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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 มนีาคม 2564 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 

แนวหน้าออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
INN News ออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
ประชาไทออนไลน์ 
7HD ออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก
ส านักงาน กกต. ว่าการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ยังเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งภาพรวมก็ถือ
ว่าการเตรียมการเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ ส่วนการรายงานเรื่องการซื้อ
สิทธิขายเสียง มีการรายงานตั้งแต่มีการประกาศวันเลือกตั้งจนถึง
ปัจจุบัน มีเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ ทั่วประเทศ รวมแล้ว 255 เรื่อง 
 “อย่างไรก็ตามหวังว่าประชาชนจะเห็นความส าคัญของการได้
ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตและโปร่งใส ก็อยากให้ทุกคนยึดถือแนวทางนี้ 
เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายโดยไม่ให้ใครมาแทรกแซง เป็นการใช้
สิทธิตามกฎหมายที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งผลสุดท้ายจะท าให้การเลือกตั้ง
เรียบร้อยและเป็นธรรมมากที่สุด โดย กกต.ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีผู้มา 
ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 80 ซึ่งก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอีกครั้ง
หนึ่งที่ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิจ านวนมาก หากมีการออกมาใช้
สิทธิร้อยละ 75-80 ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจ” นายอิทธิพรกล่าว 
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2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
INN News ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
New TV ออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
กรมประชาสัมพันธ์ 
ออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. เดินทางไปตรวจความเรียบร้อย
การจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็น
ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 
2019 ในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
 นายอิทธิพร  กล่ าวว่ า  การตรวจสอบความพร้อมและ 
ความเรียบร้อยในพ้ืนที่ จ.กาญจนบุรี ทั้ง 425 หน่วย นั้นมีความพร้อม
และเริ่มการลงคะแนนแล้ว ไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีความน่ากังวล ขณะนี้
อยู่ในภาวะโควิด-19 ขอให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัย  
ก่อนการใช้สิทธิและปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้  ล่าสุดมีการแจ้ง 
เรื่องร้องเรียน จ านวน 289 เรื่อง โดย 108 เรื่อง เป็นเรื่องหาเสียง 
หลอกลวง และ 110 เรื่อง เป็นเรื่องให้เงินกับชุมนุม สาธารณะ หรือ
บุคคล และอีก 71 เรื่อง เป็นเรื่องอ่ืนๆ ซึ่ง กกต. จะตรวจสอบ 
ตามกระบวนการต่อไป 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 บ้านเมืองออนไลน์ 

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
กรมประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 

 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ยัง 
ไม่พบสิ่งผิดปกติในการกระท าความผิดกฎหมาย ตอนนี้มีแต่เสียงบอก
กล่าวถึงการซื้อสิทธิขายเสียงแต่ยังไม่มีหลักฐาน จึงขอให้ผู้รู้เบาะแส 
ส่งหลักฐานมาที่ เจ้าหน้าที่  กกต.พร้อมด าเนินคดี หรือพบเห็น 
ก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายปกครอง 
ได้โดยตรง และมีการร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียงและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เข้ามาบ้าง ทาง กกต.ได้ส่งทีมลงเก็บข้อมูลและ
พยานหลักฐานในการซื้อสิทธิขายเสียงและเรื่องการทุจริตการเลือกตั้ง 
จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มาก ๆ ให้ถึง 
ร้อยละ 70-80 และคาดว่าน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
ประมาณเวลา 20.00 น. 
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4 มติชนออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 
ThaiPBS ออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. แถลงสรุปภาพรวมการเปิดหีบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวม 
การเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งได้หมด ไม่พบปัญหาหรือ
อุปสรรค ส าหรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 
289 เรื่อง แบ่งเป็นเทศบาลต าบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 83 เรื่อง 
เทศบาลนคร 6 เรื่อง  ซึ่งเมื่อคืนวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับแจ้ง
จากทางผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดหาข่าวของ กกต. 
โดยเรื่องการแจกเงินที่จังหวัดระยอง รวมทั้งเหตุการณ์ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบและด าเนินการอยู่ 
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5 ผู้จัดการออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึงการพิจารณาจดจัดตั้ง
พรรค  “รวมไทยสร้ า งชาติ ”  ว่ า  ตนในฐานะนายทะเบี ยน 
พรรคการเมืองได้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กกต. เพ่ือพิจารณาแล้ว 
คาดว่าที่ประชุม กกต. จะพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ในเรื่อง 
ของการจดจัดตั้ งพรรคการเมือง  กกต. จะพิจารณาจากข้อมูล 
หากครบถ้วนก็จะพิจารณารับจดจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง  
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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์ กกต. เปิดศูนย์ฯ รับแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งเทศบาล 61 
2 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ออก 4 มาตรการเข้ม ป้องกันโควิด-19 เลือกตั้งเทศบาล 

28 มี.ค. 
62 

3 TNN ออนไลน์ เลือกตั้งเทศบาล 2564 เปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น 
พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิออนไลน์ 

63 

4 ผู้จัดการออนไลน์ กกต. เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลพรุ่งนี้ รับบัตร 2 ใบ 
เลือกนายก-สมาชิก 

64 

5 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. “สีม่วง-ชมพู” ใช้อย่างไร 66 

6 ไทยรัฐออนไลน์ แนะขั้นตอนก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งเทศบาล" วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64 
ไทยรัฐออนไลน์  27 มี.ค. 2564 

67 

7 BrightToday 
ออนไลน์ 

เปิดขั้นตอน และตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งเทศบาล ครั้งแรกใน
รอบ 6 ปี ใช้สิทธิ์วันนี้ (28 มี.ค.64) 

68 

8 เนชั่นออนไลน์ กกต. เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "เทศบาล" วันนี้ 70 
9 ThaiPBS ออนไลน์ เปิดหีบ "เลือกตั้งเทศบาล" ปชช. ทั่วประเทศทยอยใช้สิทธิ 71 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘ชัชชาต’ิ ยัน พร้อมลงอิสระ ชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม. 74 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ชัชชาติ"ประกาศชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ 75 
3 มติชนออนไลน์ ‘ไอลอว์’ เตือนความจ า 28 มีนา ไป ‘เลือกตั้งเทศบาล’ ครั้งแรก 

ในรอบ 6 ปี เพ่ือถนน-ฟุตบาธที่ดี 
76 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ PEA เชิญชวนประชาชนร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี  
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

77 

5 มติชนออนไลน์ ‘ช่อ’ ปิดทริปอีสานหาเสียงเทศบาล 28 มี.ค. นี้ ชวน ปชช. ก าหนด
อนาคต 

78 

6 มติชนออนไลน์ รวบหัวคะแนนตระเวนแจกเงินเลือกตั้งนายก-สท. มาบตาพุด 
พร้อมของกลางเงินสด 1 หมื่นเศษ 

80 

7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ระยองแข่งดุจับอีก "ซื้อเสียง" เลือกตั้งท้องถิ่น 81 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 ผู้จัดการออนไลน์ รวบก่อนคืนหมาหอน! หัวคะแนนผู้สมัครนายกฯ-ส.ท. เมืองระยอง

ขณะขี่ จยย. ตระเวนแจกเงิน 
83 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไม่ไป ‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มี.ค. 64 เปิด 2 ช่องทางรักษาสิทธิ 84 

 
 
ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 85 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 07.35 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็นตามมาตรการ
ควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หน่วยแรก ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม โดยมี นายขวัญ
เพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุ รี นายสมยศ บุญทาน 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการ  
ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนน และร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ 
ก่อนที่จะเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งต่างๆในเขตพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่ามะขาม เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่า
ม่วง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าม่วง และ อ าเภอท่ามะกา ประกอบด้วยเทศบาลต าบลท่ามะกา และเทศบาล
ต าบลดอนขม้ิน  ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 13 อ าเภอ จ านวน 98 ต าบล จ านวน 959 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนประมาณ 627,778 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต รวมทุก
อ าเภอมีผู้สมัครนายก จ านวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจ านวน 1,290 คน. 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมอืงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจเยี่ยม  :  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมการแจกวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
เพ่ือส่งมอบให้กับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ศาลา 60 พรรษา มหาราช เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตามและ
สังเกตการณ์การเปิดหน่วยลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น 
หน่วยเลือกตั้งแรก ณ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 และหน่วยเลือกตั้งที่ 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ
ขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ 

 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

เทศบาลนครขอนแก่น เขตเลอืกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที ่5 – 6 จ.ขอนแก่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตาม 
การลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ที่ท าการชุมชนโนนชัย จังหวัดขอนแก่น โดยมี  นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ 

 

 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

เทศบาลนครขอนแก่น เขตเลอืกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที ่1 จ.ขอนแก่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตาม 
การลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 และหน่วยเลือกตั้งที่ 10  ณ โรงเรียนบ้านโกทา อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ขอนแก่น ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ 

  

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

เทศบาลนครขอนแก่น เขตเลอืกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที ่8 - 10 จ.ขอนแก่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 07:30 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง
นายพัฒนะพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธนกฤต นาคจารุพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายบุณณรงค์  กวีพันธ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี ชี้แจงความพร้อมและรายงานผลการปฏิบัติ รวมทั้งรายงานความพร้อมของคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งและเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้ง ที่ 8 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 และหน่วยเลือกตั้งที่ 11 ต าบลมะขามเตี้ย การเลือกตั้งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เขตเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี
เทศบาลนครสุราษฎรธ์าน ีอ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์การเปิดหน่วยเลือกตั้ง โดยมี นายสุทธิพงษ์ 
กาญจนเกษร เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ ร่วมด้วย ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 61 
ต าบลสวนใหญ่-ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณทางเท้าหน้าปั้มแก๊ส ปตท. จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

เทศบาลนครนครนนทบุร ีอ.เมืองนนทบุร ีจ.นนทบุร ี



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายแสนผิน สุขี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  นายวีระ ยี่แพร่ 
ผู้ตรวจการ และคณะ ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศาลาแดงร่วมใจ หมู่ที่ 2, หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศาลาพอเพียง หมู่ที่  3 , 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 7 ต าบลสามควายเผือก ต าบลสามควายเผือก เทศบาลเมืองสามควายเผือก 
จังหวัดนครปฐม และการลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครปฐม ณ  เขตเลือกตั้งที่ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ศาลาสัจจธรรม, เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ประร าหน้าศาลากตัญญูธรรม ต าบลพระปฐม
เจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดนครปฐม นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครปฐม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอ าเภอเมืองนครปฐม และพนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ร่วมลงพ้ืนที่และให้การต้อนรับ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้ เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการ และคณะ ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ หน่วยที่ 1-4 วัดหนามแดง, หน่วยเลือกตั้งที่ 12-18 ศูนย์กีฬาเทศบาลเมือง
บางแก้ว และหน่วยเลือกตั้งที่ 19-21 เต็นท์หน้าหมู่บ้านทิพย์มงคล เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลเมืองบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
สมุทรปราการ นายสมชาย เทพอารีนันท์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
สมุทรปราการ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ นางพัชรากร กุลรัตนจินดา ปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงพ้ืนที่และให้การต้อนรับ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว
ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
แถลงข่าวภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ 
น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ศูนย์รับแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น และศูนย์รับรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง ณ ศูนย์สายด่วนเลือกตั้ง 1444  ชั้น 2 ศูนย์รับแจ้งเหตุ
หรือเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ชั้น 3 และศูนย์รับรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานศูนย์สายด่วน 1444 

ศูนย์รับแจ้งเหตุ และศูนย์รับรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์
การเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ณ เขตเลือกตั้งที่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 35 บริเวณตลาดผักซอยราชพฤกษ์ 11 หมู่บ้านกฤษฎานคร อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564  เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย 
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ณ เขตเลือกตั้งที่  2 เทศบาลเมืองบางบัวทอง หมู่บ้านชลลดา 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจติดตามการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

เทศบาลเมอืงบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
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ข่าวอ้างอิง 
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ประธาน กกต. เข้มเลือกตั้งเทศบาล แนะใช้สิทธิสุจริต 
เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.17 น. 
 

 
 
ประธาน กกต. เผยมีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 255 เรื่อง แจกเงิน -ให้ของ-มหรสพ แนะปชช.
ตระหนักคุณค่าการใช้สิทธิเลือกตั้งสุจริต ท าให้ผลการเลือกตั้งเป็นธรรม 
 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ส่งมอบให้กับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
(กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี โดยมีนายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัด
กาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รองผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดกาญจนบุรี กกต.ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความเรียบร้อยใน
การเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ส าหรับการเลือกตั้งเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี มีทั้งหมด 35 หน่วย 3 เขตเลือกตั้ง รวม กปน. จ านวนทั้งสิ้น 385 คน และหลังจากนี้ไปตรวจเยี่ยมการส่ง
มอบวัสดุอุปกรณ์ต่อที่ อาคารปฏิบัติงานป้องกันและสาธารณภัยเทศบาลเมืองปากแพรก ซึ่งเทศบาลเมืองปากแพรก มี
จ านวน 31 หน่วย 3 เขตเลือกตั้ง รวม กปน.จ านวนทั้งสิ้น 341 คน 
 โดยนายอิทธิพร กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้รับรายงานจากส านักงาน กกต. ว่าการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ยังเป็นไปอย่างเรียบร้อย ยังไม่ประสบปัญหาอะไรในแง่การเตรียมการ ซึ่ง
ภาพรวมก็ถือว่าการเตรียมการเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ ส่วนการรายงานเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง มีการรายงานตั้งแต่มี
การประกาศวันเลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน มีเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ ทั่วประเทศ รวมแล้ว 255 เรื่อง โดยมีการร้องเรียน
ว่ากระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เงิน ให้ของ หลอกลวง ใส่ร้าย รวมทั้งการจัดมหรสพ นอกจากนั้นหากมีเหตุเกิดระหว่าง
การเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ต ารวจก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย ส่วนการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือท าให้
การเลือกตั้งไม่สุจริต ก็สามารถร้องเรียนต่อ กกต.ได้ ขณะเดียวกันก็ยังมีชุดเคลื่อนที่เร็ว และผู้ตรวจการเลือกตั้งทุก
จังหวัดที่เข้ามาควบคุมป้องกันไม่ให้มีการทุจริต ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการทุจริต สามาถแจ้งเบาะแสต่อส านั กงาน 
กกต.ได้ รวมทั้งแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เช่นกัน ทั้งนี้หากมีการร้องเรียน มีพยานหลักฐาน กกต.ก็จะด าเนินการ
สืบสวนไต่สวนตามกระบวนการต่อไป 
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 “อย่างไรก็ตามหวังว่าประชาชนจะเห็นความส าคัญของการได้ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตและโปร่งใส ก็
อยากให้ทุกคนยึดถือแนวนางนี้ เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายโดยไม่ให้ใครมาแทรกแซง เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่
ถูกต้องที่สุด ซึ่งผลสุดท้ายจะท าให้การเลือกตั้งเรียบร้อยและเป็นธรรมมากท่ีสุด โดย กกต.ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งร้อยละ 80 ซึ่งก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิจ านวนมาก หากมีการ
ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 75-80 ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจ” นายอิทธิพรกล่าว 
 ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้ ผู้บริหารส านักงาน กกต. ยังมีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์
การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้งหลายพ้ืนที่ อาทิ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ลงพ้ืนตรวจเยี่ยมการ
รับส่งวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
นอกจากนั้นในวันที่ 28 มี.ค.นี้ ที่จะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ กกต.และ
ผู้บริหารส านักงาน กกต. มีก าหนดจะลงพ้ืนที่สังเกตการณ์เลือกตั้งในหลายจังหวัด โดย นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กกต. ลงพ้ืนที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. 
ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เป็นต้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/833614 
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‘อิทธิพร’ ลุยตรวจกว่า 300 หน่วยเลือกตั้งเมืองกาญจนบุรีก่อนลั่นระฆังรู้ผลเย็นพรุ่งนี้ 
วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564, 13.47 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ส่งมอบให้กับกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ศาลา 60 พรรษา มหาราช 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี กกต.ท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานความเรียบร้อยในการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีทั้งหมด 35 หน่วย 3  เขตเลือกตั้ง รวม กปน. จ านวนทั้งสิ้น 385 
คน และหลังจากนี้ไปตรวจเยี่ยมการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ต่อที่ อาคารปฏิบัติงานป้องกันและสาธารณภัยเทศบาลเมือง
ปากแพรก ซึ่งเทศบาลเมืองปากแพรก มีจ านวน 31 หน่วย 3 เขตเลือกตั้ง รวมกปน.จ านวนทั้งสิ้น 341 คน 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/562143 
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ปธ.กกต.กลาง ลงพ้ืนที่กาญจนบุรี สังเกตุการณ์เลือกตั้ง 49 เทศบาล หลังมีข่าวท าผิด กม.เลือกตั้งหลายพื้นที่ 
สยามรัฐออนไลน์  27 มีนาคม 2564 21:02 น.  
 

