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รวมข่าว กกต.

รู้
วั
น
นี้

ข่าววันน้ี 
     รูว้ันนี้

ข่าวประจำวันที่ 26 ธนัวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 86/2563 เหลือเวลา 2 วัน 
“กกต.” ย้ำแจ้งเหตุไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก 
อบจ. – ส.อบจ. ภายใน
วันที่ 27 ธ.ค. นี้ 

มติชนออนไลน์ 

ผู้จัดการออนไลน์ 

นิวส์ 18 

เหลือเวลา 2 วัน “กกต.” ย้ำแจ้งเหตุ
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. – 
ส.อบจ. ภายในวันที่ 27 ธ.ค. นี้ 
กกต.เตือนเดดไลน์ 2 วันแจ้งเหตุไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกอบจ. ก่อนโดนจำกัดสิทธิ 
6 ประการ 
กกต.ย้ำแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อบจ.ภายใน 27 ธ.ค. 

4 

6 

8 

2 87/2563 กกต. เตือนหลังเลือกตั้ง 
อบจ. ผู้สมัครต้องแจ้ง 
บัญชีรายรับ - รายจาย 
ให้ถูกต้อง 

ไอเอ็นเอ็น 

นิวส์ 18 

สยามรัฐ 

กกต.แจ้งผู้สมัครอบจ.ยื่นบัญชีรายรับ
รายจ่าย 
กกต. เตือนหลังเลือกตั้ง อบจ. ผู้สมัคร
ต้องแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั้งอบจ. ต้อง
แจ้งบัญชีรายรับ -รายจ่าย ภายใน 
90วัน 

9 

10 

12 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุกิจ ยกฟ้อง “9คนอยากเลือกตั้ง” คดีชุมนุมสกายวอล์กหน้า MBK 14 
2 มติชนออนไลน์ เครือข่าย ‘We Watch’ แถลงข้อบกพร่อง ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ จี้ กกต.ทวน

บทบาท 
16 

3 กรุงเทพธุรกิจ 'We Watch' ออกแถลงการณ์หย่อนบัตรอบจ. แนะ6ข้อกกต.วางมาตรฐาน
เลือกตั้ง 

20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
4 มติชนสุดสัปดาห์ ‘We Watch’ แถลงข้อบกพร่อง ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ จี้ กกต.ทวนบทบาท 23 
5 ข่าวสดออนไลน์ ‘วีวอตช์’ฟ้องปัญหาเลือกตั้งอบจ. จี้กกต.แก้กฎหมาย-ทบทวนคุณสมบัติ

กปน. 
27 

6 มติชนออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ ไม่หวั่น ‘สริะ’ ฟ้องกลับ ถามทำไมพปชร.ไม่ตรวจสอบ
คุณสมบัติก่อนส่งคนลงเลือกตั้ง 

29 

7 ไทยโพสต์ 'ฉลอง เรี่ยวแรง' ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบจ. นนทบุรี 30 
8 เดลินิวส ์ ร้องคัดค้านเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี ปูดมีเหตุซื้อเสียง 32 
9 ผู้จัดการออนไลน์ "ฉลอง" ร้องกกต.สอบว่าที่นายกอบจ.นนท์ ซื้อเสียง เผยมีทั้งคลิปและ

พยานบุคคล 
33 

10 มติชนออนไลน์ เลือกตั้งนายก ‘อบจ.นนทบุรี’ ส่อเค้าวุ่น ‘ฉลอง’ หอบหลักฐานพร้อม
คลิป อสม.ซื้อเสียงยื่น กกต. 

35 

11 ข่าวสดออนไลน์ ‘ฉลอง’ยื่นค้านผลอบจ.นนท์-แฉซื้อเสียง 37 
12 โปลิศแมกกาซีน 24 มุกดาหาร ผู้สมัครนายก อบจ. นำเอกสารเข้ายื่นต่อ กกต. ร้องให้มี

การเลือกตั้งใหม่ 
39 

13 เนชั่น 22 ร้องกก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบจ.พิจิตรเจตนาโกง 41 
14 เนชั่น 22 ร้องสอบทจุริตเลือกตั้งอบจ. มีพยาน-หลักฐาน แต่คดีไม่คืบ 43 
15 77 ข่าวเด็ด นครฯ – ส.อบจ.บางขัน บุก กกต.เมืองคอน ยื่นเรื่องร้องเลือกตั้งใหม่ 45 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐ “ธนาธร” พ่ายศึก “สนามอบจ.” สะท้อน “โลกแห่งความเปน็จริง” ! 47 
2 คมชัดลึก บทเรียน พท.'ขวัญ' ลูกสหายแสง พวกมาก่อนพรรค 50 
3 กรุงเทพธุรกิจ ตรวจแถวอบจ.สีน้ำเงิน 'ไม่มีพรรค มีแต่พวก' 52 
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เหลือ 2 วัน! กกต. เตือนปชช.แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.12 น. 

 

 
 

กกต. เตือนปชช.ยังเหลืออีก 2 วัน รีบแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง นายก อบจ. – ส.อบจ. ป้องกนัถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งถึงประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม สามารถ

แจ้งเหตุจำเป็น โดยยังมีเวลาในการดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อีก 2 วัน คือ ภายในวันที่ 27 

ธันวาคม 

 ทั้งนี้ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำนักงานกกต. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักทะเบียน

กลาง เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดบุคลากร ในการรับคำร้องเกี่ยวกับ

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 

08.30-16.30 น. 

 การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็น

หนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง

ด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่

สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งได้ เป็นต้น 

 โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือ

มอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์) สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ได้ที่ www.ect.go.th 

http://www.ect.go.th/
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 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะถูกจำกัด

สิทธิ 6 ประการ โดยมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อท่าน

ได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2500678 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2500678
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กกต.เตือนเดดไลน์ 2 วันแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกอบจ. ก่อนโดนจำกัดสิทธิ 6 ประการ 

วันที่  25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.52 น.  

 

 
 

กกต.ย้ำเหลืออีก 2 วันอย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ. ยื่นเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้ ไม่แจ้งถูกจำกัดสิทธิ  

6 ประการ 

 วันนี้ ( 25 ธ.ค.) สำนักงานกกต.แจ้งว่าในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่

อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยยังมีเวลาในการดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อีก 2 วัน คือ ภายในวันที่ 

27 ธ.ค. นี้ และ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำนักงานกกต. ได้ประสานกับสำนักทะเบียนกลางโดยสำนัก

ทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นจะมีการจัดบุคลากรในการรับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง ในวันที่ 26 -27ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

 ซึ่งผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือ 

ทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ให้ชัดเจน พร้อม

ทั้งแจ้งว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วย

และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้

สิทธิเลือกตั้งได้ โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือ

มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่ง จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ซึ่งสามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ได้ที่ www.ect.go.th 

http://www.ect.go.th/
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 อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะ

ถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ โดยมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่

หากมีการแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000131809 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000131809
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กกต.ย้ำแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ภายใน 27 ธ.ค. 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. 
 

 
 
กกต.ย้ำแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. – ส.อบจ. ภายใน 27 ธ.ค.  
 เมื่อวันที่  25  ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่
ผ่านมา หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดย
ยังมีเวลาในการดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อีก 2 วัน คือ ภายในวันที่ 27 ธ.ค.2563 นี้ ในการนี้เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักทะเบียน
กลางเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดบุคลากรในการรับคำร้องเกี่ย วกับ
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 และวันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-
16.30 น. การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือ ทำเป็นหนังสือ
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถ
เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
เป็นต้น โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้
ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ
แจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ได้ที่ www.ect.go.th ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ โดยมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเม่ือท่านได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย 
 

อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/72360 

https://www.newtv.co.th/news/72360
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กกต.แจ้งผู้สมัครอบจ.ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.32 น. 

 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เผยแพร่เอกสาร ภายหลังจากการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน (ที่

ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 

วัน นับจากวันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 

ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้ดำเนินการดังเอกสารที่แนบมา 

 

  
 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_853291/ 

https://www.innnews.co.th/politics/news_853291/
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กกต. เตือนหลังเลือกตั้ง อบจ. ผู้สมัครต้องแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 

 

 
 

กกต. เตือนหลังเลือกตั้ง อบจ. ผู้สมัครต้องแจ้งบัญชีรายรับ รายจ่ายให้ถูกต้อง 

 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอแจ้งว่าภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 แล้ว นั้น ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งทุกคน (ท่ีได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 

2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้ วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 

ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

 ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมทั้ง

หลักฐานที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – 

ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว จะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 20 

มี.ค. 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการ

เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
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วิธีการยื่นและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  

 1. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน

ไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้  

 2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ตั้งแต่

วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ ายซึ่งเกิดขึ้นก่อน

ประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ด้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้ 

    1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (จ) อย่าง

น้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื ่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงิน หรือทรัพย์สิน 

รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน 

    2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญ รับเงิน ตามแบบ 

ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่ อสกุล ที่อยู่ของ

ผู้รับเงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 

    3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 

1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้

จ่ายเงิน(ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายใน

การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัด และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

ต่อไป 

 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444  

 

อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/72377 

 

 

  

https://www.newtv.co.th/news/72377
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กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั้งอบจ. ต้องแจ้งบัญชีรายรับ -รายจ่าย ภายใน90วัน 

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.53 น. 

 

 
 

 วันที่ 26 ธ.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอแจ้งว่าภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 แล้วนั้น ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งทุกคน (ท่ีได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 

2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 

ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

 ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมทั้ง

หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – 

ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว จะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 20 

มี.ค. 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการ

เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

 

วิธีการยื่นและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  

 1. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน

ไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้  
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 2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ตั้งแต่

วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อน

ประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ด้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้ 

    1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (จ) อย่าง

น้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื ่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงิน หรือทรัพย์สิน 

รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน 

    2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญ รับเงิน ตามแบบ 

ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของ

ผู้รับเงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 

    3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 

1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้

จ่ายเงิน(ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายใน

การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัด และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

ต่อไป 

 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/207385 
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ยกฟ้อง “9คนอยากเลือกตั้ง” คดีชุมนุมสกายวอล์กหน้า MBK 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12:05 น. 

 

 
 

ศาลอาญายกฟ้อง 9 คนอยากเลือกตั้ง ไม่ผิด มาตรา 116 – พ.ร.บ.ชุมนุมฯ คดีชุมนุมสกายวอล์กหน้า MBK 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3207/2561 ที่

พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและอดีตแกนนำกลุ่มคน

อยากเลือกตั้ง 9 คน เป็นจำเลย ในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 , จัดการชุมนุม

สาธารณะในรัศมี 150 เมตร จากวังของพระบรมวงศ์ฯ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และฝ่าฝืนคำสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (คำสั่งยกเลิก

แล้ว) 

 โดยจำเลยที่ 1-9 ประกอบด้วย นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน, นาย

รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว, น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือโบว์, นาย

อานนท์ นำภา แกนนำราษฎร 2563, นายเอกชัย หงส์กังวาน, นายสุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ, นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล 

และนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด 

 เหตุฟ้องพวกจำเลยจากกรณี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 พวกจำเลยจัดกิจกรรม “หยุดยื้อเลือกตั้ง หยุด

สืบทอดอำนาจ” เพ่ือส่งสัญญาณถึง คสช. ว่าประชาชนไม่ต้องการให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีก ที่สกายวอล์คแยกปทุม

วัน หน้าห้างสรรพสินค้า MBK Center โดยจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัว เมื่อถึงเวลานัด จำเลย

ทยอยเดินทางมาศาล 

 ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐาน ที่โจทก์และจำเลยนำสืบแล้ว จำเลยทั้ง 9 กระทำความผิดฐานชุมนุมใน

ระยะ 150 เมตร จากวังของพระบรมวงศ์ฯ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ หรือไม่ พยานโจทก์เบิกความไม่มีใครทราบ
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มาก่อนว่าพื้นที่ชุมนุมอยู่ในระยะ 150 เมตร จนกระทั่งมีการวัดภายหลัง และไม่มีป้ายติดประกาศห้ามชุมนุม จำเลยทั้ง 

9 และประชาชนย่อมไม่ทราบว่าเป็นระยะห้ามชุมนุม อีกทั้งหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้กว่าที่เกิดเหตุมี

การจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง ทำให้จำเลยเข้าใจว่าไม่อยู่ในข้อห้าม เชื่อได้ว่าจำเลยทั้งเก้าไม่มีเจตนาฝ่าฝืน พยานโจทก์ไม่พอ

ฟังว่าจำเลยทั้ง 9 กระทำความผิดฐานนี้ 

 ส่วนจำเลยทั้ง 9 กระทำความผิดฐานยุยงปลุกปั่นฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 หรือไม่ 

จากการให้สัมภาษณ์ของจำเลยที่ 1 และ 9 การถือป้ายและพูดของจำเลยที่ 6 และคำปราศรัยของพวกจำเลย มีการ

เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

มีการเลื่อนการเลือกตั้งหลายครั้ง แม้ปราศรัยสื่อความหมายเชิญชวนชุมนุม แต่การไม่ต้องการเลื่อนการเลือกตั้งไม่ใช่

การยุยงปลุกปั่น เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ ข้อความปราศรัยและสัมภาษณ์ของพวกจำเลยไม่ถึงขนาดยุ

ยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน พยานโจทก์ไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 พิพากษายกฟ้อง 

 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-581982 
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เครือข่าย ‘We Watch’ แถลงข้อบกพร่อง ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ จี้ กกต.ทวนบทบาท 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.46 น. 
 

