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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 มนีาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 36/2564 การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ภายในวันที่ 4 เม.ย. นี ้

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 

ไทยโพสต์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงสรุป
ภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวม
การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งมีการ
ฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องอ่ืน  ๆ
ที่ เกี่ยวกับคดีอาญาหรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้ งนั้น ตรวจสอบ 
ในเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องด าเนินการสืบสวนต่อไป และเมื่อนับคะแนน 
เสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วจะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือรวบรวมผล
คะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วย
ความสุจริตเที่ยงธรรม กกต. จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 
30 วันคือวันที่ 27 เมษายน 2564 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ เปิดรายชื่อ ว่าที่ 6 นายกเทศมนตรี อ. สัตหีบ อย่างไม่เป็นทางการ 19 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ เด็ก 'สุวัจน์' ยึดเทศบาลนครโคราช ทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น 20 
3 มติชนออนไลน์ ลูกสาว “ชาดา” นั่งนายกเล็กอุทัยธานี หนองขาหย่างต้องเลือกตั้งใหม่  

หลังคะแนนไม่เลือกมากกว่าคนได้ 
21 
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รวมข่าว กกต. 
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วั
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 สยามรัฐออนไลน์ เปิดรายชื่อว่าที่ นายกเทศมนตรี ในเขตพ้ืนที่ จ.ปทุมธานี ผลการนับคะแนน

อย่างไม่เป็นทางการ 
22 

5 สยามรัฐออนไลน์ เลือกตั้งขอนแก่น “ก านันไพรัช” ล้ม “ยอดยิ่ง” นั่งนายกเล็กเมืองศิลา  
“ธีระศักดิ์ – พงศ์ธร - จักรพงศ์” เข้าวิน 

23 

6 มติชนออนไลน์ ศึกชิงเทศบาลเดือด ล้มช้าง – คว่ าแชมป์ - หน้าใหม่นั่งเก้าอ้ีหลายพื้นท่ี 24 
7 สยามรัฐออนไลน์ ตามคาด "อธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร" ชนะคู่แข่งขาดลอย นั่งต าแหน่ง

นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวล าภู 
26 

8 สยามรัฐออนไลน์ "นายกเล็กเมืองกระบี่" อดีต ผกก. เมืองกระบี่ ล้มแชมป์เก่า 8 สมัย 27 
9 คมชัดลึกออนไลน์ "ดร.โบว์ลิ่ง" ลูกชายบิ๊กแจ๊ส คว่ าแชม์เก่าแบบฉิวเฉียดคว้าเก้าอ้ีเทศมนตรีนครรังสิต 28 
10 สยามรัฐออนไลน์ "บรรจง" ว่าที่นายกน ากลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นกวาดเรียบทุกเขต ทม. ร้อยเอ็ด 29 
11 เนชั่นทีวีออนไลน์  "บูรณุปกรณ์" รักษาแชมป์นายกเล็กเชียงใหม่ 31 
12 สยามรัฐออนไลน์ สมุทรสาคร พบแจกเงินใกล้เวลาปิดหีบเลือกตั้ง กกต. แจงหลักฐานชดั รอดยาก 33 
13 สยามรัฐออนไลน์ กาญจนบุรี จับสาวโรงงานแอบถ่ายรูปบัตรลงคะแนนคาหน่วยเลือกตั้ง 34 
14 เนชั่นทีวีออนไลน์ ป้าหัวร้อนฉีกบัตรเลือกตั้งอ้างในบัตรไม่มีเบอร์ที่ต้องการ 36 
15 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เย้ย "ธนาธร" ชี้ผลเลือกตั้งท้องถิ่นสะท้อน คนไม่เอา "คณะก้าวหน้า" 38 
16 สยามรัฐออนไลน์ เทพไท ถามเจ็บ เลือกตั้งเทศบาลไหนไม่ซื้อเสียงบ้าง จวก กกต. ล้มเหลว 

จับคนซื้อเสียง เสนอยุบทิ้ง  
40 

17 สยามรัฐออนไลน์ 'ไพศาล' ยกผลเลือกตั้ง 2 ครั้ง ชี้ม็อบแพ้แล้ว 42 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ หาดใหญ่เปลี่ยน 'ไพร' พ่าย 'พ่ีหลวงคร' น าห่าง 43 

2 คมชัดลึกออนไลน์ พลิกปูม 'ส.ส.ต้อย แปดริ้ว' เซเลบมวยไทย 45 

3 ไทยรัฐออนไลน์ อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ 47 
4 มติชนออนไลน์ ชะตากรรม ร่าง พรบ. ประชามติ อีหรอบเดียวกับ แก้ “รัฐธรรมนูญ” 48 
5 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ มาตรการ ปราบเข้ม กับ ปรากฏการณ์ 17 มีนาคม การเคลื่อนไหว การเมือง 49 
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วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจหน่วยเลือกตั้งและสังเกตการณ์

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี หน่วยสุดท้าย เป็นหน่วยที่ 50 ที่เต็นท์ชั่วคราว

ภายในหมู่บ้าน (ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว) หมู่ที่ 5 ติดกับส านักงานเทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจหน่วยเลือกตั้งการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลต าบลดอนขม้ิน 
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หย่อนบัตร : เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิและหย่อนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

และนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ภายในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 61 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
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วันที่ 28 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวการปิดหน่วยเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ พร้อมขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ที่พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
แถลงข่าวปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 28 มีนาคม 2564 - 18:46 น. 
ก ก ต .  พ อ ใ จ ภ า พ ร ว ม เ ลื อ ก ตั้ ง เ ท ศ บ า ล  ค า ด รู้ ผ ล ไ ม่ เ กิ น  4 ทุ่ ม  พ บ บ า ง ห น่ ว ย ฉี ก บั ต ร - ยิ ง กั น  
แต่ไม่กระทบเลือกตั้ง 
 

 
 
‘กกต.’ พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาล คาดรู้ผลคะแนนไม่เกิน 4 ทุ่ม พบมีบางหน่วยฉีกบัตร-ยิงกันหน้าหน่วย แต่
ไม่กระทบเลือกตั้ง 
 เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 28 มีนาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต. แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวมการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็น
ปัญหา 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับคดีอาญาหรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบใน
เบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องด าเนินการสืบสวนต่อไป 
ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือ
รวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือ
วันที่ 27 เมษายน 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้
ร้องหรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้า
กว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 “กกต.และส านักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส านักบริหารการทะเบียน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้ งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง 
ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้ง
เหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2646542 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%8728%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%8728%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2646542
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%8728%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84.jpg
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28 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:01 น.       
'กกต.' พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาลคาดรู้ผลคะแนนไม่เกิน 4 ทุ่ม 
 

 
 

 28 มี.ค.64-พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วย
เลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวกับคดีอาญาหรือการ
ยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องด าเนินการสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือ
รวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม  กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือ
วันที่ 27 เม.ย. 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้อง
หรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้ องไม่ช้ากว่า 
60 วัน คือวันที่ 27 พ.ค.2564 นี้ 
  “กกต.และส านักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส านักบริหารการทะเบียน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง 
ขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้ง
เหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง” 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/97565  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/97565
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วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564, 19.08 น. 
'เลือกตั้ง' ด ุ!! ยิงสนั่นหน้าหน่วย - ฉีกบัตร กกต. คาดรู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม 
 

 
 
กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาล คาดรู้ผลคะแนนไม่เกิน 4 ทุ่ม พบบางหน่วยฉีกบัตร-ยิงกันหน้าหน่วย ยันไม่
กระทบเลือกตั้ง 
 เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่  28 มีนาคม 2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.) พ.ต.อ. 
จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี   
ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับคดีอาญาหรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบ
ในเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องด าเนินการสืบสวน
ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือ
รวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือ
วันที่ 27 เมษายน 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้
ร้องหรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้า
กว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 "กกต.และส านักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส านักบริหารการทะเบียน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย รวมทั้ง
ขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้ง
เหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/562344  
  

https://www.naewna.com/politic/562344
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28 มีนาคม 2564 19:10 น.   
กกต. แถลงพอใจภาพรวมการเลือกตั้งเทศบาล คาดรู้ผลคืนนี้ไม่เกินสี่ทุ่ม ประกาศรับรองภายใน 27 เม.ย. 
 

 
 

 วันที่ 28 มี.ค. 64 เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิ การ  กกต .  ได้ แถลงข่ า วสรุ ปภาพรวมการ เลื อกตั้ ง สมาชิ กสภา เทศบาลและนายก เทศมนตรี   
ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิด จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับคดีอาญาหรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบ
ในเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องด าเนินการสืบสวน
ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือ
รวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือ
วันที่ 27 เม.ย.64 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้อง
หรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 
60 วัน คือวันที่ 27 พ.ค.64 นี้ 
 “กกต.และส านักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส านักบริหารการทะเบียน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง 
ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้ง
เหตุการไมไ่ปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231129  
  

https://siamrath.co.th/n/231129
https://siamrath.co.th/n/231129
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210328/bed3209b17b442ec2037e6481aaeee703897f295e38b131f0ffed77fbcaf7d09.jpg?itok=2n6Ya-CQ
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วันที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 19:37 น. 
กกต. พอใจผลการเลือกตั้งท้องถิ่นคาด4ทุ่มคืนนี้รู้ผลคะแนน 
 

 
 
เลขาธิการกกต.แถลงพอใจผลการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ พบมีบางหน่วยฉีกบัตรลงคะแนนและยิงกันหน้า
หน่วยแต่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คาด 4 ทุ่มคืนนี้รู้ผลการนับคะแนน 
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ส านักงานกกต. ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบาง
หน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับคดีอาญา
หรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องด าเนินการสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้ 
 ทั้งนี้ เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือรวบรวมผลคะแนนว่า
บุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการประกาศผลการ
เลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน คือวันที่ 27 เม.ย. 
2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ กกต.จะ
ด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือวันที่ 
27 พ.ค. 2564 นี้ 
 “กกต.ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านัก
บริหารการทะเบียน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 
7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649066  
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28 มี.ค. 2564 19:53    
กกต. พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาล คาดรู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม ชี้ ฉีกบัตร-ยิงหน้าคูหา ไม่กระทบ 
  

 
 