 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 27 มี.ค.64 ที่ศาลา 60 พรรษามหาราชฯ ถนนริมน้ าหน้า
เมืองกาญจนบุรี นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.กลาง)พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วม
สังเกตุการณ์เรื่องการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่  กกต.กาญจนบุรี ซึ่งก าลังแจกจ่ายหีบบัตรลงคะแนน และวัสดุ
อุปกรณ์ทึ่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 49 แห่งในพื้นที่ 13 อ าเภอของ จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะ
มีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 ที่จะมาถึงนี้ 
 มีรายงานข่าวว่า สาเหตุที่นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต.กลาง พร้อมคณะเดินทางมาครั้งนี้ เพ่ือ
มาตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจสอบถามปัญหาอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่  กกต.กาญจนบุรี รวมทั้งสังเกตุการณ์
บรรยากาศการใช้สิทธิ์ออกเสียงการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 อีก 1 วัน โดยมีนายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.
กกต.กาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รอง ผอ.กกต.กาญจนบุรี และคณะร่วมให้การต้อนรับ 
 มีรายงานข่าวว่า สาเหตุที่นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต.กลาง พร้อมคณะได้ให้ความส าคัญการ
เลือกตั้งเทศบาล จ านวน 49 แห่งเป็นกรณีพิเศษ สืบเนื่องจากท่ีผ่านมา ได้รับรายงานและมีเรื่องร้องรียนเป็นจ านวนมาก
เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งกระท าผิดฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแบบโคตรโกงเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเรื่องการซื้อเสียง 
จึงเดินทางลงพ้ืนที่ จ.กาญจนบุรี จึงให้ความสนใจการเลือกตั้งของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกรณีพิเศษ โดยสั่งก าชับให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน กกต.เจ้าหน้าที่ต ารวจ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งมีหลายชุดลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือเก็บข้อมูล
ตามค าร้องเพ่ือพิจารณาความผิดต่อไป 
 รายงานข่าวแจ้งว่า การเลือกตั้งเทศบาล 49 แห่ง ของกาญจนบุรีใน แต่ละพ้ืนที่ แต่ละแห่งมีการแข่งขันที่
ชิงความได้เปรียบในเรื่องคะแนนเสียงกันอย่างดุเดือด เข้มข้นแทบจะทุกแห่ง ที่ผ่านมาก่อนวันหย่อนบัตรมีการร้องเรียน
ในเรื่องการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก  
 เทศบาลที่มีการแข่งขันดุเดือดเข้มข้นเพ่ือชิงความได้เปรียบในด้านคะแนนเสียงที่น่าจับตามอง ได้แก่ ทม.
กาญจนบุรี ทม.ปากแพรก ทต.ท่าม่วง ทต.ท่ามะขาม ทต.เอราวัณ ทต.วังศาลา ทต.วังขนาย ทต.ม่วงชุม ทต.ท่ามะกา 
ทม.ท่าเรือพระแท่น และทต.หนองลาน ทุกแห่งล้วนแข่งขันกันอย่างดุเดือดชิงความได้เปรียบจนน่าจับตามองว่ า หลัง
การเลือกตั้งผ่านพ้น น่าจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้าง 
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 บรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง 1 วัน ทีมผู้สมัครส่วนใหญ่ที่เป็นอดีตนายกฯ โดยเฉพาะบรรดาหัวคะแนน 
ผู้สนับสนุน ในทุกพ้ืนที่ต่างก็พยายามตรวจสอบข้อมูลเบื้องลึกว่า ทีมผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามจะยิง หรือยิงกระสุนดินด าใส่
ชาวบ้านจ านวนเท่าไหร่ หากรู้ข้อมูลก็จะยิงกระสุนดินด าเพ่ิมเพ่ือเกทับให้ได้คะแนนเสียงมากขึ้น จึงท าให้ชาวบ้านตาม
หมู่บ้าน ตามต าบล และอ าเภอต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยหัวคะแนนมายิงกระสุนดินด าใส่ 
 ทีมผู้สมัคร บางแห่ง มีการใช้วิชามารปล่อยข่าวสร้างความเสียหายให้แก่ทีมผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม โดยการ
ปล่อยข่าวว่า ทีมฝ่ายตรงข้ามได้ยิงกระสุนดินด าใส่ชาวบ้านแบบยกทีม ทีมละ 1,500-2,000 สูงสุดถึง 3,000 ต่อ
ครัวเรือน ท าให้ชาวบ้านหลงเชื่อว่าจะได้รับเงินซื้อเสียงตามข่าว แต่พอถึงเวลากลับไม่ได้ตามกระแสข่าว จึงท าให้
ชาวบ้านก่นด่าและไม่ลงคะแนนให้ 
 แทบทุกแห่งบรรดาหัวคะแนนที่หากินกับการเลือกตั้งเดินสายจดชื่อตามบ้านน าไปมอบให้ทีมผู้สมัครเพ่ือ
ยิงกระสุนใส่ แต่สุดท้ายก็ถูกบรรดาหัวคะแนน อม กระสุนไม่เต็มตามจ านวนท าให้ชาวบ้านต่างเอือมระอาต้องพ่ายแพ้
การเลือกตั้งไปโดยปริยาย คาดใบเหลือง ส้ม แดง และด าคงปลิวว่อนหลังการเลือกตั้งอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/230947 
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ปธ.กกต. รับมีร้องเรียน ลต.เทศบาลแล้ว 255 เรื่อง 
27 มีนาคม 2021 - 12:47 
 

 
 
ประธาน กกต. ยันพร้อมเต็มที่เลือกตั้งเทศบาล มีร้องเรียนแล้ว 255 เรื่องท่ัวประเทศ ก าชับเข้มมาตรการโควิด หวัง
ประชาชนใช้สิทธิ์ ร้อยละ75-80 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวภายหลังการลงพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี
เพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ว่า ในจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีความพร้อมอย่างเต็ม และเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ โดยได้มีการเน้นย้ าในเรื่อง
ของการรักษาระยะห่าง และการใส่หน้ากากอนามัยเพราะขณะนี้ยังอยู่ในช่วงโควิด และเน้นในการลงลายมือชื่อในการ
รับบัตรทั้ง 2 ใบ ขณะที่ทั่วประเทศก็มีความพร้อมเช่นกันและยังไม่มีรายงานปัญหาใดๆ 
 ส าหรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศขณะนี้มี 255 เรื่อง เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย เช่นให้เงิ นให้ของ 
หลอกลวงใส่ร้าย จัดมหรสพ และถ้ามีพยานหลักฐานก็จะด าเนินการไปตามข้ันตอน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ
อย่าให้ใครมาแทรกแซงเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม 
 ทั้งนี้ กกต.ได้ตั้งเป้าหมายในการออกมาใช้สิทธิของประชาชน ไว้ที่ร้อยละ 80 แต่ก็ต้องดูความตื่นตัวของ
ประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้ผลที่ออกมาก็ 
 ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้ ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงคาดหวังว่าจะ
ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 75-80 ก็พึงพอใจแล้ว 
 ส่วนของการป้องกันการทุจริตนั้น ทาง กกต.ได้มีชุดเคลื่อนที่เร็วที่ได้ท าหน้าที่อยู่ เพ่ือปราบปรามไม่ให้มี
การทุจริต แต่ถ้าหากประชาชนมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบก็สามารถแจ้งมายัง กกต. ได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_70404/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_70404/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 
 
ปธ.กกต.เผยเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลทั่วประเทศ มีร้องแล้ว 255 เรื่อง 
วันที่ 27 มนีาคม 2564 เวลา 17:50 น. 
 

 
 
กาญจนบุรี - ปธ.กกต. เผยเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลทั่วประเทศมีร้องแล้ว 255 เรื่อง ส่วนใหญ่แจกเงิน จัด
มหรสพ ส่วน จ.กาญจน์ มี 6 เรื่อง ทม.1 เรื่อง ทต.5 เรื่อง แจกเงินกับมหรสพเช่นกัน 
 วันนี้ (27 มี.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
และสังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือส่งมอบให้แก่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.
กาญจนบุรี โดยมีนายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รอง ผอ.
กกต.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี และ กกต.ประจ าเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และน าพาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ 
 จากนั้นนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและ
สังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือ ส่งมอบให้แก่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่อาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปากแพรก จ.
กาญจนบุรี รวมทั้งตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ใน
เขตพ้ืนที่ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 ทั้งนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยภายหลังว่า จากการลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้งภาพรวมในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุ รี จากการที่ได้
ไปดูการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. วานนี้ (26 มี.ค) จากการรายงานและเท่าที่เห็นด้วยตา พบว่า 
การบรรยายสรุปเพ่ือให้ กปน.ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ในวันพรุ่งนี้ (28 มี.ค.) พบสมบูรณ์แบครบถ้วน ได้มีการเน้นย้ าในประเด็นที่เราให้ความส าคัญ อย่างน้อยที่สุดช่วงนี้อยู่ใน
ยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะต้องท าให้มั่นใจว่ามีการเว้นระยะห่าง มีการใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้ง
เน้นในเรื่องของการลงลายมือชื่อลงในบัญชีรายชื่อในการรับบัตร จ านวน 2 ใบ คือ มีบัตรเลือกนายก และบัตรเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล 
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 ส่วนภาพรวมทั่วประเทศได้รับรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ประสบปัญหาในแง่เรื่องของการเตรียมการ ส าหรับพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากได้เดินทาง
ไปดูด้วยตนเองเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการอบรม กปน. ซึ่งตอนนี้ได้มาดูการส่งมอบอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง เท่าที่เห็น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งพบว่าใช้เวลาไม่มากนักเพราะปกติแล้วการมอบอุปกรณ์และการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ 
ตรวจนับความถูกต้องของบัตรจะใช้เวลายาวนานกว่า 1 ชั่วโมง แต่พบว่าการด าเนินการตรวจนับใช้เวลาประมาณ 40 
นาทีก็แล้วเสร็จ จึงแสดงให้เห็นว่า กปน.มีความเข้าในบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นการด าเนินการใน
ภาพรวมจึงเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งทาง ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานให้ทราบด้วยเช่นกันว่ายังไม่พบปัญหา
อะไรในขณะนี้ 
 เบื้องต้น มีการรายงานการซื้อสิทธิขายเสียงเข้ามาหรือไม่นั้น นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต.ตอบว่า มี 
แต่ทั้งหมดตั้งแต่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งระดับเทศบาลมาจนถึงวันนี้ มีเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ เข้ามารวมแล้ว
จ านวน 255 เรื่อง เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 63 ในวงเล็บต่างๆ มีทั้ง
ให้เงิน ให้ของ หลอกลวง ใส่ร้ายและจัดมหรศพ ซึ่งมีครบหมดทุกเรื่อง ซึ่งการร้องเรียนทั้ง 255 เรื่องนั้นเป็นการ
ร้องเรียนเข้ามาทั่วประเทศ 
 ส่วนการร้องเรียนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา จ านวน 6 เรื่อง 1 เรื่องเป็นของ
เทศบาลเมือง เกี่ยวกับเรื่องการให้เงิน อีก 5 เรื่องเป็นของเทศบาลต าบล มีทั้งเรื่องให้เงิน หาเสียงหลอกลวง และการจัด
งานมหรสพ 
 ซึ่งขอประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50 แห่ง
รัฐธรรมนูญ ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะไปเลือกตั้งกันและเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต เรื่องนี้หวังว่าท่านจะ
เห็นความส าคัญของท่านที่จะไปใช้สิทธิอย่างสุจริต และโปร่งใส ซึ่งเรามีสโลแกน “เลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมใจไปใช้สิทธิ 
อย่างสุจริต โปร่งใส” จึงอยากให้ทุกท่านยึดถือแนวทางนั้นในฐานะการไปใช้สิทธิของตัวท่านเอง ไม่ให้ใครมาแทรกแซง
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และผลสุดท้ายจะเป็นการส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม
มากที่สุด 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้นห่างเหินไปนานหลายปี ครั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้
สิทธิกี่เปอร์เซ็นต์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้ง
เป้าเอาไว้ซึ่งจะพยายามผลักดันให้ถึงจุดนั้นคือ 100 ละ 80 แต่ต้องมาดูข้อเท็จจริงด้วยว่าขณะนี้ความตื่นตัวของ
ประชาชนจะมีผลสะท้อนให้ออกมาใช้สิทธิมากน้อยเพียงใด ตอนที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเราตั้งเอาไว้ 80% แต่ผลเฉลี่ย
ออกมาได้เกือบ 75% ถือว่าน่าพอใจ และตอนเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา ผลเฉลี่ยได้ถึง 69 เกือบ 70% 
 เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลที่ถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น หวังว่าจะเป็น
อีกหนึ่งการเลือกตั้งที่ประชาชนจะมาใช้สิทธิเป็นจ านวนมากและหวังว่าหากมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ 70 -80% จะถือ
ว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจเป็นอย่างมาก 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า หลักจากมีการเลือกตั้งไปแล้วหากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกับหัวคะแนน เรื่องนี้ได้ก าชับกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง นายอิทธิพร ตอบว่า ปกติถ้าพบเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนเรื่องการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งและท าให้การเลือกตั้งไม่
สุจริตมาร้องเรียนต่อ กกต.ได้ 
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 ซึ่งขณะนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วของเราได้ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งเรามีผู้ตรวจการเลือกตั้งอยู่ทุกจังหวัดที่
จะเข้ามาดูแลควบคุมป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการไม่ให้มีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตาม ซึ่งเราท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด หวังว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราจะช่วยป้องปรามการกระท าทุจริต ถ้ามีเรื่องอะไรขอให้แจ้งให้ กกต.
ทราบ ซึ่งท่านมีหลายช่องทางที่จะแจ้ง โดยสามารถโทร.แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนหมายเลข 1444 หรือสามารถดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันตาสับปะรด โดยสามารถแจ้งเบาะแสเข้าไปในนั้นได้เลย ซึ่ง กกต.พร้อมที่จะสนับสนุน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9640000029429 
  

https://mgronline.com/local/detail/9640000029429
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ประธานกกต.เผยร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลแล้ว 255 เรื่อง 
วันที่ 27 มนีาคม 2564 เวลา 13:17 น. 
 

 
 

“ประธานกกต.”พอใจเตรียมพร้อมเลือกตั้งเทศบาลพรุ่งนี้ หวังประชาชนใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 75% เผยทั่วประเทศมี
ร้องเรียนทุจริตแล้ว 255 เรื่อง 
 ก่อนจะมีการ “เลือกตั้งนายกเทศมนตรี” และ “สมาชิกสภาเทศบาล” ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 
มี.ค.64 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. 
 วันนี้(27 มี.ค.64) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
และสังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ส่งมอบให้กับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่ศาลา 
60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใช้ในการจัดการ “เลือกตั้งนายกเทศมนตรี” และ 
“สมาชิกสภาเทศบาล” ในวันพรุ่งนี้  (28 มี.ค.64)  โดยมี  นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี กกต.ท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องรายงานความเรียบร้อยในการเตรียมความพร้อม ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง นายอิทธิพร กล่าวว่า จากที่ได้ไปดูการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเมื่อวาน 
พบว่ามีการบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ให้กับผู้ที่จะท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มี
การเน้นย้ า ในสิ่งที่ส าคัญโดยเฉพาะขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จึงเน้นย้ าในเรื่องของ
การเว้นระยะห่างการสวมหน้ากาก และเรื่องการลงลายมือชื่อการรับบัตร โดยการเลือกตั้งเทศบาล ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะ
ได้รับบัตร 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา 
 ในส่วนภาพรวมทั้งประเทศ ได้รับรายงานว่า การเตรียมการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การรับมอบ
อุปกรณ์กรรมการประจ าหน่วยท าได้อย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เป็นอย่างดี ดังนั้น
ภาพรวมการเตรียมงานจึงเป็นที่น่าพึงพอใจ 
 ส่วนเรื่องการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง นับแต่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาล จนถึงปัจจุบัน มีเรื่อง
ร้องเรียนทั่วประเทศทั้งสิ้น 255 เรื่อง เป็นการร้องทั้งเรื่องการให้เงิน ให้ของ หลอกลวง การจัดมหรสพ ซึ่งเฉพาะที่
จังหวัดกาญจนบุรี มี 6 เรื่อง 1 เรื่องเป็นของเทศบาลเมือง เป็นการร้องว่ามีการให้เงิน ส่วนอีก 5 เรื่องเป็นของเทศบาล
ต าบล มีทั้งให้เงินหาเสียงหลอกลวง และจัดมหรสพ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกกต.ตั้งเป้ าไว้ 
ว่าอยากให้มีการมาใช้สิทธิ์ 75-80% 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473700 
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กกต.เผยมีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลแล้ว 255 เรื่อง 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 16:04 น. 
 