 
 
เครือข่าย ‘We Watch’ แถลงข้อบกพร่อง ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ จี้ กกต.ทวนบทบาท-ชวน ผลักดัน ‘การกระจาย
อำนาจ’ บรรจุ รธน. 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม เครือข่าย We Watch ซึ่งมีภารกิจจับตาการเลือกตั้งทั่วประเทศ 
แถลงถึงสถานการณ์ปัญหาการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ WE Watch โดยแถลงการณ์เกิดจากการรวบรวมปัญหาการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา กว่า 200 รายงาน โดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม และ บุคคลทั่วไป ซึ่งใช้
ลักษณะการสังเกตการณ์แบบสุ่ม และส่งรายงานผ่านเว็บไวต์ Electionwatch.org 
 ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา ข้อสังเกตส่วนตัวมองว่าความเปลี่ยนแปลงของผลการเลือกตั้ง ที่แม้จะยังไม่
เป็นทางการ สะท้อนให้เห็นว่า 1.หากมองในเชิงทฤษฎี สะท้อนการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในมิติระบบอุปถัมป์ แต่ที่น่าสนใจ 
คือการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการพูดถึงนโยบาย มากกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะระดับ อบจ. 2.ข้อสังเกตทั้งจาก กกต.  
จ.ปัตตานี ที่ตนได้ไปดูสถิติ บัตรเลือกตั้ง บัตรเสีย บัตรไม่ลงคะแนน กล่าวคือ ทั้ง กกต. หรือผู้ปฏิบัติในหน่วยการ
เลือกตั้ง มองว่า ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเล็กเกินไป ทำให้เกิดปัญหากับคนที่มาใช้สิทธิ ซึ่งแน่นอนว่า การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้า เป็นปัญหาอย่างมากสำหรับคนที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ 
 ผศ.เอกรินทร์กล่าวว่า 3.ประการที่สำคัญไม่น้อย ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเช่นนี้สะท้อนให้เห็นนัยสำคัญ
ข้างหน้า ในการเลือกตั้งเทศบาลว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยเฉพาะในระดับเล็กลงไปเองอีก เช่น นโยบายใน
พื้นที่ หรือเขต อย่างกรณีทศบาล เป็นต้น 4.การเลือตั้งครั้งนี้ สื่อระดับประเทศแม้ว่าไม่ ได้สนใจติดตามรายงานผลมาก
เท่าท่ีควร แต่ที่น่าสนใจคือสื่อในท้องถิ่น ช่องทางดิจิทัล เป็นช่องทางที่สำคัญมาก ทั้ง 76 จังหวัด 
 เมื่อถามว่า การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้เห็นโอกาสการกระจายอำนาจหรือไม่  ผศ.เอกรินทร์กล่าวว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.ไม่เท่ากับการกระจายอำนาจ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ถึงท่ีสุดแล้วการกระจายอำนาจต้องไปไกลกว่า
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การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่เราเห็น หรือจินตนาการ กล่าวคือ ความเป็นจริง ณ ตอนนี้ เห็นแค่การเลือกตั้ง อบจ.ซึ่งการ
กระจายอำนาจ ต้องไปไกลกว่านั้น เช่น เปิดให้เกิดข้อถกเถียง ในระดับที่ว่า การปกครองส่วนภูมิภาคจำเป็นหรือไม่ ถ้า
บางจังหวัดมีความพร้อมต้องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ สามารถทำได้อย่างไร หรือแม้แต่บางพื้นที่ต้องมีการจัดการแบบพิเศษ 
การกระจายอำนาจจะต้องไปในทิศทางนั้น เพียงแต่วันนี้ เวลาเราพูดถึงกระจายอำนาจ ที่เห็นเป็นรูปธรรม คือการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งกรอบของการเลือกตั้ง ณ ปัจจุบัน สะท้อนว่า การกระจายอำนาจจะต้องเปิดให้คนถกเถียงมากกว่ า
นั้น ให้ถกเถียงมากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีความแตกต่าง แน่นอนว่า เป็นปัญหาอย่างมาก เวลาเราพูดถึงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่า เรื่องโควิดที่ผ่านมา ในการมอบอำนาจ ให้ภูมิภาครับฟังส่วนกลาง ซึ่งเสียงท้องถิ่น
ไม่ได้รับฟังท้ังที่ใกล้ชิดกับประชาชน 
 จากนั้น มีการอ่านแถลงการณ์ โดย นายคณิน ฉินเฉิดฉาย อาสาสมัครเยาวชน We Watch นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
 การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของอาสาสมัครและการรายงานจากบุคคลทั่วไปจากทุกภูมิภาค ยกเว้นภาค
ตะวันตก ผ่านทางเว็บไซต์ www.electionwatchth.org เฟซบุ๊คแฟนเพจ We Watch และทางโทรศัพท์ในช่วงการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ผ่านมา พบว่า กกต. และ อบจ. สามารถจัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงไปได้ แต่มี
ความบกพร่องหลายประการอันกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง We Watch ขอนำเสนอให้เห็นข้อบกพร่อง
ดังกล่าว พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการจัดการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความ
เป็นธรรม ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั ้ง ข้อบกพร่องที ่พบในการเลือกตั้ งครั ้งนี้ 
ประกอบด้วย 
 1. ขาดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
     1.1 ประชาชนถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ) กำหนดให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี 
ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 
     1.2 การประกาศวันเลือกตั้ง ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดภารกิจในพื้นที่ห่างไกลสามารถ
กลับมาใช้สิทธิได้อย่างสะดวก เช่น กำหนดวันเลือกตั้งไม่ตรงกับวันหยุดยาวและใกล้กับเทศกาลปีใหม่ รวมถึงไ ม่มี
ช่องทางอำนวยความสะดวกอ่ืนรองรับการใช้สิทธิ 
     1.3 การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่สร้างความสับสน ดังกรณี การไมร่ะบุชื่อผู้สมัครและรูปภาพของผู้สมัคร 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้บัตรเสีย 
 2. ความเป็นอิสระของผู้มาใช้สิทธิและการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 
   2.1 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ส่งสัญญาณ ใช้อิทธิพลชักจูงผู้มาใช้สิทธิ ซึ่งชาวบ้านทราบ
ดีว่ามี กปน. บางคนเป็นหัวคะแนน 
    2.2 ประชาชนจำนวนหนึ่งขาดความเชื ่อมั ่นในกระบวนการร้องเรียนและตรวจสอบจาก กกต. 
เนื่องจากเกรงว่าตนเองจะมีความเสี่ยงและท่ีผ่านมาไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ 
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 3. ความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นนี้ กปน. มีการดำเนินการบกพร่องหลาย
กรณี เช่น ไม่ปิดประกาศเอกสารสำคัญหน้าหน่วย ละหลวมในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหมายเลขผู้สมัครผิดพลาด ไม่นับจำนวนบัตรที่ยังไม่ถูกใช้ ไม่เจาะทำลายบัตรที่ยังไม่ถูกใช้ นับคะแนนโดยละเลย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ติดเอกสารประกาศสรุปผลการเลือกตั้งภายหลังการนับคะแนนแล้วเสร็จ รวมถึง กปน. 
ในหลายหน่วยไม่อนุญาตให้อาสาสมัครสังเกตการณ์ภายรอบหน่วยอย่างอิสระ 
 4. การลงคะแนนที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นความลับ โดยเฉพาะในกรณีที่ กปน.ไม่จัดวางคูหาให้มีฉากกั้น
ด้านหลัง หรือ กรณีมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ด้านหลังคูหา 
 5. การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งยังมีน้อยโดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้ภาคประชาชนสามารถดำเนินการสังเกตการณ์ได้มากขึ้นและมีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยเลือกตั้ง 
 6. ขาดมาตรการในการควบคุมมิให้เกิดการคุกคามผู้สมัครในการหาเสียงในหลายพ้ืนที่ 
 ในการจัดการกับข้อบกพร่องข้างต้น We Watch มีข้อเสนอแนะต่อ กกต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน เช่น มาตรา 38 (3) 
พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่จำกัดสิทธิเลือกตั้งของประชาชนผู้ที่มีการย้าย
ที่อยู่ในระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี 
 2. กกต. ควรแก้ไขระเบียบหรือจัดการให้มีช่องทางอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของประชาชน 
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออำนวยให้ประชาชนเดินทางกลับไป
ใช้สิทธิ 
 3. การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีรายชื่อชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพ่ือป้องกันความสับสนของประชาชน 
 4. ควรมีการทบทวนเรื่องที่มาและคุณสมบัติของผู้จัดการเลือกตั้งใหม่ เช่น การยกเลิกการให้กำนัน 
ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็น กปน. และสร้างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของ กปน. ใหม่ เพื ่อป้องกัน
หัวคะแนนสร้างอิทธิพลหรือชักจูงผู้ใช้สิทธิภายในหน่วยเลือกตั้ง 
 5. กกต.ควรทบทวนกระบวนการอบรม กปน. เพื่อปรับปรุงแนวคิดและขั้นตอนการปฏิบัติในประ เด็น
เกี่ยวกับความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการทำความเข้าใจหลั กการเรื่องการลงคะแนนที่เป็น
ความลับเสียใหม่ 
 6. กกต.ควรมีการวางมาตรการในการทำงานเชิงรุกในประเด็นการป้องกันและดำเนินการเอาผิดผู้ที่
กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะในกรณีการคุกคามฝ่ายตรงข้ามและการโกงการเลือกตั้ง 
 สุดท้าย กกต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งควรมีเจตนาที่จะแสดงความรับผิดชอบใน
ข้อบกพร่องดังกล่าว และทบทวนบทเรียนในการดำเนินบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพ่ือพัฒนามาตรฐานขั้นสูงในการ 
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จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประกอบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรมีการผลักดันเรื ่องการกระจายอำนาจไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ไม่เช่นนั้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้คนในต่างจังหวัดมีโอกาสทัดเทียมกั นคงจะเป็นความฝันที่
ยากท่ีจะเป็นจริง 
 
เครือข่าย We Watch 
25 ธันวาคม 2563 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2500512 
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'We Watch' ออกแถลงการณ์หย่อนบัตรอบจ. แนะ6ข้อกกต.วางมาตรฐานเลือกตั้ง 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
 

 
 