เลขาฯ กกต. เผย พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาล คาดรู้ผลคะแนนไม่เกิน 4 ทุ่ม พบมีบางหน่วยฉีกบัตร-ยิงกันหน้า
หน่วย แต่ไม่กระทบเลือกตั้ง 
 วันนี้ (28 มี.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่ง
เกิดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับคดีอาญา หรือการยิงกันหน้าหน่วย
เลือกตั้งนั้น ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
จะต้องด าเนินการสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือ
รวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน คือ 
วันที่ 27 เมษายน 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้
ร้องหรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้า
กว่า 60 วัน คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 “กกต.และส านักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส านักบริหารการทะเบียน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง
ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้ง
เหตุการไม่ไปใช้สิทธิได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000029673  
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28 มีนาคม 2564 - 20:15 น. 
กกต. คาดนับคะแนนนายกฯ - สท. ไม่เกิน 4 ทุ่มคืนนี้ รับรองผลภายใน 30 วัน 
 

 
 
กกต.คาดนับคะแนนนายกฯ-สท.ไม่เกิน4ทุ่มคืนนี้ รับรองผลภายใน30วัน 
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
กกต. แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่อง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับคดีอาญาหรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่
อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องด าเนินการสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะ เสร็จสิ้นไม่
เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้ 
  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือ
รวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือ
วันที่ 27 เมษายน 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้
ร้องหรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้า
กว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 "กกต.และส านักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส านักบริหารการทะเบียน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง
ขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้ง
เหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/462347  
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28 มีนาคม 2564 
กกต. คาดนับคะแนนนายกฯ - สท. ไม่เกิน 4 ทุ่มคืนนี้ รับรองผลภายใน30วัน 
 

 
 
กกต.คาดนับคะแนนนายกฯ-สท.ไม่เกิน4ทุ่มคืนนี้ รับรองผลภายใน30วัน 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงสรุปภาพรวมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบาง
หน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับคดีอาญา
หรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องด าเนินการสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของ
วันนี้ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพ่ือ
รวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือ
วันที่ 27 เมษายน 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้
ร้องหรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้า
กว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 "กกต.และส านักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส านักบริหารการทะเบียน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง
ขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้ง
เหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929650  
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28/03/2564 11:09 
กกต. เตรียมเคาะรับรอง “พรรครวมไทยสร้างชาติ” 
 

 
 
ส านักงาน กกต. 28 มี.ค.-กกต. เตรียมเคาะรับรอง “พรรครวมไทยสร้างชาติ” สัปดาห์หน้า ยังไม่ได้พิจารณาชื่อ
คล้ายสโลแกนรัฐบาลลุงตู่ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ขอจดจัดตั้งพรรครวมไทยสร้าง
ชาติ ตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้บรรจุเรื่องนี้ลงในวาระการประชุมแล้ว ซึ่งคาดว่า กกต. จะมีการพิจารณา
ในที่ประชุมในสัปดาห์หน้า 
 ส่วนชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติมีลักษณะคล้ายคลึงกับสโลแกนกับรัฐบาลนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุว่า กกต.
ยังไม่ได้วิเคราะห์ไปถึงขนาดนั้น ปกติจะดูเพียงว่าโลโก้และชื่อคล้ายกับพรรคการเมืองอ่ืนหรือไม่ เพราะ กกต.จะดูแค่
เรื่องระหว่างพรรคการเมืองเท่านั้น.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-663931  
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28 มีนาคม 2564 21:41 น.   
เปิดรายชื่อ ว่าที่ 6 นายกเทศมนตรี อ.สัตหีบ อย่างไม่เป็นทางการ 
 

 
 
 เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันนี้ 28 มี.ค.64 หลังบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้ง  
6 แห่ง ของ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลต าบลนาจอมเทียน เทศบาลต าบลบางเสร่ 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว และเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคือ 
นายณรงค์ (นายกเม้ง) บุญบรรเจิดศรี หัวหน้ากลุ่ม สัตหีบยุคใหม่ หมายเลข 1 ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
นายไพโรจน์ (เฮียอู๊ด) มาลากุล ณ อยุธยา หัวหน้าทีมตนรักสัตหีบ หมายเลข 1 ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเขตร
อุดมศักดิ์ 
นายชยัวัฒน ์(ตั้ม) อินอนงค์ หวัหน้าทีมกลุ่มพลังบางเสร่ หมายเลข 1 ว่าที ่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางเสร่ 
นายยศวัฒน์ (ต่าย ) ภูวรัตน์เลิศคุณ หัวหน้ากลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล หมายเลข 3 ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล
เกล็ดแก้ว 
นายธณพง (รองโต้ง) โคตรมณี หัวหน้าทีมชีจรรย์สโมสร หมายเลข 1 ว่าที่ นายกเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ 
นายสมพงษ์ สายนภา ทีมพัฒนาจอมเทียน หมายเลข 1 ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาจอมเทียน 
 ซึ่งหลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. ได้มีการนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วย ก่อนรวบร่วมคะแนน
ส่งไปยังเทศบาลแต่ละแห่ง แต่ละเแห่ง อย่างไรก็ตามต้องสรุปผลคะแนนให้กับ กกต. จังหวัดชลบุรี เพ่ือรับรองผลการ
เลือกตั้ง อย่างเป็นทางการต่อไป โดยบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนคะแนนสมาชิกสภาเทศบาล 
ของแต่ละเทศบาล ยังนับไม่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องรอสรุปคะแนนเพื่อส่งยัง กกต.ชลบุรี เพ่ือรับรองต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231145  
  

https://siamrath.co.th/n/231145
https://siamrath.co.th/n/231145
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210328/930ba52ff154a844a1eaeb00ade3a9a86f203ba88eb497e01e013531fd219f28.jpeg?itok=TR7OFGP2
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อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 23.09 น. 
เด็ก'สุวัจน์'ยึดเทศบาลนครโคราช ทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น 
 

 
 
"สุวัจน์"น าทีม"ชาติพัฒนา กลบัมาผงาดยึดเทศบาลนครโคราชอีกครั้ง ชนะทิ้งห่างคู่แข่งจากคณะก้าวหน้าไม่เห็นฝุน่ 
 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ที่ได้รับความ
สนใจและถูกจับตามองมาก ซึ่งมีผู้สมัคร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
 เบอร์ 1 นายอัครชา พรหมสูตร "ทีมโคราชมหานคร" , เบอร์ 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ทีมโคราชชาติ
พัฒนา , เบอร์ 3 นายจักริน เชิดฉาย กลุ่มโคราชเพ่ือโคราช และเบอร์ 4 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ กลุ่มเทศบาล
ก้าวหน้า (คณะก้าวหน้า)  ซึ่งการนับคะแนนในหลายหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขต ส่วนใหญ่ เบอร์ 2 นายประเสริฐ บุญชัย
สุข มีคะแนนน าโด่ง และผู้สมัคร สท.ทีมโคราชชาติพัฒนา ตัวเต็ง เบอร์ 7-12 มีคะแนนน าโด่งเช่นเดียวกัน ทิ้งห่างจาก
คู่แข่งอย่าง เบอร์ 4 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์  ตามมาอันดับ 3 คือนายจักริน เชิดฉาย และอันดับ 4 นายอัคคชา พรหม
สูตร 
 ทั้ งนี้ จากการนับคะแนนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  ช่วงเวลา  22.00 น.  หน่วย  ได้นับครบ
ทั้งหมด 185 หน่วย แล้ว ปรากฎว่า เบอร์ 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ได้ 23,550 คะแนน น าเป็นอันดับที่ 1  ส่วน
อันดับ 2 เบอร ์4 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ (ทีมเทศบาลก้าวหน้าคณะก้าวหน้า) ได ้10,367 คะแนน  
 อั นดั บ  3 เ บอร์  3 นายจั ก ริ น  เ ชิ ด ฉ าย  ได้  7,260 คะแนน    และ อันดั บ  4 เ บอร์  1 นาย อัคคชา   
พรหมสูตร ได้ 3724 คะแนน   ขณะที่คะแนนของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เบอร์ 7-12 ทีมโคราชชาติ
พัฒนา มีคะแนนน าแบบยกทีม ค่อนข้างห่างจากคู่แข่งมาก จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และ สท.กลุ่ม
โคราชชาติพัฒนา ซึ่งมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้รับ
เลือกตั้งมาบริหารเทศบาลนครนครราชสีมายกทีมตามความคาดหมาย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/833852  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473808  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/562385  
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วันที่ 28 มีนาคม 2564 - 23:47 น. 
ลูกสาว “ชาดา” นั่งนายกเล็กอุทัยธานี หนองขาหย่างต้องเลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนไม่เลือกมากกว่าคนได้ 
 
 

 
 
  
 
 

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 14 แห่ง ของจังหวัดอุทัยธานี อย่างไม่
เป็นทางการ  พบว่ า  เทศบาลเมือง อุทัยธานี  ได้ แก่  น .ส .ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์  (บุ ตรสาว  นายกชาดา  
ไทยเศรษฐ์) (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลต าบลหาดทนง ได้แก่ นายม้วน เขียวอุบล เทศบาลต าบลหนองฉาง ได้แก่ นาย
ด ารง นพรัตน์ เทศบาลต าบลเขาบางแกรก หมายเลข ได้แก่ นายไชยวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา เทศบาลต าบลทัพทัน ได้แก่ 
นายสมชัย อ าภา (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลต าบลตลุกดู่ ได้แก่ นายวีระชาติ รัศมี (ว่าที่นายกใหม่) (ลูกเขย นายชาดา 
ไทยเศรษฐ์) เทศบาลต าบลหนองสระ ได้แก่ นายยอดชาติชาย จงเกษกรณ์ (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ 
ได้แก่ นายศิริพัฒน์ เหล่าประชา (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลต าบลพลวงสองนาง ได้แก่ นายสมเกียรติ แสงอุทัย เทศบาล
ต าบลสว่างแจ้งสบายใจ ได้แก่ นายบุญนาค บูรณพันธ์ เทศบาลต าบลลานสัก ได้แก่ นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์ เทศบาล
ต าบลบ้านไร่ ได้แก่ นายอนิรุตติ์ ชัยกูล และ เทศบาลต าบลเมืองการุ้ง ได้แก่ นายประสิทธิ์ เทียนนา (ว่าที่นายกใหม่) 
 ส่วนที่ เทศบาลต าบลหนองขาหย่างนั้น มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว คือ น.ส. 
คนึงนิตย์ วงศ์เฉลียว แต่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียง 189 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่กากบาดใน
ช่องไม่เลือกผู้ใด ซึ่งมีสูงถึง 218 คะแนน ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
มาตรา 111 กล่าวว่า ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้บริหารที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จึงท าให้กรณีนี้จะส่งผลให้ น.ส.คนึงนิตย์ ไม่ได้รับ
เลือกตั้ง และต้องมีการเลือกตั้งใหม่ โดยที่ผู้สมัครเดิมจะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่า
เหตุการณ์นี้จะเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุทัยธานี ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้น อีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2646864  
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29 มีนาคม 2564 00:07 น.   
เปิดรายชื่อว่าที่ นายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 
 