 
 
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยมีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลแล้ว 255 เรื่อง - อาจารย์ ม.ราชภัฏ
ราชนครินทร์ แจ้งความถูก ส.ส.พปชร. ท าร้ายร่างกาย คาดเหตุไม่พอใจช่วยคู่แข่งหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 
ผู้เสียหายลั่นด าเนินคดี-จริยธรรมนักการเมือง 
 27 มี.ค. 2564 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่านายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) กล่าวภายหลังการลงพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาล ว่า ในจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีความพร้อมอย่างเต็ม และ
เป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ โดยมีการเน้นย้ าในเรื่องของการรักษาระยะห่าง และการใส่หน้ากากอนามัย เพราะขณะนี้ยังอยู่
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเน้นย้ าการลงลายมือชื่อในการรับบัตรทั้ง 2 ใบ ขณะที่ทั่วประเทศก็มีความพร้อม
เช่นกันและยังไม่มีรายงานปัญหาใดๆ 
 ส าหรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศขณะนี้มี 255 เรื่อง เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ให้เงินให้ของ 
หลอกลวงใส่ร้าย จัดมหรสพ และถ้ามีพยานหลักฐานก็จะด าเนินการไปตามข้ันตอน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ
อย่าให้ใครมาแทรกแซงเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม 
 ทั้งนี้ กกต.ตั้งเป้าหมายว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิร้อยละ 80 แต่ก็ต้องดูความตื่นตัวของประชาชนใน
ช่วงเวลานี้ด้วย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้ผลที่ออกมาก็ไกล้เคียงกับเป้าที่ ตั้งไว้ ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงคาดหวังว่าจะออกมาใช้สิทธิร้อยละ 75-80 ก็พึงพอใจแล้ว 
 ส่วนของการป้องกันการทุจริต กกต.ได้มีชุดเคลื่อนที่เร็วที่ได้ท าหน้าที่เพ่ือป้องปรามไม่ให้มีการทุจริต แต่
หากประชาชนมีเรื่องจะแจ้ง ก็สามารถแจ้งมายัง กกต. ได้ 
 
อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2021/03/92297

https://prachatai.com/journal/2021/03/92297
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กกต.พร้อมเลือกตั้งเทศบาลพรุ่งนี้ 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 
 

 
 
 กกต. ลงพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจการแจกอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันพรุ่งนี้ เผยภาพรวมทั่วประเทศจนถึงขณะนี้ มีเรื่องร้องเรียน 255 เรื่อง ทั้งฝ่าฝืน
กฎหมาย, ให้ของ, แจกเงิน, ใส่ร้าย 
 ประธาน กกต. ย้ าประชาชน บัตรเลือกตั้ง มี 2 ใบ สีม่วงส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” 
และ สีชมพู ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ 75 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เชิญชวน
ประชาชนออกมาใช้สิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เลือกคนดี มาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/475670 
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เลือกตั้งเทศบาลเริ่มแล้ว "ประธาน กกต." ตรวจความพร้อม เผยยอดร้องเรียน 289 เรื่อง 
28 มีนาคม 2564  
 

 
 
ประธานกกต.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเทศบาล ที่จ.กาญจนบุรี ม่ันใจเลือกตั้งเรียบร้อย เหตุไม่มีสิ่งบ่งชี้-น่ากังวล 
เผยยอดร้องเรียนทุจริตรวม 289 เรื่อง 
 เมื่อเวลา 07.35 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ เดินทาง
ไปตรวจความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็นตามมาตรการควบคุม
ป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) ที่ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 
4-5 เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม 
 โดยนายอิทธิพร กล่าวว่า การตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยในพ้ืนที่จ.กาญจนบุร ทั้ง 425 
หน่วย นั้นมีความพร้อมและเร่ิมการลงคะแนนแล้วทั้งนี้ไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีความน่ากังวล อย่างไรก็ดีวันเลือกตั้งที่อยู่ใน
ภาวะโควิด-19 ขอให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัย  ก่อนการใช้สิทธิ์และปฏิบัติตามมาตรการ อย่างไรก็ดีตน
ขอให้ประชาชนช่วยดูแลการเลือกตั้งและแจ้งเบาะแสการทุจริต ทั้งนี้ล่าสุดมีการแจ้งเรื่องร้องเรียน  จ านวน 289 เรื่อง 
โดย 108 เรื่อง เป็นเรื่องหาเสียง หลอกลวง และ 110 เรื่อง เป็นเรื่องให้เงินกับชุมนุม สาธารณะ หรือบุคคล และอีก 71 
เรื่อง เป็นเรื่องอ่ืนๆ ทั้งนี้กกต. จะตรวจสอบตามกระบวนการต่อไป 
 "ส าหรับพ้ืนที่จ.กาญจบุรี พบมีเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง พบเรื่องร้องเรียนให้เงิน ซื้อเสียง ของเทศบาลเมือง 1 
เรื่อง และเทศบาลต าบล พบเป็นเรื่องให้เงิน ซื้อเสียงและหาเสียงหลอกลวง รวมถึงมหรสพรื่นเริง  จ านวน 5 เรื่อง" นาย
อิทธิพร กล่าว 
 ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 13 อ าเภอ จ านวน 98 ต าบล จ านวน 959 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนประมาณ 627,778 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต รวมทุก
อ าเภอมีผู้สมัครนายก จ านวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจ านวน 1,290 คน.  
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929583 
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“อิทธิพร” ตรวจหน่วยเลือกตั้งเทศบาล เข้มป้องกันแพร่เชื้อโควิด 
28 Mar 2021 09:48 น. 
 

 
 
ประธาน กกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี เข้มมาตรการแพร่เชื้อโควิด-19 
 วันที่ 28 มี.ค.2564 เวลา 07.35 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ให้เป็นตาม
มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโควิด -19 หน่วยแรก ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม  
 จากนั้น เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งต่างๆในเขตพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่ามะขาม เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
อ าเภอท่าม่วง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าม่วง และ อ าเภอท่ามะกา ประกอบด้วยเทศบาลต าบลท่ามะกา แล ะ
เทศบาลต าบลดอนขม้ิน  
  ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 13 อ าเภอ จ านวน 98 ต าบล จ านวน 959 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนประมาณ 627,778 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต รวมทุก
อ าเภอมีผู้สมัครนายก จ านวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจ านวน 1,290 คน. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/473750 
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“อิทธิพร” เผยการเลือกตั้งกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก าชับ ปชช.สวมหน้ากากอนามัยพร้อมเว้น
ระยะห่าง เตือนคนไม่เข้าใช้สิทธิให้แจ้งสาเหตุ 
28 มีนาคม 2021 - 09:13 
 

 
 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยการ
จัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีให้เป็นตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อของโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) หน่วยแรก ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 -5 เทศบาล
ต าบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียน
บ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม 
 นายอิทธิพล กล่าวว่า หน่วยการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเริ่มเปิดการเลือกตั้งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยไร้สิ่งที่ต้องกังวลทั้งนี้เนื่องจาก อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ก าชับประชาชนที่มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งสวมใส่หน้ากากอนามัย ให้เรียบร้อย และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ 
 โดยทางหน่วยการเลือกตั้ง ได้จัดจุดคัดกรองประชาชนโดยมี อสม. เป็นผู้ดูแลคอยตรวจวัดอุณหภูม และ
น าเจลแอกอฮอล์มาวางไว้ให้ประชาชน 
 ทั้งนี้นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ขอให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลว่ามีการท าผิดการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะ
เป็นหน้าที่ของทุกคน พร้อมฝากถึงผู้ไม่สามารถเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก็จะต้องยื่นแจ้งสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้สิทธิ
เลือกตั้งผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งด้วยตนเองที่ส านักทะเบียนที่มีชื่อยู่ ส่งแจ้งทางไปรษณีย์ หรือดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น Smart Vote 
“อิทธิพร” ตรวจความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสภาเทศบาล กาญจนบุรี ให้เป็นไปตามมาตการควบคุม  
โควิด-19 
 เมื่อเวลา 07.35 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจ
ความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็นตามมาตรการควบคุมป้องกันการ
แพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) หน่วยแรกณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 
4-5 เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 
 
 
 โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
กาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม
เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนน และร่วมกัน
ยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนที่จะเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งต่างๆในเขตพ้ืนที่ 3 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่ามะขาม เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยนและเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าม่วง และ อ าเภอท่ามะกา ประกอบด้วยเทศบาลต าบลท่า
มะกา และเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
 ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 13 อ าเภอ จ านวน 98 ต าบล จ านวน 959 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากร ประมาณ 895,525 คน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนประมาณ 627,778 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต รวมทุก
อ าเภอมีผู้สมัครนายก จ านวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจ านวน 1,290 คน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_70738/ 
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"ปธ.กกต." ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งเทศบาล เมืองกาญจน์ 
สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2564 10:24 น.  
 

 
 
 วันที่ 28 มี.ค.64 เมื่อเวลา 07.35 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็นตามมาตรการ
ควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) หน่วยแรก ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 
2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม 
 โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
กาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม
เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนน และร่วมกัน
ยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนที่จะเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งต่างๆในเขตพ้ืนที่ 3 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่ามะขาม เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน และเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าม่วง และ อ าเภอท่ามะกา ประกอบด้วยเทศบาลต าบลท่า
มะกา และเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
 ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 13 อ าเภอ จ านวน 98 ต าบล จ านวน 959 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนประมาณ 627,778 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต รวมทุก
อ าเภอมีผู้สมัครนายก จ านวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจ านวน 1,290 คน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/230996 
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ประธาน กกต.ชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง "ส.ท.-นายกเทศมนตรี" 
 

 
 
ประธาน กกต.ชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง  "ส.ท.-นายกเทศมนตรี" เผยเรื่องร้องเรียน 289 เรื่อง  
 เมื่อเวลา 07.35 น.  วันที 28 มี.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) 
พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็นตาม
มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) หน่วยแรก ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขต
เลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิด
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม 
 ประธาน กกต. กล่าวว่า  เท่าที่เห็นดูเรียบร้อยดี  อยากให้ผู้ใช้สิทธิสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เรา
มี อสม. อ านวยความสะดวกในเรื่องหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย  ขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิมาก ๆ  
ถ้าผู้มีสิทธิไม่สามารถมาใช้สิทธิได้ก็สามารถแจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิ ทั้งนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศจ านวน  289 
เรื่อง โดย 108 เรื่อง เป็นการหาเสียงโดยการหลอกลวง ส่วนอีก  110 เรื่องเป็นการให้เงินชุมชน สาธารณชน บุคคล ที่
เหลือเป็นเรื่องรื่นเริง มหรศพ  ส าหรับ จ.กาญจนบุรี มี 6 เรื่องร้องเรียน 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/79644 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.newtv.co.th/news/79644


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
 
ประธาน กกต. พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่หลายจังหวัดตรวจความเรียบร้อยเลือกตั้งเทศบาล 
ไทยรัฐออนไลน์  28 มี.ค. 2564 11:26 น. 
 

 
 
ประธาน กกต. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ในหลายจังหวัด ตรวจความเรียบร้อยเปิดหีบ “เลือกตั้งเทศบาล” ก่อนปิดหีบ 
5 โมงเย็น 
 วันที่ 28 มี.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตรงกับวันเลือกตั้งเทศบาล ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 07.35 น. ที่ผ่านมา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางไปตรวจความ
เรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็นตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่
เชื้อของโรคโควิด-19 หน่วยแรก ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 เทศบาลต าบลท่ามะขาม 
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขต
เลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์การ
เปิดการออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่จะเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่ามะขาม เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน และเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าม่วง และ อ.ท่ามะกา ประกอบด้วยเทศบาลต าบลท่ามะกา และ
เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 13 อ าเภอ จ านวน 98 ต าบล จ านวน 959 หมู่บ้าน มี
จ านวนประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนประมาณ 627,778 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 5  เขต 
รวมทุกอ าเภอมีผู้สมัครนายก จ านวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจ านวน 1,290 คน 
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 ในเวลาใกล้เคียงกันที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่ม
ไทย ที่ปรึกษา นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ นายพัฒนะพงษ์ กัลประวิทย์ ผู้ตรวจการ นายศรัณยู อาทิต
ยศรัณยากร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธนฤต นาคจารุพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มี นายประเวศ ไทยประยูร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายบุณณรงค์ กวีพันธ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชี้แจงความพร้อมและรายงานผลการปฏิบัติ รวมทั้งรายงานความพร้อมของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หน่วย
เลือกตั้งที่ 8 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 และหน่วยเลือกตั้งที่ 11 ต.มะขามเตี้ย การเลือกตั้งเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 ต่อมาในเวลา 08.00 น. ที่ จ.นครปฐม ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา 
เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายแสนผิน สุขี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวี
ระ ยี่แพร่ ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 2 และคณะ ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศาลาแดงร่วมใจ หมู่ที่ 2 , หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศาลา
พอเพียง หมู่ที่ 3, หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 7 ต.สามควายเผือก ต.สามควายเผือก เทศบาลเมืองสามควาย
เผือก จ.นครปฐม และการลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครปฐม ณ เขตเลือกตั้ง
ที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ศาลาสัจจธรรม, เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ประร าหน้าศาลากตัญญูธรรม ต.พระปฐม
เจดีย์ อ.เมืองนครปฐม โดยมี นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดนครปฐม นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอ าเภอเมืองนครปฐม และพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ร่วมลงพ้ืนที่และให้การต้อนรับ. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2058921 
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วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564, 13.24 น. 
‘ประธาน กกต.’ ลงพ้ืนที่กาญจนบุรี ตรวจเลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 
‘ประธาน กกต.’ลงพ้ืนที่กาญจนบุรี ตรวจเลือกตั้งเทศบาล 
 28 มีนาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจ
ความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็นตามมาตรการควบคุมป้องกันการ
แพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) หน่วยแรก ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 
4-5 เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม โดยมีนายขวัญเพชร ถนอมนาม 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การ
ต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนน และร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ 
 จากนั้นเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งต่างๆในเขตพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่ามะขาม เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอ
ท่าม่วง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าม่วง และ อ าเภอท่ามะกา ประกอบด้วยเทศบาลต าบลท่ามะกา และเทศบาล
ต าบลดอนขม้ิน 
 ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 13 อ าเภอ จ านวน 98 ต าบล จ านวน 959 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนประมาณ 627,778 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต รวมทุก
อ าเภอมีผู้สมัครนายก จ านวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจ านวน 1,290 คน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/562285  
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28 มี.ค. 2564  
ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อยการจัดหน่วย
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้เป็นตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัส
โคโรนา (โควิด 2019) หน่วยแรก ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 เทศบาลต าบลท่า
มะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียน
บ้านหัวหิน เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลต าบลท่ามะขาม โดยมีนายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  ,นายสมยศ บุญทาน รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง ร่วมสังเกตการณ์การเปิด
การออกเสียงลงคะแนน  ก่อนที่จะเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งต่างๆ  ในเขต
พ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่ามะขาม เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน และ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าม่วง และ อ าเภอท่ามะกา ประกอบด้วยเทศบาล
ต าบลท่ามะกา และเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
 จังหวัดกาญจนบุรี  มีจ านวนทั้งสิ้น 13 อ าเภอ จ านวน 98 ต าบล จ านวน 959 หมู่บ้าน  มีจ านวน
ประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวนประมาณ 627,778 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต รวมทุก
อ าเภอมีผู้สมัครนายก จ านวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจ านวน 1,290 คน 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210328110913821  
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กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาลไร้ปัญหา ร้องเรียนแล้ว 289 เรื่อง ชลบุรีมากที่สุด 
28 มี.ค. 2564 13:18  
 

 
 