We Watch' ออกแถลงการณ์ ชำแหละขุดบกพร่องหย่อนบัตรอบจ. แนะ6ข้อกกต.วางมาตรฐานเลือกตั้งครั้งหน้า 
 เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch ออกแถลงการณ์ เรื่อง สถานการณ์ปัญหาการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า แม้กกต. และ อบจ. 
สามารถจัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงไปได้ แต่มีความบกพร่องหลายประการอันกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง 
We Watch ขอนำเสนอให้เห็นข้อบกพร่องดังกล่าว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการจัดการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความ
เป็นธรรม ความเป็นอิสระ  และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ ง ข้อบกพร่องที ่พบในการเลือกตั ้งครั ้งนี้ 
ประกอบด้วย 
 1. ขาดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
    1.1 ประชาชนถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ) กำหนดให้ผู้ที่ย้ ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี 
ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 
    1.2 การประกาศวันเลือกตั้ง ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดภารกิจในพื้นที่ห่างไกลสาม ารถ
กลับมาใช้สิทธิได้อย่างสะดวก เช่น กำหนดวันเลือกตั้งไม่ตรงกับวันหยุดยาวและใกล้กับเทศกาลปีให ม่ รวมถึงไม่มี
ช่องทางอำนวยความสะดวกอ่ืนรองรับการใช้สิทธิ 
    1.3 การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่สร้างความสับสน ดังกรณี การไม่ระบุชื่อผู้สมัครและรูปภาพของผู้สมัคร 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้บัตรเสีย 
 2. ความเป็นอิสระของผู้มาใช้สิทธิและการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 
    2.1 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ส่งสัญญาณ ใช้อิทธิพลชักจูงผู้มาใช้สิทธิ ซึ่งชาวบ้านทราบ
ดีว่ามี กปน. บางคนเป็นหัวคะแนน 
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    2.2 ประชาชนจำนวนหนึ่งขาดความเชื ่อมั ่นในกระบวนการร้องเรียนและตรวจสอบจาก กกต. 
เนื่องจากเกรงว่าตนเองจะมีความเสี่ยงและท่ีผ่านมาไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ 
 3. ความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นนี้ กปน. มีการดำเนินการบกพร่องหลาย
กรณี เช่น ไม่ปิดประกาเอกสารสำคัญหน้าหน่วย ละหลวมในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหมายเลขผู้สมัครผิดพลาด ไม่นับจำนวนบัตรที่ยังไม่ถูกใช้ ไม่เจาะทำลายบัตรที่ยังไม่ถูกใช้ นับคะแนนโดยละเลย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ติดเอกสารประกาศสรุปผลการเลือกตั้งภายหลังการนับคะแนนแล้วเสร็จ รวมถึง กปน. 
ในหลายหน่วยไม่อนุญาตให้อาสาสมัครสังเกตการณ์ภายรอบหน่วยอย่างอิสระ 
 4. การลงคะแนนที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นความลับ โดยเฉพาะในกรณีที่ กปน.ไม่จัดวางคูหาให้มีฉากกั้น
ด้านหลัง หรือ กรณีมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ด้านหลังคูหา  
 5. การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งยังมีน้อยโดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้ภาคประชาชนสามารถดำเนินการสังเกตการณ์ได้มากขึ้นและมีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยเลือกตั้ง 
 6. ขาดมาตรการในการควบคุมมิให้เกิดการคุกคามผู้สมัครในการหาเสียงในหลายพื้นที่ 
 ทั้งนี้นการจัดการกับข้อบกพร่องข้างต้น We Watch มีข้อเสนอแนะต่อ กกต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน เช่น มาตรา 38 (3) 
พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่จำกัดสิทธิเลือกตั้งของประชาชนผู้ที่มีการย้าย
ที่อยู่ในระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี 
 2. กกต. ควรแก้ไขระเบียบหรือจัดการให้มีช่องทางอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของประชาชน  
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออำนวยให้ประชาชนเดินทางกลับไป
ใช้สิทธิ 
 3. การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีรายชื่อชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพ่ือป้องกันความสับสนของประชาชน 
 4. ควรมีการทบทวนเรื่องที่มาและคุณสมบัติของผู้จัดการเลือกตั้งใหม่ เช่น การยกเลิกการให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็น กปน.  และสร้างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของ กปน. ใหม่ เพื่อป้องกัน
หัวคะแนนสร้างอิทธิพลหรือชักจูงผู้ใช้สิทธิภายในหน่วยเลือกตั้ง 
 5. กกต. ควรทบทวนกระบวนการอบรม กปน. เพื่อปรับปรุงแนวคิดและขั้นตอนการปฏิบัติในประเด็น
เกี่ยวกับความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการทำความเข้าใจหลักการเรื่องการลงคะแนนที่เป็น
ความลับเสียใหม่ 
 6. กกต. ควรมีการวางมาตรการในการทำงานเชิงรุกในประเด็นการป้องกันและดำเนินการเอาผิด ผู ้ที่
กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะในกรณีการคุกคามฝ่ายตรงข้ามและการโกงการเลือกตั้ง 
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 "กกต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งควรมีเจตนาที่จะแสดงความรับผิดชอบในข้อบกพร่อง
ดังกล่าว และทบทวนบทเรียนในการดำเนินบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนามาตรฐานขั้นสูงในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ประกอบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรมีการผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ไม่เช่นนั้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้คนในต่างจังหวัดมีโอกาสทัดเทียมกันคงจะเป็นความฝันที่ยากที่จะเป็น
จริง" 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914157 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914157
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‘We Watch’ แถลงข้อบกพร่อง ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ จี้ กกต.ทวนบทบาท 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
 

 
 
 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เมื่อเวลา 13.00 น. เครือข่าย We Watch ซึ่งมีภารกิจจับตาการเลือกตั้งทั่ว
ประเทศ แถลงถึงสถานการณ์ปัญหาการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ WE Watch โดยแถลงการณ์เกิดจากการรวบรวมปัญหาการ
เลือกตั้งท้องถิน่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา กว่า 200 รายงาน โดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม และ บุคคลทั่วไป ซึ่ง
ใช้ลักษณะการสังเกตการณ์แบบสุ่ม และส่งรายงานผ่านเว็บไวต์ Electionwatch.org 
 ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี 
เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา ข้อสังเกตส่วนตัวมองว่าความเปลี่ยนแปลงของผลการเลือกตั้ง ที่แม้จะยังไม่
เป็นทางการ สะท้อนให้เห็นว่า 1.หากมองในเชิงทฤษฎี สะท้อนการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในมิติระบบอุปถัมป์ แต่ที่น่าสนใจ 
คือการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการพูดถึงนโยบาย มากกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะระดับ อบจ. 2.ข้อสังเกตทั้งจาก กกต. จ.
ปัตตานี ที่ตนได้ไปดูสถิติ บัตรเลือกตั้ง บัตรเสีย บัตรไม่ลงคะแนน กล่าวคือ ทั้ง กกต. หรือผู้ปฏิบัติในหน่วยการเลือกตั้ง 
มองว่า ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเล็กเกินไป ทำให้เกิดปัญหากับคนที่ มาใช้สิทธิ ซึ่งแน่นอนว่า การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ล่วงหน้า เป็นปัญหาอย่างมากสำหรับคนที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ 
 ผศ.เอกรินทร์กล่าวว่า 3.ประการที่สำคัญไม่น้อย ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเช่นนี้สะท้อนให้เห็นนัยสำคัญ
ข้างหน้า ในการเลือกตั้งเทศบาลว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยเฉพาะในระดับเล็กลงไปเองอีก เช่น นโยบายใน
พื้นที่ หรือเขต อย่างกรณีทศบาล เป็นต้น 4.การเลือตั้งครั้งนี้ สื่อระดับประเทศแม้ว่าไม่ได้สนใจติดตามรายงานผลมาก
เท่าท่ีควร แต่ที่น่าสนใจคือสื่อในท้องถิ่น ช่องทางดิจิทัล เป็นช่องทางที่สำคัญมาก ทั้ง 76 จังหวัด 
 เมื่อถามว่า การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้เห็นโอกาสการกระจายอำนาจหรือไม่ ผศ.เอกรินทร์กล่าวว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.ไม่เท่ากับการกระจายอำนาจ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ถึงท่ีสุดแล้วการกระจายอำนาจต้องไปไกลกว่า
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่เราเห็น หรือจินตนาการ กล่าวคือ ความเป็นจริง ณ ตอนนี้ เห็นแค่การเลือกตั้ง อบจ.ซึ่งการ
กระจายอำนาจ ต้องไปไกลกว่านั้น เช่น เปิดให้เกิดข้อถกเถียง ในระดับที่ว่า การปกครองส่วนภูมิภาคจำเป็นหรือไม่  
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ถ้าบางจังหวัดมีความพร้อมต้องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ สามารถทำได้อย่างไร หรือแม้แต่บางพ้ืนที่ต้องมีการจัดการแบบพิเศษ 
การกระจายอำนาจจะต้องไปในทิศทางนั้น เพียงแต่วันนี้ เวลาเราพูดถึงกระจายอำนาจ ที่เห็นเป็นรูปธรรม คือการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งกรอบของการเลือกตั้ง ณ ปัจจุบัน สะท้อนว่า การกระจายอำนาจจะต้องเปิดให้คนถกเถียงมากกว่า
นั้น ให้ถกเถียงมากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีความแตกต่าง แน่นอนว่า เป็นปัญหาอย่างมาก เวลาเราพูดถึงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่า เรื่องโควิดที่ผ่านมา ในการมอบอำนาจ ให้ภูมิภาครับฟังส่วนกลาง ซึ่งเสียงท้องถิ่น
ไม่ได้รับฟังท้ังที่ใกล้ชิดกับประชาชน 
 จากนั้น มีการอ่านแถลงการณ์ โดย นายคณิน ฉินเฉิดฉาย อาสาสมัครเยาวชน We Watch นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
 การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของอาสาสมัครและการรายงานจากบุคคลทั่วไปจากทุกภูมิภาค ยกเว้นภาค
ตะวันตก ผ่านทางเว็บไซต์ www.electionwatchth.org เฟซบุ๊คแฟนเพจ We Watch และทางโทรศัพท์ในช่วงการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ผ่านมา พบว่า กกต. และ อบจ. สามารถจัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงไปได้ แต่มี
ความบกพร่องหลายประการอันกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง We Watch ขอนำเสนอให้เห็นข้อบกพร่อง
ดังกล่าว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการจัดการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความ
เป็นธรรม ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั ้ง ข้อบกพร่องที ่พบในการเลือกตั ้งค รั ้งนี้ 
ประกอบด้วย 
 1. ขาดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
    1.1 ประชาชนถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ) กำหนดให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาไม่ ถึง 1 ปี 
ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา 
    1.2 การประกาศวันเลือกตั้ง ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดภารกิจในพื้นที่ห่างไกลสามารถ
กลับมาใช้สิทธิได้อย่างสะดวก เช่น กำหนดวันเลือกตั้งไม่ตรงกับวันหยุดยาวและใกล้กับเทศกาลปีใหม่ รวมถึงไม่มี
ช่องทางอำนวยความสะดวกอ่ืนรองรับการใช้สิทธิ 
    1.3 การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่สร้างความสับสน ดังกรณี การไม่ระบุชื่อผู้สมัครและรูปภาพของผู้สมัคร 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้บัตรเสีย 
 2. ความเป็นอิสระของผู้มาใช้สิทธิและการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 
    2.1 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ส่งสัญญาณ ใช้อิทธิพลชักจูงผู้มาใช้สิทธิ ซึ่งชาวบ้านทราบ
ดีว่ามี กปน. บางคนเป็นหัวคะแนน 
    2.2 ประชาชนจำนวนหนึ ่งขาดความเชื ่อมั ่นในกระบวนการร้องเรียนและตรวจสอบจาก กกต. 
เนื่องจากเกรงว่าตนเองจะมีความเสี่ยงและท่ีผ่านมาไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ 
 3. ความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นนี้ กปน. มีการดำเนินการบกพร่องหลาย
กรณี เช่น ไม่ปิดประกาศเอกสารสำคัญหน้าหน่วย ละหลวมในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหมายเลขผู้สมัครผิดพลาด ไม่นับจำนวนบัตรที่ยังไม่ถูกใช้ ไม่เจาะทำลายบัตรที่ยังไม่ถูกใช้ นับคะแนนโดยละเลย
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ติดเอกสารประกาศสรุปผลการเลือกตั้งภายหลังการนับคะแนนแล้วเสร็จ รวมถึง กปน. 
ในหลายหน่วยไม่อนุญาตให้อาสาสมัครสังเกตการณ์ภายรอบหน่วยอย่างอิสระ 
 4. การลงคะแนนที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นความลับ โดยเฉพาะในกรณีที่ กปน.ไม่จัดวางคูหาให้มีฉากกั้น
ด้านหลัง หรือ กรณีมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ด้านหลังคูหา 
 5. การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนในการสังเกตการณ์การเลือกตั ้งยังมีน้อยโดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้ภาคประชาชนสามารถดำเนินการสังเกตการณ์ได้มากขึ้นและมีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยเลือกตั้ง 
 6. ขาดมาตรการในการควบคุมมิให้เกิดการคุกคามผู้สมัครในการหาเสียงในหลายพื้นที่ 
 ในการจัดการกับข้อบกพร่องข้างต้น We Watch มีข้อเสนอแนะต่อ กกต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน เช่น มาตรา 38 (3) 
พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่จำกัดสิทธิเลือกตั้งของประชาชนผู้ที่มีการย้าย
ที่อยู่ในระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี 
 2. กกต. ควรแก้ไขระเบียบหรือจัดการให้มีช่องทางอำนวยความสะดวกในการใช้สิ ทธิของประชาชน 
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออำนวยให้ประชาชนเดินทางกลับไป
ใช้สิทธิ 
 3. การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีรายชื่อชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพ่ือป้องกันความสับสนของประชาชน 
 4. ควรมีการทบทวนเรื่องที่มาและคุณสมบัติของผู้จัดการเลือกตั้งใหม่ เช่น การยกเลิกการให้กำนัน 
ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็น กปน. และสร้างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของ กปน. ใหม่ เพื ่อป้องกัน
หัวคะแนนสร้างอิทธิพลหรือชักจูงผู้ใช้สิทธิภายในหน่วยเลือกตั้ง 
 5. กกต.ควรทบทวนกระบวนการอบรม กปน. เพื่อปรับปรุงแนวคิดและขั้นตอนการปฏิบัติในประเด็น
เกี่ยวกับความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการทำความเข้าใจหลักการเรื่องการลงคะแนนที่เป็น
ความลับเสียใหม่ 
 6. กกต.ควรมีการวางมาตรการในการทำงานเชิงรุกในประเด็นการป้องกันและดำเนินการเอาผิดผู้ที่
กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะในกรณีการคุกคามฝ่ายตรงข้ามและการโกงการเลือกตั้ง 
 สุดท้าย กกต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งควรมีเจตนาที่จะแสดงความรับผิดชอบใน
ข้อบกพร่องดังกล่าว และทบทวนบทเรียนในการดำเนินบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพ่ือพัฒนามาตรฐานขั้นสูงในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ ่น ประกอบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรมีการผลักดันเรื ่องการกระจายอำนาจไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ไม่เช่นนั้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้คนในต่างจังหวัดมีโอกาสทัดเทียมกันคงจะเป็นความฝันที่
ยากท่ีจะเป็นจริง 
 
เครือข่าย We Watch 
25 ธันวาคม 2563 
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 ทั้งนี้ เครือข่าย We Watch จะเขียนแถลงการณ์ฉบับเต็ม เพื่อยื่นปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ กกต.เพ่ือ
พิจารณา และนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ จะจัดเสวนาให้ความรู้ เพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมและพัฒนาการเลือกตั้งให้เป็น
ประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นอิสระ ตอบสนองประชาชนอย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_384607 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_384607
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‘วีวอตช์’ฟ้องปัญหาเลือกตั้งอบจ. จี้กกต.แก้กฎหมาย-ทบทวนคุณสมบัติกปน. 
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 11:29 น. 
 