 
 

ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง นายสายัณ นพข า ได้ 2,209 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมือง นายอ านวย นาคบุรินทร์ ได้ 7,243 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมือง นายวีระ กล่ าสนอง ได้ 5,658 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมือง นายสมศักดิ์ งามแท้ ได้ 2,223 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานี อ าเภอเมือง พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกระดี อ าเภอเมือง นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง นายสมบูรณ์ ปานย้อย ได้ 3,665 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง ได้ 16,144 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง นายเอกพจน์ ปานแย้ม ได้ 7,122 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี ดร.เดชา กลิ่นกุสุม 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ ได้ 9,008 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก นายมานิตย์ แก้วพวง 1,629 คะแนน 
ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว นางสาววันเพ็ญ เจริญนนทสิทธิ์ ได้ 1,591 คะแนน 
 ซึ่งหลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. ได้มีการนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วย ก่อนรวบรวมคะแนน
ส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละเขต แต่อย่างไรก็ตามต้องสรุปผลคะแนนให้กับ กกต. จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
รับรองผลการเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการต่อไป โดยบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนคะแนน
สมาชิกสภาเทศบาล ของแต่ละเทศบาล ยังนับไม่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องรอสรุปคะแนนเพ่ือส่งยัง กกต.จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
รับรองต่อไป 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231161  
  

https://siamrath.co.th/n/231161
https://siamrath.co.th/n/231161
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210329/fea5a202fd6ea4e7e26c2b5fc93db07e20c3f417fe51d7ac48fd03a8677aae13.jpeg?itok=LRKmd2xg
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29 มีนาคม 2564 00:22 น.   
เลือกตั้งขอนแก่น “ก านันไพรัช” ล้ม “ยอดยิ่ง”  
นั่งนายกเล็กเมืองศิลา “ธีระศักดิ์-พงศ์ธร-จักรพงศ์” เข้าวิน 
 

 
 

 เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 28 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหลัง
การนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่ ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ทั้ง 84 แห่ง เริ่มมีการ
รายงานผลการนับคะแนนมาแล้วากกว่าร้อยละ 80 
 ซึ่ งที่ เทศบาลเมืองศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จั ดเป็นพ้ืนที่ที่หักปากกาเซียน เมื่อนายไพรัช  
ทวีวาร อดีตก านัน ต.ศิลา สามารถเอาชนะ แชมป์เก่าอย่าง นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองศิลาหลาย
สมัย และประธานสันนิบาติเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปได้ โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทาง ที่ ทม.ศิลา 
หลังการนับคะแนนไป 80% ปรากฏว่า นายไพรัช ได้คะแนน 14,956 คะแนน ขณะที่นายยอดยิ่ง ได้คะแนน 8,908 
คะแนน 
 ขณะที่เทศบาลต าบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ผลการนับคะแนนไปแล้วกว่า 80% นายจักรพงศ์ 
เพ็ชรแสน หรือ พงษ์ โปงลางสะออน ได้คะแนน 3,490 คะแนน ทิ้งห่าง นายส าราญ นามสีฐาน ที่ได้คะแนน 2,730 
คะแนน 
 เทศบาลนครขอนแก่น  พ้ืนที่ ที่ มี การแข่ งขั นอย่ างดุ ด เดื อด ซึ่ งผลการนับคะแนนไปแล้ ว  90%  
นายธีระศ กดิ์ ฑีฆายุพันธ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้คะแนน 16,986 คะแนน ทิ้งห่างนายชัชวาล พรอมร
ธรรม ที่ได้คะแนน 16,101 คะแนน 
 เทศบาลต าบลพระลับ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปแล้ว 80% 
นายพงศ์ธร นิศาพิทักษ์กุล อดีตนายกเทศมนตรีต าบลพระลับ ได้คะแนนน านายยุทธชัย ลาค า เช่นกัน 
 นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง 
84 เทศบาลมีการจัดการเลือกตั้งด้วยดี ตามระเบียบ และขั้นตอนตามที่ กกต.ก าหนด ขณะที่การร้องเรียนนั้นขณะนี้มี
แจ้งมายัง กกต.ขอนแก่น แล้ว 8 เรื่อง กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ของจังหวัด ในเรื่องของการหาเสียง สัญญาว่าจะให้และ
นโยบาย ซึ่ง กกต.ขอนแก่นจะส่งทีมสอบสวนลงพ้ืนที่สืบสวนสอบสวนตามข้อร้องเรียนดังกล่าวทันที 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231163  
  

https://siamrath.co.th/n/231163
https://siamrath.co.th/n/231163
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วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 08:14 น. 
ศึกชิงเทศบาลเดือด ล้มช้าง – คว่ าแชมป์ - หน้าใหม่นั่งเก้าอี้หลายพ้ืนที่ 
 

 
 
ศึกชิงเทศบาลเดือด ล้มช้าง-คว่ าแชมป์-หน้าใหม่นั่งเก้าอี้หลายพ้ืนที่ 
 วันที่ 29 มีนาคม จบไปแล้วกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลทั่ว
ประเทศ 2,472 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากกฏว่าหลายพ้ืนแชมป์
เก่าถูกโค่น อย่างพลิกความคาดหมาย 
 อย่างเช่น จ.เพชรบุรี ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ปรากฏว่า นาย กิตติ
พงษ์ เทพพานิช หัวหน้ากลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร ชนะ นายพลยุทธ อังกินันทน์ หัวหน้ากลุ่มผาด เป็นครั้งแรกที่กลุ่มผาด
พ่ายการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก หลังครองต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีมานานกว่า 50 ปีตั้งแต่สมัยนายผาด อังกิ
นันทน์ ปู่ของนายพลยุทธเป็นนายกเทศมนตรี 
 จ .สมุทรสาคร   ผลการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  ปรากฏว่า นายชุมพล   จันทร์จรัส
วัฒนา เอาชนะนายกุลวัชร  หงษ์คู อดีตนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  ได้ส าเร็จ  นอกจากนี้การเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นายบุญชู นิลถนอม โค่นแชมป์เก่านายสมศักดิ์ ขวัญเมือง อดีตนายกเทศมนตรีที่นั่ง
บริหารมากว่า 20 ปีตั้งแต่ยังเป็นสุขาภิบาลจนยกระดับมาเป็น ทน.อ้อมน้อย 
จ.สงขลา ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ เฉือนชนะนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี อดีต
นายกเทศมนตรีนครสงขลา แชมป์เก่า 
 จ.ปทุมธานี ศึกชิงนายกเทศมนตรีนครรังสิต ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ลูกชายของพล.ต.ท.ค ารณวิทย์ธูป
กระจ่าง “บิ๊กแจ๊ส” นายกอบจ.ปทุมธานี เฉือนเพียง 5 คะแนนเอาชนะนายเดชา กลิ่นกุสุม พ่อของแชมป์เก่านายธีร
วุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตคนเดิม 
 จ.ชัยภูมิ นายธีวรา วิตนากร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ  ได้เป็นนายกเทศมนตรีเมือง
ชัยภูมิ คะแนนชนะนายบรรยงค ์เกียรติก้องชูชัย อดีตนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ แชมป์เก่าหลายสมัยตั้งแต่ปี 2547 
 จ.สงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ คว้าชัยได้นั่งนายกเทศมนตรีนครสงขลา เฉือนชนะนายสมศักดิ์ ตันติเศรณีอดีต
นายกเทศมนตรีนครสงขลา แชมป์เก่า 
 จ.ตาก นายประเสริฐ ปวงละคร คะแนนน าส่อได้นั่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ชนะนายเทอดเกียรติ์ ชิน
สรนันท์ หรือ นายกฝอ อดีตนายกเทศมนตรีหลายสมัย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94.jpg
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 ส่วนที่ จ.ราชบุรี ผลการเลือกตั้งเทศบาลต าบลดอนทราย  อ.โพธาราม นางจิตรลดา เนียมรักษา อดีต
นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย ได้ 1,519 คะแนน แต่มีคะแนนโหวตโนถึง 2,862 คะแนน และบัตรเสีย270 ใบ ท าให้
ต้องเลือกตั้งใหม่เนื่องจากคะแนนผู้ได้รับการเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนน  โหวตโน คาดเป็นผลจากเหตุการณ์ศึกสายเลือด
ก่อนหน้านี้ ซึ่งนางจิตรลดา เป็นภรรยาของนายวันชาติ เนียมรักษาส.อบจ.ราชบุรี ผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงนางวราพร เนียม
รักษา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย และเป็นพ่ีสะใภ้ของนายวันชาติ เสียชีวิตในงานศพ เนื่องจากความ
ขัดแย้งในการแข่งขันเลือกตั้งครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2646905  
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29 มีนาคม 2564 08:33 น.    
ตามคาด "อธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร" ชนะคู่แข่งขาดลอย นั่งต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวล าภู 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวล าภู และ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู มี 3 เขต ส าหรับต าแหน่งนายกเทศมนตรี มีผู้สมัครทั้งหมด 4 คน คือ หมายเลข 
1 นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร กลุ่มแทนคุณบ้านเกิด ได้ 6,910 คะแนน หมายเลข 2 นาย วิสูตร ค าอินทร์ กลุ่มรัก
หนองบัวล าภู ได้ 4,530 คะแนน หมายเลข 3 นาย อรัญ กราบไกรแก้ว ผู้สมัครอิสระ ได้ 71 คะแนน หมายเลข 4 นาย 
วินิตย์ ผลดี ผู้สมัครอิสระ ได้ 234 คะแนน ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ โดยหมายเลข 1 นายอธิวัฒน์ นา
วิศิษฎ์กร กลุ่มแทนคุณบ้านเกิด ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู คะแนนทิ้ง
คู่แข่งแบบขาดลอย มาเป็นอันดับ 1 ตามความคาดหมาย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231186  
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29 มีนาคม 2564 08:43 น.   
"นายกเล็กเมืองกระบ่ี" อดีต ผกก. เมืองกระบ่ี ล้มแชมป์เก่า 8 สมัย 
 

 
 

