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับข่ียำนพำหนะ เพ่ือลดควำมสูญเสียที่อำจเกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1997769 
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"นายกฯ"ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. พรุ่งนี้   
เสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 เวลำ 14.31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กตู่”เชิญชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. พรุ่งนี้ ห่วงเดินทางกลับภูมิล าเนาไปใช้สิทธิ สั่งทุกหน่วยงานอ านวย
ความสะดวกการเดินทาง 
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่ำ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม เชิญชวนประชำชำชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  (อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ โดยขอให้ประชำชนได้พิจำรณำ
เลือกคนดี มีควำมสำมำรถเข้ำไปท ำหน้ำที่พัฒนำจังหวัดให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ  เพรำะ อบจ.มีควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำจังหวัด ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรอำชีพ สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ  
 น.ส.ไตรศุลี กล่ำวต่อว่ำ นำยกฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เพรำะถือเป็นกลไกกำรกระจำย
อ ำนำจ เพ่ือพัฒนำในระดับพ้ืนที่อย่ำงตรงจุด ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน ส ำหรับกำรเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ เป็น
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลำยปี จัดขึ้นหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 ทั้งยังเป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ประเภทแรกก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งระดับอ่ืนตำมมำในปี 2564 จึงขอให้ประชำชนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตำมระบอบ
ประชำธิปไตย เพ่ือเลือกผู้บริหำรมำพัฒนำพื้นที่ของตัวเอง 
  น.ส.ไตรศุลี กล่ำวอีกว่ำ นำยกฯ ยังแสดงควำมห่วงใยในกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ เพ่ือไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จึงได้ก ำชับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อ ำนวยควำมสะดวกกำรเดินทำงของประชำชน โดยย้ ำว่ำต้องสร้ำงควำมม่ันใจ
และควำมอุ่นใจต่อประชำชนในด้ำนกำรเดินทำง   และยังขอให้ประชำชนเดินทำงด้วยควำมระมัดระวัง  มีสติ อย่ำ
ประมำท งดกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับข่ียำนพำหนะ  เพ่ือลดควำมสูญเสียที่อำจเกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อื่น 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813728 
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โฆษก ปชป.ร่วมตีปี๊บ ปลุกประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ. พรุ่งนี้ 
19 ธ.ค. 2563 13:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษก ปชป. ร่วมตีปี๊บ ปลุกประชาชนทั่วประเทศไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ. และสมาชิก
อบจ. พรุ่งนี้ ขออย่านอนหลับทับสิทธิ์ หรือซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
  วันที่ 19 ธ.ค.2563 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์ ก ำ รบ ริ ห ำ ร ส่ วนจั ง ห วั ด  ( ส . อบจ . )  แล ะนำยกองค์ ก ำ รบ ริ ห ำ รส่ ว นจั งห วั ด  (น ำ ยก  อบจ . )  ว่ ำ  
ขอให้ประชำชนร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. และนำยก อบจ. ในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ 08.00-
17.00 น. อย่ำนอนหลับทับสิทธิ์ อย่ำซื้อสิทธิ์ขำยเสียง เพรำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีควำมส ำคัญเป็น
อย่ำงมำกในกำรดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชำชนในแต่ละพ้ืนที่ เป็นกำรเลือกผู้น ำในพ้ืนที่ที่มีควำมใกล้ชิด และรู้ปัญหำ
ของพ่ีน้องประชำชนมำกที่สุด จึงขอให้เลือกคนที่ทุ่มเทตั้งใจท ำงำน คนดี ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในระบบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีควำมหมำย ขอให้พี่น้องประชำชน
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1997715 
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นักวิชาการชี้เลือกตั้งอบจ.หนนี้ 'เพื่อไทย'เสียหายหนักสุด 
เสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 เวลำ 17.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการฟันธง เลือกตั้งอบจ.ในครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเสียหายที่สุด ด้านพลังประชารัฐนอนมา ได้คะแนนเสียเยอะ
ที่สุด! 
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอำจำรย์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กระบุข้อควำมว่ำ "เลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้ พรรคที่จะเสียหำยหนักที่สุดคือพรรคเพ่ือไทย พรรคที่จะ
ได้มำกท่ีสุดคือพปชร. ส่วนคณะก้ำวหน้ำขึ้นอยู่ว่ำ คนรุ่นใหม่จังหวัดนั้นตื่นตัวมำกแค่ไหน" แต่คำดว่ำ จะสำมำรถทะลวง
ก ำแพงเข้ำสู่กำรเมืองท้องถิ่นได้ส ำเร็จในหลำยจังหวัดที่พรรคอนำคตใหม่มีฐำนเข้มแข็ง 
  ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้สมัครที่สัมพันธ์กับพรรครัฐบำลมักชนะเลือกตั้ง ซึ่งในกรณีนี้คือผู้สมัครพปชร.หรือ
นอมินีของพปชร.แต่แอ๊บใช้ชื่ออ่ืน เพรำะคนท้องถิ่นย่อมต้องกำรคนที่สำมำรถดึงงบประมำณ ทรัพยำกร โครงกำรจำก
ส่วนกลำงมำสู่ท้องถิ่นได้ 
  ช่วงยุคคสช. เพ่ือไทยถูกดูดส.ส.และนักกำรเมืองท้องถิ่นไปจ ำนวนมำก และยังถูกท ำลำย-ถูกยึดเครือข่ำย
หัวคะแนนไปทีละน้อย หลังเลือกตั้ง 62 เพ่ือไทยเป็นฝ่ำยค้ำน อดีตส.ส.และแกนน ำไหลออก ขณะที่พปชร.เร่งนโยบำย
ประชำนิยมแจกสะบั้นหั่นแหลกทั้งระดับชำติและท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
  นอกจำกคะแนนเสียงพท.เดิมที่ย้ำยตำมส.ส.และนกม.ท้องถิ่นออกไปก่อนแล้ว ในกำรเลื อกตั้งอบจ.นี้ 
แม้แต่ฐำนเสียงปัจจุบันในหลำยพ้ืนที่ (ซึ่งเลือกพท.ในระดับชำติทุกครั้ง) ก็จะหันไปเลือกพปชร.(หรือนอมินี) เพรำะ
ต้องกำร "คนที่มีผลงำนและสำมำรถพัฒนำท้องถิ่นได้" และเพรำะนี่ไม่ใช่กำรเลือกรัฐบำลหรือเลือกฝ่ำยค้ำนเพ่ือไป
ตรวจสอบรัฐบำล 
  "จุดส ำคัญคือเชียงใหม่ ที่จะทดสอบควำมเปรำะบำงของเพ่ือไทย ระหว่ำงบำรมีตระกูลชินวัตรกับนกม.เดิม
ที่มีฐำนเข้มแข็ง จำกกำรสอบถำมในพ้ืนที่ อำจเกิด Chiang Mai disruption ต้องเฝ้ำดู! #เลือกตั้งอบจ #เลือกตั้งอบจ
เชียงใหม่ #พรรคเพื่อไทย #คณะก้ำวหน้ำ"... 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813753 
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จับตา"หญิงหน่อย"ตั้งพรรคสร้างไทย ลุยศึกการเมือง  
เสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 เวลำ 14.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จับตา“สุดารัตน์” ตั้งพรรคใหม่ใช้ชื่อ “พรรคสร้างไทย” คาดส.ส.อีสาน-เหนือ-กลางแห่ร่วมงาน 
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับพรรคกำรเมืองใหม่ที่คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ จะไปตั้ง
นั้นจะเป็นกำรรวมตัวของแกนน ำพรรคเพ่ือไทยที่ลำออกไปก่อนหน้ำนี้ เช่น นำยโภคิน พลกุล นำยวัฒนำ เมืองสุข 
รวมถึงมีสมำชิกพรรคเพ่ือไทยหลำยคนที่ลำออกตำมคุณหญิงสุดำรัตน์ไป เช่น น.ส.ภูวนิดำ คุนผลิน อดีต ส.ส.กทม.หลำย
สมัย โดยคำดว่ำจะใช้ชื่อพรรคว่ำพรรคสร้ำงไทย ตำมชื่อกลุ่มที่คุณหญิงสุดำรัตน์ ใช้ในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ในตอนนี้ 
 โดยหลังจำกนี้ต้องจับตำดูว่ำจะมีสมำชิกพรรคเพ่ือไทยคนไหนลำออกตำมคุณหญิงสุดำรัตน์ไปอีกบ้ำง 
เพรำะแม้ปัจจุบันคุณหญิงสุดำรัตน์จะลำออกไปจำกพรรคเพ่ือไทยแล้ว ก็ยังคงลงพ้ืนที่หำเสียงช่วยผู้สมัครนำยก อบจ.
ของพรรคเพ่ือไทยหำเสียงอยู่โดยเฉพำะในพ้ืนที่ภำคอีสำน จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำหำกมีกำรเลือกตั้งในอนำคต ส.ส.หรือ
อดีต ส.ส.ภำคอีสำน รวมทั้งภำคเหนือ ภำคกลำง ของพรรคเพ่ือไทย อำจจะออกไปร่วมงำนกำรเมืองกับคุณหญิงสุดำ
รัตน์ ที่ส ำคัญจะต้องดูเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญที่จะมีกำรแก้ไขด้วยว่ำ เมื่อแก้ไขแล้วพรรคจะก ำหนดยุทธศำสตร์ให้พรรคมี
จุดในรูปแบบใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813726 
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"ประวัฒน์ อุตตะโมต" ไขก๊อกพ้นเพื่อไทย  
เสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 เวลำ 13.29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ประวัฒน์ อุตตะโมต” ไขก๊อกพ้นเพื่อไทย ตามไปซบ “สุดารัตน์”อยู่พรรคใหม่ คาดสมาชิกเพื่อไทยตะวันออกเลือด
ยังไหลไม่หยุด 
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคเพ่ือไทยว่ำ นำยประวัฒน์ อุตตะโมต อดีต รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ และอดีต ส.ส.จันทบุรี หลำยสมัย ได้ยื่นใบลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกพรรคเพ่ือไทย พร้อมทั้งส่งเรื่องดังกล่ำว
แจ้งไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. โดยนำยประวัฒน์ ถือเป็น ส.ส.หลำยสมัยที่สมำชิก
พรรคเพ่ือไทยภำคตะวันออกให้ควำมเกรงใจ จึงคำดว่ำหลังจำกนี้จะมีสมำชิกพรรคเพ่ือไทยในภำคตะวันออกอีกหลำย
คนลำออกตำมนำยประวัฒน์ไป 
  โดยคำดว่ำนำยประวัฒน์ จะไปร่วมงำนกำรเมืองกับคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ อดีตประธำนยุทธศำสตร์
พรรคเพื่อไทย ที่ลำออกจำกพรรคเพื่อไทยไปตำมที่มีกระแสข่ำวเตรียมตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ขึ้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813716 
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เสวนา นิติ มธ. แชร์มุมมองอารยะขัดขืน นักวิชาการชี้ ‘ดื้อแพ่ง’ มีความผิด แต่คือ ‘สิทธิ’ ตามรัฐธรรมนูญ 
วันที่ 19 ธันวำคม 2563 - 18:56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม ที่ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ ศูนย์
กฎหมำยมหำชน คณะนิติศำสตร์ มธ. จัดเสวนำในหัวข้อ “ขัดขืนอย่ำงมีอำรยะ : มุมมองทำงกฎหมำย และนิติปรัชญำ
เกี่ยวกับกำรดื้อแพ่ง” โดยมีนักวิชำกำรด้ำนกฎหมำย เข้ำร่วม 
 ศ.จรัญ โฆษณำนันท์ อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กล่ำวว่ำ ค ำว่ำดื้อแพ่ง หรือ 
อำรยะขัดขืน มำจำกค ำภำษำอังกฤษซึ่งมีค ำแปลหลำยตัว ช่วงหลัง บ้ำงก็แปลว่ำ อำรยะขัดขืน ถ้ำถำมมหำตมะ 
คำนธี จะใช้ค ำว่ำ “สัตยเครำะห์” หรือ กำรยึดมั่นในสัจจะ ใช้ควำมจริงต่อต้ำนควำมเท็จ หรือกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม  
ควำมเท็จ 
 ศ.จรัญกล่ำวต่อว่ำ โดยทั่วไปเวลำเรำพูดถึงอุดมคติของกฎหมำย จะบอกว่ำเป็นสิ่งสูงสุด นัยคือต้องเชื่อฟัง
และปฏิบัติตำม เพียงแต่ภำยใต้หลักนิติธรรมนี้ เรำปฏิเสธกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรมได้หรือไม่ คือประเด็นที่น่ำคิด เช่น ฝ่ำย
อนุรักษนิยม มองว่ำ คนกลุ่มหนึ่งก ำลังลบหลู่กฎหมำย แต่ฝ่ำยที่มองหลักนิติธรรม ในเชิงยุติธรรม ว่ำต้องคือหลักควำม
ยุติธรรมในกำรปกครองบ้ำนเมืองและกำรใช้อ ำนำจ ซึ่งอำจมองว่ำไม่ขัดแย้ง แต่กำรดื้อแพ่งนั้นอำจชอบด้วยหลักนิติ
ธรรม ด้วยกำรปฏิเสธกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรมว่ำไม่ใช่กฎหมำยอีกต่อไป เป็นกำรยืนหยัดปกป้องหลักนิติธรรม เพ่ือให้เกิด
กำรออกและใช้กฎหมำยที่เป็นธรรมอย่ำงแท้จริง ซึ่งนอกจำกนี้ ยังมีเรื่องของควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ที่ไม่ควรมีเรื่องของกำรท ำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนด้วย” 
  “หำกอ่ำนงำนของ มำติน ลูเธอร์ คิง จะมีกำรอ้ำงแบบอย่ำงของโสเครติส (นักปรัชญำชำวกรีก) แต่ก็มีข้อ
โต้แย้ง คือยึดมั่นควำมจริง ควำมกล้ำหำญ คือคุณสมบัติหนึ่งของผู้ดื้อแพ่ง ที่ยอมสละชีวิตเพ่ืออุดมกำรณ์บำงอย่ำง เป็น
กำรดื้อแพ่งเพ่ือสันติวิธีเพ่ือให้เกิดควำมสุข ควำมยุติธรรมมำกขึ้น ดังนั้น ผลลัพธ์ในแง่ประโยชน์สุข หรืออัตถประโยชน์
นิยม จึงใช้ได้ท้ังเรื่อง กำรเชื่อฟัง และปฏิเสธกฎหมำยไปพร้อมๆ กัน” ศ.จรัญกล่ำว และว่ำ 
อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์บอกว่ำ กำรจะลุกฮือของมวลชน จนผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นน้อยมำก ส่วนมำกจะ
ติดคุกเดียวดำย และพลังของกำรดื้อแพ่ง อำจเกิดข้ึนได้ในสังคมที่มีควำมยุติธรรม ไม่อำจใช้ในทำงสังคมที่มีรัฐฎำธิปัตย์ 
  ด้ำน รศ.สมชำย ปรีชำศิลปกุล อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เผยว่ำ ระหว่ำง
อำรยะขัดขืน กับ สิทธิตำมรัฐธรรมนูญ จะน ำไปสู่ 2 ทำงที่แตกต่ำง ใน 3 เรื่อง คือ 1.มีงำนเขียนที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรดื้อ
แพ่งทำงกฎหมำย หรืออำรยะขัดขืน 2.ค ำอธิบำย และควำมย้อนแย้ง  3.ควำมยุ่งยำกและข้อถกเถียง ของทั้ง 2 อย่ำง 
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 รศ.สมชำยกล่ำวต่อว่ำ งำนเขียนที่พยำยำมวิเคระห์ หรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ของกำร ท ำ และ ไม่ท ำตำม
กฎหมำยนั้น มีบทสนทนำของโสครำติส กับ เพลโต ในกำรดื่มยำพิษ แต่งำนเขียนที่พยำยำมให้กรอบกำรอธิบำยเกิดขึ้น 
เล่มที่เป็นหลักหมำยส ำคัญของควำมพยำยำมพูดถึงอำรยะขัดขืน คือ Taking Right Seriously. ของ Ronald Dworkin 
และ A Theory of Justice. ของ John Rawis ข้อสังเกตเบื้องต้น ทั้ง 2 เล่มตีพิมพ์ทศวรรษ 1970 ดูบริบทแล้วเข้ำใจได้ 
เพรำะทศวรรษ 1970 สิ่งที่เกิดคือ มีกำรเคลื่อนไหวเป็นจ ำนวนมำกที่คล้ำยจะผิดกฎหมำย เช่น เรียกร้องสิทธิเท่ำเทียม
เรื่องผิวสี ต้ำนสงครำมเวียดนำม ต้ำนกำรเกณฑ์ทหำร มีคนท ำผิดกฎหมำยเกิดข้ึนอย่ำงกว้ำงขวำง กีดขวำงจรำจรให้เป็น