ปธ.กกต.พอใจภาพรวมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล ทั่วประเทศ เผยมีเรื่องร้องเรียนแล้ว 289 เรื่อง 
"จรุงวิทย์" ช่วยเสริมภาพรวมเรียบร้อย ไร้ปัญหา ชลบุรีร้องเรียนมากที่สุด 
 วันนี้(28มี.ค.) ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกกต. และกกต. ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามหน่วยต่างๆทั่วประเทศซึ่งจะเปิด
การลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น โดยนายอิทธิพร เดินทางไปตรวจความเรียบร้อย การลงคะแนนเสียงใน
พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพบว่าผู้มีสิทธิ์ต่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย พร้อมกับกล่าวว่า การเลือกตั้งอยู่ในสภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอยากให้ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์สวม
หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง ตอนรอใช้สิทธิ์และเมื่อไปใช้สิทธิ์ขอให้เปิดหน้ากากแสดงตนต่อกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในช่องลงลายมือชื่อให้ถูกต้องรับบัตรและกาหมายเลขผู้สมัครที่ตนต้องการรวมทั้งหย่อนบัตร
ลงในหีบบัตรให้ถูกต้องเพราะจะมีหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและหีบบั ตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
นอกจากนี้ขอให้ช่วยกันสอดส่องการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่กกตก็ได้มีการจัดชุด
เคลื่อนที่เร็วและผู้ตรวจการเลือกตั้งคอยดูแลอยู่ อย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้
ขอให้มีการแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ซึ่งสามารถแจ้งได้หลายช่องทาง ทั้งแจ้งได้ด้วยตนเองที่ส านักทะเบียน ที่ตนมีชื่อ
อยู่หรือมอบผู้อ่ืนไปแจ้งหรือแจ้งทางไปรษณีย์หรือผ่าน Application Smart ฉลาดเลือกบนสมาร์ทโฟน จึงขอเชิญชวน
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยการเลือกตั้งที่ใกล้ตัวและเป็นการรักษาสิทธิ์ในฐานะพลเมืองดี 
อย่างไรก็ตามในส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้มีเพ่ิมเข้ามาจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 289 เรื่องโดย 108 เรื่องเก่ียวกับการหาเสียง
ด้วยการหลอกลวง 110 เรื่องเป็นเรื่องของการให้เงินกับชุมชนหรือบุคคลอ่ืนที่เหลือเป็นเรื่องอ่ืนๆซึ่งกกต.อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด้านนาย ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
กล่าวว่า พบว่าประชาชนมีความตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่เปิดหน่วยลงคะแนนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีโดยทั้ ง 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยเป็นอย่างดีและในจังหวัดนครปฐมขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเพียง 2 เรื่องเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการติดป้ายหาเสียง 
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 ขณะที่นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต. ก็ได้เดินทางไปสังเกตการลงคะแนนเลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีและ
ได้ใช้สิทธิ์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 61 ต าบลสวนใหญ่-ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณทางเท้าหน้าปั้มแก๊ส 
ปตท. จังหวัดนนทบุรี ด้วย 
 ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงสรุปภาพรวมการเปิดหีบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
(ส.ท.) และนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยเลือกตั้ง
สามารถเปิดเลือกตั้งได้หมด ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ลงคะแนนได้ 
จนถึงเวลา 17.00 น. และหลังจากปิดหีบการเลือกตั้ง จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน แต่การนับคะแนนการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ อาจจะต้องใช้เวลานับคะแนนมากกว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เนื่องจากจะต้องมีสม าชิก
ส.ท.ที่ได้รับการเลือกตั้งถึงเขตละ 6 คน 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส าหรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 289 เรื่อง 
แบ่งเป็นเทศบาลต าบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 83 เรื่อง เทศบาลนคร 6 เรื่อง โดยจังหวัดที่มีค าร้องมากที่สุด คือ
จังหวัดชลบุรี 20 ค าร้อง ส่วนเหตุที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด เกี่ยวข้องกับมาตรา 65 ( 5) ของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น คือ การหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความ
เท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร จ านวน 108 ค าร้อง ส าหรับมาตรา 65 (1) เกี่ยวกับการจัดท า ให้ 
เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงิน จ านวน 72 ค าร้อง 
นอกจากนี้เมื่อคืนวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา หรือที่เราเรียกว่าคืนหมาหอนนั้น ได้รับแจ้งจากทางผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุด
เคลื่อนที่เร็วและชุดหาข่าวของกกต. ซึ่งการแจกเงินที่จังหวัดระยอง รวมทั้งเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและด าเนินการอยู่ 
 ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดผู้ที่เห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยในส่วน
ของกกต.หากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครท าให้ท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โปร่งใส และหากพบว่ามีพยานหลักฐานทาง
กกต.จังหวัดจะด าเนินการรับเป็นเรื่องร้องคัดค้าน เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของสถิติการรับสายด่วน 1444 ของกกต.ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -
27 มีนาคม มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจ านวน 6,568 สาย โดยประเด็นค าถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการ
ตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้ง การร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง และการใช้เอกสารยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม ตนขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลฯ เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และ
หน้าที่ของทุกคนที่จะมาช่วยเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ในท้องถิ่น 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000029570 
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บรรยากาศเลือกตั้งนายกเล็ก-สท. เมืองคนดี ช่วงเช้าคนใช้สิทธิบางตา 
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564, 11.21 น. 
 

 
 
 สุราษฎร์ธานี-บรรยากาศเลือกตั้งนายกเล็กและ สท.เมืองคนดี ช่วงเช้าคนใช้สิทธิบางตา ขณะเจ้าหน้าที่ยัง
คุ้มเข้มป้องกันโควิด-19 บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีวันนี้ (28 มี.ค. 64) ทุกหน่วยเลือกตั้งมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยบรรยากาศการลงคะแนนเสียง
ช่วงเช้ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิกันค่อนข้างบางตา  คาดว่าในช่วงสายๆถึงบ่ายจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิกันเพิ่มข้ึน 
และท่ีหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนศริมิลินท์อนุสรณ์ ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนายธวัชชัย เทอดเผ่า
ไทย กรรมการการเลือกตั้งได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความเรียบร้อยที่หน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง จากการ
ตรวจสอบพบว่ามีหลายจุดที่ค่อนข้างล่อแหลมเช่น หน่วยเลือกตั้งใช้ผ้าบังแดด (สแลนด์สีด า) ที่ทะลุจากด้านหลังได้จึงสั่ง
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขป้องกันการทุจริต 
 ขณะเดียวกันนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
ในการกระท าความผิดกฎหมาย ตอนนี้มีแต่เสียงบอกกล่าวถึงการซื้อสิทธิขายเสียงแต่ยังไม่มีหลักฐาน จึงขอให้ผู้รู้
เบาะแสส่งหลักฐานมาที่เจ้าหน้าที่ กกต.พร้อมด าเนินคดี หรือพบเห็นก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่ อเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และฝ่ายปกครองได้โดยตรง และมีการร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียงและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เข้ามาบ้าง ทาง กกต.
ได้ส่งทีมลงเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานในการซื้อสิทธิขายเสียงและเรื่องการทุจริตการเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนพ่ีน้อง
ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆให้ถึงร้อยละ 70-80 และคาดว่าน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณเวลา 
20.00 น. 
 ส าหรับพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 93,597 คน แบ่งเป็นชาย 43,113 คน หญิง 
50,484 คนโดยมีผู้ลงสมัครชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีครั้งนี้จ านวน 4 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 
นายประเสริฐ บุญประสพ กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า /หมายเลข 2 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ทีมคนดี / หมายเลข 3 นาย
ณัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ทีมคนรุ่นใหม่ และหมายเลข 4 นายพีรพล นันทวงศ์ ทีมรักษ์บ้านดอน. 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/region/228176 
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วันที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 10:45 น. 
ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นกันอย่างคึกคัก 
 

 
 
 ขณะที่ โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ ถนนวัดโพธิ์ -บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย
ธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เดินทางลงพ้ืนที่ ไปตรวจดูความพร้อมการเปิดหน่วยเลือกตั้งและ
การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศรัณยู อาทิตยศรัณยา
กร ผู้อ านวยการ?ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับซึ่งในบริเวณนี้มีหน่วยเลือกตั้ง
ถึง 8 หน่วย โดยทุกหน่วยมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้า และแต่ละหน่วยเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย มี
เจ้าหน้าที่ อสม.ประจ าจุดคัดกรอง และมีแอลกอฮอล์ให้ผู้ใช้สิทธิ์ท าความสะอาดมือก่อนเข้าใช้สิทธิ์ และขอความร่วมมือ
ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าหน่วย 
 นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้งเทศบาลมีเรื่องร้องเรียนเข้า
มาเรื่อยๆบ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแข่งขันของผู้สมัคร คงจะท าหลังเลือกตั้งแล้ว ถ้าไม่มีการร้องเรียนหรือยื่นค า
ร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศนมตรีภายใน  30 วัน จะประกาศผลก่อน ถ้ามีเรื่องร้องเรียน
จะประกาศผลภายใน 60 วัน แต่การประกาศผลไม่ใช่ว่าเป็นแล้วนะ เพราะประกาศผลก็ท างานไปถ้าการสอบสวนมี
ความผิดก็สอยทีหลัง 
 ทั้งนี้ มีร้องเรียนเรื่องป้ายและการเรื่องการปฏิบัติงานต่างๆ ตนก าลังให้เข้มข้นเรื่องการทุจริต อยากให้หา
ในส่วนทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งการท างานในสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆ การซื้อเสียงมีแต่พูดยังไม่มีหลักฐานตอนนี้
ต้องการที่สุดคือหลักฐาน ขอให้ช่วยหาหลักฐานมา เพราะถ้ามีหลักฐาน กกต.จะด าเนินคดีตามกฎหมายทันที ส าหรับใน
ส่วนของท้องถิ่นถ้าพบเห็นการกระท าผิดให้แจ้งต ารวจและฝ่ายปกครองด าเนินคดีอาญาได้ ในส่วนกฎหมายการเลือกตั้ง
แจ้งในส่วน ผอ.กกต.จังหวัดหรือผู้ตรวจการเลือกตั้ง อย่างไรขอให้มีหลักฐาน กกต.จะน าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่ง
หลังเลือกตั้งการประกาศผลต้องไม่มีการผิดพลาด รวมทั้งการสรุปรวมคะแนนประจ าหน่วย 
 นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า กกต.ให้ความส าคัญเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างมาก การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีถือเป็นการเลือกตั้งที่ส าคัญอยากให้ออกมาให้สิทธิให้มาก ขณะนี้ดูการติดตั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่มีความเรียบร้อยดี การตรวจติดตามวันนี้ยังไม่มีอะไรเพราะได้เตรียมความพร้อมมาเป็นเดือนแล้ว และครั้ง
นี้ กกต.ได้ให้ความส าคัญกับประธานและกรรมการประจ าหน่วย เราอบรมเข้มมาตั้งแต่เลือกตั้ง อบจ.เน้นการปฏิบัติให้
มากเกิดผิดพลาดน้อย เลือกตั้ง อบจ.ได้ถอดบทเรียนมาแก้ปัญหาเทศบาลและจะเอาบทเรียนทั้ง  2 ครั้งไปใช้เลือกตั้ง 
อบต.สรุปสุดท้ายน าบทเรียนเลือกตั้ง อบจ.เทศบาลและอบต.มาสรุปเป็นแนวทางในการเลือกตั้งต่อไป 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649026  

https://www.posttoday.com/politic/news/649026
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28 มี.ค. 2564 
กกต. กลาง ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.กลาง ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
          เช้าวันนี้ (28 มี.ค. 64) ที่โรงเรียนศรีมิลินทร์ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 8 หน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่หน่วย
ที่ 6-13 ของเขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้า ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมารอลงคะแนนเสียง
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ก่อนที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะเปิดให้มีการลงคะแนน  ท าให้บรรยากาศการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างคึกคัก โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีบาล จ านวน 40 แห่ง แบ่งเป็นการเลือกตั้ง
นายกเทศบาลนคร จ านวน 2 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 3 แห่ง และเทศบาลต าบล จ านวน 35 แห่ง 
           ด้าน นายธวัชชัย เทิดเป่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเลือกตั้งเทศบาลนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกเทศบาล ทางกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริง และก่อนที่จะ
เดินทางมาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าตรวจความพร้อมในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานีใน
วันนี้ ซึ่งเห็นว่าที่สุราษฎร์ธานีมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก  ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่การเลือกตั้งนายก
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2,472 แห่งทั่วประเทศ ได้มีการร้องเรียนเข้ามายัง กกต.บางแล้ว ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าด าเนินการตรวจสอบ เพราะกฎหมายใหม่เมื่อเลือกตั้งนายกเข้าไปแล้วมีการร้องเรียน ทาง กกต. ก็
สามารถที่จะด าเนินการได้ตามกฎหมายตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง และหลังจากท่ีมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีไป
แล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก็จะด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศจ านวน
กว่า 5,300 แห่งต่อไป 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210328105529815  
 
 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210328105529815
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เลือกตั้งนายก –สท. เทศบาลนครสุราษฎร์ยังไม่คึกคักคนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ 
28 มี.ค. 2564 10:17 

 
 
สุราษฎร์ธานี - เลือกตั้งนายกเล็ก - สท.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่คึกในช่วงเช้ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิบางตา 
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคุ้มเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ส าหรับบรรยากาศการเลือกตั้งนายกและ
 สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ก่อนถึงเวลาเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หรือ สท. และ
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พบว่าในช่วงเช้าการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่คึกคักเท่าที่ควร ประชาชนต่างก็ทยอย
มาใช้สิทธิ์ โดยนายธวัชชัย เทอกเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้งได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความเรียบร้อยที่หน่วยเลื อกตั้ง
โรงเรียนศริมิรินท์นุสรณ์ ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 นายธวัชชัย กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติในการกระท าความผิดกฎหมาย ตอนนี้มีแต่เสียง
บอกกล่าวถึงการซื้อสิทธิขายเสียงแต่ยังไม่มีหลักฐาน จึงขอให้ผู้รู้เบาะแสส่งหลักฐานมาที่ เจ้าหน้าที่ทาง กกต.พร้อม
ด าเนินคดี หรือพบเห็นก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายปกครองได้โดยตรง ซึ่งขณะนี้ก็มีการ
ร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียงและการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เข้ามาบ้าง ซึ่งตนเองได้ส่งทีมลงเก็บข้อมูลและ
พยานหลักฐานในการซื้อสิทธิขายเสียงและเรื่องการทุจริตการเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกัน
ให้มากๆเหมือนสมัยตนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิกันถึงร้อยละ 70-80 และ 
คาดว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการหลังปิดหีบแล้ว 20.00 น. 
 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดตั้งจุดคัดกรอง
ตรวจวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าพ้ืนที่คูหาเลือกตั้ง ส่วนบรรยากาศการลงคะแนนเสียงช่วงเช้ามีประชาชน
ออกมาใช้สิทธิกันบางตา ซึ่งคาดว่าในช่วงสายๆถึงบ่ายจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิกันเพิ่มข้ึน 
 ส าหรับพ้ืนที่นครสุราษฎร์ธานีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 93,597 คน แบ่งเป็นชาย 43,113 คน หญิง 
50,484 คนโดยมีผู้ลงสมัครชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นาย
ประเสริฐ บุญประสพ กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า หมายเลข 2 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ทีมคนดี หมายเลข 3 นายณัฐพงษ์ 
เตี่ยมังกรพันธุ์ ทีมคนรุ่นใหม่ หมายเลข 4 นายพีรพล นันทวงศ์ ทีมรักษ์บ้านดอน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/south/detail/9640000029523 
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“เลขากกต.” เผยภาพรวมเลือกตั้งเทศบาลเช้านี้เรียบร้อย ไร้ปัญหา พบร้องเรียนแล้ว 289 เรื่อง 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 - 11:49 น. 
 