นายกเล็กเมืองกระบี่ อดีตผกก.เมืองกระบี่ ล้ม อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ แชมป์เก่า 8 สมัย ได้ส าเร็จ คะแนน
น าทุกเขต จ่อนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรี เมืองกระบ่ีคนใหม่ หลังผูกขาดมาหลายสมัยจนไร้คู่แข่ง 
 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ คึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดลงคะแนแเสียงกันเลย
ทีเดียวประชาชนทยอยกันเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงตามตามหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้า ท าให้บรรยากาศ
ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง 36 หน่วยเป็นไปด้วยความคึกคัก บางหน่วยเลือกตั้งประชาชนต้องยืนเข้าแถวยาวรอใช้สิทธิ์ดังกล่าว 
โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้ง 4 ลานจอดรถตลาดสดมหาราช หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ลานจอดรถตลาดสด
มหาราช 
 ทั้งนี้ในจังหวัดกระบี่ได้จัดการเลือกตั้งพร้อมกัน 16 แห่ง คือ 1 เทศบาลเมือง และ 14 เทศบาลต าบล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นที่น่าจับตามองมากที่สุด เนื่องจากการ
เลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ 
กลุ่มรักปากน้ ากระบี่ใหญ่ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 คือพันต ารวจเอก สมเด็จ สุขการ อดีตผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองกระบี่ เป็นหัวหน้ากลุ่ม และกลุ่มพัฒนากระบี่ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี คือ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้า
ล้วน อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 8 สมัย เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้เบอร์ 2 ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มส่งลูกทีมลงสมัครสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกระบี่ ครบทั้ง 3 เขตๆ ละ 6 คน ซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่าง 
 หลังจากปิดหีบนับคะแนนแต่ละหน่วย เลือกตั้ง ทั้ง3 เขต ผลอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า ผู้สมัคร ที่ได้
คะแนน น ามาเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ อดีตผกก.สภ.เมืองกระบี่ มีคะแนนน า
ผู้สมัครหมายเลข2 คือนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน อดีตนายกเทศมนตรี 8 สมัย เกือบทุกหน่วยเลือกตั้ง อาทิ ผลคะแนนใน 
เขต 1 หน่วยชุมชนปากน้ า เบอร์ 1 ได้ 301 คะแนน เบอร์ 2ได้ 138 คะแนนหน่วยอุตรกิจเบอร์ 1 ได้ 227 คะแนนและ 
เบอร์ 2 ได้ 109 คะแนน 
 ส าหรับการเลือกตรั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เนื่องจากที่
ผ่านมาอดีตนายกเทศมนตรี 8 สมัย อย่างนายกีรติศักดิ์ เอาชนะคู่แข่งมาได้ทุกครั้ง บางสมัย ก็ไม่มีผู้สมัครุ่แข่ง ถือเป็น
ผู้สมัครที่ไร้พ่าย จนกระทั่งในปีนี้มี พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ อดีตผกก.สภ.เมืองกระบี่ มาสมัครชิงเก้าอ้ีนายก และสามารถ
ล้ม นายกีรติศักดิ์ได้ในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231189  
 

https://siamrath.co.th/n/231189
https://siamrath.co.th/n/231189
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210329/b08086ac376d0301baa66196bc4145f64562da475fe428df160cbbae5afb46b9.jpg?itok=nsKzDLzh
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29 มีนาคม 2564 - 08:50 น. 
"ดร.โบว์ลิ่ง" ลูกชายบ๊ิกแจ๊ส คว่ าแชม์เก่าแบบฉิวเฉียดคว้าเก้าอี้เทศมนตรีนครรังสิต 
 

 
 
ฉิวเฉียด "ดร.โบว์ลิ่ง" ลูกชาย บิ๊กแจ๊ส ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครรังสิต คว่ า อดีตนายกหลายสมัย "นายเดชา 
กลิ่นกุสุม" เพียง 5 คะแนน 
   เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่  28 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง  หรือ ดร.โบว์ลิ่ ง  ผู้สมัคร
นายก เทศมนตรี นครรั ง สิ ต  เ บอร์  2 ได้ รั บ เ ลื อกจากประชาชนด้ ว ยคะแนน  15,208  คะแนนซึ่ ง ชนะ 
นายเดชา  กลิ่นกุสุม อดีตนายกนครรังสิตหลายสมัยเพียง 5 คะแนน โดยชูนโยบายเดินไปข้างหน้าต่อยอดสวัสดิการ
เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของชาวนครรังสิตดีขึ้นลดความเลื่อมล้ าในสังคมอย่างมั่นคงและถาวร 
  ซึ่งบรรยากาศในภาพรวมคะแนนในเขตพ้ืนที่นครรังสิต ที่มีจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 92 หน่วย และผู้มีสิทธิ์เลือก
นายกเทศมนตรีนครรังสิต มีจ านวน 64,609 คน ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต มี จ านวน 64,370 คน 
ตามระเบียบของ กกต. 
  ทางด้าน ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า ขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพ่อแม่พ่ีน้องชาวนครรังสิต ที่ได้ให้
ความไว้วางใจคนรุ่นใหม่เขามาท างานในการพัฒนานครรังสิตให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกันนครอ่ืนๆ ในประเทศ
ไทย ซึ่งนโยบายที่ได้เสนอไว้ในตอนหาเสียงจะรีบด าเนินการทั้งหมดเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของชาวนครรังสิต  เช่น
แก้ปัญหาการจราจร ปัญหาน้ าประปาไหลอ่อน ส่งเสริมระบบสาธารสุขจัดตั้งศูนย์การแพทย์เพ่ิมเติม ลดปัญหาการ
แออัดภายในโรงพยาบาล ปรับทัศนียภาพของพ้ืนที่นครรังสิต แก้ไขปัญหาสุนัขแมวจรจัด รวมถึงทางด้านสิ่งแวดบ้อม
ปัญหาน้ าเน่าเสียภายในคูคลองต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต และที่ส าคัญคือการสานต่อโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนชาวนครรังสิตอย่างเป็นรูปธรรม. 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/462374  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/462374
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29 มีนาคม 2564 09:07 น.   
"บรรจง" ว่าที่นายกน ากลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นกวาดเรียบทุกเขตทม.ร้อยเอ็ด 
 

 
 
 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันนี้29มี.ค.64 ผ่านทาง 
เวบ voteroiet64.com กรรมการนับคะแนนหลังปิดหีบในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีกลุ่มสมัครรับเลือกตั้ง2กลุ่ม และมีสมัครสมาชิกอิสระ3คน โดยต าแหน่งนายกฯมีสมัคร2คน คือ 
เบอร์ 1 นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล กลุ่มก้าวหน้า ,เบอร์2นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์(อดีตนายกทม.รอ.)กลุ่มพิทักษ์
ท้องถิ่น ส าหรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มก้าวหน้า ส่งครบทั้ง3เขต ส่วนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นก็ส่งสมัคร
คบทั้ง3เขต 18 คน 
 จากการรวมคะแนนจาก 3 เขตๆละ15หน่วยเลือกตั้ง รวม 45 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกฯ 23,797 คน 
เลือกสมาชิกจ านวน 23,729 คน ผลการนับคะแนนไม่เป็นทางการ จ านวนบัตรดี 23,688 บัตร จ านวนบัตรเสีย 1,144
บัตร จ านวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,755บัตร 
 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด อันดับ1 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ได้ 7,717คะแนน คิดเป็น 
62.8% อันดับ 2 นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล ได้ 4,569คะแนน คิดเป็น37.2% นายบรรจงฯได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผลอย่างไม่เป็นทางการ โดยจะมีการประกาศผลเป็นทางการภายใน30วันนับแต่วัน
เลือกตั้ง 
 ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศลาลเมืองร้อยเอ็ด อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นได้คะแนนอันดับ
ที่1-6ของทั้ง3เขต ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่1 ได้แก่ นายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร(1986คะแนน),นายกิติ โฆษิตจิรนันท์,นายก
ฤตกร อุทัยรัตนกิจ,นายอ านวย อายุวัฒน์,นายพีรพันธ์ ชัยคณารักษ์กูล,น.ส.ชิษณิชฎา วิจักษณบุญ(1775คะแนน) ส่วน
กลุ่มก้าวหน้าได้คะแนนอันดับที่7ไป อาทิ นายอิสระ งามสนิท(1450คะแนน) ,นายสมพงษ์ อัศวแสงพิทักษ์
(1413คะแนน),คนที6่นายเจษฎา หาญสันเทียะ(1240คะแนน) 
 เขตเลือกตั้งที่2 กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นได้คะแนนอันดับ1-6 ได้แก่ นางศิรินธร ไกรการ(2128คะแนน),นายนพรัตน์ 
รัชฎามาศ,นายอาทิตย์ กฤตตาคม,นายพนม ชาชิโย,นายวริน ศิริพานิช,น.ส.มิตรธีรา วิสูตรานุกูล(1940คะแนน) ส่วน

https://siamrath.co.th/n/231193
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กลุ่มก้าวหน้าได้คะแนนอันดับที่7ไป อาทิ นายวีรชัย อักษรก้านตรง(1257คะแนน) คนที่6 นายชัยยุทธ ปัญญาบุตร
(449คะแนน) 
 เขตเลือกตั้งที่3 กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น ได้อันดับ1-6 ได้แก่ นายวรสิทธิ์ เสรีรัตน์(2137คะแนน), น.ส.ฐิติพร เชี่ยว
พัทยากร,นายพิเชฐ สุขเพสน์,นายวิวัฒน์ ธนะแพทย์, ,นายประสิทธิ์ ธนานันท์,นายนพคุณ เขตคาม(1980คะแนน) ส่วน
กลุ่มก้าวหน้าได้คะแนนอันดับที่7ไป อาทิ นายไพบูลย์ ปัจจัยโค(1206คะแนน),คนที่6นายพงษ์เทพ เผ่าส าราญ
(453คะแนน) 
 ปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อคะแนนที่กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นน าโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นั้นน่าจะมาจาก การได้
ท างานอย่างต่อเนื่องนับ10ปีก่อนจะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่ส าคัญคือ ผลงานเด่นเห็นประจักษ์ สมาชิกกลุ่มเป็นพ่อค้า
ห้างร้านต่างๆ และผลงานที่ขาดไม่ได้คือการได้ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มก้อนที่พร้อมเป็นทีมงานประสานการ
ช่วยเหลือ อาทิการช่วยเหลืองานบุญต่างๆ งานแต่ง งานบวช งานบุญคุ้ม งานศพ ทีมงานหลักท่ีช่วยเหลือได้ดีคือทีม อส
ม. แน่นอนที่สุดส่งผลให้ได้รับคะแนนจนได้นายกอันดับ1ทิ้งคู่แข่งช่วงตัว ส่วนสมาชิกฯก็ได้ทั้ง6คนกวาดเรียบทุกเขต 
ส่วนคู่แข่งกลุ่มก้าวหน้า ถึงแม้จะมีนโยบายที่ดี ปราศรัยย่อยทุกเขต จนปราศรัยใหญ่ที่มีตัวช่วยอย่างธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ที่ปรึกษาคณะก้าวหน้า ก็ได้คะแนนมาอย่างที่เห็น แต่ก็ไช่ว่าไม่มีคะแนนเลย แสดงว่ายังมีประชาชนหลายคนที่ยังชอบ
กลุ่มนี้ ชอบนโยบายที่แตกต่าง นี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากมีการเลือกตั้งตามก าหนด4ปีต่อครั้ง 
ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน อาจจะเห็นความแตกต่างทางเลือกได้มากกว่านี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231193  
  

https://siamrath.co.th/n/231193
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29 มี.ค. 2564 
"บูรณุปกรณ์" รักษาแชมป์นายกเล็กเชียงใหม่ 
 