อัมพำต และถูกจับไปกว่่ำหมื่นคน โอกำสเห็นคนท ำผิดกฎหมำยอย่ำงนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย จึงท้ำทำยว่ำจะอธิบำยแง่มุม
เหล่ำนี้ด้วยมำตรวัดทำงกฎหมำยอย่ำงไร จะเป็นอำชญำกรรมได้หรือไม่ หรือมีควำมแตกต่ำง แล้วต้องรับโทษทำง
กฎหมำยหรือไม่ งำนเขียนชี้เรื่องรำวเหล่ำนี้ 
 “เมื่อไหร่ที่เห็นคนจ ำนวนมำกในสังคมท ำผิดกฎหมำยอย่ำงมำก และยำวนำน ต้องเกิดกำรตั้งค ำถำมว่ำ
เป็นเพรำะเด็กเพ้ียนผิด หรือเป็นควำมวิปริตของสังคม ท ำให้คนจ ำนวนหนึ่งพยำยำมเรียกร้องให้กลับไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง
ตำมเส้นทำงมำกขึ้น” 
  “ส ำหรับ จอห์นล็อก (นักปรัชญำชำวอังกฤษ) ชี้ว่ำมีลักษณะเฉพำะ เช่น กำรปิดถนน เพ่ือเรียกร้องให้มี
กำรปฏิรูป ซึ่งไม่ได้ต่อต้ำนตัวกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ ทั้งหมดมีเป้ำหมำยเพื่อเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แต่ยังคงยอมรับ
กฎหมำยโดยรวม นี่คือหัวใจส ำคัญ หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยโดยยังเคำรพกฎหมำย กล่ำวคือจะไม่หลบหนีกับกำรเผชิญ
โทษ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ ที่ต่อสู้เพ่ือต้องกำรปรับอะไรบำงอย่ำงแต่ยังเคำรพระบบโดยรวม หำกมีกำรลงโทษ เขำจะ
รับโทษ แต่จะมีสโลแกนคือ ‘รับโทษ แต่ไม่รับผิด’ เพรำะเมื่อไหร่ก็ตำมที่ใช้ค ำว่ำ ปฏิรูป คือกำรท ำบำงอย่ำงให้ดีขึ้น แต่
ถ้ำเม่ือไหร่ไม่ยอมรับระบบกฏหมำย และโครงสร้ำงโดยรวม เช่นนี้ จะไม่ใช่อำรยะขัดขืน” รศ.สมชำยกล่ำว 
  ด้ำน รศ.ดร .ต่อพงศ์  กิตติยำนุพงศ์  รองคณบดีฝ่ ำยวิจั ยและบริกำรสั งคม คณะนิติศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กล่ำวว่ำ จำกมุมของกฎหมำย สรุปล ำดับกำรท ำอำรยะขันขืนได้ 3 เรื่อง คือ 1.เชิงนิติปรัชญำ 
ที่มี่ควำมส ำคัญในกำรดื้อแพ่ง หรือ กำรอำรยะขัดขืน ต้องตอบแต่ละกรณีให้ชัดเจนว่ำกำรกระท ำของบำงกลุ่มนั้น แท้
จริงเเป็นอำรยะขัดขืน หรือใช้สิทธิตำมรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่สีเทำ ที่แยกยำกมำก ระหว่ำงอำรยะขัดขืน หรือ กำรใช้
สิทธิ 2.ใครเป็นผู้ใช้สิทธิดื้อแพ่ง ส่วนมำกจะเป็นฝ่ำยเห็นต่ำงทำงกำรเมืองข้ำงน้อย ที่ต ำรำกฎหมำยมหำชนตั้งค ำถำมว่ำ 
ไม่เพียงมิติพิจำรณำกฎหมำย แต่ยังมีมิติ ควำมชอบธรรมในระบอบประชำธิปไตย เพรำะกฎหมำยที่มำจำกสภำ มี
ควำมชอบธรรมในตัวเอง ดังนั้น กำรใช้สิทธิดื้อแพ่ง คือกำรปฏิเสธควำมชอบธรรมของผู้แทนในระบอบรัฐสภำ มำกไป
กว่ำประเด็นทำงกฎหมำย 3.ส ำคัญที่สุด คือกำรตอบค ำถำมว่ำ หำกดื้อแพ่งแล้ว รัฐบำลที่ยึดหลักกำรนิติรัฐ ควรจะมี
ปฏิกิริยำต่อกำรกระท ำผิดกฎหมำยด้วยเจตนำที่ดีนั้นอย่ำงไร 
 รศ.ดร.ต่อพงศ์กล่ำวต่อว่ำ องค์ประกอบส ำคัญของอำรยะขัดขืน คือ 1.เปิดเผยต่อสำธำรณะ 2.ไม่ใช้ควำม
รุนแรง และ 3.ยอมรับผลร้ำย ค ำถำมคือ กำรกระท ำกำรอำรยะขัดขืน ระบบกฎหมำยยอมรับได้หรือไม่ กระท ำเพ่ือต้ำน
อ ำนำจ นโยบำย ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อกำรไม่ชอบด้วยกฎหมำย ที่ควำมสัมพันธ์คำบเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิตำมรัฐธรรมนูญ เช่น 
กำรชุมนุม แสดงควำมคิดเห็น ซึ่งรัฐต้องกำรที่จะมีกำรตอบโต้บำงอย่ำง  ในหลำยกรณีหำกใช้มำตรวัดด้วยรัฐธรรมนูญ
อำจมองว่ำ ไม่ผิดกฎหมำย เพรำะขำดองค์ประกอบส ำคัญของกำรดื้อแพ่ง คือ 1.ต้องกระท ำอย่ำงสงบเปิดเผย เพ่ือให้
กำรรับผลร้ำยเกิดควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำย หรือควำมรู้สึกร่วมในสังคมกำรเมือง 2.บำงกรณีเป็นกำรใช้สิทธิขั้น
พ้ืนฐำนตำมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะกำรชุมนุม 3.เมื่อเอำรัฐธรรมนูญมำวัดอำจได้ค ำตอบที่ต่ำงออกไป ว่ำเป็นเพียงกำรใช้
สิทธิ เช่นกำรนั่งประท้วง ปิดกั้นทำงสัญจร ด้วยควำมสงบ จึงมองได้ 2 อย่ำง กล่ำวคือ ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเพรำะ
ขัดขวำงกำรจรำจร แต่ 2.ตัวมันเองสงบ จึงเป็นอำรยะขัดขืนอย่ำงชัดเจน 
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 “กำรกระท ำที่ละเมิดต่อกฎหมำย มีควำมผิดแน่ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว รัฐ ที่เป็นนิติรัฐ จะมีปฏิกิริยำต่อกำร
ละเมิดนั้นอย่ำงไร ถ้ำเรำยอมรับว่ำ ดื้อแพ่งสำมำรถท ำได้ จะท ำอย่ำงไรให้กำรกระท ำ แคบที่สุด โดยกำรก ำหนดให้ชัด 
ด้วยฐำนทำงสิทธิรัฐธรรมนูญ และ หลักนิติรัฐ นิติธรรม” รศ.ดร.ต่อพงศ์กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2492529 
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‘ก้าวไกล’ เล็งยื่นซักฟอกช่วงม.ค.64 ไม่รอแก้รธน.เสร็จ – ท าการบ้านเก็บข้อมูล‘นายกฯ-รมต.’ 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 09:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘ก้าวไกล’ เล็งยื่นซักฟอกช่วงม.ค.64 ไม่รอแก้รธน.เสร็จ ท าการบ้านเก็บข้อมูล‘นายกฯ-รมต.’ พรรคร่วมฝ่ายค้าน
นัดประชุม 4 มค.ก าหนดรายชื่อซักฟอกนายกรัฐมนตรีคนเดียวหรือโดนทั้งคณะ 
   เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม นายชัยธวัช ตุลาธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียม
ควำมพร้อมกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ว่ำ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้หำรือเบื้องต้นไปเมื่อวันจันทร์ ที่ 14 ธันวำคมที่ผ่ำน
มำ โดยวำงกรอบไว้ว่ำจะหำรือกันอีกครั้งหลังปีใหม่ และจะยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจช่วงสัปดำห์ที่ 3-4 ของเดือนมกรำคม 
เพ่ือให้ได้เปิดอภิปรำยฯ ในช่วงสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนกุมภำพันธ์ 
เมื่อถำมว่ำ จ ำเป็นต้องรอให้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนหรือไม่ นำยชัยธวัช กล่ำวว่ำ ไม่ใช่ เพรำะยังไม่ทรำบว่ำ
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเสร็จก่อนหรือไม่ แต่เรำต้องกำรให้มีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจภำยในกำรประชุมสภำสมัยนี้ คือ
ช่วงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 
  เมื่อถำมว่ำ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนตั้งใจจะอภิปรำยฯ รัฐมนตรีคนไหนบ้ำง นำยชัยธวัช กล่ำวว่ำ ขณะนี้แต่ละ
พรรคก ำลังกลับไปท ำกำรบ้ำน โดยจะมำสรุปกันหลังปีใหม่ ส่วนพรรคก.ก. ก ำลังท ำกำรบ้ำนอยู่ และเล็งไว้หลำยคน แต่
ว่ำก็ขึ้นอยู่กับว่ำมีข้อมูลถึงเพียงพอที่จะใช้อภิปรำยฯ หรือไม่ คำดว่ำจะอภิปรำยฯ มำกกว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
ขณะที่นำยสุทิน คลังแสง ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) ให้สัมภำษณ์ถึงกำร
เตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในสมัยประชุมสภำนี้ ว่ำ จะมีกำรประชุมกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนในวัน
จันทร์ที่ 4 มกรำคม 2564 หรือวันอังคำรที่ 5 มกรำคม 2564 ก่อน ส่วนรำยชื่อและจ ำนวนของผู้อภิปรำยนั้นต้องรอหลัง
ประชุมในวันดังกล่ำวก่อน ทั้งนี้ยังไม่สรุปว่ำจะอภิปรำยแค่ตัวของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.
กลำโหมคนเดียว หรือจะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจทั้งคณะ หรือจะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจเป็นกลุ่ม ต้องรอดูกำรประชุมที่จะ
เกิดข้ึนหลังเทศกำลปีใหม่ก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2492785 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2492785
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https://www.matichon.co.th/politics/news_2492785
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  20 ธ.ค.63 อย่ำลืมนัดหมำยไปใช้สิทธิเลือกนำยก อบจ. และ ส.อบจ. อย่ำคิดว่ำเป็นท้องถิ่นทั้งๆ มี
ควำมส ำคัญต่อระบบ จับตำให้ดีอำจจะมีเหตุให้เห็น “ล้มช้ำง” ได้ “ทั้งคนทั้งพรรค” 
เป็นแค่ชิ้นส่วนประชำธิปไตยเล็กๆ ของชำวบ้ำนเท่ำนั้น 
แต่เมื่อโลกเปลี่ยน พัฒนำกำรเมืองยกระดับขึ้นมำ ควำมตื่นตัวของชำวบ้ำน สูงขึ้น อะไรต่อมิอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้ 
 นับประสำอะไรล่ะ...20 ธ.ค.63 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนำยก อบจ. และ ส.อบจ.ทั่วประเทศ หลังจำกที่ห่ำง
หำยไปนำนหลำยปีก็มำเริ่มต้นกันใหม่ 
ใครมีสิทธิมีเสียงก็อย่ำได้พลำดเป็นอันขำด 
 ตื่นเช้ำก็ตรงไปที่หน่วยเลือกตั้งหย่อนบัตรให้สมอยำก ซึ่งสำมำรถลงคะแนนได้ 2 ระดับคือ 1 ใบ เพ่ือเลือก
นำยก อบจ. ที่จะนับคะแนนทั้งจังหวัด 
อีก 1 ใบ ก็ลงคะแนนเลือก ส.จ.ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งก ำหนดเอำไว้แล้ว 
ผลที่ตำมมำก็คือ จำกนี้ไปจะได้นำยก อบจ. และ ส.จ.เข้ำมำท ำหน้ำที่บริหำรในระดับจังหวัด และอ ำเภอ 
 จังหวัดไหนหำกนำยก อบจ. และ ส.จ.มำจำกทีมเดียวกัน พูดง่ำยๆจะท ำให้กำรบริหำรงำนได้รำบรื่น 
เนื่องจำกมีเสียงข้ำงมำกสนับสนุน 
แต่อีกด้ำนหนึ่ง หำกได้มำส่วนหนึ่งก็จะท ำให้เกิดระบบ “ถ่วงดุล” ตำมมำคือ มีฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำน 
เพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เสียงข้ำงมำกลำกไป 
หรือพอจะอนุมำนว่ำเป็น “เผด็จกำรสภำ” จนท ำให้กำรเมืองล้มเหลวมำแล้ว 
 ว่ำไปแล้วนำยก อบจ. นั้นไม่ใช่ต ำแหน่งเล็กๆ ไม่มีควำมหมำย แต่เอำเข้ำจริงแล้วไม่ธรรมดำ เพรำะเป็น
ตัวแทนของคนท้ังจังหวัด 
ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ไม่ได้มำจำกกำรแต่งตั้ง 
 คุณค่ำกำรยอมรับจึงต่ำงไปจำก ส.ว. 250 คน ที่ คสช. แต่งตั้ง แม้จะมีอ ำนำจบุญญำบำรมี แต่ก็เป็นขี้ปำก
ถูกถำกถำงเสียดสีและรังเกียจ 
อย่ำมำอ้ำงว่ำเป็นประชำธิปไตยมำจำกประชำชน 
เพรำะควำมจริงมำจำกอ ำนำจผ่ำนรัฐธรรมนูญ...ก็เท่ำนั้นแหละ 
 ด้วยกำรเมือง “ยุคดิจิทัล” ท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วไปทุกองคำพยพ ที่ส ำคัญก็คือมุ่งไปที่
เนื้อหำสำระมำกกว่ำแต่ก่อนมำก 
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 จึงไม่แปลกท่ีจะเห็นกำรเลือกตั้งครั้งนี้มีมิติใหม่ๆเกิดขึ้นอย่ำงไม่น่ำเชื่อยิ่งไปกว่ำนั้นยังเกิดปรำกฏกำรณ์ท่ีมี
ผลต่อกำรเมืองระดับชำติอย่ำงแยกไม่ออกและยังมีควำมตื่นตัวสูง 
 ผู้สมัครนำยก อบจ.แม้จะเป็นคนเก่ำ คิดแบบเก่ำ หำเสียงแบบเก่ำ ระบบอุปถัมภ์แบบเดิมๆ แต่ต่ำงก็รู้กันดี
ว่ำมีควำมใหม่ในควำมเก่ำและเริ่มมีอิทธิพลสูงขึ้น 
 เอำง่ำยๆต่อไปนี้นำยก อบจ.จะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำท้องถิ่นด้วยภูมิรู้และ
มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 
 ถึงกับพูดๆกันว่ำผลกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.ครั้งนี้จะมีส่วนก ำหนดกำรเมืองระดับชำติ เลยก็ว่ำได้หำก
พฤติกรรมกำรเลือกตั้งเปลี่ยนไป 
ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นกำรเมืองเก่ำอำจจะตกขอบไปเลยก็ได้ 
ที่จับตำมองกันมำกก็คือสนำมเชียงใหม่กลำยเป็นเมืองที่มีเดิมพันสูง พันไปถึงคนกำรเมืองเก่ำที่โดดเด่นดังมำแล้ว 
ยังผูกติดกับพรรคกำรเมืองใหญ่ระดับชำติที่ก ำลังเกิดปัญหำขัดแย้งภำยใน พูดง่ำยๆว่ำ “แตกกันเละ” ยิ่งถ้ำหำกไม่ชนะ
ในสนำมท่ีเคยเป็นของตำยอีก 
เอวัง...ก็มีด้วยประกำรฉะนี้!!! 
“ลิขิต จงสกุล” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1997625 
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ง่ายๆ แค่คลิ๊ก ก็ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน 
19 ธันวำคม 2563 - 17:51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ง่ายๆ แค่คลิ๊ก ก็ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
 "การเลือกตั้ง อบจ." ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ( 20 ธันวำคม 2563 ) ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกัน
ทั่วประเทศ 76 จังหวัด ตั้งแต่เวลำ 08.00-17.00 น. โดยเป็นกำรเลือกตั้ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และ 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)  
 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่ำนมำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งเอกสำรถึงทุกๆ บ้ำนเลขที่ เพื่อแจ้ง
รำยชื่อผู้มีสิทธิ หำกไม่ได้รับจดหมำยก็สำมำรถไปตรวจสอบรำยชื่อได้ที่ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
   นอกจำกนี้ ยั งสำมำรถตรวจสอบรำยชื่ อด้วยตัว เองได้ง่ ำยๆ ช่องทำงออนไลน์  ผ่ ำนเว็บไซต์
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยข้อมูลจะระบุวันที่เลือกตั้ง สิทธิในกำรเลือกตั้ง รวมถึง
ระบุเขตกำรเลือกตั้ง หน่วยกำรเลือกตั้ง ล ำดับในบัญชีรำยชื่อ และสถำนที่เลือกตั้งที่จะต้องไปในวันที่ 20 ธ.ค.63 นี้ ทั้งนี้
กำรตรวจสอบสิทธิช่องทำงออนไลน์มีเพียงแต่ 2 ขั้นตอนเท่ำนั้น ดังนี้ 
1.เข้ำเว็บไซต์เพ่ือตรวจสอบสิทธิ คลิกท่ีนี่  
2.กรอกเลขบัตรประชำชน และกดค้นหำ หน้ำจอจะแสดงข้อมูลต่ำงๆ ส ำหรับกำรเตรียมตัวพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง อบจ.  
โดยหลักฐำนที่ใช้ : ขอให้ประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตน ซึ่งเป็นหลักฐานของทางราชการ อำทิ  
- บัตรประจ ำตัวประชำชน (บัตรประจ ำตัวประชำชนที่หมดอำยุแล้วก็ใช้ได้)  
- หลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำย และเลขประจ ำตัวประชำชน เช่น บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่รัฐ ใบอนุญำตขับ
ขี่ พำสปอร์ต เป็นต้น 
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง :  
1. ตรวจสอบรำยชื่อและดูล ำดับที่จำกบัญชีรำยชื่อของเรำ 
2. ยื่นหลักฐำนแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
3. ลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือในบัญชีรำยชื่อ 
บัตรเลือกตั้ง : เรำจะได้รับ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  
- ใบที่ 1 เป็นบัตรเลือกตั้ง นำยก อบจ.  : เลือกได้ 1 คน 
- ใบที่ 2 เป็นบัตรเลือก ส.อบจ.  : เลือกได้ 1 คน 
 