 
 
“เลขากกต.”เผยภาพรวมเลือกตั้งเทศบาลเช้านี้เรียบร้อย ไร้ปัญหา พบร้องเรียนแล้ว 289 เรื่อง 
 เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 28 มีนาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการกกต. แถลงสรุปภาพรวมการเปิดหีบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ถ.) และนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวม
การเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถเปิดเลื อกตั้งได้หมด ไม่พบ
ปัญหาหรืออุปสรรค โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนได้ จนถึงเวลา 17.00 น. และหลังจากปิด
หีบการเลือกตั้ง จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน แต่การนับคะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้ อาจจะต้องใช้เวลานับคะแนน
มากกว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เนื่องจากจะต้องมีสมาชิกส.ท.ที่ได้รับการเลือกตั้งถึงเขตละ 6 คน 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส าหรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 289 เรื่อง แบ่งเป็นเทศบาล
ต าบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 83 เรื่อง เทศบาลนคร 6 เรื่อง โดยจังหวัดที่มีค าร้องมากที่สุด คือจังหวัดชลบุรี 20 ค า
ร้อง ส่วนเหตุที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด เกี่ยวข้องกับมาตรา 65 ( 5) ของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น คือ การหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจ
ผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร จ านวน 108 ค าร้อง ส าหรับมาตรา 65 (1) เกี่ยวกับการจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงิน จ านวน 72 ค าร้อง นอกจากนี้เมื่อคืนวันที่ 
27 มีนาคมที่ผ่านมา หรือที่เราเรียกว่าคืนหมาหอนนั้น ได้รับแจ้งจากทางผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดหา
ข่าวของกกต. ซึ่งการแจกเงินที่จังหวัดระยอง รวมทั้งเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดมหาสารคาม 
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและด าเนินการอยู่ 
 ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดผู้ที่เห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยในส่วน
ของกกต.หากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครท าให้ท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โปร่งใส และหากพบว่ามีพยานหลักฐานทาง
กกต.จังหวัดจะด าเนินการรับเป็นเรื่องร้องคัดค้าน เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของสถิติการรับสายด่วน 1444 ของกกต.ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -
27 มีนาคม มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจ านวน 6,568 สาย โดยประเด็นค าถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการ
ตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง การร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง และการใช้เอกสารยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม ตนขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลฯ เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นสิทธิและ
หน้าที่ของทุกคนที่จะมาช่วยเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ในท้องถิ่น 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2645902 
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"กกต." ด าเนินคดี "คนทุจริต-แจกเงินซื้อเสียง" ที่จ.มหาสารคาม ยังพบอีกหลายพ้ืนที่ 
28 มีนาคม 2564  
 

 
 
กกต. เผย ภาพรวมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศ ยังเรียบร้อย พบเรื่องร้องเรียน 
289เรื่อง สั่งด าเนินคดี คนแจกเงิน ที่จ.มหาสารคาม 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศทั้งหมด 37,014หน่วย จาก 2,472เทศบาล และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 18.7
ล้านคน ว่า ตั้งแต่เปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้งเวลา 
17.00 น. คาดว่าจะท าได้ไม่เร็ว และทราบผลช้ากว่าปกติ ส าหรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศขณะนี้มีทั้งหมด 289เรื่อง 
แบ่งเป็นเทศบาลต าบล190เรื่อง เทศบาลเมือง 83 เรื่อง เทศบาลนคร 16เรื่อง ส่วนใหญ่พบว่า เป็นเรื่องที่บังคับ ขู่เข็ญ 
ใช้อิทธิพลข่มขู่คุกคาม จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม ตาม ม.65(5) ทั้งหมด 108ค าร้อง และเรื่องเกี่ยวกับเสนอให้เงิน 
จ านวน 72ค าร้อง และพบว่า จังหวัดชลบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 20เรื่อง 
 "คืนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคืนหมาหอน ได้รับแจ้งการกระท าความผิด แจกเงินที่ จ.ระยอง จ.นครศรีธรรมราช 
และ จ.มหาสารคาม โดยในพ้ืนที่ จ.มหาสารคาม ได้ให้ต ารวจด าเนินคดีแล้วเพราะเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งผู้พบเห็น
เหตุการณ์สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ และหากมีพยานหลักฐานที่พบการไม่สุจริต กกต.จังหวัดก็จะท าเรื่องขึ้นมาเพ่ือ
ไต่สวนใบเหลืองใบแดงต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้ง7วัน และหลังวัน
เลือกตั้ง7วัน โดยจะเริ่มเปิดในวันที่ 29มี.ค. ถึง 4 เมษายน" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว. 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929595 
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กกต. เผยเปิดหีบเลือกตั้ง พบร้องเรียน 289 เรื่อง 
28/03/2564 11:04 
 

 
 
กทม. 28 มี.ค.-กกต. เผยเปิดหีบเลือกตั้ง ส.ท.-นายกเทศมนตรี เรียบร้อย พบร้องเรียน 289 เรื่อง แจกเงินคืนหมา
หอน ระยอง-นครศรีฯ-มหาสารคาม 
 พ.ต.ท.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 
และนายกเทศมนตรี ในวันนี้ (28 มี.ค.) ว่า เริ่มเปิดหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยตั้งแต่เริ่มเปิดหีบบัตร
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบรายงาน หรือเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถเปิดหีบบัตรได้ 
 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีหน่วยการเลือกตั้งทั้งหมด 37,014 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 18,756,102 คน 
โดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งจ านวน 2 ใบ ใบแรกมีสีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี สามารถเลือกได้ 1 
หมายเลข และอีกหนึ่งใบ บัตรสีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล สามารถเลือกได้ 6 หมายเลข และหากไม่ประสงค์เลือก
เบอร์ใด ให้กากบาทลงในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 
 ทั้งนี้กรณีมีผู้สมัครคนเดียวจะต้องได้คะแนนเสียง10% ขึ้นไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และมีคะแนนมากกว่า
คะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้มีทั้งหมด 289 ค าร้อง แบ่งเป็นของเทศบาลต าบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 83 
เรื่อง เทศบาลนคร 16 เรื่อง จังหวัดที่มีร้องเรียนมากที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี 20 ค าร้อง โดยส่วนมากเกี่ยวข้องกับ 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา65(5) การหลอกลวง บังคับ ขู่
เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด จ านวน 108 ค าร้อง 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ กกต. ผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วแต่ชุดข่าว ของ กกต.ยังได้ด าเนินคดีการทุจริตการเลือกตั้งใน จ.
ระยอง นครศรีธรรมราช มหาสารคาม ตามท่ีได้ปรากฎในข่าวก่อนหน้านี้ 
 ส่วนสายด่วน 1444 มีประชาชนร้องเรียนมาทั้งหมด 6,568 สาย มีการสอบถามเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์
เลือกตั้ง มากที่สุด ซึ่งบางส่วนทะเบียนบ้านไม่อยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาล แต่อยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่
จะมีการเลือกตั้งในครั้งถัดไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้ง รวมถึงเรื่ องร้องเรียนการทุจริต
การเลือกตั้ง การใช้เอกสารยืนยันตัวตน การด าเนินความสะดวกแก่ผู้พิการและคนชรา และการจ าหน่ายจ่ายแจก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงการเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้มีการตอบข้อความใน Facebook ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 
27 มนีาคม ทั้งหมดหมด 953 ข้อความ.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-663927 
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289 เรื่องร้อง กกต. เผยภาพรวมเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาลทั่ว ปท. ยังเรียบร้อย 
28 มีนาคม 2564 - 11:43 น. 
 

 
 
กกต. เผย ภาพรวมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศ ยังเรียบร้อย พบเรื่องร้องเรียน 
289เรื่อง ส่วนใหญ่ ทั้งการข่มขู่คุกคา, และการให้เงิน ผู้ไม่ได้ไปใช้สิทธิแจ้งเหตุได้ 29มี.ค.-4เม.ย. 
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศวันนี้ ว่า หลังเปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งยังเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และการนับคะแนนหลังปิดหีบ17.00น. อาจจะไม่รวดเร็ว และทราบผลช้ากว่าปกติ เพราะสมาชิกสภา
เทศบาลมีถึง6หมายเลข 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศขณะนี้มีทั้งหมด 289เรื่อง แบ่งเป็นเทศบาลต าบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 
83 เรื่อง เทศบาลนคร 16 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า เป็นเรื่องที่บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลข่มขู่คุกคาม จูงใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยม ตาม ม.65(5) ทั้งหมด 108 ค าร้อง และเรื่องเกี่ยวกับเสนอให้เงิน จ านวน 72 ค าร้อง และพบว่า จังหวัด
ชลบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนมากท่ีสุด 20 เรื่อง 
 โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคืนหมาหอน ได้รับแจ้งการกระท าความผิด ในการแจกเงินที่ จ.ระยอง /จ.
นครศรีธรรมราช และ จ.มหาสารคาม โดยในพ้ืนที่ จ.มหาสารคาม ได้ให้ต ารวจด าเนินคดีแล้วเพราะเป็นความผิดทาง
อาญา ซึ่งผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ และหากมีพยานหลักฐานที่พบการไม่สุจริต กกต.จังหวัดก็จะ
ท าเรื่องขึ้นมาเพ่ือไต่สวนใบเหลืองใบแดงต่อไป 
 ทั้งนี้ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน 
โดยจะเริ่มเปิดในวันที่ 29 มี.ค.64ถึง 4 เมษายน 64 ส าหรับหน่วยเลือกตั้งเทศบาลทั้วประเทศนั้น มีทั้งหมด 37014
หน่วย จาก 2472เทศบาล และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 18.7ล้านคน 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/462294 
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เปิดหีบ ลต.เทศบาลพบร้องเรียนแล้ว 289 เรื่อง 
อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 11.48 น. 
 

 
 
“เลขากกต.” เผยเปิดหีบ ลต.เทศบาลเรียบร้อย ไร้ปัญหา พบร้องเรียน 289 เรื่อง-ชลบุรีมากสุด เร่งสอบทุจริตแจก
เงินระยอง 
 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปภาพรวมการเปิดหีบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ว่าภาพรวมการเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถ
เปิดหีบการเลือกตั้งได้ทุกหน่วย โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนได้ จนถึงเวลา 17.00 น. และ
หลังจากปิดหีบการเลือกตั้งจากเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน แต่การนับคะแนนอาจจะใช้เวลานับคะแนนมากกว่าการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เนื่องจากจะต้องมีสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งเขตละ 6 คน 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า ส าหรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งขณะนี้มีจ านวน 289 เรื่อง แบ่งเป็น
เทศบาลต าบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 83 เรื่องเทศบาลนคร 6 เรื่อง โดยจังหวัดที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ
จังหวัดชลบุรี 20 ค าร้อง ซึ่งประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดจ่ายเกี่ยวข้องกับมาตรา 65 (5) ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เกี่ยวกับการหลอกลวง บังคับขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย ด้วย
ความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร จ านวน 108 ค าร้อง ส่วนมาตรา 65 (1) เกี่ยวกับการจัดการ
จัดท าให้ เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเ พ่ือจะให้ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์ อันอาจค านวณเป็น
เงิน จ านวน 72 ค าร้อง ส่วนเมื่อคืนวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา หรือท่ีเราเรียกว่าคืนหมาหอนนั้น ทางผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุด
เคลื่อนที่เร็วและชุดหาข่าวของกกต.ซึ่งการแจกเงินที่จังหวัดระยอง  รวมทั้งเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและด าเนินการ  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดผู้ที่เห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษ
ได้ โดยในส่วนของกกต.หากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครท าให้ท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริต  โปร่งใส และหากพบว่ามี
พยานหลักฐานทางกกต.จังหวัดจะด าเนินการรับเป็นเรื่องร้องคัดค้าน เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป ในส่วนของ
สถิติการรับสายด่วน  1444  ของกกต.ระหว่างวันที่  1  ก.พ.-27  มี .ค.มีประชาชนโทรศัพท์ เข้ามาสอบถาม
จ านวน 6,568 สาย โดยประเด็นค าถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง การร้องเรียนทุจริตการ
เลือกตั้ง และการใช้เอกสารยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ตนขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลฯ เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของทุกคนที่จะมาช่วยเลือกตัวแทนเข้าไปท า
หน้าที่ในท้องถิ่น. 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/833739 

https://www.dailynews.co.th/politics/833739
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วันที่ 28 มีนาคม 2564 - 10:25 น. 
กกต. ย้ าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งการ์ดคุมโควิดเทศบาล 2,472 แห่ง 
 
 

 
 
กกต.ย้ าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พร้อมตั้งการ์ดเข้มคุมโควิดเทศบาล 
2,472 แห่ง 
 วันที่ 28 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) กล่าวว่า 
กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันนี้(28มี.ค.)ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในหน่วยเลือกตั้งเป็นอย่างดี ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจ านวน
เทศบาลทั้งสิ้น 2,472 แห่ง ทั่วประเทศ 
 กกต. เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะเทศบาลถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดและท าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามภายหลังปิดหีบแล้วจะเริ่มนับผลคะแนนการ
เลือกตั้งและรายงานไปยังอ าเภอหรือเขตที่มีการเลือกตั้ง 
 จากนั้นจะประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายภายใน 30 วัน หากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยง
ธรรม คือในวันที่ 27 เมษายน 2564 แต่หากมีการร้องเรียนจะต้องประกาศผลภายใน 60 วัน คือวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/local-economy/news-638128  
  

https://www.prachachat.net/local-economy/news-638128
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11:44 |  28 มีนาคม 2564  
เลือกตั้งเทศบาล ยื่นสอบทุจริตแล้ว 289 ค าร้อง 
  

 
 
 
เลขาธิการ กกต. เผยยอดร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งเทศบาล 289 ค าร้อง มากสุดคือ จ.ชลบุรี 20 ค าร้อง ด าเนินคดี
แล้วใน 3 จังหวัด 
 วันนี้ (28 มี.ค.2564) พ.ต.ท. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ไม่พบ
รายงานปัญหาการเปิดหีบ ทั้งนี้มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 289 ค าร้อง แบ่งเป็นเทศบาลต าบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 83 
เรื่อง เทศบาลนคร 16 เรื่อง 
 จังหวัดที่มีร้องเรียนมากที่สุด คือ จ.ชลบุรี 20 ค าร้อง ส่วนมากเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น เช่น การหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนน
นิยมของผู้สมัครใด  
 ทั้ งนี้  กกต . โดยชุ ด เคลื่ อนที่ เ ร็ ว  ได้ ด า เนิ นคดีคดี การทุ จ ริ ตการ เลื อกตั้ ง แล้ ว ใน  จ . ระยอง  
จ.นครศรีธรรมราช และ จ.มหาสารคาม ตามที่เป็นข่าว 
 ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้ไปแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ์สามารถไปแจ้งที่ส านักทะเบียน ที่ว่าการอ าเภอ หรือสามารถ
ส่งทางไปรษณีย์ และแจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Smart Vote หรือ เว็บไซต์ กรมการปกครอง หรือส านักงาน กกต. 
หลังการเลือกตั้ง 7 วัน เริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.นี้ 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/302835  
  

https://news.thaipbs.or.th/content/302835
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28 Mar 2021 12:56 น.  
“ชลบุรี” แชมป์ร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 

กกต.เผยเลือกตั้งเทศบาลเรียบร้อยไร้ปัญหา มีเรื่องร้องเรียนแล้ว 289 เรื่อง ชลบุรีแชมป์ พบแจกเงินคืนหมาหอน 
“ระยอง-นครศรีธรรมราช-มหาสารคาม” 
 วันนี้(28 มี.ค.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แถลงสรุปภาพรวม
การเปิดหีบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และ นายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวมการเลือกตั้ง ตลอดช่วงเช้าที่ผ่าน
มา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถเปิดเลือกตั้งได้หมด ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค 
 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ลงคะแนนได้ จนถึงเวลา 17.00 น. และหลังจากปิดหีบการ
เลือกตั้ง จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน แต่การนับคะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้ อาจจะต้องใช้เวลานับคะแนนมากกว่า
การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เนื่องจากจะต้องมีสมาชิกส.ท.ที่ได้รับการเลือกตั้งถึงเขตละ 6 คน 
 ส าหรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 289 เรื่อง แบ่งเป็นเทศบาลต าบล 190 เรื่อง 
เทศบาลเมือง 83 เรื่อง เทศบาลนคร 6 เรื่อง โดยจังหวัดที่มีค าร้องมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 20 ค าร้อง 
ส่วนเหตุที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด เกี่ยวข้องกับมาตรา 65 ( 5) ของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น คือ การหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจ
ผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร จ านวน 108 ค าร้อง 
ส าหรับมาตรา 65 (1) เกี่ยวกับการจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงิน จ านวน 72 ค าร้อง 
 นอกจากนี้ เมื่อคืนวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา หรือที่เราเรียกว่าคืนหมาหอนนั้น ได้รับแจ้งจากทาง
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดหาข่าวของ กกต. มีการแจกเงินที่จังหวัดระยอง รวมทั้งเหตุการณ์ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ จังหวัดมหาสารคาม  เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและด าเนินการอยู่ 
 ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดผู้ที่เห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยในส่วน
ของ กกต. หากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครท าให้ท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โปร่งใส และหากพบว่ามีพยานหลักฐาน
ทางกกต.จังหวัดจะด าเนินการรับเป็นเรื่องร้องคัดค้าน เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของสถิติการรับสายด่วน 1444 ของกกต.ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -27 มีนาคม มี
ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจ านวน 6,568 สาย โดยประเด็นค าถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์
การเลือกตั้ง การร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง และการใช้เอกสารยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ตนขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลฯ เนื่องจากการเลือกตั้ง เป็น
สิทธิ์และหน้าที่ของทุกคนที่จะมาช่วยเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ในท้องถิ่น 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473772  

https://www.thansettakij.com/content/politics/473772
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28 มี.ค. 2564 13:46   
 กกต. เผยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ พบเรื่องร้องเรียน 289 ค าร้อง 
  พ.ต.ท.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี ว่า มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 289 ค าร้อง แบ่งเป็นของเทศบาลต าบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 83 
เรื่อง เทศบาลนคร 16 เรื่อง จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือ จ.ชลบุรี 20 ค าร้อง โดยส่วนมากเกี่ยวข้องกับ 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา65(5) การหลอกลวง บังคับ ขู่
เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดจ านวน 108 ค าร้อง โดย 
กกต.ยังด าเนินคดีการทุจริตการเลือกตั้งใน จ.ระยอง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.มหาสารคาม ส่วนสายด่วน 1444 มี
ประชาชนร้องเรียนมาทั้งหมด 6,568 สาย มีการสอบถามเรื่องการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งมากท่ีสุด 
 ทั้งนี้ มีการตอบข้อความใน Facebook ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 
27 มีนาคม 2564 ทั้งหมด 953 ข้อความ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000029578  
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กกต.เตรียมพิจารณาตั้งพรรค "รวมไทยสร้างชาติ" คาดประชุมสัปดาห์หน้า 
28 มี.ค. 2564 13:27 
 

 
 
"จรุงวิทย์" เผย เสนอกกต.พิจารณาตั้งพรรค ”รวมไทยสร้างชาติ” แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์นี้ 
 วันนี้ (28 มี.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. กล่าวถึงการพิจารณาจดจัดตั้งพรรค”รวมไทยสร้าง
ชาติ” ว่า ตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกกต.เพ่ือพิจารณาแล้วคาดว่าที่ประชุมกกต.
จะพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ในเรื่องของการจดจัดตั้งพรรคการเมืองกกต.จะพิจารณาจากข้อมูล หากครบถ้วนก็จะ
พิจารณารับจดจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยไม่ได้พิจารณาว่ามีผลทางการเมืองอย่างไรหรือไม่ หรือเป็นพรรคที่ได้รับ
ความนิยมหรือไม่ เมื่อถามว่าโลโก้ของพรรคไปตรงกับ สโลแกนของรัฐบาลนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่โดย
หลักการทางกกต.จะตรวจสอบว่าไปตรงหรือซ้ ากับพรรคการเมืองอ่ืนหรือไม่ 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000029571 
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“รวมไทยสร้างชาติ” จรุงวิทย์ชงกกต.เคาะรับรองเป็นพรรคสัปดาห์หน้า 
28 Mar 2021 13:26 น. 
 