 
 
เชียงใหม่ - ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนายกเทศมนนตรีนครเชียงใหม่ ตระกูลบูรณุปกรณ์รักษาเก้าอ้ีไว้ได้ ท า
คะแนนทิ้งห่างกลุ่มเพื่อไทยกว่า 2,000 คะแนน ขณะที่ว่าที่นายกเล็กคนใหม่ "อัศนี" กล่าวขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่
ให้ความไว้วางใจลงคะแนนเสียงให้ 
 เมื่อเวลาประมาณ 01.00น. วันที่ 29 มีนาคม 2564เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประกาศผลคะแนนสมาชิกสภา
และ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการโดย หมายเลข 2 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ชนะการเลือกตั้งด้วย
คะแนน 19,198คะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง 2,485 คะแนน โดยหมายเลข 3 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ 16 ,713คะแนน  ส่วน
ล าดับที่ 3 ได้แก่หมายเลข 4นายธีระวุฒิ แก้วฟอง 6 ,797 คะแนน, ล าดับที่ 4 หมายเลข 1 นายพรชัยจิตรนวเสถียร 
4,286 คะแนน, ล าดับที่5 หมายเลข 6 นายภวฤทธิ์กาญจนเกตุ ได้คะแนน 3,942 คะแนน, ล าดับที่ 6 หมายเลข5นายก
ฤษณะ พรมบึงร า ได้ 483 คะแนน และ ล าดับที่ 7 หมายเลข 7 นายยงยุทธ ยงยศ 130คะแนน 
 ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดแต่อย่างใด โดยผู้สื่อข่าวได้
โทรไปสัมภาษณ์ นายอัศนีบูรณุปกรณ์ ว่าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าทางทีมงานกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมต้อง
ของขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้ความไว้วางใจมาลงคะแนนเสียงให้ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ทางกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมจะยัง
ไม่มีความเคลื่อนไหวจนกว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลคะแนนอย่างเป็นทางการ 
 รายงานข่าวแจ้งว่า สนามการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ถือว่ามีความส าคัญส าหรับบทบาททาง
การเมืองท้องถิ่นของตระกูลบูรณุปกรณ์ หลังจากในรอบของการเลือกตั้งสนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกโค่นเก้าอ้ีจากพรรคเพ่ือไทย ที่มี
นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร อดีตสว.เชียงใหม่เข้ามานั่งเก้าอ้ีแทน ท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องรักษาแชมป์เก่าไว้ให้ได้โดยมี
การวางทายาท คือ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ มารับมือไม้ต่อ เป็นรุ่นที่ 4และได้เข้ามาช่วยงานด้านการเมือง ในฐานะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีมานานกว่า 4 ปีแล้ว 
 ส าหรับนายอัศนี บูรณุปกรณ์ ลงสนามในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม  ปัจจุบันอายุ 36 ปี เป็นคนเชียงใหม่โดย
ก าเนิดด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีจบการศึกษาคณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าของ /ผู้จัดการ บริษัท พี.
คอลเล็คชั่น จ ากัดถนนเชียงใหม่-สันก าแพง ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องเงินมากว่า10 ปี , เคยประกอบธุรกิจ
ร้านอาหาร ชื่อสวนนนทรี ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้หน้าหมู่บ้านสวนนนทรี อดีตกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่อดีตกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ อดีตสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่
วัฒนา 
 ด้านการเมือง เคยด ารงต าแหน่งทางการเมือง ในต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในสมัยที่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยด ารงต าแหน่งประมาณ 4 ปีก่อนที่กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม 
จะส่งนายอัศนี บูรณุปกรณ์ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ท าให้สนามเลือกตั้งในครั้งนี้สามารถรักษา
แชมป์เก่าไว้ได้ ถือว่าเป็นการรับไม้ต่อเป็นคนที่4 ของตระกูลบุรณุปกรณ์ที่นั่งเก้าอ้ีนายกเทศมนตรีนครเชี ยงใหม่ โดยที่่
ผ่านมาตระกูลบูรณุปกรณ์ได้อยู่ในต าแหน่งมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ นาย ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ด ารงต าแหน่งปี 2541 -
2543 ,นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ด ารงต าแหน่งปี 2543-2550และ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ปี 2552-2563 และในครั้งนี้
นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819580?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  
 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819580?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819580?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://thaibestoffer.com/click.php?key=jeqaiev6u0nfzbwc1oxx&cost=0.10864&c1=1846279&c2=255412
https://thaibestoffer.com/click.php?key=jeqaiev6u0nfzbwc1oxx&cost=0.10864&c1=1846279&c2=255412
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28 มีนาคม 2564 21:15 น.  
สมุทรสาคร พบแจกเงินใกล้เวลาปิดหีบเลือกตั้ง กกต. แจงหลักฐานชัด รอดยาก 
 

 
 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ าของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 นายนิติพัฒน์ ชูกล้ากสิกรณ์ พนักงาน
สืบสวนและไต่สวนช านาญการ กกต.จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้ออกตรวจพ้ืนที่ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการแจกเงินเพ่ือจูงใจให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงเวลา 16.30 น.ก่อนที่จะปิดหีบเลือกตั้งประมาณ
ครึ่งชั่วโมง พบว่ามีหัวคะแนนของผู้สมัครนายกเทศมนตรีท าการซื้อเสียงด้วยการแจกเงินพร้อมกับบัตรเบอร์ของผู้สมัคร
เพ่ือให้รีบไปลงคะแนนเลือกตั้งที่บริเวณเขตพ้ืนที่เลือกตั้งของ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยกันถึง 2 ราย ในอ าเภอ
เดียวกัน 
 ซึ่งการกระท าการดังกล่าวถือเป็นการท าผืดกฎหมายเป็นการกระท าความผิดอย่างชัดแจ้งมาก หลักฐานชัดเจน 
โดยทาง กกต.จะมีการสอบสวนอย่างละเอียด ซึ่งหากพบว่าผิดจริง เบื้องต้นทางกกต.คงจะมีการแจกใบส้มให้กับผู้สมัคร
เพ่ือตัดสืทธืในการลงสมัครรับเลือกตั้ง 1 ปี และจะมีการน าเรื่องส่งฟ้องศาลให้ตัดสิทธิเลือกตั้งอีก 10 ปี และหาก
ผู้กระท าผิดชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คงจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกันใหม่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231140  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/231140
https://siamrath.co.th/n/231140
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210328/faeedfd0bea43e790153834a83650d280d59073dcafa6a92c62fc64dfe48fbab.jpeg?itok=1fv4o1lV
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28 มีนาคม 2564 19:18 น.   
กาญจนบุรี จับสาวโรงงานแอบถ่ายรูปบัตรลงคะแนนคาหน่วยเลือกตั้ง 
 

 
 

กาญจนบุรีจับสาวโรงงานแอบถ่ายรูปบัตรลงคะแนนคาหน่วยเลือกตั้ง หนองไม้แก่น เจ้าตัวอ้างถ่ายเก็บไว้ดูเล่น ไม่
เกี่ยวข้องการซื้อเสียง หรือว่าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย คาดถ่ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการลงคะแนน 
คุมตัวพร้อมของกลางส่งต ารวจและ กกต.เพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้อง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่  28 มี.ค.64 พ.ต.อ.สมบัติ โพธิ์งาม ผกก.สภ.ท่าเรือ  
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตั้งอยู่ภายในวัดหนองไม้แก่น หมู่ 
6 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกาฯ ว่าขณะที่ก าลังคุมหน่วยรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนอง
ลาน อยู่นั้น ได้พบว่า นส.น้ าผึ้ง(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ซึ่งมีอาชีพท างานโรงงานอยู่แถว อ.อ้อมน้อย จ.นครปฐม 
ได้เดินทางกลับมาบ้านเพ่ือใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง โดย นส.น้ าผึ้ง ได้แสดงสิทธิ์เพ่ือรับบัตรลงคะแนน จ านวน 2 ใบตาม
ขั้นตอน จากนั้นก็เดินเข้าคูหาเพื่อกาหมายเลขผู้สมัครเพ่ือหย่อนบัตรคะแนนลงหีบ 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจและคณะกรรมการประจ าหน่วยที่นั่งปฎิบัติหน้าที่อยู่นั้น ได้เหลือบไปเห็น นส.น้ าผึ้ง หลังกา
บัตรลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อย ได้ใช้โทรศัพท์มือถือที่น าติดตัวมาถ่ายภาพบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง
จึงได้ร้องห้ามและยึดโทรศัพท์ไว้ มาน ามาตรวจสอบภาพจากกล้องโทรศัพท์พบว่า เป็นภาพการกาคะแนนให้กับผู้สมัคร 
จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์ 1 เครื่องที่ใช้ในการกระท าผิด 
หลังทราบเรื่อง พ.ต.อ.สมบัติ โพธิ์งาม จึงได้สั่งการให้ร้อยเวร 20 พร้อมต ารวจสายตรวจรถยนต์เดินทางไปรับตัวผู้ต้องหา
รวมทั้งของกลางน าส่ง ร.ต.อ.อ านาจ จันทร์บุตร์ รองสารวัตรสอบสวนฯ ท าการสอบปากค าเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้น น.ส.น้ าผึ้ง ได้ให้การว่า ตนท างานโรงงานอยู่ที่อ้อมน้อย วันนี้เป็นวันหยุดได้
เดินทางกลับมาบ้านเพ่ือมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้มีญาติคนหนึ่งบอกว่า ตอนกาบัตรลงคะแนนแล้วให้
แอบถ่ายรูปบัตรลงคะแนนมาให้ดูด้วย การที่ตนถ่ายรูปใบลงคะแนน เพ่ือที่จะเก็บเอาไว้ดูเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนากระท าผิด
ในเรื่องการซื้อเสียง และก็ไม่รู้ด้วยว่า การถ่ายรูปในคูหาเลือกตั้ง หรือถ่ายรูปบัตรลงคะแนนนั้นมีความผิดตามกฎหมาย
เลือกตั้ง 

https://siamrath.co.th/n/231131
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210328/929a78834f70579c51dd15b654338bfca72329dbdbd330d1e181ded03a233137.jpeg?itok=ggwhcPcp
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 “เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว เคยมาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปไว้ ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไร ในเมื่อเป็นกฎข้อห้าม ท าไมไม่
ติดป้ายให้ประชาชนได้รับรู้ว่า ถ่ายรูปไม่ได้” นส.น้ าผึ้ง กล่าวทิ้งท้าย 
 มีรายงานข่าวว่า ที่ผ่านมา ทีมผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง มักจะใช้วิชามารในรูปแบบ
ต่างๆ โดยให้บรรดาหัวคะแนนแจ้งกับชาวบ้านที่จะไปใช้สิทธิลงคะแนนการเลือกตั้ง  หลังกาบัตรลงคะแนนเป็นที่
เรียบร้อยให้แอบถ่ายรูปบัตรที่กามาให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินซื้อเสียงรายละ 1,500-2,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231131  
  

https://siamrath.co.th/n/231131
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28 มี.ค. 2564 
ป้าหัวร้อนฉีกบัตรเลือกตั้งอ้างในบัตรไม่มีเบอร์ที่ต้องการ 
 