 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
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4. ลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร 
5. เข้ำคูหำท ำเครื่องหมำยกำกบำท ลงในช่องท ำเครื่องหมำย 
> บัตรเลือกตั้ง นำยก อบจ. เลือกผู้สมัครได้ 1 คน / บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้ 1 คน 
> หำกไม่ต้องกำรเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท ำเครื่องหมำยกำกบำทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
6. เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งน ำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนำยกอบจ. และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตัวเอง 
 แต่ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง อบจ. สำมำรถแจ้งเพ่ือไม่เป็นกำรเสียสิทธิ ดังนี้ 
กรอกแบบฟอร์ม ท ำตำมขั้นตอน ไม่เสียสิทธิ 
1. กรอกแบบฟอร์ม: https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419  (พิมพ์ออกมำกรอกเฉพำะหน้ำ
แรก) 
2. แนบส ำเนำบัตรประชำชน (เซ็นรับรองส ำเนำ) 
3. น ำไปแจ้งด้วยตนเอง ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ มอบให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือส่งไปรษณีย์ 
แจ้งสำเหตุกับนำยทะเบียนท้องถิ่น 
1. ก่อนเลือกตั้ง 7 วัน คือ 13 - 19 ธ.ค.63 
หรือ 
2. หลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ 21 -27 ธ.ค.63 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419
https://www.komchadluek.net/news/politic/452440
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'เลือกตั้ง อบจ. 2563' ทุกข้ันตอนก่อนหย่อนบัตร ท าแบบนี้ ผิดหรือถูก!? 
20 ธันวำคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบค้าถาม "เลือกตั้ง อบจ." ตรวจสอบรายชื่อโค้งสุดท้ายก่อนจะไปเลือกนายก อบจ. ดูรายชื่อผู้สมัครที่ตรงไหน 
ไม่มีบัตรประชาชนเลือกตั้งได้ไหม กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย ครบทุกรายละเอียดที่นี่ 
 ก่อนจะไปลงคะแนนเสียง "เลือกตั้ง อบจ." 20 ธ.ค.2563 วันเดียวพร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด ที่จะ
ได้เลือกทั้ง นายกอบจ. และ ส.อบจ. นั้น 
ธุรกิจโฆษณำ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนมำเช็คควำมพร้อมกันอีกครั้ง ตอบทุกค ำถำม ตั้งแต่กำรเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง หน้ำตำ
บัตรที่จะได้รับ ไปจนถึงวิธีกำรลงคะแนน เพ่ือให้ถูกต้อง ไม่เป็นบัตรเสียท ำอย่ำงไร..ตำมไปดูกัน! 
   

 เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง 
1. ตรวจสอบสิทธิ   
กำรเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ ไม่มีกำรเลือกตั้งล่วงหน้ำหรือนอกเขต ทุกคนจะต้องไปเลือกท่ีเขตที่เรำมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
เท่ำนั้น โดยเรำสำมำรถตรวจสอบสิทธิผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ท ำได้ง่ำยๆ ดังนี้  
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1. เข้ำไปยังเว็บไซต์เพ่ือตรวจสอบสิทธิ คลิกที่นี่  
2. กรอกเลขบัตรประชำชนของเรำลงไป และ กดค้นหำ 
เพียงเท่ำนี้ ก็จะรู้แล้วว่ำ มีรำยชื่อของเรำที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ไหม และต้องไปเลือกที่ไหน เลขที่เท่ำไหร่ เพ่ือ
จะได้ไม่ต้องเสียเวลำเปิดเอกสำรหน้ำคูหำ 
ส ำหรับใครที่มีรำยชื่อในใจไว้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหำ ส่วนใครยังนึกเลขไม่ออก หรือสำมำรถคลิกดูรายชื่อผู้สมัคร นายก 
อบจ. รายจังหวัด คลิกที่นี่ ส่วนใครยังรอตัดสินใจนำทีสุดท้ำย ก็สำมำรถเปิดูรำยชื่อผู้สมัครที่หน้ำคูหำเลือกตั้งได้เลย 
2. หลักฐานที่ต้องใช ้
ก่อนออกจำกบ้ำน อย่ำลืมหยิบบัตรประชาชนไปด้วย หรือหำกไม่มีก็สำมำรถใช้บัตร/หลักฐานอ่ืนที่ออกโดยราชการได้ 
อำทิ  
- บัตรประจ ำตัวประชำชน (บัตรประจ ำตัวประชำชนที่หมดอำยุแล้วก็ใช้ได้)  
- หลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำย และเลขประจ ำตัวประชำชน เช่น บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่รัฐ ใบอนุญำตขับ
ขี่ พำสปอร์ต เป็นต้น   