 
 
“จรุงวิทย”์เสนอกกต.ให้พิจารณาการขอตั้งพรรค “รวมไทยสร้างชาติ” คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้านี้  
 วันนี้ (28 มี.ค.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการ
พิจารณาจดจัดตั้งพรรค “รวมไทยสร้างชาติ” ว่า ตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม 
กกต. เพ่ือพิจารณาแล้ว คาดว่าที่ประชุมกกต.จะพิจารณาภายในสัปดาห์หน้านี้  ทั้งนี้ ในเรื่องของการจดจัดตั้งพรรค
การเมือง กกต.จะพิจารณาจากข้อมูล หากครบถ้วนก็จะพิจารณารับจดจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยไม่ได้พิจารณาว่ามี
ผลทางการเมืองอย่างไรหรือไม่ หรือเป็นพรรคท่ีได้รับความนิยมหรือไม่  
 ส่วนที่โลโก้ของพรรคไปตรงกับสโลแกนของรัฐบาลนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่โดยหลักการ
ทาง กกต.จะตรวจสอบว่าไปตรง หรือซ้ า กับพรรคการเมืองอ่ืนหรือไม่   
 ส าหรับพรรครวมไทยสร้างชาติ  มี น.ส.พนัชกร ตุลานนท์ เป็นผู้ยื่นค าขอตั้งพรรค เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 
และมีชื่อว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค ขณะที่โลโก้พรรครวมไทยสร้างชาติ ใช้เครื่องหมายหกเหลี่ยมสี
น้ าเงิน มีแถบ 3 เส้นสีทอง ขาว บนเครื่องหมายหกเหลี่ยม และมีตัวอักษรภาษาไทย "พรรครวมไทยสร้างชาติ" อยู่ใต้
เครื่องหมาย 
 ส าหรับความหมาย สัญลักษณ์นี้หมายถึงการหลอมรวมประชาชนชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้มั่นคงยั่งยืน สร้างความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการร่วมกันพัฒนา
ประเทศไทยให้เจริญุรุ่งเรืองและมั่นคง โดยยึดถึอหลักความมั่นคง และศรัทธาสูงสุด ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระ
กษัตริย์  
สีน้ าเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ คือหลักชัยของประเทศท่ีประชาชาติไทยเทิดทูลไว้ ในฐานะพระประมุขศูนย์
ร่วมแห่งจิตใจของชาติไทย  
สีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีขาวหมายถึง ศาสนา ประชาชนชาวไทยยึดมั่นศรัทธา ขณะที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
บ้านเลขท่ี 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดน กทม. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับพรรค “รวมไทยสร้างชาติ” ว่ากันว่ามี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สนับสนุนการตั้งพรรคอยู่เบื้องหลัง เพ่ือเป็นพรรคส ารองให้กับ “บิ๊ก ป.” ในรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473773 

https://www.thansettakij.com/content/politics/473773
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ใกล้คลอด! ‘พรรครวมไทยสร้างชาติ’จ่อเข้าที่ประชุม กกต.แล้ว 
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564, 13.02 น. 

 
 
 28 มีนาคม 2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. 
กล่าวถึงการพิจารณาจดจัดตั้ง “พรรครวมไทยสร้างชาติ” ว่า ตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้เสนอเรื่องเข้าสู่
ที่ประชุม กกต.เพ่ือพิจารณาแล้ว คาดว่าที่ประชุม กกต.จะพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ 
 ทั้งนี้ ในส่วนของการจดจัดตั้งพรรคการเมือง กกต.จะพิจารณาจากข้อมูล หากครบถ้วนก็จะพิจารณารับจด
จดัตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยไม่ได้พิจารณาว่ามีผลทางการเมืองอย่างไรหรือไม่ หรือเป็นพรรคท่ีได้รับความนิยมหรือไม่  
เมื่อถามว่าโลโก้ของพรรคไปตรงกับสโลแกนของรัฐบาลนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่โดยหลักการทางกกต.
จะตรวจสอบว่าไปตรงหรือซ้ ากับพรรคการเมืองอ่ืนหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/562282 
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กกต.เปิดศูนย์ฯ รับแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งเทศบาล 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13:57 น. 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบ
เห็นการทุจริต หรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสและรายงนสถานการณ์ได้ทั้ง
ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-8860 
, 0-2141-8579 และ 0-2141-8858 โทรสาร 0-2143-8522 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 03.30-16.30 น. 
เพ่ือประชาชนที่พบเห็นการทุจริต หรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง เพ่ือให้การ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรมต่อไป
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และบริการข้อมูล
สายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000029376 
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กกต. ออก 4 มาตรการเข้ม ป้องกันโควิด-19 เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. 
ไทยรัฐออนไลน์  27 มี.ค. 2564 13:59 น. 
 

 
 
กกต.ออก 4 มาตรการ ลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. กันโควิด-19 เน้นสวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง 
1.5 ม.-วัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5-ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้า-ออกคูหา 
 วันที่ 27 มี.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยได้มีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
 โดยได้ก าหนดมาตรการตั้งแต่การก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพ่ือลดความ
แออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง การจัดให้
มี อสม. เพ่ือท าหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง หากพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี
อุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน
เพ่ือมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ืน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่บริเวณที่
เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามค าแนะน าของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
2. เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร 
3. ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนใน
คูหาลงคะแนนพิเศษท่ีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ 
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากท่ีเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม นี้ จึงขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2058555 
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เลือกตั้งเทศบาล 2564 เปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิออนไลน์ 
27 มีนาคม 2564, 14:49 น. 
 

 
 
เปิดขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งเทศบาล 2564 สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 
28 มี.ค.64 ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 วันนี้ (27 มี.ค.64) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และนายกเทศมนตรี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ 
หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม ไปท าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง 
เอกสารที่ต้องพกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น 
เปิดขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล 
1. ตรวจสอบรายชื่อและดูล าดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
3. ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 
4.ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งสีม่วงส าหรับเลือก นายกเทศมนตรี ใบที่สองบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล 
5.ให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ บนต้นขั้วบัตร 
6.เข้าคูหา ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกผู้สมัครได้เพียง
หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกผู้สมัครได้จ านวน 6 คน หากไม่ต้องการ เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท า
เครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
7.เมื่อเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง 
8.น าบัตรเลือกตั้งไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ด้วยตนเอง 
 
นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนี้ 
- เข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
- กรอกเลขประจ าตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา 
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- จากนั้นระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ สิทธิ์เลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง / ล าดับที่ใน
บัญชีรายชื่อ 
 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจ า
จังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444. 
 
อ้างอิง  :  https://www.tnnthailand.com/news/politics/75401/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tnnthailand.com/news/politics/75401/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

65 

 

 
 
กกต. เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลพรุ่งนี้ รับบัตร 2 ใบ เลือกนายก-สมาชิก 
เผยแพร่: 27 มี.ค. 2564 14:03   ปรับปรุง: 27 มี.ค. 2564 14:03   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
 วันนี้  (27 มี .ค.) ส านักงาน กกต.เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี้ (28 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมี
ชื่ออยู่ โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ไปท าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริงและก่อนออกจาก
บ้านอย่าลืมเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน ที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ 
พาสปอร์ต เป็นต้นเพื่อใช้แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบตรวจสอบรายชื่อและดูล าดับที่จาก
บัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลง
ลายมือซื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งสีม่วงส าหรับเลือก
นายกเทศมนตรี ใบที่สองบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นชั้ว
บัตร เข้าคูหา ท าเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องท าเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกผู้สมัครได้เพียง
หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกผู้สมัครได้จ านวน 6 คน หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท า
เครื่องหมายกากบาท ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งน าไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี และหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ด้วยตนเอง 
 ทั้งนี้ ตามกฎหมายก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเสือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 
มีนาคม นี้ จึงขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานกกต.
ประจ าจังหวัดและบริการสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000029378 
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เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. “สีม่วง-ชมพ”ู ใช้อย่างไร 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 - 16:16 น. 
 

 
 
กกต. เผยตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล ประจ าปี 2564 “สีม่วง-สีชมพู” ต่างกันอย่างไร เช็กเลย 
 ก่อนถึงวันเลือกตั้งท้องถิ่น “สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ประจ าปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 28 
มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนดขึ้น 
“ประชาชาติธุรกิจ” น าตัวอย่าง “บัตรเลือกตั้ง” 2 ชนิด คือ แบบสีม่วง และสีชมพู เพ่ือท าความเข้าใจก่อนเดินทางไป
เลือกตั้ง ดังนี้ 
บัตรเลือกตั้งสีม่วง 
 บัตรเลือกตั้ง “สีม่วง” เป็นบัตรส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” โดยให้ท าเครื่องหมาย
กากบาท ในช่องท าเครื่องหมาย และสามารถท าเครื่องหมายได้เพียงช่องเดียว หรือหมายเลขเดียว เท่านั้น 
บัตรเลือกตั้งสีชมพู 
 บัตรเลือกตั้ง “สีชมพู” เป็นบัตรส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ให้ท าเครื่องหมาย
กากบาท ในช่องท าเครื่องหมาย โดยท าเครื่องหมายได้ไม่เกิน 6 หมายเลข (ผู้สมัครไม่เกิน 6 คน) 
ไม่ลงคะแนนเสียง 
 ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประสงค์ลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัคร” ให้ผู้นั้นท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท า
เครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-637349 
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แนะข้ันตอนก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งเทศบาล" วันอาทิตย์ท่ี 28 มี.ค.64 
ไทยรัฐออนไลน์  27 มี.ค. 2564 20:37 น. 
 

 
 
แนะขั้นตอนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 
มีนาคม 2564  
 วันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อม
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 
น. โดยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 
 1. ตรวจสอบล าดับ-ขั้นตอน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 2. ยื่นหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐออกใหม่ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชน 
 3. จากนั้นลงรายมือชื่อ หรือ ลายนิ้วมือ ลงในใบรายชื่อบุคคลผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วันเลือกตั้ง โดยจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งสีม่วงส าหรับเลือก นายกเทศมนตรี ใบที่สองบัตรเลือกตั้ง
สีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ บนต้นขั้วบัตร 
 4. จากนั้นเข้าคูหา ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
เลือกผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคน และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกผู้สมัครได้จ านวน 6 คน หากไม่ต้องการ เลือก
ผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง 
 5. น าไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ด้วยตนเอง 
 อย่างไรก็ตาม แนะน าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และกระท าใดท่ีถือเป็นการท าผิดกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น มีอะไรบ้าง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2058792 
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เปิดขั้นตอน และตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งเทศบาล ครั้งแรกในรอบ 6 ปี ใช้สิทธิ์วันนี้ (28 มี.ค.64) 
วันที่ 27 มีนาคม 2564  
 

 
 
 ในวันที่ 28 มี.ค.64 นี้ เป็นวัน เลือกตั้งเทศบาล ซึ่งเป็นการจัดเลือกตั้งดังกล่าวครั้งแรกในรอบ 6 ปี โดย
ทางเว็บไซต์ไอลอว์ได้รวบรวมสิ่งที่ควรรู้และขั้นตอนการไปเลือกตั้งเพ่ือให้ได้เตรียมกันก่อนล่วงหน้า  ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
     – มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  – อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง 
  – มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง  
  บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการหรือหน่วยงานรัฐ
ออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
 3. การตรวจสอบรายชื่อตนเองก่อนวันเลือกตั้ง 
  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงหน่วยเลือกตั้งของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว
ตั้งแต่วันนี้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 
  หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ที่ศาลากลาง
จังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสามารถตรวจรายชื่อจากเอกสารที่แจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งมายังเจ้าบ้านได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  หากตรวจสอบแล้วพบว่าตนเองไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นค าร้องต่อนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพิ่มชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้าน
และบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 
 4. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  – หนึ่ง ตรวจสอบรายชื่อและล าดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 
  – สอง ยื่นหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลัก
ฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ต่อกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 
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  – สาม รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
  – สี่ เข้าคูหา กาบัตรสองใบ 
     ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย ดังนี้ 
     ๐ บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกผู้สมัครได้ 1 คน 
     ๐ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกผู้สมัครได้เขตละไม่เกิน 6 คน 
      ในการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ถ้าประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน 
สามารถท าได้ แต่จะลงคะแนนให้มากกว่า 6 คนไม่ได้ มิฉะนั้นจะเป็นบัตรเสีย  โดยที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือก
ผู้สมัคร สท. ได้อย่างอิสระ โดยจะเลือก “ยกทีม” หรือ “รายคน” ก็ได้ 
 5. วันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 
  วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สิ่งส าคัญ คือ การเลือกตั้งเทศบาล จะต้อง
เดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิล าเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน โดยจะไม่มีการให้เลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้ง
นอกเขต 
 ส่วนผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ช่องทางใหม่ ทาง
เว็บไซต์ https://www.egov.go.th/th/e-government-service/343/ หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote 
 ในการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ต้องแจ้งก่อน7 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21-27 มี.ค. 
2564 และ 7 วันหลังจากวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 29 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. 2564 ได้ทางช่องทางข้างต้น 
 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลทางออนไลน์ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน รหัสหลังบัตร
ประจ าตัวประชาชน กรอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน และกรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน ท าตามขึ้นตอนที่ก าหนด เมื่อได้ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้ง
ความจ านงของคุณอัตโนมัติ สามารถพิมพ์แบบแจ้งเหตุ หรือ เก็บในรูปแบบของส าเนาแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
เป็นหลักฐาน 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/local-election-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/local-election-3


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

70 

 

 

 
 
กกต. เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "เทศบาล" วันนี้ 
28 มี.ค. 2564 
 

 
 
กกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันนี้ โดยเตรียมหลักฐานไป
ให้พร้อม จะได้บัตร 2 ใบ คือ เลือกนายกเล็กกับสมาชิกสภาเทศบาล 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้ง
ที่ตัวเองมีชื่ออยู่ และ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 
เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น 
 ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูล าดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศ
ไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชี
รายชื่อ จากนั้น จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งสีม่วงส าหรับเลือกนายกเทศมนตรี ใบที่สองบัตรเลือกตั้ง
สีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดและบริการข้อมูล
สายด่วน 1444 
 
อ้างอิง  :   
https://www.nationtv.tv/main/content/378819504?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378819504?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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เปิดหีบ "เลือกตั้งเทศบาล" ปชช.ทั่วประเทศทยอยใช้สิทธิ 
28 มีนาคม 2564 10:19 
 

 
 