 
 
 วันที่ 25 ธ.ค. เครือข่าย We Watch (วีวอตช์) ซึ่งมีภารกิจจับตาการเลือกตั้งทั่วประเทศ แถลงถึงปัญหา
การเลือกตั้ง อบจ. และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซ บุ๊ก แฟนเพจ WE 
Watch ว่า ในช่วงการเลือกตั้งอบจ. วันที่ 20 ธ.ค. พบว่า กกต.จัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงไปได้ แต่มีความบกพร่องหลาย
ประการ กระทบต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง ดังนี้ 1.ขาดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ ป ระชาชนถูกตัดสิทธิ์
เลือกตั้งจำนวนมาก เนื่องจากพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้าน
ไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ อีกท้ังการประกาศวันเลือกตั้ง ไม่เอ้ืออำนวยให้กลับมาใช้สิทธิ์ได้สะดวก และการจัดทำ
บัตรเลือกตั้งสร้างความสับสน กรณีไม่ระบุชื่อผู้สมัครและรูปภาพของผู้สมัคร อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้บัตรเสีย
2.การวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 3.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีความบกพร่อง เช่น ไม่ปิดประกาศ
เอกสารสำคัญหน้าหน่วย หละหลวมในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์ ให้ข้อมูลหมายเลขผู้สมัคร
ผิดพลาด ไม่เจาะทำลายบัตรที่ยังไม่ถูกใช้ นับคะแนนโดยละเลยการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.การลงคะแนนที่เสี่ยงต่อ
การไม่เป็นความลับ โดยเฉพาะ กปน.ไม่จัดวางคูหาให้มีฉากก้ันด้านหลัง 5.การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนในการ
สังเกตการณ์การเลือกตั้งยังมีน้อย 6.ขาดมาตรการควบคุมมิให้เกิดการคุกคามผู้สมัคร ในการหาเสียงในหลายพื้นท่ี 
 ส่วนข้อเสนอแนะต่อ กกต. ดังนี้ 1.ควรแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ เช่น มาตรา 38(3) 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ ที่จำกัดสิทธิ์ของประชาชนที่ย้ายที่อยู่ในเวลาต่ำกว่า 1 ปี 2.กกต.ควรแก้ไขระเบียบหรือจัด
ช่องทางอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ 3.การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีรายชื่อชัดเจน และเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 4.ควรทบทวนเรื่องที่มาและคุณสมบัติของผู้จัดการเลือกตั้งใหม่ เช่น ยกเลิกการให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกปน. 5.กกต.ควรทบทวนกระบวนการอบรม กปน. เพื่อปรับปรุงแนวคิดและขั้นตอน
การปฏิบัติให้โปร่งใส เข้าใจหลักการเรื่องการลงคะแนนที่เป็นความลับ และ 6.กกต.ควรวางมาตรการทำงานเชิงรุก 
ป้องกันและเอาผิดผู้ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะกรณีคุกคามฝ่ายตรงข้ามและโกงการเลือกตั้ง 
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 ทั้งนี้ กกต.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรแสดงความรับผิดชอบในข้อบกพร่องดังกล่าว และทบทวนบทเรียน 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานขั้นสูงในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และควรผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5610147 
 
  

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5610147
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‘เสรีพิศุทธ์’ ไม่หว่ัน ‘สิระ’ ฟ้องกลับ ถามทำไมพปชร.ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนส่งคนลงเลือกตั้ง 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 15:38 น. 
 

 
 
‘เสรีพิศุทธ์’ ไม่หว่ัน ‘สิระ’ ฟ้องกลับ ถามทำไมพปชร.ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนส่งคนลงเลือกตั้ง ซัดพปชร.ชอบ
คนมีคดีติดตัว ต้องการใช้คนที่สามารถเป็นตัวแทนทำงานแทนได้ 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
ป้องกันและปราบปรามทุจริตมิชอบ (ปปช.) สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ 
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ระบุว่าจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท กรณีที่กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติความเป็น  ส.ส.ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) กรณีถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกคดีฉ้อโกงประชาชน ว่า ตนไม่เห็นว่านายสิระจะให้ข้อมูล
ต่อเรื่องการขาดคุณสมบัติของส.ส.ได้ มีเพียงการฟ้องร้องเท่านั้น ทำให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริง อย่างไรก็ตามตน
ยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบและยื่นเรื่องไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้วันนี้ (25 ธันวาคม) จะพิจารณาหนังสือที่เตรียมส่งถึง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีท่ีนายสิระ ขาดคุณสมบัติความเป็นส.ส. รวมถึงกรณีที่ต้องคืนเงินเดือนส.ส.ด้วย 
 “ผมไม่ทราบว่าทำไมพรรคพลังประชารัฐ ไม่ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติให้ดีก่อนส่งคนลงเลือกตั้งในสังกัด 
พรรค กรณีของคุณสิระนั้นมีคำพิพากษาของศาลอย่างชัดเจน ซึ่งผมเข้าใจว่าพรรคพลังประชารัฐ ชอบคนที่มีคดีติดตัว 
และต้องการใช้คนที่สามารถเป็นตัวแทนทำงานแทนเจ้านายตัวเองได้” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2500630 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2500630
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'ฉลอง เรี่ยวแรง' ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบจ. นนทบุรี 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.22 น. 

 

 
 

 25 ธ.ค.63 - ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายฉลอง เรี่ยวแรง ผู้สมัครนายกองคฺการ

บริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) นนทบุรี หมายเลข 2 จากกลุ่มพลังนนท์  ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องคัดค้านและขอให้

กกต. ตรวจสอบ การทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจ. โดยร้องว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงโดยหัวคะแนนของ 

พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ผู้สมัครหมายเลข 3 กลุ่มผึ้งหลวง  

 นายฉลอง อ้างว่าเหตุซื้อเสียงดังกล่าวมีภาพวีดีโอเป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นภาพของหัวคะแนนที่นำเงินพร้อม

เอกสารหาเสียงของผู้สมัครหมายเลข 3 ไปยื่นให้กับเจ้าของร้านขายของชำแห่งหนึ่ง พร้อมย้ำว่าให้เลือกผู้สมัคร

หมายเลขดังกล่าว ซึ่งเจ้าของร้านขายของชำเกรงว่าจะมีความผิดฐานขายเสียง จึงได้ไปแจ้งความและนำเรื่องดังกล่าวมา

แจ้งให้ตนทราบ และพร้อมที่จะเป็นพยาน  

 อย่างไรก็ตามเมื่อไปตรวจจากภาพกล้องวงจรปิดของร้าน ชายหัวคะแนนดังกล่าวขี่รถจักรยานซึ่งบริเวณ

ตะกร้าหน้ารถมีแผ่นหาเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมของ อสม. ที่ประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้ง มี

พฤติกรรมชี้นำด้วยการเปิดเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครแล้ว ระบุว่าให้เลือกหมายเลข 3  

 “จะเห็นได้ว่าจากคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ผิดปกติ เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส. สมัยปี 2554 จะ

เห็นได้ว่ามีการซื้อเสียงเพื่อพยายามตัดคะแนนผม ซึ่งหากไม่มีคลิปภาพเคลื่อนไหว ผมคงไม่มาร้อง แต่ครั้งนี้ชัดเจน มี

พยาน มีคลิป มีโทรศัพท์มาขอเคลียร์ และข่มขู่ หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก กกต. การร้องครั้งนี้ผมไม่ต้องการ

กลั่นแกล้งใคร การเลือกตั้งจบก็คือจบ แต่ครั้งนี้มีหลักฐาน และผู้ที่เดือดร้อนกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขายเสียง ก็

พร้อมเป็นพยานให้ผม”นายฉลอง กล่าว และว่า มีการติดต่อขอให้ลบคลิป เพื่อให้เรื่ องนี้ยุติ ตนจึงตั้งข้อสังเกตว่าหาก

ไม่ใช่เรื่องจริง จะขอมาเคลียร์เพื่อยุติเรื่องทำไม  
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 นายฉลอง ยังเรียกร้องให้ กกต.กลางส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพราะไม่มั่นใจ กกต. จ.

นนทบุรี เพราะเชื่อว่าเป็นพวกของผู้สมัครหมายเลข 3 มีการขนหีบบัตรเลือกตั้งในช่วง 02.00-03.00น. ซึ่งเป็นทุกยุคทุก

สมัยของการเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87983 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/87983
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ร้องคัดค้านเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี ปูดมีเหตุซื้อเสียง 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.25 น.  

 

 
 

 เมื่อวันที่  25. ธ.ค. เวลา 15.15 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายฉลอง เรี่ยวแรง 

ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 2 จากกลุ่มพลังนนท์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องคัดค้ านและขอให้ กกต.ตรวจสอบ การ

ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. โดยร้องว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงโดยหัวคะแนนของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็น

ประเสริฐ ผู้สมัครหมายเลข 3 กลุ่มผึ้งหลวง โดยนายฉลอง เปิดเผยว่า เหตุซื้อเสียงดังกล่าวมีภาพวิดีโอเป็นหลักฐาน ซึ่ง

เป็นภาพของหัวคะแนนที่นำเงินพร้อมเอกสารหาเสียงของผู้สมัครหมายเลข 3 ไปยื่นให้กับเจ้าของร้านขายของชำแห่ง

หนึ่ง พร้อมย้ำว่าให้เลือกผู้สมัครหมายเลขดังกล่าว ซึ่งเจ้าของร้านขายของชำเกรงว่าจะมีความผิดฐานขายเสียง จึงได้ไป

แจ้งความและนำเรื่องดังกล่าวมาแจ้งให้ตนทราบ และพร้อมที่จะเป็นพยาน อย่างไรก็ตามเมื่อไปตรวจจากภาพกล้อง

วงจรปิดของร้าน ชายหัวคะแนนดังกล่าวขี่ รถจักรยานซึ ่งบริเวณตะกร้าหน้ารถมีแผ่นหาเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมของ อสม. ที่ประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้ง มีพฤติกรรมชี้นำด้วยการเปิดเอกสารแนะนำตัว

ผู้สมัครแล้ว ระบุว่าให้เลือกหมายเลข 3 

 “จะเห็นได้ว่าจากคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ผิดปกติ เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส. สมัยปี 2554 จะ

เห็นได้ว่ามีการซื้อเสียงเพื่อพยายามตัดคะแนนผม ซึ่งหากไม่มีคลิปภาพเคลื่อนไหว ผมคงไม่มาร้อง แต่ครั้งนี้ชัดเจน มี

พยาน มีคลิป มีโทรศัพท์มาขอเคลียร์ และข่มขู่ หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก กกต. การร้องครั้งนี้ผมไม่ต้องการ

กลั่นแกล้งใคร การเลือกตั้งจบก็คือจบ แต่ครั้งนี้มีหลักฐาน และผู้ที่เดือดร้อนกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขายเสียง ก็

พร้อมเป็นพยานให้ผม” นายฉลอง กล่าวและว่า มีการติดต่อขอให้ลบคลิป เพ่ือให้เรื่องนี้ยุติ ตนจึงตั้งข้อสังเกตว่าหาก

ไม่ใช่เรื่องจริง จะขอมาเคลียร์เพื่อยุติเรื่องทำไม 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/815057 

https://www.dailynews.co.th/politics/815057
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"ฉลอง" ร้องกกต.สอบว่าที่นายกอบจ.นนท์ ซื้อเสียง เผยมีทั้งคลิปและพยานบุคคล 

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2563 16:29   

 

 
 

ผู้สมัครนายกอบจ.กลุ่มพลังนนท์ ยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งอบจ.นนทบุรี นำคลิปวีดีโอซื้อเสียง และพยานตัวบุคคล 

มัดว่าที่นายกอบจ. เพื่อให้กกต.ตรวจสอบ ชี้มีเหตุซื้อเสียงท้ังจังหวัด ปูดมีการติดต่อมาขอเคลียร์ 