 เมื่อไปถึงหน้าคูหา 
เมื่อไปถึงหน้ำคูหำ ก็มีขั้นตอนกำรลงคะแนนเลือกตั้งง่ำยๆ ดังนี้  
1. ตรวจสอบรำยชื่อและดูล ำดับที่จำกบัญชีรำยชื่อของเรำ 
2. ยื่นหลักฐำนแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
3. ลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือในบัญชีรำยชื่อ 
บัตรเลือกตั้ง : เรำจะได้รับ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  
- ใบที่ 1 เป็นบัตรเลือกตั้ง นายก อบจ.  : เลือกได้ 1 คน 
- ใบที่ 2 เป็นบัตรเลือก ส.อบจ.  : เลือกได้ 1 คน 
4. ลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร 
5. เข้ำคูหำท ำเครื่องหมำยกำกบำท ลงในช่องท ำเครื่องหมำย 
6. เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งน ำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนำยกอบจ. และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตัวเอง   

 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 2 สี 
ส ำหรับบัตรเลือกตั้งที่เรำได้รับหลังจำกลงลำยมือชื่อเรียบร้อยแล้ว จะมีทั้งหมด 2 ใบ ส ำหรับใช้เลือก นำยก อบจ. 1 ใบ 
และเลือก ส.อบจ. อีก 1 ใบ ซึ่งทั้ง 2 ใบจะมีสีที่แตกต่างกัน แถมในแต่ละจังหวัด ก็ไม่ได้ใช้สีเดียวกันทั่วประเทศ
ด้วย โดยสีของบัตรจะแบ่งกันออกไปตำมภูมิภำค ถ้ำอยำกรู้ว่ำ จังหวัดของเรำได้บัตรสีอะไร คลิกดูได้ที่นี่  

 วิธีการกา ลงคะแนนเสียง 
- บัตรเลือกตั้ง นำยก อบจ. เลือกผู้สมัครได้ 1 คน / บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้ 1 คน 
- หำกไม่ต้องกำรเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท ำเครื่องหมำยกำกบำทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด    

 5 เรื่องต้องห้าม ในการไปเลือกตั้ง อบจ. 
ทั้งนี้ตำม "พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562" ได้ก ำหนด "ข้อห้าม" กระท ำควำมผิด
ต่อ "บัตรเลือกตั้งท้องถิ่น" ไว้ 5 ข้อส ำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องพึงระวัง ประกอบด้วย 
1.ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง 
-ฝ่ำฝืน จ ำคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่นบำทถึง 2 แสนบำท ให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
 