เช้านี้ ประชาชนทั่วประเทศทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ขณะที่ กกต.เชียงใหม่ 
เผยมีการร้องเรียนกระท าผิดกฎหมายแล้ว 20 เรื่อง 
 วันนี้ (28 มี.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่
เปิดให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
นครราชสีมาใช้สิทธิคึกคัก 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครราชสีมา เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาท่ีหน่วยเลือกตั้งที่ 31 เขตเลือกตั้งที่ 1 วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตั้งแต่ช่วงเช้าหลังเปิดหีบเลือกตั้ง
ในเวลา 08.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยให้ค าแนะน า ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ ใบที่ 1 เลือก
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และอีกหนึ่งใบส าหรับเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
 ส าหรับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มี 4 เขตเลือกตั้ง 185 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 96,840 คน 
ซึ่งประชาชนมีความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ ขณะที่ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ระบุว่า มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งเทศบาลทั้ง 90 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการแจกเงินซื้อเสียงใน
หลายพ้ืน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีการน าข้อมูลแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ แต่เมื่อตรวจสอบไม่พบ
ข้อมูลเชื่อมโยงถึงผู้กระท าความผิด 
ชาวนครศรีฯ หวังแก้ขาดแคลนน้ าประปา-ขยะตกค้าง 
 ขณะที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยบริเวนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มี 3 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ 2,000 
คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยและประชาชน ต่างสวมหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน COVID-19 หนึ่งในผู้ที่มาลงคะแนน
เสียง บอกว่า อยากให้การใช้สิทธิในครั้งนี้น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ส าคัญภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คือ 
ปัญหาขาดแคลนน้ าประปาและปัญหาขยะตกค้าง 
 ส าหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มี 4 เขตเลือกตั้ง และมีผู้มีสิทธิ 70,000 คน 
ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการแข่งขันสูง เพราะมีผู้สมัครมากถึง 5 ทีม ท่ามกลางสภาพปัญหาเร่งด่วนที่รอผู้บริหารชุดใหม่
เข้ามาสะสางหลายด้าน 
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สมุทรสาคร เข้มป้องกัน COVID-19 
 ส่วนที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หน่วยละ 2 คน ท าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ และให้บริการแจลแอกอฮอล์แก่ผู้
มาใช้สิทธิ พร้อมมาตรการเว้นระยะห่าง ลดความแออัด จ ากัดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยเพียง 600 คน โดยพ้ืนที่
เขตเทศบาลนครสมุทรสาครมีทั้งหมด 55 หน่วยเลือกตั้ง ในพ้ืนที่ 4 เขตเลือกตั้ง ประชากรทั้งหมดประมาณ 60,000 น 
แต่มีผู้มีสิทธเลือกตั้งเทศบาล 53,000 คน 
 มีการแข่งขันกัน 2 ทีมหลัก คือ ทีมคนรักถิ่น น าโดยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา ซึ่งเป็นอดีตรอง
นายกเทศมนตรีสมัยที่ผ่านมา และคู่แข่งคือ นายกุลวัชร หงษ์คู ทีมรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเคยรักษาเก้าอ้ีเทศบาลนคร
สมุทรสาครมาแล้ว 1 สมัย 
เชียงใหม่ร้องเรียนกระท าผิดแล้ว 20 เรื่อง 
 ส่วนบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 และ 12 โรงเรียนธรรมราชศึกษา ภายในวัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ มีหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย ชาวเชียงใหม่มาใช้สิทธิแต่เช้า ซึ่งการแข่งขันสนามเลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้บริหารเดิมและกลุ่มพรรคการเมืองระดับชาติ และผู้สมัครอิสระในท้องถิ่น ท า
ให้การเลือกตั้งครั้งนี้แข่งขันค่อนข้างสูง และถูกจับตาถึงการซื้อเสียงเลือกตั้ง 
 ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ กระจายก าลังสายตรวจรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และสายตรวจเดินเท้า ทั้งในและนอกเครื่องแบบ ออกตรวจในพ้ืนที่และพบปะประชาชน เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อย ป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง และการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง 
 ด้าน กกต.เชียงใหม่ ระบุขณะนี้พบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
20 เรื่อง โดยอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ส าหรับเทศบาลนครเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 97,000 คน และมี
หน่วยเลือกตั้งมากสุดถึง 193 หน่วย คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิร้อยละ 71 ใกล้เคียงเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา 
หวังเดินหน้าช่วยผู้สูงอายุ-แก้ขยะล้นเมือง 
 ทีมข่าวไทยพีบีเอส สังเกตการณ์ท่ีหน่วยเลือกตั้ง 12 และ 13 เทศบาลต าบลเสม็ด เขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งหลังเปิดหีบใน 1 ชั่วโมงแรก 
จาการสอบถามผู้ใช้สิทธิ มองว่า ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พอ ๆ กับการเลือกตั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ 
แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นแบบเทศบาลมีความใกล้ชิดและเห็นนโยบายของผู้สมัครได้ชัดเจนมากกว่า ระดับ ส.ส. หรือ อบจ. 
และคาดหวังให้ผู้ชนะเลือกตั้งท าโครงการ หรือนโนบายต่าง ๆ ได้เต็มที่ 
 ผู้ใช้สิทธิหลายคนใน จ.ชลบุรี ระบุว่า ต้องการให้เทศบาลเดินหน้าโครงการดูแลผู้สูงวัย หรือผู้ป่วยติดเตียง 
ที่อาจต้องประสานหรือท าโครงการร่วม อสม. การแก้ปัญหาฝุ่น PM.2.5 จากมลพิษ ปัญหาการเติบโตของเมืองท่องเที่ยว
ต่อการจัดการขยะที่เข้าสู่ท้องถิ่น ปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่เทศบาลจะช่วยท าโครงการรณรงค์ไม่ให้คนสร้างหนี้เพ่ิม ซึ่งจะมี
ผลต่อหนี้คงคลังภาพรวมของประเทศ โดยท าโครงสร้างที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือยากจน และต้องสนับสนุน
โครงการที่ช่วยให้ผู้มีรายได้ปานกลางหรือดี พัฒนาต่อยอดไปด้วยกันได้ เพ่ือท าให้คนเป็นคนเท่ากัน ลดความเหลื่อมล้ า
จากการแจก 
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ชลบุรียังไม่พบร้องเรียนทุจริต 
 ส าหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 48 เทศบาล 
ประกอบด้วยเทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง และเทศบาลต าบล 36 แห่ง โดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุร
ศักดิ์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นเทศบาลนครที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ โดย กกต.จังหวัดประเมินว่า
ภาพรวม แม้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ถือว่าประชาชนตื่นตัว เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับคนท้องถิ่นโดยตรงมากที่สุด 
และขณะนี้ยังไม่พบการทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งการรับสมัครวันที่ 8-12 ก.พ.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครรวม 1,577 คน แบ่งเป็นสมัคร
นายกเทศมนตรี 113 คน ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 1,464 คน 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/302833 
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‘ชัชชาติ’ ยัน พร้อมลงอิสระ ชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.  
วันที่ 27 มีนาคม 2564 - 14:18 น. 
 

 
 
“ชัชชาติ” ยัน พร้อมลงอิสระ ชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.  
 กรณีที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 1 ในแคนดิเดตบัญชีนายกรัฐมนตรี
ของพรรคเพ่ือไทย ได้กลับมาร่วมกิจกรรมของพรรคเพ่ือไทย รวมบรรยาย หัวข้อ “Future of People” ในโครงการ 
The Change Maker จัด Boot Camp สัปดาห์ที่ 3 ในหัวข้อ มิติของการคิดเชิงอนาคต (Future Thinking) วันเดียวกับ 
Tony Woodsome หรือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ “Reimagining the Future of 
Thailand Economy : ชวนคิดใหม่ วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก” ที่ โรงแรม SC Park 
 วนันี้ (27 มี.ค.) เวลา 13.00 น. ที่โรงแรม เอสซีปาร์ค นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการประกาศตัวลงสมัครผู้ว่าฯกทม. ว่า ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้ง
เมื่อใดเพราะยังไม่มีการประกาศออกมา แต่ยืนยันจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามอิสระอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2644841 
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"ชัชชาติ"ประกาศชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 16:19 น. 
 

 
 
อดีตรมต.ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" พร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ 
 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความชัดเจนในการประกาศตัวลง
สมัครผู้ว่าฯกทม. ว่า ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใดเพราะยังไม่มีการประกาศออกมา แต่ยืนยันจะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในนามอิสระอย่างแน่นอน 
 ส่วนความพร้อมขณะนี้ก็มีทีมงานช่วยคิดนโยบายลงพ้ืนที่อยู่ตลอด และไม่ได้พูดคุยกับทางพรรคเพ่ือไทย 
(พท.) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามไม่ได้ท้าชน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่
เตรียมลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.และไม่ได้แข่งกับใคร 
 "เป็นการเสนอความหวังเป็นทางเลือกให้ประชาชน ซึ่งเราเตรียมตัวมาปีกว่าแล้ว ตอนนี้ก็สบายๆ ไม่ใช่
แข่งขันเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการแข่งกันหาความหวังให้ประชาชนดีกว่า ส่วนที่โพลระบุว่ามีคะแนนน า แต่มีคนที่ยังไม่
ตัดสินใจจ านวนมากตอนนี้รอให้มีตัวเลือกที่ครบก่อน อาจจะมีคนที่เก่งหรือดีกว่า ซึ่งไม่ได้กังวลจุดนั้น ยิ่งมีตัวเลือกมาก
ยิ่งเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มุ่งมั่นที่จะเอาชนะ แต่มุ่งมั่นหาค าตอบสร้างความหวังให้ประชาชน" 
นายชัชชาติ กล่าว 
 นายชัชชาติ เปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างร่วมกิจกรรมของพรรคเพ่ือไทย ร่วมบรรยาย หัวข้อ “Future of 
People” ในโครงการ The Change Maker จัด Boot Camp สัปดาห์ที่ 3 ในหัวข้อ มิติของการคิดเชิงอนาคต (Future 
Thinking) วันเดียวกับ Tony Woodsome หรือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  บรรยายในหัวข้อ 
“Reimagining the Future of Thailand Economy : ชวนคิดใหม่ วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก” ที่ โรงแรม 
SC Park 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649001 
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เตือนความจ า 28 มีนา ไป‘เลือกตั้งเทศบาล’ ครั้งแรกในรอบ 6 ปี พลาดครั้งนี้รออีกนาน 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 - 15:03 น. 
 

 
 
‘ไอลอว์’ เตือนความจ า 28 มีนา ไป ‘เลือกตั้งเทศบาล’ ครั้งแรกในรอบ 6 ปี เพื่อถนน-ฟุตบาธที่ดี 
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม “โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน” หรือ ไอลอว์ (iLaw) ได้โพสต์ภาพ
กราฟิกพร้อมข้อความเชิญชวนประชาชน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยระบุว่า 
 พรุ่งนี้!!! ถึงวันเลือกตั้งเทศบาลแล้ว เตรียมให้ตัวพร้อมส าหรับชาวเทศบาลทั่วประเทศ ไม่มีเลือกตั้ง
ล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขต  เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม เข้าคูหารับบัตรสองใบ  เลือกนายกเทศมนตรีที่ชอบ 1 คน  
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลที่ชอบไม่เกิน 6 คน  เทศบาลคือการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนมาก 
 ย้ าอีกครั้งพรุ่งนี้อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม เลือกตั้งเทศบาล!!!  เข้าคูหาตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ถ้าพลาด
ครั้งนี้ต้องรออีก 4 ปี 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับภาพกราฟิกดังกล่าว ได้ระบุข้อความให้ความรู้ประชาชน ดังนี้ 
“รู้ก่อนกา 28 มีนา 2564” เลือกตั้งเทศบาล 08.00-17.00 น.  เลือกตั้งเทศบาล ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หลังจาก คสช.ยึด
อ านาจ  เทศบาล คือ การเมืองในชีวิตประจ าวัน ดูแลถนน ไฟถนน ฟุตบาธ สนามกีฬา สวนสาธารณะ ขยะ ฯลฯ 
“โครงสร้างการปกครอง ของเทศบาล” มาจาก ประชาชนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” และ “สมาชิกนายกเทศมนตรี” 
“นายกเทศมนตรี” มีหน้าที่เสนอแผนการใช้งบประมาณและแผนการลงทุน ก่อนส่งให้ “สมาชิกเทศบาล” เสนอต่อ 
“สภาเทศบาล” เพ่ือ 1.ออกกฏหมาย 2.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
การเลือกตั้งเทศบาล มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ 
1.บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กาได้เบอร์เดียวเท่านั้น (กา 2 เบอร์ข้ึนไปบัตรเสีย) 
2.บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กาได้ 6 เบอร์ ตามความชื่นชอบ 
-ชอบผู้สมัครคนไหน จ าเบอร์ให้ดี กาเกิน 6 เบอร์ข้ึนไป บัตรเสีย 
-ชอบผู้สมัค สท. ทั้งทีม กาเบอร์ทีมนั้นให้ครบทั้ง 6 เบอร ์
-ถ้าชอบผู้สัคร สท.ไม่ถึง 6 คน กาเท่าที่ชอบ 
อย่าลืมตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของตนเอง ก่อนวันเลือกตั้ง 
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงหน่วยเลือกตั้งของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2644948 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2644948
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PEA เชิญชวนประชาชนร่ วมลงคะแนน เสี ย ง เลื อกตั้ ง  สมาชิ กสภา เทศบาลและนายก เทศมนตรี   
ในวันอาทิตย์ท่ี 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 
 

 
 
 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี พร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งในครั้งนี้ ด้วยการติดตาม ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันและเตรียมความพร้อมด้าน
การจ่ายไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเลือกตั้งโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 - อ านวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าส าหรับสถานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมถึงให้เร่งรัดการด าเนินงานด้วยความรวดเร็ว 
 - ตรวจสอบดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ลงคะแนนและนับ
คะแนน ดูแลเฝ้าระวังและจัดให้มีมาตรการป้องกันพิเศษ 
 - เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จัดท า
แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อม
ด้านก าลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันท ี
 - สนับสนุนการตรวจสอบและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สถานที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับ
การออกเสียงประชามติ เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง การติดตั้งระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ให้สามารถใช้งานได้ทันที
หากระบบไฟฟ้าขัดข้องตลอดจนมีศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือก ากับดูแล ประสานงานและอ านวยการด้านการจ่ายไฟฟ้า 
 หากเกิดสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสถานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทุกพ้ืนที่ พร้อมติดตามตรวจสอบและก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้าใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/recommended/detail/2819 

https://www.bangkokbiznews.com/recommended/detail/2819


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

78 

 

 
 
‘ช่อ’ ปิดทริปอีสานหาเสียงเทศบาล 28 มี.ค.นี้ ชวน ปชช.ก าหนดอนาคต 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 - 16:07 น. 
 