 วันนี้ (25 ธ.ค.) นายฉลอง เรี่ยวแรง ผู้สมัครนายกอบจ.หมายเลข 2 จากกลุ่มพลังนนท์ เข้ายื่นคำร้อง

คัดค้านและขอให้ กกต.ตรวจสอบ การทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจ. โดยร้องว่ามีการซื้อสิทธิขายเสยีง

โดยหัวคะแนนของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ผู้สมัครหมายเลข 3 กลุ่มผึ้งหลวง 

 นายฉลอง ระบุว่า เหตุซื้อเสียงดังกล่าวมีภาพวีดีโอเป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นภาพของหัวคะแนนที่นำเงิน

พร้อมเอกสารหาเสียงของผู้สมัครหมายเลข 3 ไปยื่นให้กับเจ้าของร้านขายของชำแห่งหนึ่ง พร้อมย้ำว่าให้เลือกผู้สมัคร

หมายเลขดังกล่าว ซึ่งเจ้าของร้านขายของชำเกรงว่าจะมีความผิดฐานขายเสียง จึงได้ไปแจ้งความและนำเรื่องดังกล่าวมา

แจ้งให้ตนทราบ และพร้อมที่จะเป็นพยาน อย่างไรก็ตามเมื่อไปตรวจจากภาพกล้องวงจรปิดของร้าน ชายหัวคะแนน

ดังกล่าวขี่รถจักรยานซึ่งบริเวณตะกร้าหน้ารถมีแผ่นหาเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมของ อสม. ที่

ประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้ง มีพฤติกรรมชี้นำด้วยการเปิดเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครแล้ว ระบุว่าให้เลือกหมายเลข 3 

 “จะเห็นได้ว่าจากคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ผิดปกติ เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส. สมัยปี 2554 มีการ

ซื้อเสียงเพื่อพยายามตัดคะแนนผม ซึ่งหากไม่มีคลิปภาพเคลื่อนไหวคงไม่มาร้อง แต่ครั้งนี้ชัดเจน มีพยาน มีคลิ ป มี

โทรศัพท์มาขอเคลียร์ และข่มขู่ ก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก กกต. การร้องครั้งนี้ผมไม่ต้องการกลั่นแกล้งใคร 

การเลือกตั้งจบก็คือจบ แต่เมื่อมีหลักฐาน และผู้ที่เดือดร้อนกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขายเสียง ก็พร้อมเป็นพยานให้

ผม”นายฉลอง กล่าว และว่า มีการติดต่อขอให้ลบคลิป เพื่อให้เรื่องนี้ยุติ จึงตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่ใช่เรื่องจริง จะขอมา

เคลียร์เพื่อยุติเรื่องทำไม 
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 นายฉลอง ยังเรียกร้องให้ กกต.กลางส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพราะไม่มั่นใจ กกต. จ.

นนทบุรี เชื่อว่าเป็นพวกของผู้สมัครหมายเลข 3 มีการขนหีบบัตรเลือกตั้งในช่วง 02.00-03.00น. ซึ่งเป็นทุกยุคทุกสมัย

ของการเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000131795 
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เลือกตั้งนายก ‘อบจ.นนทบุรี’ ส่อเค้าวุ่น ‘ฉลอง’ หอบหลักฐานพร้อมคลิป อสม.ซื้อเสียงย่ืน กกต. 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 18.51 น. 
 

 
 
เลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี ส่อเค้าวุ่น ‘ฉลอง’ หอบหลักฐานพร้อมคลิป อสม.ซื้อเสียง ยื่น กกต.ระงับรับรองผล
เลือกตั้ง เจ้าของคลิปเข้าแจ้งความแล้วหลังโดนชายลึกลับโทรข่มขู่ให้ลบคลิป 
 เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 25 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉลอง เรี่ยวแรง หัวหน้ากลุ่มพลังนนท์ 
ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี หมายเลข 2 ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี 
อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อยื่นหลักฐานคัดคา้น
ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีการทุจริตซื้อเสียงโดยเจ้าหน้าที่ 
อสม.รายหนึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้อย่างชัดเจน 
 นายฉลอง เรี่ยวแรง ได้นำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ภาพถ่าย และใบแจ้งความของนายสุรชัย เจริญทรัพยา
นันต์ อายุ 61 ปี เจ้าของร้านขายอะไหล่รถยนต์ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตรงข้ามตลาดนัดอิคคิวซัง ต.บางบัวทอง อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.ศุภลักษณ์ พรมวงษ์ พนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ว่าเมื่อเวลา 
07.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก่อนการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.นนทบุรี เพียงหนึ่งวัน นายพินิจซึ่งเป็น อสม.
ประจำหมู่บ้านได้ข่ีจักรยานมาจอดที่หน้าร้านพร้อมกับถือถุงกระดาษใบหนึ่งเข้ามาในร้าน แล้วยื่นเงิน จำนวน 300 บาท 
พร้อมกับแผ่นพับผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 3 และผู้สมัคร ส.อบจ.บางบัวทอง หมายเลข 5 ให้กับตนพร้อมพูดว่าให้
ช่วยเลือก 2 เบอร์นี้ด้วย ก่อนจะเดินกลับออกไปที่รถจักรยานโดยที่ไม่ได้มีการซื้อสินค้าแต่อย่างไร 
 จากนั้นนายสุรชัยได้ถ่ายภาพธนบัตรดังกล่าวซึ่งเป็นแบงก์ร้อย จำนวน 3 ใบ พร้อมแผ่นพับผู้สมัครที่นาย
พินิจ อสม.นำมายื่นให้ไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ได้ถูกชายลึกลับโทรศัพท์มาข่มขู่ให้ลบคลิปที่นาย
พินิจ อสม.คนดังกล่าวนำเงินไปแจกในร้านดังกล่าว นายสุรชัยเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย จึงได้ เข้าแจ้งความไว้
เป็นหลักฐานเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา 
 นายฉลอง เรี่ยวแรง กล่าวว่า ที่ตนต้องเดินทางมาร้องเรียนคัดค้านผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นเพราะมี
หลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงให้กับผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 3 ซึ่งตนมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ขณะ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

36 

 

กำลังเข้ามาแจกเงินซื้อเสียงในร้าน ภาพถ่าย ใบแจ้งความ และหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาข่มขู่เจ้าของร้านให้ลบคลิป
หลักฐานออกจากโซเชียลด้วย ซึ่งทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ตนไม่เคยคิดจะมาร้องเรียนหรือ
คัดค้านอะไรเพราะไม่ใช่นิสัยตน แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มันเกินไป มีการซื้อสิทธิขายเสียง ทำทุกวิถีทางที่จะสกัดไม่ให้
ชาวบ้านเลือกตนจนผลคะแนนเลือกตั้งออกมาผิดเพ้ียนอย่างเห็นได้ชัด 
 นายฉลองกล่าวอีกว่า การเข้าร้องเรียนและคัดค้านผลการเลือกตั้ง ตนมีทั้งพยานหลักฐานตัวบุคคล คลิป
วิดีโอการซื้อเสียง ภาพถ่าย มีองค์ประกอบครบถ้วนทุกอย่างว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชัดเจน ซึ่งตนก็อยากจะ
ขอความเป็นธรรมให้กับตนเองและลูกทีมผู้สมัครทุกคนด้วย โดยเฉพาะเจ้าของร้านซึ่งเป็นเจ้าของคลิปตอนนี้ได้รับความ
เดือดร้อนถูกโทรศัพท์มาข่มขู่ต่างๆ นานา จนต้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักและยินดีเป็นพยานบุคคลให้ตน ตนจึงอยาก
ขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งงดประกาศการรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี และ ส.อบจ.นนทบุรีที่
ผ่านมาจนกว่าจะมีการสอบสวนพยานหลักฐานและคลิปเหตุการณ์การซื้อเสียงเลือกตั้งที่ตนนำมายื่นขอความเป็นธรรม
ให้แล้วเสร็จเสียก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2500986 
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‘ฉลอง’ยื่นค้านผลอบจ.นนท์-แฉซื้อเสียง 
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 11.35 น. 
 

 
 
 ‘ฉลอง’ยื่นค้านผลอบจ.นนท์-แฉซื้อเสียง - วันที่ 25 ธ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
นายฉลอง เรี่ยวแรง ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 จากกลุ่มพลังนนท์ ได้มายื่นหนังสือ ร้องคัดค้าน และขอให้ กกต. 
ตรวจสอบการทำผิด พ.ร.บ. การเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรื อผู ้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการซื้อสิทธิ ์ขายเสียงโดย
หัวคะแนนของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 3 กลุ่ม ผึ้งหลวง 
 นายฉลองเปิดเผยว่า เหตุซื้อเสียงดังกล่าว มีภาพวิดีโอเป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นภาพของหัวคะแนนที่นำเงิน
พร้อมเอกสารหาเสียงของผู้สมัครหมายเลข 3 ไปยื่นให้กับเจ้าของร้านขายของชำแห่งหนึ่ง พร้อมย้ำว่าให้ เลือก ผู้สมัคร
หมายเลขดังกล่าว ซึ่งเจ้าของร้านขายของชำเกรงว่า จะมีความผิดฐานขายเสียง จึงไปแจ้งความและนำเรื่อง มาแจ้งให้
ตนทราบ และพร้อมจะเป็นพยาน อย่างไรก็ตาม เมื่อไปตรวจจากภาพกล้องวงจรปิดของร้าน ชายหัวคะแนน ดังกล่าวขี่
รถจักรยาน ซึ่งตะกร้าหน้ารถมีแผ่นหาเสียง อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมของ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้ง มีพฤติกรรมชี้นำ ด้วยการเปิดเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครแล้ว ระบุว่า
ให้เลือกหมายเลข 3 
 “จะเห็นได้ว่าจากคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ผิดปกติ เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 จะเห็นว่ามี
การ ซื้อเสียง เพื่อพยายามตัดคะแนนผม หากไม่มีคลิปภาพเคลื่อนไหว ผมคงไม่มาร้อง แต่ครั้งนี้ชัดเจน มีพยาน มีคลิป 
มีโทรศัพท์มาขอเคลียร์ และข่มขู่ หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากกกต. การร้องครั้งนี้ผมไม่ต้องการกลั่นแกล้งใคร 
การเลือกตั้งจบก็คือจบ แต่ครั้งนี้มีหลักฐาน และผู้ที่เดือดร้อนกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขายเสียง ก็พร้อมเป็นพยานให้
ผม” นายฉลองกล่าว 
 นายฉลองกล่าวว่า มีการติดต่อขอให้ลบคลิป เพื่อให้เรื่องนี้ยุติ ตนจึงตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่ใช่เรื่องจริง 
จะขอให้ ลบคลิปนั้นทำไม ทั้งนี้ ยังเรียกร้องให้ กกต.กลางส่ง เจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพราะไม่มั่นใจ 
กกต.จังหวัดนนทบุรี เพราะเชื่อว่าเป็นพวกของผู้สมัครหมายเลข 3 มีการขนหีบบัตรเลือกตั้งในช่วง 02.00-03.00 น. ซึ่ง
เป็นทุกยุคทุกสมัยของการเลือกตั้ง 
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 สำหรับการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ชนะเลือกตั้ง ได้ 152,237 คะแนน 
นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ จากคณะก้าวหน้า ได้ 107,887 คะแนน นายฉลอง เรี่ยวแรง ได้ 41,440 คะแนน และ นางพิมพร 
ชูรอด ผู้สมัครอิสระ ได้ 4,833 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_5610372 
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มุกดาหาร ผู้สมัครนายก อบจ. นำเอกสารเข้ายื่นต่อ กกต. ร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 17.21 น. 
 