 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.bangkokbiznews.com/pvote
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913071
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2.ห้ามท าเครื่องหมายอ่ืนที่บัตรเลือกตั้ง 
-ฝ่ำฝืน จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบำท ให้ศำลส่่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 
3.ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกต้ีงท่ีลงคะแนนแล้ว 
-ฝ่ำฝืน จ ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบำท หรือท่้งจ ำท้่งปรับ 
4.ห้ามน าบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอ านาจด้วยกฎหมาย 
-ฝ่ำฝืน จ ำคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่นบำทถึง 2 แสนบำท ให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
5.ห้ามน าบัตรเลือกตั้งท่ีลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน 
-ฝ่ำฝืน จ ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบำท หรือท่้งจ ำท้่งปรับ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913164
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สถำนกำรณ์ เลือกตั้ง ‘ท้องถิ่น’ หลัง 20 ธันวำคม ไม่เหมือนเดิม 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 09:19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่ว่าเรื่องของ “รัฐธรรมนูญ” ไม่ว่ำเรื่องของ “สมำนฉันท์” ในยุคหลังเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2562 
ย่อมมีควำมแตกต่ำงจำกยุคก่อนหน้ำอย่ำงเห็นได้ชัด 
ไม่ว่ำจะเป็นก่อนหน้ำกำรเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2562 ไม่ว่ำจะเป็นก่อนหน้ำกำรมีรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนเมษำยน 
2560 
เปรียบเทียบง่ำยเนื่องจำกเป็นเรื่องของ ”ฤดูกำล” ทำงกำรเมือง 
 กำรปะทะกันระหว่ำงพรรครัฐบำลกับพรรคฝ่ำยค้ำนจึงกลำยเป็นธรรมชำติอย่ำงหนึ่ง ไม่ว่ำก่อนน ำร่ ำงเข้ำ
สู่ประชุมรัฐสภำ ไม่ว่ำเมื่ออยู่ในขั้นกรรมำธิกำร 
 เพรำะว่ำองค์ประกอบที่ด ำรงอยู่ในกระบวนกำรทำงรัฐสภำมิได้มีแต่ฝ่ำยของรัฐบำลเท่ำนั้น หำกแต่ยังมี
ฝ่ำยค้ำนเข้ำไปร่วมด้วยอย่ำงมิอำจปัดปฏิเสธได้ 
ควำมหมำยก็คือ แม้จะกุมเสียงข้ำงมำกเหนือกว่ำอย่ำงเด่นชัด กระนั้น ก็มิอำจท ำอะไรตำมใจตัวเอง 
ยิ่งเทียบกับห้วงหลังรัฐประหาร 2557 ยิ่งเห็นได้ชัด 
นอกเหนือจากกรณีอันเกี่ยวกับ ”รัฐธรรมนูญ” และกรณีอันเกี่ยวกับกรรมกำร ”สมำนฉันท์” ซึ่งรัฐบำลถือว่ำตนอยู่ใน
สถำนะซึ่งกุมควำมได้เปรียบมำกกว่ำแล้ว 
 ยังมีสถำนกำรณ์ใหม่อีกสถำนกำรณ์หนึ่งซึ่งก ำลังเผยแสดงตัวตนออกมำ นั่นก็คือ กำรเลือกตั้งระดับ ”
ท้องถิ่น” 
กล่ำวส ำหรับในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคมนี้ คือ กำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำ อบจ.ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี
คนจำกคณะอันถือว่ำฝ่ำยค้ำนเข้ำร่วมด้วย 60 กว่ำจังหวัด 
 ตลอด 1 เดือนแห่งกำรรณรงค์หำเสียง ย่อมสัมผัสได้ในบรรยำกำศที่แทบไม่เคยปรำกฏมำก่อนในกำร
เลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำ อบจ.ในอดีต 
 นั่นก็เพรำะมีผู้สมัครหน้ำใหม่ที่ส่งโดยคณะก้ำวหน้ำในพ้ืนที่ 42 จังหวัดซึ่งมำพร้อมกับกำรวิพำกษ์ ”รัฐ
รำชกำรรวมศูนย์” อย่ำงคึกคัก 
นี่คือการปักธง ”ความคิด” อย่างแหลมคม “รัฐราชการรวมศูนย์” 
 ไม่ว่าผลการเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม จะปรำกฏออกมำอย่ำงไร คนของคณะก้ำวหน้ำได้รับ
เลือกมำกน้อยเพียงใด แต่ที่แน่นอนอย่ำงที่สุดกำรปักธง ”ควำมคิด” ก็เริ่มต้นข้ึนแล้ว 
จำกนั้นก็จะลงไปยังกำรเลือกตั้งเทศบำล กำรเลือกตั้งนำยก อบต.ในขอบเขตทั่วประเทศ 
การเลือกตั้ง ”ท้องถิ่น” ก็ก้าวขึ้นอีกระดับและไม่เหมือนเดิม 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2492779 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2492779
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-20%E0%B8%98.%E0%B8%84.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88645312.jpg
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"คมชัดลึก"เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง อบจ. ครั้ง ปวศ. รอบ 6 ปี  
19 ธันวำคม 2563 - 15:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 ธันวำคมนี้ ศึกเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.)ทั่วประเทศ จะปะทุขึ้น
แล้ว เป็นกำรเลือกตั้งครั้งประวัติศำสตร์ในรอบ 6 ปี คืนอ ำนำจให้กับท้องถิ่น "คมชัดลึกออนไลน์" เกำะติดรำยงำนข่ำว
ทุกควำมเคลื่อนไหว    
 วันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคมนี้ จะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งนับว่ำ เป็นกำรเลือกตั้งครั้งประวัติศำสตร์และคืนอ ำนำจท้องถิ่นให้กับประชำชน เพรำะไม่มี
กำรเลือกตั้ง อบจ. มำเป็นเวลำนำนถึง 6 ปี นับตั้งแต่ คสช. ยึดอ ำนำจ  
 กำรเลือกตั้งครั้งนี้ "คมชัดลึกออนไลน์"จะท ำหน้ำที่รำยงำนข่ำวทุกควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เลือกตั้ง 
นายก อบจ. บรรยำกำศกำรออกไปใช้สิทธิ์ของประชำชน,เหตุกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้นในรอบวัน, คนมีชื่อเสียง คนเด่น คน
ดัง คนวงกำรบันเทิง ดำรำ ไปลงคะแนนเสียง  
 "โดยเฉพำะกำรรำยงำนผลคะแนน มีกำรใช้อำสำสมัครร่วม 1 พันคนรำยงำนคะแนนชนิดเสมือน"เรียลไทม์ 
"ท ำให้ท่ำนสำมำรถลุ้นผลคะแนนได้ตลอดเวลำทำง "คมชัดลึกออนไลน์ "นอกจำกนี้จังหวัดไหนพ้ืนที่ไหนคะแนนเบียด
สูสีกัน เรำจะรำยงำนข่ำวให้ทรำบตลอดรวมทั้งจังหวัดที่มีกำรล้มช้ำง ผู้สมัครหน้ำใหม่แจ้งเกิด กำรวิเครำะห์ผลเลือกตั้ง 
รวมทั้งอ่ืนๆอีกมำกมำย "  
  ส ำหรับ อบจ. เป็นเหมือนองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชำชนในพื้นท่ีมำกที่สุด กำรเลือกตัวแทนเข้ำไปเป็นนายก
อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. จึงเป็นเรื่องส ำคัญมำกเพรำะบุคคลเหล่ำนี้ เมื่อได้รับเลือกแล้ว ก็จะมีหน้ำที่ในกำร
แก้ปัญหำ บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุขให้กับพ่ีน้องประชำชนในพื้นท่ีของตน 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452396 
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เลือกตั้ง อบจ.: ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ท่ามกลางความกังวลโควิดระบาดรอบใหม่ 
20 ธ.ค. 2563-12:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำรแถลงข่ำวยืนยันพบผู้ติดโควิด-19 ใน จ.สมุทรสำครเพ่ิมข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดดเป็นกว่ำ 520 รำย เมื่อคืน
ที่ผ่ำนมำ หรือไม่กี่ชั่วโมงก่อนเปิดหีบเลือกตั้งสมำชิกสภำและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ใน  เวลำ 08.00 
น. วันนี้ (20 ธ.ค.) ท ำให้บรรยำกำศกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่รัฐประหำร คละ
เคล้ำไปด้วยควำมกังวลถึงกำรกลับมำระบำดระลอกใหม่ในประเทศ 
 แม้จะประกำศ "ล็อกดำวน์" จังหวัดและยกระดับมำตรกำรควบคุมโรคอย่ำงเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.-3 
ม.ค. นำยวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่ำฯ สมุทรสำคร กล่ำวยืนยันระหว่ำงกำรแถลงข่ำวเมื่อเวลำประมำณ 21.00 น. วำนนี้
ว่ำประชำชนชำวสมุทรสำครที่สำมำรถออกไปใช้สิทธิที่คูหำเลือกตั้งได้ตำมปกติในเวลำ 08.00-17.00 น. แต่ก ำชับให้ทุก
คนสวมหน้ำกำกอนำมัยไปลงคะแนน 
 "(ชำวสมุทรสำคร) สำมำรถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตำมปกติทุกประกำร จังหวัดมีควำมพร้อมทำงด้ำน
มำตรกำรสำธำรณสุข โดยเฉพำะกำรลดปริมำณคนในแต่ละคูหำ ผมเรียนพ่ีน้องประชำชนชำวสมุทรสำครบ่อยครั้งว่ำมี
สิทธิ มีบัตร (ประชำชน) สำมำรถเลือกตั้งแต่ แต่กำรเลือกตั้งในครั้งนี้ มีสิทธิ มีบัตร ไม่พอ ต้องมีหน้ำกำกอนำมัยด้วย" 
นำยวีระศักดิ์กล่ำว 
 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำและนำยก อบจ. ในวันนี้ เป็นอีกครั้งที่คนไทย 76 จังหวัดจะได้ใช้อ ำนำจอธิปไตย
ทำงตรงเพ่ือก ำหนดชะตำกรรมตัวเอง หลังเคยเข้ำคูหำเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) มำแล้วเมื่อต้นปี 2562 
และถือเป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบแรกในรอบ 6 ปี นับจำกผู้บริหำรท้องถิ่นทยอยหมดวำระลง ทว่ำยังต้องอยู่ปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อไปตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2557 
 มีรำยงำนว่ำประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหลำยพ้ืนที่เดินทำงออกไปใช้สิทธิตั้งแต่เปิดคูหำ โดยกระทรวง
สำธำรณสุขประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนที่ออกมำเลือกตั้งปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ข้อ คือ สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ 
เว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตรขณะเข้ำแถวรองลงคะแนน และล้ำงมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียม
ไว้ให้ 
 ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบำล กล่ำวว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และรมว. 
กลำโหม ให้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เพรำะถือเป็นกลไกกำรกระจำยอ ำนำจ เพ่ือพัฒนำในระดับพ้ืนที่อย่ำง
ตรงจุดและตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน อีกทั้งกำรเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ เป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทแรก 
ก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งระดับอ่ืนตำมมำในปี 2564 
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 นำยกฯ ได้ขอให้ประชำชนเลือกคนดีและมีควำมสำมำรถเข้ำไปท ำหน้ำที่พัฒนำจังหวัด รองโฆษกรัฐบำล
กล่ำว 
 ก่อนหน้ำนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) รำยงำนว่ำผลกำรรับสมัครเลือกตั้ง อบจ. ซึ่งปิดรับสมัครไป
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ว่ำ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยก อบจ. จ ำนวน 335 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิก อบจ.จ ำนวน 8,186 
คน แต่หลังจำกนั้นมี แต่ต่อมำมีผู้สมัครบำงส่วนถูกตรวจพบว่ำขำดคุณสมบัติ แบ่งเป็น ผู้สมัครนำยก อบจ. 4 คน และ 
ส.อบจ. 116 คน ท ำให้เหลือผู้สมัครนำยก อบจ. ทั้งสิ้น 331 คน และ ส.อบจ. 8,070 คน 
 จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยกและสมำชิกฯ มำกที่สุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำนวน 352 คน 
ประกอบด้วย นำยก อบจ. จ ำนวน 8 คน และสมำชิก อบจ.จ ำนวน 344 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งน้อยที่สุด 
คือ จังหวัดเพชรบุรี จ ำนวน 34 คน ประกอบด้วย นำยกฯ จ ำนวน 1 คน และสมำชิก จ ำนวน 33 คน 
เกำะติดสถำนกำรณ์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำและนำยก อบจ. กับบีบีซีไทยได้ตลอดทั้งวันนี้ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5566622 
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เลือกตั้ง ท้องถิ่น บทบาท ธนาธร ก้าวหน้า ลงลึก 76 จังหวัด 
20 ธ.ค. 2563-00:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกตั้ง ท้องถิ่น บทบาท ธนาธร ก้าวหน้า ลงลึก 76 จังหวัด - อุทำหรณ์จำกกำรเคลื่อนไหวของ “คณะก้ำวหน้ำ” 
สอนอะไรในทำงกำรเมือง 
ตัวอย่ำง 1 ซึ่งส ำคัญเป็นอย่ำงมำกก็คือ มำตรกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ล้มเหลวอย่ำงสิ้นเชิง ไม่สำมำรถยุติบทบำท
ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และคณะได้ 
เพรำะ 54 ส.ส.ที่เหลือก็ผนึกพลังกันเหนียวแน่นใน “พรรคก้ำวไกล” 
ขณะเดียวกัน แม้ท่ีมำท ำงำนภำยใต้ร่มธง “คณะก้ำวหน้ำ” จะมีเพียงอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์จ ำนวนหนึ่ง 
แต่ก็เห็นกันแล้วว่ำจ ำนวนหนึ่งนั้นมำด้วยพลำนุภำพ 
เป็นพลานุภาพอันมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือธงน้า 
มีควำมพยำยำมจะสกัดและขัดขวำงบทบำทของ “คณะก้ำวหน้ำ” อย่ำงเด่นชัด 
กล่ำวส ำหรับในกระบวนกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.และสมำชิกสภำอบจ.ซึ่งจะมีข้ึนในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคมก็จะปรำกฏ
กำรต่อต้ำนโจมตีอย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยพื้นฐำนคือกำรส่ง 3 คน 10 คนไปถือป้ำยและเปิดเพลง “หนักแผ่นดิน” 
แต่ในกรณีพิเศษก็จะมีกำรระดมมวลชนข้ำมจังหวัดดังในกรณีปิดล้อมโรงแรมแห่งหนึ่งในนครศรีธรรมรำช อันเป็นเรื่อง
อึกทึกครึกโครมอย่ำงยิ่ง 
ค้าถามก็คือ แล้วสกัดแล้วขัดขวางได้หรือไม่ 
ค ำตอบเป็นที่แน่ชัดว่ำไม่สำมำรถท ำอะไร “คณะก้ำวหน้ำ” ได้เลย 
ตรงกันข้ำม เมื่อกำรต่อต้ำนนั้นปรำกฏเป็นข่ำวและได้รับกำรกระพือฮือโหม กลับท ำให้คนใน วงกว้ำงได้รับรู้กำร
เคลื่อนไหวของ “คณะก้ำวหน้ำ” ว่ำคึกคักแค่ไหนเพียงใด 
กลำยเป็นเรื่องโฆษณำประชำสัมพันธ์ออกไป ทั่วประเทศ 
คนที่เคยคิดว่ำ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช  จะกบดำนเงียบนิ่งสนิทอยู่
ในที่ตั้ง กลับกลำยเป็นออกโรงอย่ำงไม่เคยหยุดนิ่ง 
ทั้งพบประชำชน ทั้งปรำศรัยบนเวทีอย่ำงมำก ด้วยพลัง 
ไม่ว่ำผลกำรเลือกตั้งนำยกอบจ.ในวันที่ 20 ธันวำคมจะออกอย่ำงไร ได้กี่คน 
แต่ที่แน่ๆ ตำมค ำประกำศอย่ำงเปิดเผย ไม่ว่ำกำรเลือกตั้งเทศบำลก็จะมีคณะก้ำวหน้ำ ไม่ว่ำกำรเลือกตั้งนำยกอบต.ก็จะ
มีคณะก้ำวหน้ำ 
ลงลึกไปถึงระดับต้าบล เทศบาลและจังหวัด 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5558637 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5558637
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เลือกอบจ.กับการเมืองระดับชาติ 
20 ธ.ค. 2563-00:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกอบจ. - วันนี้จะรู้ผลกันแล้ว ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยก อบจ. และสมำชิก อบจ.ทั่วประเทศ 
หลังจำกท่ีประเทศไทยห่ำงหำยจำกกำรเลือกตั้งท้องถิ่นมำนำนไม่น้อยกว่ำ 6-7 ปี 
ผลเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้สะท้อนอะไร และมีผลสะเทือน เชื่อมโยงต่อการเมืองสนามระดับชาติอย่างไรบ้าง 
ณรุจน์วศินปิยมงคล 
คณะรัฐศาสตร์ มรภ.อุบลฯ 
 กำรเชื่อมโยงกำรเลือกตั้งท้องถิ่นกับระดับชำติคงต้องอยู่ที่ผลกำรเลือกตั้งที่ออกมำเช่นหำกผลออกมำกลุ่ม
ผู้สมัครของคณะก้ำวหน้ำได้ไปจะมำกหรือน้อยก็อำจสะท้อนกำรเลือกตั้งท้องถิ่นสู่ระดับชำติได้ถือเป็นภำพสะท้อนของ
คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เอำรัฐบำลและอยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลง 
แต่ในสนามการเมืองระดับชาติ คนรุ่นใหม่ในเมืองเข้าถึงสื่อที่พรรคอนาคตใหม่พยายามเสนอ จึงเห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่ครั้งนี้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น หลายๆ คนอาจเข้าไม่ถึงสื่อหรือสิ่งท่ีคณะก้าวหน้าน าเสนอ 
 อย่ำงไรก็ตำมมองได้ว่ำกำรเมืองระดับชำติกับท้องถิ่นปัจจุบันเชื่อมโยงกันพอสมควรอยู่แล้วเช่นกำรที่นำย
ธนำธรจึงรุ่งเรืองกิจประธำนคณะก้ำวหน้ำลงมำท ำส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่ำเขำพยำยำมโยงกำรเมืองระดับชำติกับท้องถิ่น
ดังนั้นถ้ำคณะก้ำวหน้ำได้รับเลือกมำจ ำนวนหนึ่งก็สะท้อนว่ำหลำยคนมองเห็นควำมเชื่อมต่อตรงนั้น 
และถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของการเมืองไทย เพราะก่อนหน้านี้การเมืองท้องถิ่นกับระดับชาติไม่
ค่อยเชื่อมโยงกันเท่าไร แต่รอบนี้เขาพยายามท าให้เชื่อมโยงกัน ถ้าประสบความส าเร็จเราคงได้เห็นการเมืองที่เชื่อมโยง
กัน 
 และไม่จ ำเป็นว่ำคณะก้ำวหน้ำต้องได้เสียงเข้ำมำเยอะมำกก็สะท้อนให้เห็นถึงกระแสควำมไม่พอใจของ
โครงสร้ำงในปัจจุบันหรือกระแสคนที่อยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลง 
ขณะเดียวกัน การก าหนดวันเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.นี้ จะเห็นถึงความพยายามกันคนรุ่นใหม่ โดยก าหนดวันเลือกตั้ง
เป็นวันดังกล่าว หลายคนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านไปเลือกตั้งได้ ซึ่งคนกลุ่มนั้นคือคนรุ่นใหม่วัยท างาน และ
นักศึกษาที่ไปเรียนต่างจังหวัดไกลๆจะไม่สามารถเดินทางกลับไปเลือกตั้งได้ 
 เรื่องนี้เป็นกำรตั้งข้อสงสัยของใครหลำยๆ คน แต่สุดท้ำยแล้วถ้ำมีควำมพยำยำมขนำดนี้แล้วผลที่ออกมำยัง
เป็นฝั่งตรงข้ำม ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมไม่พอใจของโครงสร้ำง หรือควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนทั่วไป 
 ส่วนพ้ืนที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือตามพ้ืนที่เมืองใหญ่ๆ มีหลายเมืองน่าจับตา เพราะการเปลี่ยนระบบ
การเลือกตั้งที่ผ่านมาท าให้เกิดหลายๆ กรณี เช่น กรณีอดีตส .ส.ไม่ได้รับเลือกตั้งสนามใหญ่ก็หันมารับสมัครท้องถิ่นแทน 
ดังนั้น จึงเห็นผู้สมัครจากพรรคเดียวกันลงชนกันเอง มีอดีตส.ส. และผู้มีอิทธิพลมาลงสมัคร 
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 ส่วนกำรร้องเรียนล่วงหน้ำ ทั้งกรณียื่นให้สอบคณะก้ำวหน้ำมีพฤติกรรมเหมือนพรรคกำรเมือง และกรณี
ยื่นยุบพรรคเพ่ือไทยโดยกล่ำวหำถูกครอบง ำโดยนำยทักษิณ ชินวัตร ก็คงไม่เกินควำมคำดหมำย ที่ผ่ำนมำก็มีควำม
พยำยำมในลักษณะนี้อยู่แล้ว ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง 
 แต่สุดท้ายแล้วแม้ว่าความพยายามเหล่านี้จะมีผลทางกฎหมายแต่ไม่ได้มีผลเชิงพฤติกรรม หรือความคิด
ทางการเมือง และเชื่อว่าหลายคนมองว่าต้องมีแบบนี้เกิดข้ึนอยู่แล้ว หากมีผลทางกฎหมายก็จะน าไปสู่ความไม่พอใจ 
สุดท้ายถ้าคณะก้าวหน้าได้รับเลือกแล้ว แต่มีการใช้ช่องทางกฎหมายจัดการกับพวกเขาอีก ซึ่งการเมืองระดับ
ท้องถิ่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะยิ่งท าให้เกิดความไม่พอใจลงสู่ระดับพื้นล่างมากขึ้น ในระยะยาวไม่ได้ก่ อให้เกิดผล 
ถ้าจะเล่นวิธีนี้ 
สมชัยศรีสุทธิยากร 
อดีต กกต. 
 กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ เป็นเรื่องของกำรแข่งขันระหว่ำงกลุ่มคนซึ่งมีอ ำนำจ บำรมี มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่น จึงเกิดปรำกฏกำรณ์ที่ว่ำมีตระกูล คนนำมสกุลเดียวกัน หรือกลุ่มบุคคลที่เคยผูกขำดทำงกำรเมืองในท้องถิ่นเข้ำ
มำเป็นตัวเลือกเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั้น กลุ่มนี้จึงมีโอกาสที่จะได้รับเลือกสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ที่เข้ามาใหม่ เพราะผู้สมัครหน้าเดิมมีการวางเครือข่ายการ
ท างาน รวมถึงบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ ในฐานะคนในพื้นที่ได้ครอบคลุมมากกว่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของ
การเลือกตั้งท่ีผ่านๆ มา 
 ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้เริ่มมีกลุ่มคนที่เป็นหน้ำใหม่และเริ่มมีกำรเสนอแนวคิดนโยบำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่
แตกต่ำงไปจำกวิธีกำรในอดีตซึ่งถือเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ดีแต่ควำมส ำเร็จประเมินยำกเนื่องจำกไม่ว่ำกำรตัด สินใจของ
ประชำชนอยู่บนพ้ืนฐำนอะไรควำมใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มเครือข่ำยเดิมย่อมได้เปรียบ 
Powered by Streamlyn 
แต่หำกประชำชนเริ่มแสวงหำสิ่งใหม่เปิดโอกำสให้คนกลุ่มอื่นก็จะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องรอผลกำรเลือกตั้งซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดข้ึนอยู่กับว่ำจ ำนวนผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงจะมำกหรือน้อย 
ถ้าไปใช้สิทธิกันเยอะโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพ่ิงมีสิทธิเลือกตั้งหรือนิวโหวตเตอร์หากคนกลุ่มนี้ไปใช้สิทธิมากจะมีผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
 แต่ภำยใต้กำรก ำหนดวันเลือกตั้งซึ่งเป็นวันอำทิตย์ที่คร่อมระหว่ำงวันหยุดใหญ่ที่ก ำหนดวันหยุดทั้งสัปดำห์
ก่อนหน้ำและหลังที่จะมีกำรเลือกตั้งกำรหวังว่ำคนจะกลับภูมิล ำเนำไปใช้สิทธิก็เป็นไปได้ยำกดังนั้นกำรคำดกำรณ์จึง
ขึ้นอยู่กับนิวโหวตเตอร์จะไปใช้สิทธิ์มำกน้อยเพียงใด 
พฤติกรรมของนิวโหวตเตอร์ ไม่ผูกพันพื้นที่ ไม่ได้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากผู้สมัคร แต่ได้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเริ่มเป็นทิศทางใหม่ของการเลือกตั้งในประเทศไทย 
 หำกผลเลือกตั้งออกมำว่ำกลุ่มเดิมๆพ่ำยแพ้ก็บ่งบอกว่ำอนำคตข้ำงหน้ำไม่ว่ำะเลือกตั้งระดับใดวิธีกำรหำ
เสียงจะยึดรูปแบบเดิมๆกำรจัดเวทีปรำศรัยกำรติดป้ำยแจกแผ่นพับใบปลิวจัดรถแห่ไม่ได้ผลแล้ว 
 การเลือกตั้งท้องถิ่นกับสนามใหญ่มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเพราะเครือข่ายกลไกต่างๆระบบหัวคะแนน
มันเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันจะเห็นว่าฐานคะแนนของท้องถิ่นกับฐานคะแนนของการเมืองระดับประเทศเป็นกลุ่ม
เดียวกัน 
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 ผู้สมัครส.ส.ใช้โครงสร้ำงและบำรมีทำงกำรเมืองท้องถิ่นสนับสนุน ดังนั้น จึงเห็นว่ำคนนำมสกุลเดียวกับ 
ส.ส.ลงแข่งจ ำนวนมำกกำรเมืองระดับประเทศมองกำรเมืองท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ 
เลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าประชาชนยังเลือกกลุ่มเดิมเข้ามาก็แปลว่าการเมืองเหมือนเดิม แต่หากไม่เลือก จะมีผลต่ อการ
เลือกตั้งในสนามอ่ืนๆที่เหลือ ทั้ง เทศบาล อบต. ผู้ว่าฯกทม. และพัทยา รวมถึงสนามใหญ่ 
สุเชาวน์มีหนองหว้า 
อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.อุบลฯ 
 กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ เป็นกำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้ประชำชนทั่วประเทศที่รอคอยกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
มำอย่ำงยำวนำน โดยเฉพำะ อบจ.ที่บำงจังหวัดรอมำถึง 8 ปีเต็ม 
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่หลังจากรอคอยมานาน ครั้งสุดท้ายที่เลือกตั้งท้องถิ่นคือปี  2555 ดังนั้น จะ
เกิดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน้าใหม่มากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่จะท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีสีสันมากขึ้น 
 สิ่งที่ปรำกฏชัดเจนซึ่งแตกต่ำงจำกกำรเลือกตั้ง อบจ .ที่ผ่ำนมำ คือจะเห็นกำรเปิดตัวผู้สมัครนำยกอบจ . ที่
ใช้โลโก้และเสื้อพรรคกำรเมืองอย่ำงเป็นทำงกำร โดยเฉพำะพรรคใหญ่ๆ ทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำล เท่ำกับเป็นกำรต่อสู้กัน
ระหว่ำงพรรครัฐบำลและพรรคฝ่ำยค้ำนอย่ำงชัดเจน ซึ่งน่ำจะใช้สนำม อบจ.ครั้งนี้เป็นกำรประลองก ำลังกัน 
 ส่วนผลการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีผลต่อการเมืองระดับชาติหรือไม่นั้นนัยยะอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้คือเป็นการประลองก าลังของขั้วฝ่ายค้านและรัฐบาลในยกแรกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งการเมือง
ระดับชาติต่อไป 
 ส่วนพ้ืนที่ที่น่ำจับตำเป็นพิเศษ ได้แก่ จังหวัดใหญ่ๆอย่ำง จ.เชียงใหม่ อุบลรำชธำนี ขอนแก่น นครรำชสีมำ 
เป็นต้น โดยเฉพำะจังหวัดในภำคอีสำนเป็นที่น่ำจับตำมอง เพรำะจังหวัดที่มีงบประมำณของ อบจ.เยอะที่สุดจะอยู่ใน
พ้ืนที่อีสำนทั้งหมด คืออยู่ที่ระดับพันล้ำนทั้งหมดจึงน่ำสนใจ 
ส่วนการก าหนดวันเลือกตั้ง 20 ธ.ค. ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างการหยุดยาวล่วงหน้าไปแล้วและเตรียมหยุดยาวช่วงปี
ใหม่อีกจะส่งผลให้คนออกมาใช้สิทธิ์น้อยหรือไม่นั้นผมเห็นต่างมองว่าไม่น่าจะมีผลแต่มองกลับว่าน่าจะเป็นส่วน
กระตุ้นให้ชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้น 
 เพรำะช่วงวันหยุดยำวที่เพ่ิงผ่ำนมำน่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรสำนสัมพันธ์ ที่จะท ำให้ประชำชนผู้มีสิทธิ์ใน
จังหวัดนั้นๆ กลับมำเลือกตั้ง ผมยังมองว่ำน่ำ จะมีผู้ใช้สิทธิ์คึกคัก 
 และที่น่าสังเกตอีกประการ คือการที่กกต.ออกมาตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ถือว่าสูงมาก 
หลายจังหวัดก็ตั้งเป้าเช่นนั้น จึงน่าสังเกตว่าอะไรที่ท าให้กกต.ตั้งเป้าไว้สูงขนาดนั้น 
 ส่วนกำรยื่นร้องพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้ำวไกลก่อนจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จนถูกมองว่ำเป็นยุทธศำสตร์
ของฝ่ำยตรงข้ำมนั้น ผมว่ำจุดนี้กกต.ต้องตั้งหลักโดยใช้หลักกฎหมำยให้ชัด ไม่ให้ผู้สมัครที่สังกัดพรรคที่ถูกร้องเรียนรู้สึก
ว่ำกกต.ใช้หลักกำรที่เอนเอียงไปฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ตรงนี้น่ำสนใจเพรำะอนำคตก็ต้องมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นอีก ไม่ว่ำจะเป็น
กทม.หรือเทศบำล 
ดังนั้น ตรงนี้จะเป็นหลักอย่างหนึ่งท่ีจะใช้พิจารณา ในการร้องเรียน เพราะปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้ง
ส.ส.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น แต่การตัดสินจะออกมารูปแบบใด กกต.ต้องยึดหลักให้ดี ไม่เช่นนั้นจะท า
ให้ชาวบ้านหมดความเชื่อม่ันในการเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5558667 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5558667
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เลือกตั้ง นายก อบจ. : ข้อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 11:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อปฏิบัติตัว ส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ในการเลือกตั้ง นายก อบจ. 2563 ท าอย่างไร ให้ปลอดภัยใน
สถานการณ์โควิด-19 
 กำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด “นำยก อบจ.” และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
หรือ “ส.อบจ.” ที่เกิดขึ้นในวันนี้ (20 ธ.ค.) ตั้งแต่เวลำ 08.00 ถึง 17.00 น. เนื่องด้วยขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งสถำนกำรณ์ในประเทศยังพบมีกำรระบำดของโรคโควิด-19 อยู่ จึงมี
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีข้อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสำธำรณสุข (7 ธ.ค.) ได้
ก ำหนดมำตรกำรกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในทุก ๆ 
ขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