 
 
คุณป้าหัวร้อนตรวจสอบสิทธิรับบัตรเข้าคูหา ฉีกบัตรสีม่วงเลือกนายก ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ อ้างไม่มีหมายเลยที่
ต้องการ ไม่มีเจตนาจะก่อกวนแค่เห็นว่ากระดาษแผ่นเดียวไม่คิดว่าจะผิดกฎหมาย 
 เมื่ อ เวลา  09.50 น.วันที่  28 มีนาคม 2564 ที่หน่ วย เลื อกตั้ งที่  13 เขต 2  ในโรง เรี ยนคุณากรณ์   
เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายคมสันต์ โนนทิง ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ า
ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง ค ว บ คุ ม ตั ว  น . ส . ม นิ ด า  น พ เ ก้ า  อ า ยุ  57 ปี  อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่  76/12 ถ . อ ดุ ล ย เ ด ช  
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังจากมาใช้สิทธิเลือกตั้งเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง และได้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี แต่ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งนายกเทศบาลนครอุดรธานี จึงได้แจ้งไปยังนายกิตติคุณ ศิริโยธา 
ผอ.กกต.จ.อุดรธานี และต ารวจมาตรวจสอบ พร้อมควบคุมตัวไปด าเนินคดีที่โรงพัก  
 นายคมสันต์ โนนทิง ประธานกรรมการฯ เปิดเผยว่า มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงชื่อแล้วท าการรับบัตรเลือกตั้งทั้ง
สองใบไปเป็นที่เรียบร้อย และก็เข้าไปที่คูหาเลือกตั้ง ซึ่งหญิง อายุ57 ปี ก็ได้เกิดความสงสัยในบัตรเลือกตั้งว่าท าไมบัตร
ของฉัน ถึงมีเบอร์เพียงแค่นี้ในบัตรสีม่วง ตนก็เลยอธิบายให้หญิงคนดังกล่าวฟังว่าถ้ าจะกาหมายเลขเยอะต้องกาบัตร
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ บัตรสีชมพู แต่ถ้าบัตรสีม่วงให้กากได้เบอร์เดียว ป้าเลยท าท่าไม่พอใจก็เลยเอาบัตร
เลือกตั้งสีม่วงมาท าการฉีกต่อหน้าตน ตนก็เลยเชิญแกมานั่งพัก และตนก็บันทึกตามที่ กกต.ให้บันทึกเหตุการณ์ไว้ ซึ่ง
คาดว่าแกน่าจะไม่เข้าใจ และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขาดสติหัวร้อน และอายุแกก็เยอะแล้วคงจะคิดว่าบัตรไม่มีให้กาก็เลยฉีกทิ้ง
ไปเลย  
 น.ส.มนิดา นพเก้า ให้การว่า ตนได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามปกติ และได้รับบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบ ซึ่งใบ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานีนั้นได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว แต่พอตนมาเปิดบัตรเลือกตั้งนายกไม่มีเบอร์ที่ตน
ต้องการ เพราะเลขที่ตนต้องการนั้นเยอะกว่านี้ เพราะบัตรสีชมพูนั้นตนเข้าใจมันมีหมายเลขเยอะ แต่ว่าบัตรสีม่วงตนไม่
เข้าใจ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วไม่มีเลขที่ตนต้องการกาลงคะแนน ท าให้ตนท าการฉีกบัตรสีม่วงเลย ซึ่งตนนั้ นก็ไม่ได้มี
เจตนาที่จะมาก่อกวนการเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น ตนต้องการที่จะมาเลือกตั้ง และใช้สิทธิของตัวเอง ตนนั้นก็ไม่รู้ว่าการฉีก
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บัตรเลือกตั้งนั้นมีความผิดกฎหมาย เพราะถ้ารู้ก็คงจะไม่ท าแบบนี้ และมันต้องมามีคดีความต่อไปอีก ตนก็คิดแค่ว่ามันก็
เป็นกระดาษธรรมดา ท าให้ตนไม่ได้คิดอะไร  
 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา"ท าบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ าหน่วยให้ไปนั้น ช ารุดหรือเสียหาย ใน
มาตรา 121 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีโทษปรับไม่เกิน  5,000 บาท แต่ถ้ามีเจตนาท าให้การเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจะมีโทษปรับ 1 แสนบาท จ าคุก และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง" ซึ่งจะต้องมีการ
สอบสวนก่อนว่ามีเจตนาอย่างไรเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819541?utm_source=slide_topnews&utm_medium=intern
al_referral  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819541?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationtv.tv/main/content/378819541?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
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วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 09:10 น. 
เย้ย "ธนาธร" ชี้ผลเลือกตั้งท้องถิ่นสะท้อน คนไม่เอา "คณะก้าวหน้า" 
 

 
 
"ทิพานัน" ชี้  ประชาชนสั่ งสอน "ธนาธร" ผ่านผลเลือกตั้ งท้องถิ่นทั้ ง  2 ครั้ ง  ย้ า เสียงคนไทยไม่ เอา  
"คณะก้าวหน้า" วอนหยุดหลอกใช้ม็อบ 
 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง
กรณีที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในนามคณะก้าวหน้าไม่ประสบความส าเร็จในการได้รับการ
เลือกตั้งนั้น ก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า จากผลการเลือกตั้งท้องถิ่น 2 ครั้งที่ผ่านมา ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ส่วนใหญ่ได้สั่งสอนให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เห็นแล้วว่า คนไทยมีความจงรักภักดีและเคารพ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เชื่อถือนโยบายที่
หลอกลวงและการหาเสียงที่ไม่สร้างสรรค์ของคณะก้าวหน้า 
 ดังนั้นจึงขอให้นายธนาธรและแกนน าคณะก้าวหน้ายอมรับความพ่ายแพ้ หยุดปั่นกระแสและหลอกใช้ประชาชน 
เยาวชน นักศึกษาให้มาชุมนุมเพ่ือหวังผลสนองความเพ้อฝันส่วนตัว 
 “นอกจากนี้ กรณีที่นายธนาธรได้ออกมาโพสต์ข้อความต่อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐยกก าลังสลายการชุมนุมบ้าน
ทะลุฟ้าข้างท าเนียบรัฐบาล ว่าเป็นการกระท าที่รัฐล้ าเส้นประชาชนอย่างชัดเจนที่สุดนั้น ก็ เป็นความเห็นที่อยู่บนความ
เท็จที่บิดเบือนเลื่อนลอย และยังสะท้อนให้เห็นว่า นายธนาธรคล้ายท านาบนหลังคน จึงอยากให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว 
และการสลายการชุมนุมครั้งนี้มีข้อเท็จจริงชัดเจนว่า การชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย เป็นการใช้สิทธิเกิน
ส่วน ต ารวจได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป มีการแจ้งความที่ สน.นางเลิ้ง บ่อยครั้ง" 
 "และเมื่อสืบสวนทราบว่ามีการกระท าผิดตามกฎหมาย ได้แก่ การบุกรุกล้ าสถานที่สาธารณะและสถานที่
ราชการ มีการลักทรัพย์สินไฟฟ้า น้ าประปา การทุบท าลายสิ่งของราชการและของประชาชน รวมถึงต่อท่อสิ่งปฏิ กูลลง
คลองและที่สาธารณะจนก่อความสกปรก กีดขวางประตูทางเข้าออกฝั่งถนนพระราม 5 ท าให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้รับ
ความเดือดร้อน อีกทั้งยังพบสิ่งผิดกฎหมายมากมายในพ้ืนที่ของม็อบ เช่น กัญชาแท่งครึ่งกิโลกรัม น้ ากระท่อมต้มขวด
ลิตร 2 ขวด และอ่ืนๆ ดังนั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมาย นายธนาธรจึงควรหยุดเสี้ยม หลอกใช้ม็อบ
ผ่านโซเชียลได้แล้ว" น.ส.ทิพานัน กล่าว 
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 น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า ตามที่นายธนาธรกล่าวถึงการชุมนุมดังกล่าวด้วยความชื่นชมและเห็นว่าเป็นรูปแบบ
การแสดงออกท่ีสันติ หนักแน่น ทรงพลังของประชาชน และยืนยันกับแกนน าว่าเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนข้อเรียกร้อง
ของชาวเดินทะลุฟ้านั้น นายธนาธร ควรแสดงความจริงใจโดยลงมือสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เน้นพูดอย่างเดียว 
นายธนาธรควรให้ผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าทั้งหมดใช้พ้ืนที่ตึกไทยซัมมิท เนื่องจากมีน้ าประปา ไฟฟ้า สุขาที่ถูกสุขอนามัย 
มีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นห้องจัดนิทรรศการรณรงค์เรื่องการเข้าถึงความสุขทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยที่ถูกสุข
ภาวะ มียามรักษาความปลอดภัยและน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างพอเพียง 
 "สุดท้ายอยากฝากให้นายธนาธร มองย้อนอดีตจากอนาคตใหม่ สู่ก้าวไกลจนถึงก้าวหน้า แล้วตอบค าถามสังคม
ว่า อะไรบ้างที่เป็นผลงานเด่นเพ่ือปากท้องประชาชนที่ได้ลงมือท าจริงๆ อะไรบ้างที่ลงมือท าแล้วประชาชนอยู่ดีกินดี มี
ความสุขมีความสามัคคี อะไรบ้างที่พัฒนาแล้วจับต้องได้ โดยไม่ต้องอ้างว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลจึงไม่มีอ านาจ และค าถาม
สุดท้ายที่สังคมอยากรู้จากนายธนาธรคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขัดขวางการสร้างสรรค์พัฒนาชาติอย่างไร" น.ส. 
ทิพานัน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649084  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/97599  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/231175  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819570?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/649084
https://www.thaipost.net/main/detail/97599
https://siamrath.co.th/n/231175
https://www.nationtv.tv/main/content/378819570?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378819570?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 
 