 
 
 มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.20 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
มุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา บ้านเลขที่ 53 หมู่ 9 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ผู้สมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เบอร์ 4 ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือขอคัดค้านการ
เลือกตั้ง ว่าการดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดการดำเนินการเลือกตั้งไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการจัดการเลือกตั้งที่ไม่
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีผลทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2563 
 นายวิริยะ ทองผา กล่าวว่า หลังจากมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้ ง
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง รถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง แผ่นพับในการแนะนำการเลือกตั้ง ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร โดยการแจกจ่ายและส่งทางไปรษณีย์ไปยังภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกครัวเรือนใน
จังหวัดมุกดาหาร แผ่นพับดังกล่าวมีส่วนที่เป็นการแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้งสำหรับประชาชนอยู่ในแผ่นที่ 2 และ 3 
ข้อที่ 1-5 แผ่นพับข้อ 3 ความว่า รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือหัวแม่มือบนต้นขั้วบัตร ด้าน
ซ้ายมือตัวอย่างบัตรสีชมพู มีข้อความว่า บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ด้านขวามือบัตรสีเขียวมีข้อความว่า บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ในวันเลือกตั้งตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า บัตรเลือกตั้งสีชมพู เป็นบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ส่วนบัตรเลือกตั้งสีเขียว เป็นบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบจ.) ทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิด
ความเข้าใจผิด ลงคะแนนผิด เนื่องจากแผ่นพับแนะนำการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เห็นได้จาก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งมีเขตเลือกตั้งเดียว มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เขตอำเภอหว้านใหญ่ 3 คน คือ หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 แต่กลับมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
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ในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหว้านใหญ่ เป็นหมายเลข 4  
ทำให้บัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ซึ่งความจริงแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนให้กับเบอร์ 4 ผู้สมัครนายก ซึ่งมี
อีกหลายเขตเลือกตั้งที่เป็นเช่นนี้ 
 นายวิริยะ ทองผา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ งเข้าใจ และเชื่อตาม
แผ่นพับแนะนำการเลือกตั้งที่ได้แสดงขั้นตอนการเลือกตั้งของศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เกิดข้ึนใน
ลักษณะนี้ทุกเขตเลือกตั้ง จึงทำให้เกิดบัตรเสียของผู้ลงคะแนนที่ต้องการลงคะแนนให้กับผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 4 ในบัตร
สมาชิกซ่ึงไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์4 เลย แต่ประชาชนยังมีการลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครเบอร์ 4 ด้วยเหตุข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายขอให้ท่านได้โปรดทำการตั้งกรรมการสอบสวนและไต่สวนและมีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดมุกดาหารใหม่ และงดการรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย 
 นายนิยม วิเศษบำรุงเจริญ บ้านเลขที่ 50/1 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
กล่าวว่า แผ่นพับที่ส่งมาให้ตามบ้านก็ได้อ่านดูว่า ให้ไปเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค. ในแผ่นพับมีบัตรสีชมพู บอกว่าเป็นของ
ผู้บริหาร (นายก) ถ้าสีเขียวจะบอกเป็น สจ. (ส.อบจ.) แต่เวลาไปเลือกตั้ง เราต้องไปเลือกตามแผ่นพับ(โบชัว ) ที่เขาส่ง
มาให้ เพราะว่าทางหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองไปลงคะแนน เขาก็ไม่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ ตนเองก็ลงไปตามแผ่นพับทำให้
สับสนและงง ในแผ่นพับก็ไม่ชัดเจน แต่แล้วก็ได้ลงคะแนนตามแผ่นพับ บอกสีชมพูเลือก นายก และสีเขียว เลือก ส.
อบจ. ตามแผ่นพับ 
 นางสาวพิมล โพนทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร 
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า ในฐานะ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ก็จะดูแลผู้สมัครทุกท่าน หากข้องใจในการจัดการเลือกตั้ง
เราก็พร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายให้ โดยมีระเบียบขั้นตอน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
มุกดาหารจะได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง โดยจะให้ความเป็นธรรมทุกท่าน 
 สำหรับจังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 24 เขต ใน 7 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจำนวน 270,858 คน ผู้มาใช้สิทธิจำนวน 184,508 คน บัตรดี 172,172 บัตร บัตรเสีย 7,335 บัตร และบัตร 
ไม่ลงคะแนน 5,001 บัตร ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. หมายเลข 2 ผลคะแนนจำนวน 57,713 คะแนน และผู้สมัคร
หมายเลข 4 ผลการนับคะแนนจำนวน 57,542 คะแนน ซึ่งคะแนนห่างกันจำนวน 171 คะแนน จึงเป็นเหตุให้ผู้สมัคร
นายก อบจ.มุกดาหาร หมายเลข 4 ได้มาร้อง กกต.ให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
 
อ้างอิง : https://policemagazine24.blogspot.com/2020/12/blog-post_444.html 
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ร้องกก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบจ.พิจิตรเจตนาโกง 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

 

 
 

พิจิตร - ผู้สมัคร สมาชิก ส.อบจ.พิจิตร ทำหนังสือร้อง กกต. หลังมีคลิปเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เข้าไปยืนติดคูหา

เลือกตั้ง พร้อมมีการทำสัญลักษณ์ ให้ชาวบ้านลงคะแนนเห็นว่าให้เลือกเบอร์ใด 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายกฤษณะ เขียวยิ่ง ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ทำ

หนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมส่งคลิปภาพเหตุการณ์วันเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 

ธันวาคม 2563 ประกอบเป็นหลักฐาน 

 โดยนายกฤษณะ เปิดเผยว่า ตนเองได้ถ่ายภาพการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง หน่วยที่ 1 

ของอำเภอโพทะเล ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดย

ในภาพมีบุคคลที่ไม่แน่ชัดว่าเป็นกรรมการหน่วยหรือไม่ เป็นผู้หญิงสวมเสื้อสีเหลือ ได้พยายามเดินวนเวียนอยู่บริเวณ

คูหา สำหรับกาบัตรลงคะแนน ชนิดไปยืนเกาะคูหาสำหรับบังไม่ให้คนภายนอกเห็นว่ากาเบอร์อะไร และยังมีการชูนิ้ว

ขึ้นมา 1 นิ้วเป็นสัญลักษณ์ ให้ประชาชนด้วย 

 ทั้งนี้ ตนเองเชื่อว่ากรรการประจำหน่วยน่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครรายหนึ่ง ถึงได้ทำสัญลักษณ์

แบบนั้น และปกติ พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ได้อนุญาตให้ใครหรือแม้กรรมการหน่วยเข้าไปยืนตรงนั้นได้ ยกเว้นการพา

ผู้สูงอายุหรือผู้พิการเข้าไปใช้สิทธิ์ แต่ในภาพบุคคลที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นผู้พิการ จึงเชื่อว่าน่าจะมีกระบวนการทำให้การ

เลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและอยากให้ กกต. กลางเข้ามาทำการตรวจสอบเรื่องนี้ 

 ต่อมา ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร 

ได้รับหนังสือร้องเรียนพร้อมรับมอบหลักฐาน ของนายกฤษณะ เขียวยิ่ง ผู ้สมัครสมาชิก อบจ.พิจิตรเขต 1 อำเภอ

โพทะเล และสั่งให้ชุดสอบสวน มีการตรวจสอบทันที 
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 ร.ต.อ.สุชีพ กล่าวว่า วันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ผู้สมัคร ส.อบจ.พิจิตร เขต 1  อ.โพทะเล โดยผู้ร้อง

ได้มาร้องเกี่ยวกับคณะกรรมการหน่วยไม่เป็นกลางมีการชี้นำ ทำมือชู ให้ผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนนเลือกซึ่งเรื่องนี้คงต้องมีการ

ตรวจสอบอีก หากเป็นจริงจะ ผิดในมาตรา 69 เพราะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนที่ กกต.ให้มีการรวมคะแนนใหม่

ทั้งนายก และสมาชิก อบจ. นั้น ปรากฏว่าผิดที่เดียว คือ เขต 2 อ.โพทะเล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ อ.โพทะเล กับ อบจ. รวม

คะแนนของผู้สมัครส อบจ. ผิด ซึ่งได้ข้อสรุป เบอร์ 2 ชนะ เบอร์ 1 

 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378811251 
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ร้องสอบทุจริตเลือกตั้งอบจ. มีพยาน-หลักฐาน แต่คดีไม่คืบ 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

 

 
 

ร้องสื่อตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ. เรื่องไม่คืบทั้งที่ร้องเรียนไปตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 

มีทั้งพยาน หลักฐาน แต่เรื่องกลับเงียบหาย เกรงว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดู วอนสื่อฯช่วยตรวจสอบอีกแรง ขณะที่ 

กกต. ระบุ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ 

 จากกรณีที่มีการเลือกตั้งทั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ผ่านมานั้น ในจังหวัดบึง

กาฬได้มีผู้รักความยุติธรรมอยากเห็นการเลือกตั้งสนามท้องถิ่น ทั้ง อบจ.เทศบาลและอบต.มีความโปร่งใสเป็นธรรมกับ

ผู้สมัครลงเลือกตั้งทุกคน และได้พบเห็นการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง จึงได้นำหลักฐานทั้งซองใส่เงินสด ภาพถ่ายและคลิป

เสียงมาร้องเรียน กกต.บึงกาฬไปก่อนการเลือกตั้งแล้ว แต่ไม่ทราบความคืบหน้าจึงอยากฝากสื่อถาม กกต. ส่วน  ผอ.

กกต.อ้างว่าอยู่ระว่างดำเนินการ ไม่สามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อได้ 

 25 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวจังหวัดบึงกาฬได้รับการร้องเรียนจากนาย แดง (นามสมมุติ) ผู้พบเห็นการ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง นายก.อบจ.และส.อบจ.ระหว่างวันที่ 5 -7 ธ.ค.ผ่านมา จึงได้นำหลักฐานทั้งหมดทั้งซองขาวใส่เงิน 

ภาพถ่ายและคลิปเสียงไปร้องเรียนกับ กกต.จังหวัดบึงกาฬ แต่เห็นเรื่องเงียบหายเกรงจะเป็นมวยล้ม จึงฝากเรื่องนี้กับ

สื่อมวลชนได้สอบถาม กกต.บึงกาฬ ให้ด้วย ซึ่งในคลิปเสียงเป็นการสนทนาระหว่างตัวแทนของผู้สมัครนายก นายก 

อบจ.และ ส.อบจ.รายหนึ่งกับแหล่งข่าว ส่วนเงินสดใส่ในซองๆ ละ 200 บาท รวมประมาณ 60,000 บาท ซึ่งได้ร้องเรียน

ก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่ 20 ธันวาคม หลังจากนั้นก็มีการนำหลักฐานเพิ่มเติมมาร้องเรียนกับ กกต.อีกคือเงินใส่ในซอง

จำนวน 500 บาทสำหรับให้กับผู้ประสาน หรือแกนนำ ซึ่งผู้ที่นำเงินใส่ซองมาให้ได้กำชับให้หารายชื่อผู้ มีสิทธิ์ลงคะแนน

เลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้มาเพ่ิมให้อีกจะได้รับเงินเพ่ิมเติมอีกด้วย 
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 นายแดง ( นามสมมติ )ผู้ร้องเรียนคนเดิมเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ใกล้วันเลือกนายก อบจ.ขณะที่ตนพักเที่ยง

จากการทำงาน ได้มีคนโทรศัพท์เรียกให้ไปพบที่บ้านคนรู้จักหลังหนึ่ง มีคนรู้จัก  3 คนแต่คนที่ 4 ไม่รู้จักและไม่เคยเห็น 

ซึ่งเป็นคนที่อยากมาพบกับตน พร้อมกับนำซองสีขาวใส่เงินสดมามอบให้บอกให้รับไปเลย ซึ่งตนก็ยังงงๆ อยู่ว่าให้รับซอง

อะไร เพื่ออะไร ชายคนนั้นได้หยิบซองดังกล่าวออกมาจากถุงกระดาษสีน้ำตาลเป็นซองสีขาวมัดรวมกันเป็นมัดๆ และ

บอกกับพวกตนว่าเป็นเงินจากผู้สมัครนายก อบจ.รายหนึ่ง(ระบุชื่อระบุเบอร์ด้วย) ทุกคนก็ถามว่าซองละเท่าไหร่ ชายคน

นั้นก็บอกซองละ 200 บาท ให้สำหรับสมาชิก อสม.ทุกคน ถือว่าเป็นเบี้ยประชุม ซึ่งไม่ได้มีการประชุมแต่อย่างใด ถึงแม้

จะประชุมที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้รับเบี้ยเลี้ยงแม้แต่บาทเดียว ถ้าพวกตนนำเงินใส่ซองส่วนนี้ไปแจกที่มีเงินรวมประมาณ 

60,000 บาท  

 นายแดง เปิดเผยอีกว่า คิดว่าเป็นเงินซื้อเสียงอย่างแน่นอนก็จะเป็นคนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเสียเอง 

และระหว่างการมอบเงินให้ไปซื้อเสียงมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ด้วย จึงถือว่าการที่เอาเงินมาให้ อย่างนี้คือการทุจริต

การเลือกตั้งแน่นอน เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเกรงจะมีความผิดไปด้วย จึงได้มีการปรึกษากันว่าจะนำเงิน

และหลักฐานส่วนนี้ไปแจ้งกับ กกต.จังหวัดบึงกาฬ และผอ.กกต.ได้รับเรื่องเอาไว้พร้อมกับสอบสวนลงบันทึกไว้เป็น

หลักฐาน เพื่อจะดำเนินการเอาผิดกับบุคคลและผู้สมัคร นายก อบจ.ที่นำเงินมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้ว แต่ความคืบหน้า

เป็นอย่างไรนั้นพวกตนก็รอฟังข่าวอยู่ เกรงว่าเรื่องนี้จะเงียบหายไปจึงได้ร้องฝากสื่อมวลชนช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย 

 ในวันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อขอสัมภาษณ์ ร.ต.อ.สมบัติ  สิทธิบุศย์ ผอ.กกต.บึงกาฬ เกี่ยวกับ

ความคืบหน้าการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับคำตอบ

เพียงสั้นๆว่าช่วงนี้มีการร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงไม่สามารถเปิดเผยให้รายละเอียดและให้

สัมภาษณ์กบัสื่อมวลชนได้ 

 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378811195 
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นครฯ – ส.อบจ.บางขัน บุก กกต.เมืองคอน ยื่นเรื่องร้องเลือกตั้งใหม่ 