1. เจ้ำหน้ำที่สวมใส่หน้ำกำกอนำมัย เฟสชิลด์และถุงมือตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
ข้อปฏิบัติของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ 

1. ผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย 
2. เว้นระยะห่ำง 2 เมตร 
3. ตรวจวัดอุณหภูมิ 
4. จัดคูหำลงคะแนนพิเศษ ส ำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่ำ 37.5 องศำ หรือมีอำกำรไข ้เป็นหวัด หรือไอ 
5. ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ำไปในที่เลือกตั้ง และก่อนออกจำกที่เลือกตั้ง 

นอกจำกนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนำมัย ได้แนะน ำ 5 มำตรกำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และประชำชน 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยตำมรำยงำนของเว็บไซต์เดอะสแตนดำร์ด คือ 
ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

1. ก ำหนดจุดให้มีบริกำรเจลแอลกอฮอล์ให้บริกำรประชำชนที่มำใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนเข้ำ
คูหำและหลังออกจำกคูหำ พร้อมทั้งให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจเช็กอุณหภูมิผู้มำใช้สิทธิ และหำกพบว่ำผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีอุณหภูมิสูงเกินกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหำพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วย
เลือกตั้งเดียวกัน เพ่ือมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอ่ืน และแจ้งหน่วยบริกำรสำธำรณสุขเพ่ือด ำเนินกำร
ต่อไป 
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2. ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ 
3. จัดระยะห่ำงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้ำไปยังที่เลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดควำมแออัดระหว่ำง

กัน 
4. ควรมีกำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์หรือจุดที่มีกำรสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออำจให้ประชำชนน ำปำกกำส่วนตัว

มำเอง 
5. ให้ประชำชนลงทะเบียนผ่ำนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ก่อนเข้ำรับบริกำรในหน่วยเลือกตั้ง 

ข้อปฏิบัติของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
2. สวมหน้ำกำกผ้ำและหน้ำกำกอนำมัยเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พกเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับใช้ในกำรล้ำงมือ 
3. เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 
4. กลับถึงบ้ำนให้รีบอำบน้ ำ เปลี่ยนเสื้อผ้ำทันที เพ่ือป้องกันกำรติดเชื้อ ลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่กระจำย 
5. สังเกตตนเองและคนรอบข้ำง หำกมีไข้ ไอ จำม จมูกไม่ได้กลิ่น ควรพบแพทย์ทันที 

 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-577376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ไทยชนะ.com/
https://www.prachachat.net/politics/news-577376
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6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไป “เลือกตั้ง นายก อบจ.” 20 ธ.ค. 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 11:19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “20 ธันวำคม 2563” วันที่คนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจะได้ออกไปเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(อบจ.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ
หลำยปีตั้งแต่มีรัฐประหำรโดยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เมื่อปี 2557 
 กำรไปเลือกตั้ง นอกจำกจะเป็นสิทธิที่ประชำชนพึงมีและพึงใช้ แต่อีกแง่มุมหนึ่งยังเป็นหน้ำที่ของ
ประชำชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เมื่อถือเป็นกำรไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ให้สมบูรณ์ จึงมีผลกระทบที่ตำมมำในทำงกฎหมำยอยู่บ้ำง 
 หำกไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกตัด 6 สิทธิ์ ซึ่งโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำยประชำชน หรือ
ไอลอว์ได้ตอบค ำถำมเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นบนเว็บไซต์ไว้ว่ำ พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มำตรำ 42 ก ำหนดว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจ ำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น
สมำชิกวุฒิสภำ 
สมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน 
เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมืองและข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง 
ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำร ท้องถิ่น ประธำนที่ปรึกษำ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น 
ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น และ เลขำนุกำรรองประธำนสภำ
ท้องถิ่น 
กำรจ ำกัดสิทธิ ก ำหนดเวลำครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แม้มีกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็ไม่ท ำให้สิทธิ
ต่ำง ๆ กลับมำ 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prachachat.net%2Fpolitics%2Fnews-568128
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prachachat.net%2Fpolitics%2Fnews-568128
https://ilaw.or.th/node/5787
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 เปิด 3 วิธี หำกไปใช้สิทธิ “เลือกตั้งท้องถิ่น” ไม่ได ้
เหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
มีกิจธุระจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทำงไปพื้นท่ีห่ำงไกล 
เจ็บป่วยและไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
เป็นคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุและไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร 
มีถ่ินที่อยู่ห่ำงไกลจำกท่ีเลือกตั้งเกินกว่ำ 100 กิโลเมตร 
ได้รับค ำสั่งจำกทำงกำรรำชกำรให้ไปปฏิบัติหน้ำที่นอกเขตเลือกตั้ง 
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นตำมที่ กกต.ก ำหนด 
กำรเลือกตั้ง อบจ. ที่ก ำลังจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 ไม่มีกำรเลือกตั้งล่วงหน้ำและนอกเขต ดังนั้น ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคนต้องกลับไปเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งตำมทะเบียนบ้ำนของตนเท่ำนั้น 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-568128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-571049
https://www.prachachat.net/politics/news-568128
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เปิด 3 วิธี หากไปใช้สิทธิ “เลือกตั้ง นายก อบจ.” ไม่ได้ 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 09:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิด 3 วิธี ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดได้  
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และก ำลังจะ
เกิดขึ้นใน “วันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563″ ซึ่งนับเป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลำยปีตั้งแต่มีรัฐประหำร
โดยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เมื่อปี 2557 
เลือกตั้ง นำยก อบจ. : ข้อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย ในสถำนกำรณ์โควิด-19 
ผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จะต้อง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตำมภูมิล ำเนำที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน โดยสำมำรถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นและสถำนที่
เลือกตั้งได้ผ่ำนเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th โดยกรอกเลขบัตรประชำชน 13 หลัก ในกำรค้นหำ 
ภำพตัวอย่ำงในกำรแสดงผล หำกตรวจสอบแล้วว่ำผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไป “เลือกตั้งท้องถิ่น” 
แต่ผู้ทีไม่ไปใช้สิทธิในเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกตัด 6 สิทธิ์ ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มำตรำ 42 ก ำหนดว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจ ำกัดสิทธิ คือ 

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือก
เป็นสมำชิกวุฒิสภำ 

2. สมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน 
3. เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
4. ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมืองและข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง 
5. ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำร ท้องถิ่น ประธำนที่

ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น 
6. ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น และ เลขำนุกำรรอง

ประธำนสภำท้องถิ่น 
 
 

https://www.prachachat.net/general/news-577376
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR0k4I4zy8EUrkfhspep0a_NtgL77pF9uDl0PraU8SDvjeriQsx4qitRkzk
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เปิด 3 วิธีการไม่ให้ถูกตัดสิทธิ 
ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ ดังนี้  ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งใดท่ีไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจำกมีเหตุอันสมควร 

1. ให้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำน 

2. ท ำหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจ ำตัวประชำชน และที่อยู่ตำมหลักฐำนทะเบียนบ้ำน ภำยใน 7 วันก่อนวัน
เลือกตั้ง หรือภำยใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (แบบฟอร์มหนังหนังสือตัวอย่ำง ดำวน์โหลดได้ที่นี่ ) 

3. สำมำรถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมำยให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
กำรไปเลือกตั้ง “วันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563” นอกจำกจะเป็นสิทธิที่ประชำชนพึงมีและพึงใช้ แต่อีกแง่มุมหนึ่งยัง
เป็นหน้ำที่ของประชำชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-571049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.pdf
https://www.prachachat.net/politics/news-571049


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

143 

 

 
 
 
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทางออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน 
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 - 08:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทางออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่เพจเฟซบุ๊ก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้เผยแพร่วิธีกำร ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ. ) ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 20 
ธันวำคม 2563 

 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำมำรถตรวจสอบสิทธิได้ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ด้ำนล่ำง
นี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 

 เมื่อเข้ำสู่หน้ำเว็บไซต์แล้ว ให้กรอกเลขประจ ำตัวประชำชนจ ำนวน 13 หลัก แล้วกดค้นหำ 
 เมื่อกดเข้ำไปแล้ว จะพบข้อมูล ชื่อ / กำรเลือกตั้ง / ประเภทกำรเลือกตั้งย่อย / วันที่เลือกตั้ง / เขตกำรเลือกตั้ง 

/ หน่วยเลือกตั้ง / สถำนที่เลือกตั้ง / ล ำดับในบัญชีรำยชื่อ / สิทธิในกำรเลือกตั้ง 
 ส่วนกรณีเว็บไซต์ข้ึนแสดงผลว่ำ “ไม่พบข้อมูล” กรุณำตรวจสอบว่ำทะเบียนบ้ำนย้ำยไปยังจังหวัดนั้นๆ ครบ 1 

ปี หรือไม่ หำกยังไม่ครบ จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น หรือ กรณีที่มีทะเบียนบ้ำนอยู่กรุงเทพมหำนคร จะ
แสดงผลไม่พบข้อมลเช่นเดียวกัน เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครเป็นเขตปกครองพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด ดังนั้น 
กรุงเทพมหำนครจะเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เท่ำนั้น 

  
อ้ำงอิง :  https://www.prachachat.net/politics/news-563981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.prachachat.net/politics/news-563981
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เลือกตั้ง อบจ. จับตา “คืนหมาหอน” จ่ายหนัก-เกทับ หัวละ 500-1,000 บาท 
วันที่ 19 ธันวำคม 2563 - 15:12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คืนนี้ (19 ธันวำคม 2563) จะเป็นคืนสุดท้ำยก่อนถึงวันเลือกตั้งนำยกและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหำนคร มีเสียงลือเสียงเล่ำอ้ำงว่ำ หลำยจังหวัดรอบกรุงเทพฯ เช่น นนทบุรี 
ระดมหัวคะแนนต่อสำยถึง “เจ้ำบ้ำน” เพ่ือเช็ก “ลูกบ้ำน” เพ่ือมำลงคะแนนให้ในวันพรุ่งนี้ สนนรำคำที่ “หัวละ 500” 
ถึง “หัวละ 1,000” 
 สอดรับกับ “พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ” กล่ำวว่ำ ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้กฎหมำยก ำหนดให้มีสินบนรำงวัลให้กับ
ผู้ที่น ำพยำนหลักฐำนมำยื่นให้ กกต. หำกสำมำรถเก็บหลักฐำนได้ กำรถ่ำยคลิปวิดีโอ หรือถ่ำยภำพผู้ที่มำแจกเงินซื้อเสียง 
หรือท ำทุจริตเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง เช่น มีกำรแจกเงิน 500 บำท หรือ 1,000 บำท 
6 สิทธิที่ต้องเสีย หำกไม่ไป “เลือกตั้ง นำยก อบจ.” 20 ธ.ค. 
ศำสตรำจำรย์นรนิติ เศรษฐบุตร และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต อธิบำยของค ำว่ำค ำว่ำ “คืนหมำหอน” และ
ที่มำ-ที่ไป ดังนี้ 
 คืนหมำหอน คือ คืนสุดท้ำยก่อนวันเลือกตั้ง มีควำมส ำคัญในแง่ที่ว่ำมีกำรทุจริตกำรเลือกตั้งสูงมำกในคืนนี้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรตระเวนตำมบ้ำนทุกหลังคำเรือนเพ่ือซื้อเสียงครั้งสุดท้ำยเป็นกำรจ่ำยเงินรอบสุดท้ำย  ซึ่งหวัง
ผลได้มำก เพรำะหำกประเมินแล้วคะแนนยังไม่ถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ ก็จะรีบซื้อเสียงเพื่อให้ได้ตำมเป้ำหมำย 
 หรือที่ซื้อเสียงไปก่อนหน้ำนี้ อำจถูกผู้สมัครรำยอ่ืน “เกทับ” ด้วยกำรซื้อเสียงด้วยจ ำนวนเงินมำกกว่ำ ก็
สำมำรถแจกเงินเพ่ิมได้ เป็นโอกำสสุดท้ำยที่สำมำรถพลิกสถำนกำรณ์ อำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นกำรวัดดวงหรือทิ้งทวนครั้ง
สุดท้ำย 
นอกจำกนี้ กำรแจกเงินซื้อเสียงที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ที่ไปลงคะแนนนั้น อำจต้องเป็นกำรซื้อเสียงครั้งสุดท้ำยที่ใกล้กับวัน
เลือกตั้งมำกที่สุด เพรำะง่ำยต่อกำรจดจ ำ เนื่องจำกกำรปฏิบัติกำรดังกล่ำว กระท ำในเวลำกลำงคืน ในลักษณะหลบซ่อน
และมีพิรุธ หมำเฝ้ำบ้ำนก็เลยหอน จึงเรียกคืนดังกล่ำวว่ำ “คืนหมำหอน” 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-577179 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-568128
https://www.prachachat.net/politics/news-577179
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อำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 เวลำ 10.00 น. 
อ านาจร้อนลุยทางวิบาก วัดกึ๋นเศรษฐกิจวัดใจการเมือง 
 

 
 