29 มีนาคม 2564 09:01 น.    
เทพไท ถามเจ็บ เลือกตั้งเทศบาลไหนไม่ซื้อเสียงบ้าง จวก กกต. ล้มเหลวจับคนซื้อเสียง เสนอยุบทิ้ง 
 

 
 

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสเฟสบุ๊กส่วนตัว โดยระบุข้อความว่า... ผ ม
ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพ่ีน้อง
ประชาชน แม้ว่าวิธีการได้มาในการเลือกตั้งจะชอบธรรม หรือถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อได้รับชัยชนะเข้า
มา ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้แล้ว 
 ส าหรับการเลือกตั้งของเทศบาลทั่วประเทศ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 2472 แห่ง ขอได้อย่าถามว่า เทศบาลไหนมี
การซื้อเสียงบ้าง แต่ขอให้ถามว่ามีเทศบาลไหนบ้างที่ไม่มีการซื้อเสียง เพราะเชื่อว่าทุกเทศบาลที่มีการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ 
มีการซื้อเสียงทุกเทศบาลอย่างแน่นอน เพียงแต่คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ไม่สามารถจับการทุจริตซื้อเสียงได้ ถือว่า
เป็นความล้มเหลวของ กกต.อย่างสิ้นเชิง องค์กร กกต.จัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบองค์กรกลางที่เป็นอิสระ มีหน้าที่จัดการ
เลือกตั้ง เป็นองค์กรที่คัดกรองบุคคลก่อนเข้าสู่อ านาจ ถ้าหาก กกต.ไม่สามารถท าหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ ก็จะเป็นความ
ล้มเหลวในการคัดกรองผู้เข้าสู่อ านาจ ซึ่ง กกต.ชุดนี้ ก็ไม่สามารถที่ท าหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จริง นับตั้งแต่การเลือกตั้ง
ทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีการเลือกตั้งจ านวน 350 เขต มีการซื้อเสียง ทุจริตการ
เลือกตั้งมากมาย แต่ กกต.ไม่สามารถจับผู้กระท าผิดการซื้อเสียงได้แม้แต่เขตเลือกตั้งเดียว จะมีการให้ใบเหลืองเพียง 2
เขต ในข้อหาใส่ซองท าบุญถวายพระ และใส่ซองท าบุญงานศพเท่านั้น ส่วนการซื้อเสียงที่มีการรับรู้กันทั่วประเทศ ไม่
สามารถจับคนซื้อเสียงได้เลย 
 จนมาถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) จ านวน76 แห่ง ก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
กันอย่างกว้างขวางเช่นกัน จนถึงการเลือกตั้งระดับเทศบาล ก็ยิ่งมีการซื้อเสียงมากยิ่งขึ้น และในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ ก็
จะมีการเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) จ านวน 5300 แห่ง ก็จะมีการซื้อเสียงอย่างรุนแรงมากกว่าเดิม
อีก เพราะเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีพ้ืนที่น้อย สามารถที่ตรวจเช็คจ านวนคนลงคะแนนได้ ท าให้มีการแข่งขันสูง และจะมี
การซื้อเสียงกันอย่างรุนแรงที่สุด 
 ถ้าหากองค์กร กกต.ล้มเหลวในการป้องกันปราบปรามการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้ว จะท าให้การซื้อเสียงในการ
เลือกตั้งเป็นเรื่องปกติธรรมดา จนจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันทั่วประเทศ และส าหรับในพ้ืนที่ภาคใต้ซึ่งมีการ

https://siamrath.co.th/n/231191
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210329/9fef0828cbb353f261a262cb2827116452044cbef3a83f6b7e29bbf56142e4f7.jpg?itok=Sp2QPr0Z
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ซื้อสิทธิ์ขายเสียงน้อยมาก แต่ในปัจจุบันได้ขยายวัฒนธรรมการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงออกไปเต็มพ้ืนที่แล้ว และนับวันที่จะ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน จนท าให้มีการกล่าวว่า ผลงานและความดีไม่สามารถเอาชนะเงินได้ 
จึงขอให้เรียกร้องให้ กกต.ได้ทบทวนการท าหน้าที่ขององค์กร ว่าได้ท าหน้าที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง กกต. 
ที่เป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่ก ากับ ควบคุม และจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ ถ้าหากไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ควรจะยุบ กกต.ทิ้งไป และมอบหน้าที่ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้จัดการ
เลือกตั้งทุกระดับเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231191  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/97607  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/562444  
 
  

https://siamrath.co.th/n/231191
https://www.thaipost.net/main/detail/97607
https://www.naewna.com/politic/562444
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29 มีนาคม 2564 10:22 น.    
'ไพศาล' ยกผลเลือกตั้ง 2 ครั้ง ชี้ม็อบแพ้แล้ว 
 

 
 
 จากกรณีผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ที่ผ่านมา ถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครพรรคอิสระ ไม่สังกัดพรรคใหญ่ๆ พรรคใดพรรคหนึ่ง จนส่งผลให้ผู้ที่
ได้รับเลือกตั้ง เป็นหน้าใหม่ ที่สามารถล้มช้าง หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งมานานหลายสิบปี ในหลายๆ จังหวัด 
 ล่าสุดเพจ Paisal Puechmongkol ของนายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ถูกล็อกเฟซบุ๊กไม่
สามารถโพสต์ข้อความได้ นายไพศาลจึงได้โพสต์ข้อความในเพจ Papasara Devee ระบุว่า...ยังคงยืนยันว่ากาเหว่าแพ้
แล้ว!!! 
 ผลการเลือกตั้งซ่อมสส.ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงผลการเลือกตั้ง ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในครั้งนี้ คือหลักฐาน
ยืนยันชัดเจนว่า ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศไม่เอาด้วยกับกาเหว่า*** คือหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า กาเหว่าแพ้แล้ว*** 
 ดังนั้นนับแต่วันนี้ไป บรรดากาเหว่าทั้งหลายไม่มีสิทธิ์โกหกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาชน หรือเป็นผู้แทน
ประชาชนอีกต่อไปแล้ว และแท้จริงนั้นกาเหว่าก็เป็นปรปักษ์ของประชาชนไปแล้ว!!! ประชาชนไทยไม่มีวันยอมให้ใครมา
ล่าประเทศไทยเป็นอาณานิคมโดยเด็ดขาด!!! 

 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231216  
 

https://siamrath.co.th/n/231216
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210329/f095d8782181c1b090e50bc83e2502a2a7db568cc1e614ce1ad62f56d108ea6b.jpg?itok=G_5X1hgy
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210329/f095d8782181c1b090e50bc83e2502a2a7db568cc1e614ce1ad62f56d108ea6b.jpg?itok=G_5X1hgy
https://siamrath.co.th/n/231216
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210329/8d8e473d480e34528bb21e105b063c7cd66fd13c1715c2c79d602b186a7a2c2a.jpg?itok=pxV6gVqX
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28 มีนาคม 2564 - 19:54 น. 
หาดใหญ่เปลี่ยน 'ไพร' พ่าย 'พี่หลวงคร' น าห่าง 
 

 
 
เทศบาลหาดใหญ่เปลี่ยน แชมป์เก่า "ไพร" โพสต์เฟซบุ๊คแสดงความยินดี "พี่หลวงคร" ผู้ชนะ 
 สนามเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับความสนใจจากผู้คนมากทีเดียว เพราะมีผู้สมัคร 5 ทีม คือ เบอร์ 1 
ณรงค์พร ณ พัทลุง ทีมปลัดแป้น, เบอร์ 2 ไพร พัฒโน ทีม ดร.ไพร, เบอร์ 3 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ทีมพ่ีหลวงคร, เบอร์ 4 
พงษ์ศักดิ์ จิโรภาส พงษ์ศักดิ์พัฒนา และเบอร์ 5 ประยูร วงศ์ปรีชากร คณะก้าวหน้า 
 รายงานข่าวจากสนามเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการนับคะแนนเกือบทุกหน่วย เบอร์ 3 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี 
น าห่าง และมีแนวโน้มเป็นผู้ชนะเลือกตั้ง 
 ล่าสุด เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 28 มี.ค.2564 ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 3 สมัย โพสต์เฟซบุ๊
คส่วนตัว ยอมรับความพ่ายแพ้ และแสดงความยินดีกับ “พ่ีหลวงคร” 
 “ขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ว่าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ขอบ คุณทุกคนมากครับ
ส าหรับทุกคะแนนเสียงและทุกการช่วยเหลือ ทุกคนท าดีที่สุดแล้ว ขอบคุณมากจริงๆครับ ท าใจให้สบายๆ ยอมรับผล
ของมันอย่างหน้าชื่นตาบาน ผมไม่เสียใจเลยที่แพ้เพราะผมมีพวกเราทุกคนอยู่เคียงข้าง” 
 ตอนท้าย ไพร พัฒโนยังฝากค าหวานๆ ถึงว่าที่นายกเล็กหาดใหญ่ “ขอแสดงความยินดีต่อพ่ีสาคร ด้วยนะครับ 
ผมขอฝากเมืองหาดใหญ่ไว้กับพ่ีด้วยครับ ถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้เพ่ือหาดใหญ่ของเรา กรุณาอย่าเกรงใจ ผมยินดี
เสมอครับ” 
พี่หลวงครคือใคร? 
 “พ่ีหลวงคร” หรือ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีต ผบช.ต ารวจท่องเที่ยว  ต้นปี 2563 พล.ต.ท.สาคร เดินแนะน า
ตัวในฐานะว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ ในสีเสื้อ ปชป.มาระยะหนึ่ง ก็เบนเข็มไปหาเสียงเตรียมลุย นายก 
อบจ.สงขลา สุดท้ายก็เปลี่ยนใจไม่ลงสนาม อบจ.สงขลา  
 พล.ต.ท.สาคร ตัดสินใจกลับมาขึ้นคัตเอาท์ บอกคนหาดใหญ่ ว่า “หลวงคร” พร้อมที่จะลงเลือกตั้งชิงเก้าอ้ี
นายกเล็ก แต่ไม่ได้สังกัด ปชป. 
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 ส าหรับ ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็น ส.ส.สงขลา พรรค ปชป. 2 สมัย หันมาเล่นการเมือง
ท้องถิ่น และได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 3 สมัยติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2547-2561 ก่อนจะลาออกจาก 
“นายกเล็กหาดใหญ่” หวังที่จะลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แต่เกิดอุบัติเหตุ ท าให้ต้องพลาดไป ไม่ได้ลงสนาม 
 หลังจากนั้น  ไพร พัฒโน  มุดเข้าบ้านป่ารอยต่อฯ และช่วย “ผู้การชาติ” พ.อ.สุชาติ  จันทรโชติกุล  
หาเสียงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.สงขลา 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462346  
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/462346
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28 มีนาคม 2564 - 15:57 น. 
พลิกปูม 'ส.ส.ต้อย แปดริ้ว' เซเลบมวยไทย 
 