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 

 

 
 

นครศรีธรรมราช : ผู้สมัคร ส.อบจ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมชาวบ้าน บุก กกต.จังหวัด ร้องคัดค้านผล

คะแนนเลือกตั้ง หลังพบความผิดปกติของผลคะแนนรวมจริง ที่ผิดเพี้ยนจากจุดนับในหน่วยเลือกตั้ง ยื่นหนังสือ

ตรวจสอบเลือกตั้งใหม่ 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจั งหวัดนครศรีธรรมราช นาง

ภัคชัญญา นวลใย อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.นครศรีธรรมราช หมายเลข 5 เขต อ.บางขัน พร้อมครอบครัวและชาวบ้าน

ประมาณ 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านผลนับคะแนนรวม ของผู้สมัครที่ชนะการเลื อกตั้ง คือ นายวิรัช กิจงาม 

ผู้สมัครหมายเลข 1 หลังพบความผิดปกติในการแจ้งผล ที่ผิดจากความเป็นจริง ส่งผลให้ตนเองพ่ายแพ้การเลือกตั้ง ทั้ง 

ๆ ที่ได้รับคะแนนความนิยมมาเป็นอันดับ 1  เพื่อขอให้มีการตรวจสอบเอาผิด และเลือกตั้งใหม่ โดยมี นายวชิร นุ้ยสี 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ของ กกต. จ.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับหนังสือ 

 นางภัคชัญญา กล่าวว่า การมายื่นหนังสือครั้งนี้ ประสงค์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

เลือกตั้ง โดยเฉพาะ กกต.จังหวัด ออกมาเปิดเผยผลคะแนนจริงในหีบ ให้ชาวบ้านได้รับรู้โดยทั่วกัน พร้อมตรวจสอบเรื่อง

ที่ตนเองและชาวบ้านเคลือบแคลงใจสงสัย ในผลคะแนนที่เกิดความไม่โปร่งใส  จากการส่งข้อมูลตัวเลขของทางอำเภอ 

ซึ่งมีจำนวนคะแนนตัวเลขที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ที่นับได้จากหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 63 หน่ วย 60 หมู่บ้าน  ซึ่งตนเองมีผล

คะแนนนำไปมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงประมาณ 5 หน่วยเลือกตั้งเท่านั้นที่ยังนับไม่เสร็จ แต่ถึงอย่างไรตนเอง

และชาวบ้านค่อนข้างม่ันใจว่า ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอน ชาวบ้านต่างพากันดีอกดีใจ และร่วมแสดงความยินดี

ล่วงหน้า แต่คำตอบที่ออกมาในวันถัดไป ตนเองกลับพ่ายแพ้ ผลคะแนนรวมส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ผู้สมัครหมายเลข 1 
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 หลังทราบเรื่อง ได้เร่งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และข้อมูลผลการนับคะแนนตามหน่วยเลือกตั้ง พบว่า

คะแนนที่ตนเองนำอยู่กลับหายไปจำนวนมาก  ยกตัวอย่าง หน่วยเลือกตั้งในหมู่ที่ 10 จุดนับหน้าหน่วย จากที่ได้คะแนน

ไปแล้ว 128 กลายเป็น 24 คะแนน,  หมู่ที่ 1 จาก 81 เหลือ 13 คะแนน,  หมู่ที่ 9 จาก 197 เหลือ 91 คะแนน,  หมู่ที่ 

14 ต.ลำนาว จาก 68 เหลือเพียง 17 คะแนน เป็นต้น  ไม่รวมจำนวนบัตรที่เสียนับพันคะแนนที่ปรากฏให้เห็นในระบบ 

จากการคีย์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเหตุการณ์ที่ไฟฟ้าดับในพื้นที่นานกว่า 2 ชม. ในช่วงการนับผลคะแนนที่

เหลืออีกเพียงแค่ 13 หน่วยเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลคะแนนตกลงอย่างน่าตกใจ และสิ่งผิดปกติอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทำให้

พ่ีน้องชาวบางขันจำนวนมาก ที่พร้อมใจเทคะแนนสนับสนุนให้เกิดเคลือบแคลงใจสงสัย ทั้งระบบการคีย์ข้อมูล การแจ้ง

ผล การปฏิบัติหน้าที่ของ จนท. ที่มีความเกรงอกเกรงใจกลุ่มผู้มีอิทธิพล รวมถึงการไม่สุจริตใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง

ครั้งนี้ของผู้สมัครคู่แข่ง จึงรวมตัวกันคัดค้าน และเรียกร้องให้ตรวจสอบการกระทำความผิด เพื่อพิ จารณาให้มีการ

เลือกตั้งใหม ่

 “ตนเองไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตี แต่ระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนเองเป็นที่รักของชาวบ้านจำนวน

มาก ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยจิตอาสา มากว่า 20 ปี จนเป็นที่ยกยกและยอมรับของคนในพ้ืนที่ตำบลบาง

ขันและใกล้เคียง ไม่มีใครไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อ “พ่ีรา” จิตอาสาที่มีแต่ความดี ไม่เคยมีอิทธิพล เป็นคนจน ๆ ไม่มีธุรกิจสีเทา 

ใจถึงใจกล้า ทุกคะแนนที่ได้มาคือเสียงที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้น ไม่ใช่คะแนนที่ได้มาจากการดูถูกค่าของคน วันนี้ไม่ขอเรียกร้อง

การนับคะแนนใหม่ เพราะถึงอย่างไรผลที่ออกมาก็คงพ่ายแพ้เหมือนเดิม เพราะเกิดกระบวนการที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม

แล้วตั้งแต่แรก แต่ต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่ หากผู้ชนะมีความม่ันใจจริง” 

 อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบ ซึ่งตนเองจะเดินเรื่องนี้ให้ถึงท่ีสุด ให้พ่ีน้องทุกคนมั่นใจว่า

เงินล้านที่มีคนออกมาปล่อยข่าวว่าตนเองได้ยุติการเดินเรื่องร้องเรียนนี้แล้ว ให้ร้อยล้านก็ไม่สามารถซื้อคนที่ชื่อ “พี่รา” 

คนนี้ได้อย่างแน่นอน นางภัคชัญญา กล่าว 

 ขณะที่ จนท.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง กกต.จังหวัด เปิดเผยข้อมูลร้องเรียนเลือกตั้งครั้งนี้ 

ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 10 เรื่อง ที่มีผู้สมัครเข้ามาร้องเรียน รวมถึงกรณีการตรวจพบการซื้อเสียงของผู้สมัครในพ้ืนที่ อ.หัว

ไทร ด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงลึกไม่ขอเปิดเผยให้ทราบ เนื่องจากเป็นระเบียบของ กกต. ที่จะต้องปกป้องและปกปิดข้อมูลสำคัญ

ดังกล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/kitdanai/2051124 
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“ธนาธร” พ่ายศึก “สนามอบจ.” สะท้อน “โลกแห่งความเป็นจริง” ! 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 23.00 น. 

 

 
 

สิ่งท่ีไม่คาดคิดว่าจะได้เห็น ก็ต้องประจักษ์ด้วยตาของตัวเอง เมื่อความพ่ายแพ้ อย่างชนิดที่เรียกว่า “หมดรูป”มา

เยือน ให้ได้เจอ ! 

 “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า แถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา ว่าเขาเองยอมรับ

ว่าผิดหวัง และเสียใจ เมื่อคณะก้าวหน้าไม่ได้นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ.)  เลยสักเก้าอ้ีเดียว ทั้งที่

คณะก้าวหน้าส่งตัวแทนลงสนามครั้งนี้ด้วยกันถึง 42 จังหวัด 42 คน 

 ใน 42 จังหวัด ที่พวกเราส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในตำแหน่งนายก อบจ. 42 คน เราไม่สามารถช่วงชิง

ตำแหน่งนายก อบจ. มาได้เลยสักจังหวัด ถึงแม้จะมีปัจจัยอื่นมากมาย 

 แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดเป็นเพราะการทำงานพวกเราไม่หนักพอ ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ขอโทษพี่น้อง

ประชาชนทุกคนด้วย พวกเราผิดหวังและเสียใจ 

 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ 42 จังหวัด เราได้รับคะแนนไว้วางใจ 2,670,798 คะแนน ขอขอบคุณทุกคะแนนที่

พ่อแม่พี่น้องไว้วางใจมอบให้เรา นอกจากนี้ พวกเรายังช่วงชิงตำแหน่ง ส.อบจ. ได้ 55 คน 18 จังหวัด การที่พวกเรามี

ส่วนร่วมขับเคลื่อนให้สังคมรับรู้บทบาทหน้าที่ของ อบจ. คือความภาคภูมิใจของเรา” 

 การเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายกอบจ.ครั้งนี้ มีขึ้นในรอบ 7 ปีที่นักการเมือง ทุกขั้ว ทุกค่ายต่างรอคอย 

หลังจากที่มีคำสั่งคสช.ให้เว้นวรรคมายาวนาน ตั้งแต่ปี 2557 แต่ใช่ว่า นักการเมืองท้องถิ่น และการเมืองสนามใหญ่ จะ

เพิกเฉย รอไฟเขียวจากรัฐบาลของ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดยที่ไม่ยอม

ขยับแต่อย่างใด 
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 ในทางตรงกันข้าม ต้องยอมรับว่าแท้จริงแล้วบรรยากาศการเมืองระดับท้องถิ่นนั้น เต็มไปด้วยความ

คึกคักกันมาพักใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น “บ้านใหญ่” หรือกลุ่มการเมืองที่มีฐานเดิม เป็นแชมป์ ในจังหวัดต่าง ๆไม่ ว่าจะเป็น 

ตระกูลสะสมทรัพย์ ที่นครปฐม , ตระกูลอัศวเหม ที่สมุทรปราการ ,ตระกูลนาคาศัย ที่ชัยนาท ,ตระกูลคุณปลื้ม ที่ชลบุรี 

,ตระกูลเทียนทอง ที่สระแก้ว ,ตระกูลไกรวัฒนุสรณ์ ที่สมุทรสาคร ,ตระกูลธรรมเพชร ที่พัทลุง ,ตระกูลวงศ์วรรณ ที่แพร่ 

 แต่สำหรับธนาธร แล้วเขาย่อมมองการเมืองในมิติที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะอย่าลืมว่า “พรรค

อนาคตใหม่”ที่แม้จะเป็นพรรคการเมืองหน้าใหม่ น้องใหม่ในสังเวียนเลือกตั้งส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เข้ามาได้กว่า 

80 เสียง ย่อมทำให้ธนาธร เกิดความมั่นใจว่า “กระแส” ที่เคยหนุนนำให้พรรคอนาคตใหม่  ประสบความสำเร็จมาแล้ว 

ในสนามเลือกตั้งส.ส.จะต้องกลับมาตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง เมื่อคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัคร ลงสนาม 

 และยิ่งเม่ือในยามนี้ เมื่อรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ ต้องผจญกับการรุกไล่จากการเมืองทั้งในรัฐสภา อันมี 

“พรรคก้าวไกล” ถือธงนำ ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไปพร้อมๆกับการ “รับลูก” ประเด็นร้อนๆที่ส่งตรงมาจาก 

ม็อบราษฎร นำโดยแกนนำนักศึกษา และเยาวชน 

 นั่นหมายความว่า สถานการณ์ของฝ่ายรัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ นั้นดูจะไม่เอื้ออำนวยที่

จะต้องทำศึกในสนามเลือกตั้งอบจ. 