 ไส้ในโครงการคนละครึ่ง ไม่ต่างกับโครงการแฟชั่น เฉพาะหน้า-เฉพาะกิจ และเม่ือเงินเติมโครงการนี้
หมดลงก็ยังไม่เห็นแนวทางการฟื้นระบบเศรษฐกิจในระยะต่อไปท่ีประชาชนพอจะฝากผีฝากไข้ได้ 
 เริ่มกันด้วยเรื่องกำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ( อบจ.) ที่เกิดขึ้นใน 76 
จังหวัดทั่วประเทศ งำนนี้นอกจำกจะท ำให้ได้ผู้บริหำรท้องถิ่นจำกกำรเลือกตั้งในรอบ 7 ปีแล้ว ผลของกำรเลือกตั้งยัง
อำจจะส่งผลสะเทือนกำรเมืองระดับชำติในปีหน้ำได้อีกด้วย 
 ในช่วงโค้งสุดท้ำยกำรหำเสียงตลอดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ในหลำยพ้ืนที่เป็นไปอย่ำงเข้มข้น จนมีกำรร้องเรียน
ต่อ กกต.แล้วหลำยกรณี ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่ฮือฮำที่สุด ก็หนีไม่พ้นคดีที่มีกำรร้องให้กกต. ตรวจสอบว่ำ “ทักษิณ ชินวัตร” 
มีกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยเป็นกำรควบคุม ครอบง ำ ชี้น ำกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ จำกกำร
เขียนจดหมำยน้อยอ้อนชำวเชียงใหม่  ซึ่งก็ต้องรอจับตำดูกันต่อไปว่ำ กกต. จะด ำเนินกำรกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น
อย่ำงไร 
 เพรำะปัจจัยที่จะท ำให้กำรเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับกำรยอมรับ อยู่ที่ว่ำ กกต.จะคุมเกมอย่ำงไรให้กำรเลือกตั้ง
เป็นกลำง และเป็นธรรม หำกไม่เช่นนั้นก็คงต้องเจอกับ “งำนงอก” เหมือนกำรเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 อย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้...  
 แต่ส ำหรับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม กำรเลือกตั้งครั้งนี้จะ
ประมำทไม่ได้เลย เพรำะพรรคฝ่ำยค้ำนมีกำรโหมโรงกันอย่ำงหนักหน่วง โดยเฉพำะ “คณะก้ำวหน้ำ” มีกำรเดินเกมแบบ
ทุ่มสุดตัว แม้จะต้องเจอกระแสต้ำน จำกกลุ่มคนเสื้อเหลือง ที่คอยเปิดเพลงหนักแผ่นดินตำมไล่ล่ำในกำรลงพื้นที่หำเสียง
หลำยๆ จังหวัด แต่งำนนี้ “หัวเรือใหญ่คณะก้ำวหน้ำ” ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ กลับยังเดินเกมรุก ปลุกคนรำกหญ้ำให้รู้ตื่น 
โดยชี้ให้เห็นถึงสิทธิในกำรก ำหนดอนำคตท้องถิ่น 
 ดังนั้นผลกำรเลือกตั้งครั้งนี้ถ้ำผู้สมัครจำกพรรคฝ่ำยค้ำนและคณะก้ำวหน้ำ สำมำรถกวำดที่นั่งกำรเมือง
ท้องถิ่นไปได้แบบถล่มทลำย ซ้ ำรอยเหตุกำรณ์ “สึนำมิอนำคตใหม่” เมื่อกำรเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ก็จะเป็นตัวชี้วัดว่ำ
แนวคิดของคณะก้ำวหน้ำซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงของคณะรำษฎรนั้น ได้กระจำยไปทั่วประเทศและหยั่งรำกลึกไปถึง
รำกหญ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และท่ีส ำคัญอำจถือได้ว่ำเป็นสัญญำณนับถอยหลัง ที่จะฝั่งกลบ “รัฐบำลบิ๊กตู่” หลังจำกนี ้
 ขณะที่ “รัฐบำลบิ๊กตู่” ถึงแม้ตอนนี้จะออกอำกำรยิ้มแก้มปริได้จำก โครงกำรคนละครึ่งเฟส 2 ที่กระแส
ตอบรับยังคงดีอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นเหมือนพนักพิงส ำหรับรัฐบำล ในสถำนกำรณ์ที่ปัญหำหลำยอย่ำงรุมเร้ำเช่นนี้ 
แต่สิ่งที่น่ำกังวลคือ “รัฐบำลบิ๊กตู่” กลับหลงคิดไปว่ำคะแนนนิยมต่อโครงกำรดังกล่ำว จะช่วยเสริมแรงศรัทธำจำก
ประชำชนได้ในระยะยำว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดถนัด!...  
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เพรำะจริงๆแล้ว หำกดูไส้ในโครงกำรคนละครึ่ง ก็ไม่ต่ำงกับโครงกำรแฟชั่น เฉพำะหน้ำ -เฉพำะกิจ และเมื่อเงินเติม
โครงกำรนี้หมดลง ก็ยังไม่เห็นแนวทำงกำรฟื้นระบบเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่ประชำชนพอจะฝำกผีฝำกไข้ได้ กลำยเป็น
กำรใช้เงินกู้ไปกับโครงกำรเฉพำะหน้ำ 
 ดังนั้น “รัฐบำลบิ๊กตู่” ควรออกมำกำงแผนงำนให้ชัดว่ำหลังจำกจบโครงกำรคนละครึ่งแล้ว กำรฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในระยะยำวจะเดินหน้ำต่อไปอย่ำงไร โดยเฉพำะในช่วงหลังจำกหมดเวลำ มำตรกำรพักช ำร ะหนี้อัน
เนื่องมำจำกกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ไปเมื่อไม่นำนมำนี้  ซึ่งอำจจะท ำให้ SME ลูกหนี้รำยย่อย ต้องกลับไป
แบกรับสภำพดอกเบี้ยเงินกู้ตำมเดิม และยังสุ่มเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ หรือ NPL เพ่ิมขึ้นจำกกำรที่
ลูกหนี้ไม่สำมำรถจ่ำยหนี้ได้ ซึ่งจุดนี้อำจจะกลำยเป็นกำรเผำจริง ส ำหรับวิกฤติเศรษฐกิจหลังจำกนี้ ดังนั้นตอนนี้ “ปำก
เหว” ที่รอ “รัฐบำลบิ๊กตู”่อยู่ก็คือปัญหำเศรษฐกิจ ที่ยังมองไม่เห็นทำงออกท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม...  
 ขณะเดียวกัน “รัฐบำลบิ๊กตู่” ก็ยังคงต้องเจอกับปัญหำ “เครำะห์ซ้ ำกรรมซัด” จำกควำมไม่จริงใจ
แก้ปัญหำทำงกำรเมืองของรัฐบำลเอง ไล่ตั้งแต่กำรแก้รัฐธรรมนูญ ล่ำสุด คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ที่เพ่ิงจะเริ่มตั้งไข่ ก็เกิดปรำกฎว่ำต้องปิดประชุมกระทันหัน เนื่องจำกมีกำรโต้คำรมกัน
ในกำรประชุม โดยยังไม่ได้พูดคุยกันในเนื้อหำสำระที่ส ำคัญ  ซึ่งเวทีนี้เป็นที่จับตำของคนในสังคม หำกปล่อยให้เกิด
เหตุกำรณ์แบบนี้ ก็อำจจะท ำให้คนในสังคมมองว่ำ สิ่งที่เกิดขึ้นเพรำะรัฐบำลคุมเกมไม่อยู่หรือเป็นควำมพยำยำมที่จะยื้อ
เวลำกำรแก้รัฐธรรมนูญให้ล่ำช้ำลง ด้วยปัจจัยที่ว่ำแรงเสียดทำนของกำรเมืองนอกสภำฯเริ่มลดลง จำกกำรที่ม็อบ “กลุ่ม
รำษฎร” เริ่มอยู่ในช่วงขำลง จำกปัญหำเรื่องอุดมกำรณ์ที่แตกต่ำงกันเรื่องกำรใช้สัญลักษณ์สื่อถึงคอมมิวนิสต์ 
 ขณะที่ คณะกรรมกำรสมำนฉันท์ ซึ่ง “ชวน หลีกภัย” ประธำนรัฐสภำ ก ำลังเร่งมือท ำคลอด แม้จะเห็นได้
ชัดว่ำมีควำมมุ่งมั่นเต็มที่ ยังไม่ละควำมพยำยำมที่จะดึงพรรคฝ่ำยค้ำนเข้ำร่วม ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้พรรคฝ่ำยค้ำนออกมำ
ประกำศดักทำงไปก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำจะไม่เข้ำร่วม แต่งำนนี้ “ชวน” ก็ยังตำมตื้อไม่หยุด เพรำะรู้ดีว่ำหำกสำมำรถกล่อม
พรรคฝ่ำยค้ำนเข้ำร่วมนั่งในคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ได้ ก็จะท ำให้คนไทยเริ่มมีควำมหวังของกำรสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ แม้จะเห็นแสงสว่ำงปลำยอุโมงค์ของควำมส ำเร็จเพียงริบหรี่...  
 แต่เวทีปรองดองสมำนฉันท์อำจจะสะดุดตั้งแต่ยังไม่เริ่ม จำกควำมพยำยำมของพรรคพลังประชำรัฐ ในกำร
ดัน  “สุภรณ์ อัตถำวงศ์” กับ “ธนกร วังบุญคงชนะ” เข้ำนั่งเก้ำอ้ีกรรมกำรสมำนฉันท์ ทั้งที่มีบทบำท ปะ ฉะ ดะ สวน
ทำงกับแนวทำงปรองดอง งำนนี้ท ำให้เกิดแรงต้ำน จนที่สุดรัฐบำลต้องเร่งตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยกำรเปลี่ยนเป็นชื่อ   “บิ๊
กช้ำง”พล.อ.ชัยชำญ ช้ำงมงคล รมช.กลำโหม และ “เทอดพงษ์  ไชยนันทน์”  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ เข้ำ
นั่งเป็นกรรมกำรสมำนฉันท์ในโควตำรัฐบำลแทน...  
 คิวต่อไปต้องจับตำเก้ำอ้ีประธำนกรรมกำรสมำนฉันท์ว่ำจะเป็นคนกลำงที่สังคมยอมรับ หรือ จะมำจำก
โควตำพรรคพลังประชำรัฐที่คิดแต่จะใช้เวทีนี้ตีกินทำงกำรเมือง แต่ไม่ตอบโจทย์ควำมสมำนฉันท์ หลำยๆ ปัญหำที่ก ำลัง
คำรำคำซังอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่เรื่องที่แก้ไม่ได้ แต่กำรจะแก้ปัญหำได้ “รัฐบำลบิ๊กตู่” ควรจะกลับมำตั้งโจทย์แก้ปัญหำให้ตรง
จุดใน 3 ประเด็นหลัก 1.กำรเตรียมแผนรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจในระยะยำว 2.กำรแสดงควำมใจในกำรแก้รัฐธรรมนูญ 
และ3.กำรผลักดันให้เวทีปรองดองสมำนฉันท์เดินหน้ำต่อไปได้ เพ่ือเป็นทำงออกให้กับประเทศ...  
 แต่ถ้ำงำนนี้ “รัฐบำลบิ๊กตู่” ไม่แก้ปัญหำให้ตรงจุดหรือไม่พยำยำมแก้ปัญหำ ก็จะส่งผลให้รัฐบำลจะต้อง
เจอกับ “สึนำมิทำงกำรเมืองลูกใหญ่” เร็วยิ่งขึ้น 
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 ปิดท้ำยกันด้วยเรื่องที่ต้องจับตำมองหลังเปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ โดยเฉพำะกำรเปิดสภำอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ซึ่ง
จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะต้องรอดูว่ำศึกซักฟอกครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อ “รัฐบำลบิ๊กตู่” มำกน้อยแค่
ไหน ซึ่งงำนนนี้พรรคฝ่ำยค้ำนได้เริ่มออกมำเก็งข้อสอบข้ำมปี โดยมีกำรมุ่งเป้ำไปที่ “3 ป.” ทั้งปมบ้ำนพรรคทหำร 
รถไฟฟ้ำสำยสีเขียว เรื่องยอดตัวเลขคดีทุจริตที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่ำในยุค คสช. ที่มีตัวเลขพุ่งสูง รวมทั้งควำมล้มเหลวในกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจของรัฐบำล 
 ต้องจับตำดูกันต่อไปว่ำกำรเมืองในปีหน้ำจะเป็นอย่ำงไร สถำนกำรณ์จะร้อนระอุทะลุปรอทเหมือนในปีนี้ 
หรือปัญหำส ำคัญจะได้รับกำรแก้ไขจนอุณหภูมิทำงกำรเมืองในลดลง “รัฐบำลบิ๊กตู่” เป็นผู้ก ำหนด 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813808 
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