 
 
‘ช่อ’ ปิดทริปอีสานหาเสียงเทศบาล 28 มี.ค.นี้ ชวน ปชช.ก าหนดอนาคต ลั่นประเทศไม่เจริญ เพราะผู้น าขาด
วิสัยทัศน์ ไม่ใช่ขาดงบประมาณ 
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหาร
คณะก้าวหน้า เดินทางมายังตลาดสดบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพ่ือขึ้นเวทีปราศรัยช่วยนายส ารวย ศรีทิน ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีต าบลบึงโขงหลง ในนามคณะก้าวหน้า น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาภาคอีสานตั้งแต่ต้น
สัปดาห์ โดยเริ่มจาก จ.บุรีรัมย์, จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี, จ.สกลนคร และ จ.บึงกาฬ นี่เป็นครั้งแรกที่
ได้มาบึงโขงหลง ก่อนขึ้นปราศรัยได้เดินเยี่ยมแม่ค้าพ่อค้าในตลาด รับฟังปัญหาทั้งด้านยอดขายที่ลดลง ทั้งด้าน
สุขอนามัยพ่อค้าแม่ค้าและพ้ืนที่ตลาด การจัดการที่เป็นไปอย่างไม่มีระบบขยะ สิ่งปฏิกูลทั้งหลาย ซึ่งเทศบาลมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง สามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ให้เราได้ และงบประมาณก็มีอยู่จริง มาจากภาษีเราจริง 
 และมันเพียงพอต่อการอ านวยความสะดวกให้พวกเรา อย่าเชื่อถ้าเขาอ้างว่าไม่มีงบ สิ่งที่ประชาชนขาด
แคลนไม่ใช่งบประมาณ แต่คือผู้น าที่ตั้งใจจริงและมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา อย่างบึงโขงหลงตอนนี้ก าลังบูมเรื่องการ
ท่องเที่ยว หากจัดการไม่ดีก็จะมีแต่นักลงทุนรายใหญ่เข้ามาหาผลประโยชน์ คนในพ้ืนที่ไม่ได้อะไร แต่ถ้าผู้น าท้องถิ่นมี
วิสัยทัศน์ รู้จักจัดการบริหารการท่องเที่ยว ก็จะสร้างรายได้ สร้างอาชีพได้ทั่วถึงทุกชุมชน และไม่ท าให้การท่องเที่ยว
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตดั้งเดิมด้วย 
 ด้าน นายส ารวย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบึงโขงหลง กล่าวว่า งบประมาณบริหารตลอดวาระ
นายกเทศมนตรี 4 ปี อยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท ถือว่าไม่น้อยเลยส าหรับบ้านเรา นโยบายน้ าไฟ ทั่วถึง ถนนหนทาง
ล้วนเป็นหน้าที่การบริหารงานจากเทศบาลทั้งนั้น หากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ให้โอกาส ซึ่งมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับคณะ
ก้าวหน้า มุ่งมั่นหาเสียงด้วยความจริงใจ เดินไปบ้านไหนหมู่ไหน ส่วนตัวมีเพียงกระดาษนโยบายที่จะท าให้บ้านเราดีขึ้น 
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ เข้าคูหาจับปากกา ก่อนกานึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ หน้าลูกหน้าหลานของเราในอีก 4 ปีข้างหน้า 
แล้วเลือกคนที่ไว้วางใจให้จับเงินภาษีของท่าน เลือกคนที่จะมาท าเพ่ือท่าน เพราะวันนั้นจะเป็นวันที่ท่านมีอ านาจเหนือ
นักการเมือง การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจากฐานรากอย่างแท้จริง ผมขอฝากตัวผม
และทีม (ส.ท.) ทีมคณะก้าวหน้าทุกคนไว้ด้วยนะครับ 
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 จากนั้นช่วงเช้าวันที่ 27 มีนาคม น.ส.พรรณิการ์ได้เดินทางมายังศาลากลางบ้านสันติสุขในเขตเทศบาล
ต าบลดอนหญ้านาง ขึ้นเวทีปราศรัย พร้อมผู้สมัครนายกเทศมนตรี นายอุดม สายทอง เบอร์ 3 และ ส.ท. น.ส.พรรณิการ์
กล่าวว่า 7 ปีแล้วที่เราไม่ได้เลือกตั้งนายกเทศมนตรี อยากถามว่า 10 กว่าที่ผ่านมา พวกเราเป็นอย่างไรกันมีใครรวยขึ้น
บ้าง ท ายาง ท านา มีใครตั้งตัวได้รวยอ่ิม สะดวกสบายใจ ลองควักกระเป๋าตังค์เปิดดูมีใครรวยขึ้นยกมือหน่อย ไม่ มี เรา
จนเท่ากันหมด น้ าไฟพอใช้ไหม ถนนหนทางเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาพ้ืนฐานของบ้านเราของประเทศไทย สมัย
ที่เป็น ส.ส. ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนชาวบ้านจากกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ หนีไม่พ้นเรื่องขยะล้น น้ าคลองเน่า ถนนหนทางไม่
ดี หนี้สินเกษตร จริงๆ ปัญหาเราเหล่านี้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแก้ไขได้คือเทศบาลของเรา นอกจากปัญหา
พ้ืนฐานนี้ยังมีเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน สถานีอนามัย เทศบาลดอนหญ้านาง มีงบปีหนึ่งอยู่ที่ 60 ล้านบาท มัน
พอ ชีวิตพ่อแม่พ่ีน้องตั้งแต่ตื่นนอนลืมตาจนถึงเข้านอน ล้วนผูกพันกับเทศบาล แม้เทศบาลจะไม่ได้ท าได้ทั้งหมด แต่
โดยมากก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ไม่น้อย ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นได้ 
 น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า พรุ่งนี้ (วันที่ 28 มีนาคม) คือวันก าหนดอนาคตลูกหลานเรา ก าหนดอนาคตแม่พ่อ 
หรือแม้แต่ตัวเราเอง เราอยากให้บ้านเราพัฒนาก้าวหน้าเป็นไปทางไหน สิทธิอยู่ที่ท่าน อยู่ที่ปลายปากกา จะเลือกคนเก่า 
คนเดิม ได้แบบเท่าเดิม หรือจะเปิดใจเลือกคนใหม่ โอกาสใหม่ ที่ได้ลุ้นอนาคตใหม่ที่ก้าวหน้า ก้าวไกล สดใสกว่า อยู่ที่
ชาวดอนหญ้านางก าหนดเอง 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2645069 
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รวบหัวคะแนนตระเวนแจกเงินเลือกตั้งนายก-สท.มาบตาพุด พร้อมของกลางเงินสด 1 หม่ืนเศษ 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 - 16:26 น. 
 

 
 
รวบหัวคะแนนตระเวนแจกเงิน เลือกตั้งนายก-สท.มาบตาพุด พร้อมของกลางเงินสด 1 หม่ืนเศษ 
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ร.ต.อ.รพีพงศ์ สีดา รอง สวป.สภ.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง พร้อมก าลังร่วมกับนาย
จักรวาล จิตดลพร้อมพวก ร่วมกันตรวจยึด รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 1 คัน ทะเบียน กนต 490 ปราจีนบุรี เงินสด
จ านวน 10,500 บาท พร้อมน าตัวนายนิพนธ์ (สงวนนามสกุล) ส่งพนักงานสอบสวน สภ.มาบตาพุด สอบสวนข้อเท็จจริง
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 สืบเนื่อง นายจักรวาล จิตดล ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)เมืองมาบตาพุดหมายเลข 5 ทราบข่าวว่า
นายนิพนธ์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีแดงด าทะเบียน กนต 490 ปราจีนบุรี ออกซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้กับผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีคนหนึ่งและผู้สมัครสท.เขต 2 ได้น าเงินไปวางไว้บนหม้อร้านขายโจ๊ก บริเวณหน้าเสาโทรศัพท์ ถนนโขด
หิน-เขาไผ่ จึงได้ติดตามไปถึงหมู่บ้านแฮปปี้โฮม ถนนโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ เห็นนายนิพนธ์ เลี้ยวเข้าบ้านเลขที่ 
10/62 .จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจสภ.มาบตาพุด มาตรวจยึดของกลางพร้อมเงินสดพร้อมน าตัวนายนิพนธ์ไปสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินคดี. 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2645116 
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ระยองแข่งดุจับอีก"ซื้อเสียง"เลือกตั้งท้องถิ่น 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 17:31 น. 
 

 
 
โค้งท้ายใส่หนัก จับหัวคะแนนซื้อเสียงอีกรายว่ิงแจกเงินแม่ค้า พบเงินสดของกลางชุดละ 700 บาท 15 ชุด อ้างชิง
นายกเล็กมืองมาบตาพุด  ต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าที่จับหัวคะแนนถือโพยรายช่ือตระเวนแจกเงินบ้านเอื้อฯทับมา  
 วันที่ 27 มีนาคม 2564 ก่อนวันหย่อนบัตรเลือกตั้งผู้ บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ  
จะเริ่มในวันรุ่งขึ้น พ.ต.ท. ธวัฒชัย แต่งเกลี้ยง สารวัตร (สอบสวน) สภ.มาบตาพุด ได้รับแจ้งจากนายจักรวาล  จิตดล  
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)เมืองมาบตาพุด  ระยอง ผู้สมัครหมายเลข 5 อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 12 ถนนโขดหิน - 
เ ข า ไ ผ่   ต า บ ล เ นิ น พ ร ะ  อ า เ ภ อ เ มื อ ง ร ะ ย อ ง  ว่ า  พบ ก า ร ก ร ะท า ที่ ผิ ด พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ  ( พ . ร . บ . )  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้เดียวกัน นายจักรวาล จิตดล ได้ท าการเฝ้าระวัง การกระท าที่ผิดพ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ทราบว่า นายนิพนธ์ (ไม่ทราบนามสกุล) ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
ฮอนด้า รุ่นเวฟ สีด า-แดง หมายเลขทะเบียน กนต-490 ปราจีนบุรี ออกแจกเงินซื้อเสียง โดยน าเงินไปแจกให้กับ พ่อค้า
แม่ค้า จึงได้ติดตาม พบว่าได้น าเงินไปวางไว้บนหม้อโจ๊กที่ร้านโจ๊ก บริเวณหน้าเสาโทรศัพท์ ถนนโขดหิน- เขาไผ่ ซึ่ง
พบว่าเป็นเงิน ชุดละ 700 บาท จ านวน 2 ชุด  
 จากนั้น ได้โทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ และขับรถติดตามนายนิพนธ์ไปถึงบ้านเลขที่ 10/5 62 
หมู่บ้านแฮปปี้โฮม 2 ถนนโขดหิน- เขาไผ่ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง โดยนายนิพนธ์ได้ขับรถเข้าไปในบริเวณบ้าน
หลังดังกล่าว ตนจึงขอตรวจที่รถจักรยานยนต์ พบเงิน 15 ชุด ชุดละ 700 บาท เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้ยึดของกลาง เพ่ือ
ท าการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงและด าเนินตามคดีกฎหมายต่อไป  
 ด้านพันต ารวจเอกภาสกร  ไพจิตต์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรมาบตาพุด กล่าวว่า เบื้องต้นได้ท าบันทึก
ตรวจยึดเงินสดที่ยึดมาได้ และตรวจสอบตามที่มีผู้ร้องมา ว่ามีการกระท าการทุจริตหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะคล้ายการ
ซื้อเสียง เมื่อมีผู้ร้องมาก็ต้องด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า ยังต้องมีการตรวจสอบ สอบปากค า
พยาน ถ้าเข้าข้อกล่าวหาจริงก็ต้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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 ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 26 มี.ค. 2564 ร.ต.อ.พนัส ปราถนา  รอง สว.กก.สืบสวน (นปพ.) สถานี
ต ารวจภูธร จว.ระยอง พร้อมนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.กกต.ระยอง และเจ้าหน้าที่ ได้จับกุมนายพิพัฒน์ รุ่งเจริญอารีย์
จิตต์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 126/357 ม.2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ข้อหา"เป็นผู้ให้ เสนอให้ทรัพย์สินแก่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครอ่ืน" พร้อมยึดของกลาง เงินสด 2,550 บาท กระดาษบันทึกรายชื่อ 1 
แผ่น โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง 1 เล่ม ไว้เป็นหลักฐาน   
 โดยเมื่อเวลา 16.00 น.วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนายสุจินต์ สาครเสถียร ว่าภายในหมู่บ้านการเคหะ
เอ้ืออาทรทับมา ม.2 ต.ทับมา ได้มีหัวคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ได้ท าการแจกเงินเพ่ือซื้อ
คะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ลงคะแนนเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรายดังกล่าว โดยได้ควบคุมตัวนายพิพัฒน์ 
หัวคะแนนไว้ก่อนหน้าแล้ว  
 เจ้าหน้าที่สอบถามเบื้องต้น นายพิพัฒน์รับว่าตนได้รับการว่าจ้างจากเจ้ขวัญ ให้น าเงินมาแจกผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และได้แจกเงินให้ไปแล้ว 6 คน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือ 2,550 
บาท ได้มาจากการขายหมูทอด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหามีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 65(1) น าตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมือง ระยอง ด าเนินคดี พร้อม
สอบสวนขยายหาความเชื่อโยงถึงผู้สมัครนายกเทศมนตรีดังกล่าวต่อไป โพยรายชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นบัญชีการจ่ายเงินซื้อ
เสียง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/473722 
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รวบก่อนคืนหมาหอน! หัวคะแนนผู้สมัครนายกฯ-ส.ท.เมืองระยองขณะขี่ จยย.ตระเวนแจกเงิน 
วันที่ 27 มนีาคม 2564 เวลา 18:08 น. 
 

 
 
ระยอง - รวบก่อนคืนหมาหอน!  ตร.มาบตาพุด พร้อมผู้สมัคร ส.ท.เขต 5 เมืองระยอง ตามรวบหัวคะแนนผู้สมัคร
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ขณะขี่ จยย.ตระเวนแจกเงินซื้อเสียง ยึดของกลางเงินสด 10,500 บาท 
 วันนี้ (27 มี.ค.) ร.ต.อ.รพีพงศ์ สีดา รองสวป.สภ.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ได้น าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้า
ควบคุมตัว นายนิพนธ์ (ขอสงวนนามสกุล) พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กนต 490 
ปราจีนบุรี ที่มีเงินสดจ านวน 10,500 บาท อยู่ใต้เบาะรถไปท าการสอบสวนที่ สภ.มาบตาพุด 
 การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากการที่ นายจักรวาล จิตดล ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) เมืองมาบตา
พุด หมายเลข 5 ได้แจ้งเบาะแสว่ามีหัวคะแนนของผู้สมัครนายกเทศมนตรีรายหนึ่งและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 
2 ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนจ่ายเงินให้ผู้ที่ซื้อสิทธิขายเสียง โดยจะน าเงินไปวางไว้บนหม้อของร้านขายโจ๊กบริเวณหน้า
เสาโทรศัพท์ ถนนโขดหิน-เขาไผ่ 
 และยังขี่รถจักรยานยนต์เข้าหมู่บ้านแฮปปี้โฮม เพ่ือไปยังบ้านเลขที่ 10/62  ท าให้ นายจักรวาล ที่เฝ้าดู
พฤติกรรมมาโดยตลอดประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าแสดงตัวเจับกุม พร้อมยึดของกลางทั้งหมด และน าตัวไปสอบสวน
ข้อเท็จจริงก่อนด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9640000029437 
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ไม่ไป ‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มี.ค.64 เปิด 2 ช่องทางรักษาสิทธิ 
28 มีนาคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  
 

 
 
 ไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้งเทศบาล” ต้องรู้! ด้วย 2 ช่องทางการรักษาสิทธิ เพ่ือไม่ให้เราถูกจ ากัดสิทธิในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอ่ืนๆ หากไม่ได้ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ 
 นับถอยหลังก่อนถึงวันเลือกตั้งเทศบาลในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ 
กกต. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกต. (อ่าน ‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มีนาคมนี้ 
เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ท าอย่างไรได้บ้าง?) และส่งเอกสารแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ที่ 28 
มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เช่นเดียวกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ที่  การเลือกตั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า 
และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต 
 ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ในวันดังกล่าว ทาง กกต. ได้ก าหนดให้ยื่น
แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ได้ภายใน 7 วันก่อนหน้า หรือ 7 วันหลังจากวันเลือกตั้ง  
คือ ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2564 (7วันก่อน) และ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -4 เมษายน 2564 (7 วันหลัง) โดย
การยื่นในครั้งนี้เพ่ือไม่ให้ถูกจ ากัดสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอ่ืนๆ ได้ 
หากไม่ไปเลือกตั้งเทศบาลจะถูกจ ากัดสิทธิ์อะไรบ้าง? 
1. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
2. ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3. ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
4. ไม่สามารถด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5. ไม่สามารถด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่
ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยการถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929109 
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บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564, 02.00 น. 
 

 
 
 อ่าน “แนวหน้า”แต่เช้าตรู่ แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ ถือเป็นวันที่ประชาชน
ชาวเขตเทศบาลทั้ง 2,472 แห่ง ทั่วประเทศ จะได้มีโอกาสเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์ และเป็นนักบริหาร ให้มีโอกาสมาท างาน
ดูแลทุกข์สุขและจัดท าบริการสาธารณะให้ประชาชนอย่างถ้วนหน้า นับจากนี้เป็นเวลา 4 ปี... 
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งสีม่วง ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี เลือกได้เพียงคนเดียว และบัตรเลือกตั้งสีชมพู ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดย
ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ... 
 ก่อนหน้านี้ อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้กล่าวถึงความส าคัญและให้
ก าลังใจคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการลงพ้ืนที่เทศบาลต าบลลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี... 
 ทั้งระบุว่า ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง คนจะมุ่งไปที่ผลการเลือกตั้งและการใช้สิทธิการเลือกตั้งที่เที่ยงธรรม ไม่
มีคนทุจริต ซึ่งเราก็อยากเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้น เราก็เตรียมตัวกันมาจนถึงวันที่จะมีการเลือกตั้ง และวันที่เลือกตั้ง กปน.
จะเป็นคนที่ส าคัญที่สุด เป็นจุดที่จะชี้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผมจึงขอฝากความไว้วางใจให้กับ กปน.
ทุกท่าน... 
 “มือปราบ” ก็เห็นด้วยกับ ประธาน กกต. เพราะบางหน่วยเลือกตั้งมีเสียงร่ าลือ ว่าถึงขนาดมีการซื้อยก
หน่วย เพราะกปน. บางรายก็เป็นพวกผู้สมัครฯ ที่แฝงเข้ามา แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้ ก็ต้อง
อาศัยประชาชนทุกภาคส่วนดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้ที่ได้รับเลือก ได้มาโดยวิธีการทุจริต... 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/47249 
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