 ยิ่งกระแสม็อบสามนิ้ว ได้รับความนิยม ถกูนำเสนอผ่านโลกโซเชียล อย่างต่อเนื่อง กว้างขวาง จนสามารถ 

“ปลุกกระแส” กดดันรัฐบาลได้ทุกเมื่อ เชื่อวัน ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที แกนนำก็นัดรวมพล ระดมคนออกมาชุมนุมขับไล่

พล.อ.ประยุทธ์ ให้ออกจากตำแหน่ง , ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึง การเปิดเกมรุกไปถึง “สถาบันพระมหากษัตริย์” 

ได้อย่างรุนแรง ชนิดที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

 มิหนำซ้ำ รัฐบาลยังถูกรุกไล่จาก “ต่างประเทศ” ผ่านองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ รวมถึงยังอยู่ใน

สายตา อยู่ในความสนใจของนานาชาติ ว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะรับมือกับม็อบสามนิ้วอย่างไร 

 อาการอ่อนล้า ที่ม็อบราษฎร มองเห็น 

 อาการอ่อนใจ ที่ถูกพรรคฝ่ายค้านประกาศ เตรียม “จัดหนัก” โดยใช้เวทีรัฐสภา ครั้งแล้วครั้งเล่า 

 อาการท่ีแสดงออกว่าถูกกดดัน จากโลกโซเชี่ยล จนทำให้ถูกนำไปขยายความ 

 สิ่งต่างๆเหล่านี้ ยิ่งทำให้ธนาธร เกิดความม่ันใจว่า โอกาสที่ผู้สมัครของคณะก้าวหน้า ย่อมอยู่ไม่ไกล 

 ทว่า ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อผลการเลือกตั้งอบจ. ที่ออกมาครั้งนี้ คือการสะท้อนให้เห็นว่า โลกแห่ง

ความเป็นจริงคือผู้สมัครของคณะก้าวหน้านั้นพ่ายแพ้ จนหมดรูป ไม่ได้ที่นั่งนายกอบจ.เลยสักที่เดียว เป็นเพราะธนาธร 

และคณะก้าวหน้า เชื่อมั่นในกระแสจากม็อบราษฎร ที่พากันโหมกระแส ทั้งขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ ไปจนถึงการหนุนให้

ปฏิรูปสถาบัน 

 แต่กลับกลายเป็นว่า โลกใบนั้นกลับกลายเป็นแค่โลกเสมือนจริง เพราะความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ล้วน

แล้วแต่มาจาก การที่ธนาธร เองตีโจทย์การเมืองระดับท้องถิ่นไม่แตก ! 
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 การเมืองระดับท้องถิน่นั้นประชาชนจะเลือกคนที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นที่พ่ึงพาได้ จะเป็นส่วน

ที่มาอุดช่องว่าง ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ช่วยผลักดันและแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้ 

 และท่ีสำคัญไปกว่านั้น อย่าลืมว่ากระแสต่อต้าน “ไม่เอาคนล้มสถาบัน” นั้นไม่ใช่เรื่องกล่าวอ้างกันอย่าง

เลื่อนลอย หากแต่ในบ้านนี้เมืองนี้ ยังมีประชาชนจำนวนมากมาย ที่ยังรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเมื่อ 

“ใคร”ก็ตาม ที่แสดงออกหรือมีความเชื่อมโยง เกี่ยวพันกับขบวนการล้มล้างสถาบัน จึงถูกตอบโต้ ผ่านการออกสิทธิ์ 

ออกเสียงเช่นนี้ 

 เงื่อนไขและปัจจัยข้อนี้ แม้แต่ตัวธนาธร เองก็รู้ดีและยอมรับในวันแถลงข่าว ยอมรับความพ่ายแพ้ที่ผา่น

มา ว่ามีผลกระทบแน่นอน 

 ขณะเดียวกันเมื่อหันกลับมามองที่ ฟากรัฐบาล แม้พรรคพลังประชารัฐ ที่ มี “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็น “พี่เลิฟ” ของพล.อ.ประยุทธ์ จะประกาศไม่ส่งผู้สมัครลงใน

นามพรรคเลยสักคน แต่ปรากฎว่า “ว่าที่นายกอบจ.” ที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามาได้นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคนของพรรคพลัง

ประชารัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งสิ้น 

 วันนี้โลกแห่งความเป็นจริง ที่ไม่สามารถใช้ “กระแส” หรือคำเยินยอ จากผู้คนในโลกโซเ ชียล คือ 

“บทเรียน” ที่ธนาธร ต้องถอดออกมา เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจให้ได้ว่าแม้จะเป็น สิ่งที่เขาไม่คาดคิด แต่นี่คือความ

เป็นจริง ห่างไกลจาก “โลกเสมือนจริง” อย่างลิบลับ !! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/207225 

 

  

https://siamrath.co.th/n/207225
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บทเรียน พท.'ขวัญ' ลูกสหายแสง พวกมาก่อนพรรค 

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10:26 น. 

 

 
 

สนามนครพนม บทเรียนเจ็บแสบเพื่อไทย "ครูแก้ว" เอาพวก ชนะฝ่ายที่ชูพรรค  

คอลัมน์ .. ท่องยุทธภพ โดย .. ขุนน้ำหมึก 

 ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคเพ่ือไทย ยังไม่จบ หลังทราบผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ เมื่อ 

การุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กกรณี พิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แชร์คอลัมน์

เกี่ยวกับการแพ้เลือกตั้งนายก อบจ.ในจังหวัดที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงไปช่วยหาเสียง   

  “เก่ง การุณ” วิจารณ์พิชัยว่า ไม่เป็นสุภาพบุรุษ ทำตัวไม่เหมาะสมกับเป็นผู้ใหญ่ในพรรค 

 ตามมาด้วย ชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ในสนามการต่อสู้ควรรักษา

น้ำใจซึ่งกันและกัน เพราะนครพนมก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ส่งนายก อบจ.ในนามพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครนายก อบจ.ไม่ได้

รับเลือกตั้ง 

 “ชวลิต” ขอขอบคุณผู้บริหารพรรค ที่ส่งทีมปราศรัยชุดใหญ่ ประกอบด้วยอดิศร เพียงเกษ ,อนุสรณ์ 

เอ่ียมสะอาด และ ดร.อรุณี กาสยานนท์ ไปปราศรัยทุกเขต 

 ขณะที่การหาเสียงในนครพนม สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ.นครพนม พยายามชูแบรนด์พรรคเพ่ือ

ไทย ตรงกันข้ามกับคู่แข่งอย่าง “ขวัญ” ศุภพานี โพธิ์สุ จะปราศรัยทุกเวทีว่า “ไม่มีพรรค มีแต่พวก ทำงานร่วมกัน..

เพราะเรื่องของท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับพรรค” 
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พวกมาก่อนพรรค 

 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม อย่างไม่เป็นทางการ ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมนครพนมร่วมใจ 

ได้ 161,962คะแนน  ล้มแชมป์เก่า 2 สมัย สมชอบ นิติพจน์ ผู้สมัคร ที่ได้คะแนน 110,580 คะแนน  ทิ้งห่างกัน 5,1382 

คะแนน  

 “ขวัญ” ลูกสาวคนโต วัย 36 ปี ของ “ครูแก้ว” ศุภชัย โพธิ์สุ หนุ่มศรีสงคราม กับพูนสุข โพธิ์สุ สาวนา

แก สำหรับชื่อ “ศุภพานี” นั้นนำเอาชื่อพ่อแม่ “ศุภ+พูน” มาตั้ง 

 ครูแก้วหรือสหายแสง รองประธานสภาผู้แทนฯ พาลูกสาวคนนี้เข้าสู่วงการเมืองมานานแล้ว โดยเป็น

ผู้ช่วย ส.ส. และสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ขวัญได้เป็นเลขานุการ รมว.มหาดไทย (ชวรัตน์ ชาญวีรกูล) 

 ช่วงก่อน กกต.จะออกระเบียบห้าม ส.ส. หรือข้าราชการการเมืองไปช่วยหาเสียงในการเลื อกตั้งท้องถิ่น 

ครูแก้วได้เปิดตัวทีมนายก อบจ.นครพนม ตั้งแต่เดือน ก.ย.2563 โดยวางตัวลูกสาวเป็นนายก อบจ. พร้อมกับดึง 2 อดีต 

ส.ส.นครพนมคือ นพ.อลงกต มณีกาศ และ ชูกัน กุลวงษา เป็นรองนายก อบจ. 

 ทั้ง นพ.อลงกต และชูกัน เคยสวมเสื้อพลังประชารัฐ ลงสนามเลือกตั้ง ส.ส.หนที่แล้ว แต่สอบตก 

 

สิงห์เหนือเสือใต้ 

 เหนืออื่นใด ศุภชัย โพธิ์สุ กับไพจิต ศรีวรขาน สนิทสนมกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยพรรคความหวังใหม่ 

พรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชน ทุกวันนี้ แม้จะอยู่คนละพรรค แต่ก็พวกเดียวกัน  

 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2563 “สิงห์เหนือ” ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม เขต 1 ค่ายภูมิใจไทย กับ “เสือใต้” ไพ

จิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม เขต 3 ค่ายเพ่ือไทย เจอกันในงานทอดกฐินสามัคคี วัดดอนสวรรค์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

ไพจิตได้ประกาศต่อหน้าชาวบ้านว่า ขอสนับสนุน ศุภพานี โพธิ์สุ   

 ย้อนไปเมื่อปี 2555 “ครูแก้ว” สิงห์เหนือ “ไพจิต” เสือใต้ ได้หนุน สมชอบ นิติพจน์ เป็นนายก อบจ.

นครพนม โดยมีการแต่งนั้นภรรยาของทั้งคู่ เป็นรองนายก อบจ. 

 นี่เป็นหนังตัวอย่างการเมืองท้องถิ่นแบบไทยๆ เรื่อง “ไม่มีพรรคมีแต่พวก”  

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/453270 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/453270
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ตรวจแถวอบจ.สีน้ำเงิน 'ไม่มีพรรค มีแต่พวก' 

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 

 

 
 

 นี่คือการเล่นการเมืองท้องถิ่นฉบับ “ไม่มีพรรค มีแต่พวก” ของเนวิน ชิดชอบ แม้พรรคภูมิใจไทย จะพบ

กับความผิดหวังจากสนาม อบจ.ปทุมธานี กรณี ชาญ พวงเพ็ชร พ่ายต่อ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือที่สนาม 

อบจ.พัทลุง คนสนิทของนาที รัชกิจประการ แพ้แชมป์เก่า ตระกูล “ธรรมเพชร” รวมถึง ชาติชาย เจียมศรีพงษ์ อดีต

นายก อบจ.พิจิตร 6 สมัย ที่พ่ายตระกูล “ภัทรประสิทธิ์” 

 แต่หากสอดส่องไปทั้งประเทศ ปรากฏว่า มีตัวแทนของภูมิใจไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.มากถึง 

18 จังหวัด 

 บุรีรัมย์ : ภูษิต เล็กอุดากร เจ้าของโรงโม่หินภูศิลา หลานชาย เนวิน ชิดชอบ ทีมเราเพื่อนเนวิน เนวิน

เพ่ือนเรา 

 บึงกาฬ : แว่นฟ้า ทองศรี ภรรยา ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ทีมนครนาคา 

 อำนาจเจริญ : วันเพ็ญ ตั้งสกุล กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่น สายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์ 

 นครพนม : ศุพภานี โพธิ์สุ ลูกสาว ศุภชัย โพธิ์ส ุรองประธานสภาฯ และ ส.ส.นครพนม 

 สุรินทร์ : พรชัย มุ่งเจริญพร กลุ่มเพ่ือนเนวิน รวบรวมทุกตระกูลการเมืองในสุรินทร์ ลงสนามในนามทีม

สุรินทร์รวมใจ 

 นครราชสีมา : ยลดา หวังศุภกิจโกศล ภรรยา “กำนันป้อ” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ จับมือ

ทุกพรรคในโคราช ลงสนามในนามทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ 

 เลย : ธนาวฒุิ ทิมสุวรรณ บิดา ธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคภูมิใจไทย 

 มหาสารคาม : คมคาย อุดรพิมพ์ ภรรยา ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม ผู้ล่วงลับ 
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 ศรีสะเกษ : วิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ สมัยที่ 6 บิดา “กวาง” ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกรัฐบาล 

 หนองบัวลำภู : วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ ลูกชายอดีตประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู กลุ่มรักหนองบัว 

 กาฬสินธุ์ : ชานุวัฒน์ วรามติร บุตรชาย ชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ กลุ่มกาฬสินธุ์ต้อง

ดีกว่านี้ ได้รับแรงหนุนจากพรรคภูมิใจไทย 

 พระนครศรีอยุธยา : สมทรง พันธ์เจริญวรกุล มารดา สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.อยุธยา พรรคภูมิใจไทย 

 ลพบุรี : อรพิน จิระพันธุ์วาณิช กลุ่มเรารักลพบุรี ภรรยา “นายกเจี๊ยบ” สุบรรณ จิระพันธุ์วาณิช อดีต

นายก อบจ.ลพบุรี ผู้ล่วงลับ 

 อ่างทอง : สุรเชษ นิ่มกุล กลุ่มรักบ้านเกิด ตัวแทนสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต ส.ส.อ่างทอง 

 ปราจีนบุรี : สุนทร วิลาวัลย์ บิดา กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ และพ่ีชาย บังอร วิลาวัลย์ อดีต

นายก อบจ.ปราจีนบุรี 

 อุทัยธานี : เผด็จ นุ้ยปรี กลุ่มคุณธรรม ได้รับการสนับสนุนจากตระกูล “ไทยเศรษฐ์” 

 นครสวรรค์ : พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา มีทีมงาน มานพ ศรีผึ้ง ส.ส.

นครสวรรค์ สายตรงชาดา ไทยเศรษฐ์ ให้การสนับสนุน 

 สตูล : สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ทีมสตูลสันติธรรม น้องชาย “โกเกียรติ” สมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ ที่เป็น

พันธมิตร พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ พรรคภูมิใจไทย 

 ภาพรวมชัยชนะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ เป็นสายตรงบ้านใหญ่ กลุ่มตระกูลการเมืองที่ย้ายมาสังกัด

ภูมิใจไทย และการรวมตัวเฉพาะกิจกับต่างพรรค 

 นี่คือการเล่นการเมืองท้องถิ่นฉบับ “ไม่มีพรรค มีแต่พวก” ของเนวิน ชิดชอบ 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914170 
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