 
 
รู้จักเขามั้ย? "ส.ส.ต้อย แปดริ้ว" คนดังมวยไทย ก่อนเบนเข็มสู่สังเวียนผู้แทน 
 ชื่อของ “ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์” ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ตกเป็นข่าวเกรียวกราวอีกรอบ หลัง
ตัวเขาเคยออกโรงขับ “สมคิด” และ “4 กุมาร” ออกจากต าแหน่งเสนาบดี แต่ข่าวล่าสุด เป็นเรื่องส่วนตัวผสมการเมือง 
 หลายคน อาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า “ส.ส.ชัยวัฒน์” เป็นคนดังในยุทธจักรมวยไทย และไม่มีใครไม่รู้จัก “ส.จ.
ต้อย แปดริ้ว” 20 กว่าปีมาแล้ว ที่ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นักการเมืองท้องถิ่นจากแปดริ้ว มาโลดแล่นอยู่ในวงการมวย
ไทย ในฐานะหัวหน้าค่ายมวย ส.จ.ต้อยแปดริ้ว และโปรโมเตอร์มวยไทย “ศึก ต.ชัยวัฒน์” แห่งเวทีราชด าเนิน ส.จ.
ต้ อ ย  แ ป ด ริ้ ว  อ ยู่ ใ น เ ค รื อ ข่ า ย เ ดี ย ว กั น กั บ  “ ส ม ห ม า ย  ส กุ ล เ ม ต ต า ”  ห รื อ  ส . ส ม ห ม า ย  
ขาใหญ่เวทีราชด าเนิน เมื่อกลางปี 2562 ชัยวัฒน์หรือ ส.จ.ต้อย แปดริ้ว ได้ลาออกจากการเป็นโปรโมเตอร์มวยเวทีมวย
ราชด าเนิน เพราะต้องการใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ฉะเชิงเทรา อย่างเต็มที่  
ลูกชายนายกไก่ 
 จาก ส.จ.ต้อย แปดริ้ว กลายเป็น “ส.ส.ต้อย แปดริ้ว” ลูกชายสุดรักของ “นายกไก่” กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 
นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา 4 สมัย ส าหรับ “นายกไก่” เป็นที่รู้จักของโปรโมเตอร์มวยชั้นน าของประเทศ โดยมีขุนพลคู่ใจ
คือ วิชิต อ่องลออ หัวหน้าค่ายมวย ส.จ.วิชิตแปดริ้ว และชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หัวหน้ าค่ายมวย ส.จ.ต้อยแปดริ้ว 
นักมวยจาก 2 ค่ายดังกล่าวนี้ มีดีกรีแชมป์มวยไทยหลายคน ทั้งเวทีราชด าเนิน และเวทีลุมพินี   ย้อนไปปลายปี 2561 
กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดตัว ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตสมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา 3 สมัย 
ลงสมัคร ส.ส.ฉะเชิงเทรา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ  
 “ชัยวัฒน์” หรือ “ต้อย แปดริ้ว” เป็นบุตรชายคนโตนายกไก่ และถูกวางตัวเป็นทายาททางการเมืองมาแต่การ
เลือกตั้งทั่วไป ปี 2557 โดยครั้งนั้น ชัยวัฒน์ ลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคชาติไทยพัฒนา แม้เขาจะชนะ แต่ก็วืดเข้าสภา 
เมื่อศาลสั่งให้เลือกตั้งหนนั้นเป็นโมฆะ 
คว่ าแชมป์เพื่อไทย 
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 ปี 2562 สนามเลือกตั้งฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.คลองเขื่อน อ.บางคล้า อ.ราชสาส์น อ.พนมสารคาม 
(เฉพาะ ต.หนองยาว ต.บ้านซ่อง และต.เขาหินซ้อน) และอ.บางน้ าเปรี้ยว (ยกเว้นต.ศาลาแดงและต.โพรงอากาศ) แชมป์
เ ก่ า คื อ  “ เ ฮี ย เ น้ า ”  ส ม ชั ย  อั ศ ว ชั ย โ ส ภ ณ  พ ร ร ค เ พ่ื อ ไ ท ย  พ บ ผู้ ท้ า ชิ ง ห น้ า ใ ห ม่  ชั ย วั ฒ น์   
เป้าเปี่ยมทรัพย์ พูดจาภาษาเซียนก็ต้องบอกว่า “มวยถูกคู่ คนดูถูกใจ” เพราะเป็นการต่อสู้ของนักเลือกตั้งที่โตมาจาก
การเมืองท้องถิ่น  
 “เฮียเน้า” เป็นสมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต อ.พนมสารคาม ตั้งแต่ปี  2528-2542 และเคยเป็นนายก 
อบจ.แปดริ้วมา 1 สมัย ก่อนจะลงสมัคร ส.ส.พรรคไทยรักไทย  ได้เป็นส.ส.สมัยแรกปี 2548 ส่วน “ส.จ.ต้อย” ได้บิดา
เป็นกองหนุนชั้นดี พ่วงด้วยแนวร่วมการเมืองจาก “สุชาติ ตันเจริญ” และ “อิทธิ ศิริลัทธยากร” อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา 
ผลการเลือกตั้ง ลูกชายนายกไก่ชนะขาด ได้เป็น ส.ส.สมัยแรก 
 จากเลือกตั้งระดับชาติ สู่เลือกตั้งท้องถิ่น สุชาติ ตันเจริญ และอิทธิ ศิริลัทธยากร ยังผนึกก าลัง “นายกไก่” ชิง
เก้าอ้ีนายก อบจ.แปดริ้ว จนประสบผลส าเร็จ  ต้องยอมรับว่า ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา หนที่ผ่านมา “นายก
ไก่” ต้องเจอคู่ต่อสู้เลือดใหม่ที่ไม่ธรรมดา อย่างจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ แม้ “นายกไก่” ชนะ ได้เป็นนายก อบจ.อีก
สมัย แต่ผลเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. เขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏว่า ทีมนายกไก่พ่ายเรียบ เสีย 6 ที่นั่งให้ทีมจ่าเอก
ยศสิงห์และตระกูลฉายแสง ความปราชัยในเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา ส่งผลสะเทือนมาก เพราะตระกูล “เป้าเปี่ยมทรัพย์” 
มีฐานการเมืองมาจากสมาชิกสภา อบจ.เขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462322  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/462322
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29 มี.ค. 2564 05:05 น. 
อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ 
 

 
 
 นักประชาธิปไตยทั้งหลายที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่าเพ่ิงท้อแท้สิ้นหวัง เพราะยังมีความหวังเล็กๆ มีแสง
ริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ แถลงว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขร่าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะน าเข้าพิจารณาวาระสุดท้ายได้ทันการประชุมวิสามัญ วันที่ 7–8 เมษายนนี้ 
 จึงเชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.ประชามติ จะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในเร็ววัน และกลายเป็นกฎหมายส าคัญที่จะ
บันดาลให้หลักการที่ว่า “ประชาชนคือผู้มีอ านาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ” กลายเป็น ความจริง เพราะกฎหมายนี้จะ
เป็นกลไกส าคัญที่จะแสดงอ านาจประชาชน แสดงเจตจ านงว่าต้องการรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่  สอดคล้องกับผลการ
ส ารวจความคิดเห็นประชาชน โดยนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ  “ประชาชนประสงค์จะให้มี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” มีประชาชนถึง 58.49% ต้องการให้แก้ไขฉบับ 2560 และจัดท าใหม่ทั้งฉบับ และมีถึง 
59.86% ต้องการให้ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
 ต้องถือว่าผลของนิด้าโพลเป็นการออกเสียงลงประชามติล่วงหน้าของประชาชน ก่อนที่จะมี พ.ร.บ.ประชามติ ที่
รัฐบาล และ ส.ส. ส.ว. เถียงกันยังไม่จบมี ส.ว. บางคนจ้องจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบเดียวกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ท าให้ล่าช้าออกไปอีก นิด้าโพลเป็นหนังตัวอย่าง สะท้อนถึงความต้องการของประชาชน 
 เชื่อว่าผลการลงประชามติ (ถ้ามี) จะใกล้เคียงกับนิด้าโพล ถ้าเป็นการออกเสียงโดยเสรีและเป็นธรรม ไม่ปิดปาก
ฝ่ายที่เห็นต่าง จับยัดคุกยัดตะรางเหมือนกับประชามติในอดีต แต่ปัญหาที่น่ากังวลที่สุด เรามีเวลาพอที่จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าแก้ไขทั้งฉบับ ต้องเริ่มด้วยประชามติ ตามด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ทั่วประเทศ  จากนั้นจะต้องให้
เวลา ส.ส.ร.จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ จากนั้นต้องลงประชามติเป็นครั้งสุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญฟันธงว่าเวลาที่เหลืออยู่ 2 ปี 
ก่อนที่ ส.ส.จะครบวาระในต้นปี 2566 ไม่ทันแน่นอน จ าเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ให้ 250 ส.ว.เลือก
หัวหน้า คสช.กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และสืบทอดอ านาจถึงปี 2570 
 ระดับผู้น ารัฐบาลบางคนอ้างว่า ไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ไม่เห็นเป็นไร เพราะ “อีกแป๊บเดียว” ก็สิ้นบทเฉพาะ
กาล ส.ว.ครบวาระ 5 ปี แต่ก่อนที่จะครบวาระยังสามารถทิ้งทวน เลือกนายกฯได้อีก 1 ครั้ง สืบทอดอ านาจต่ออีก 4 ปี 
รวมเบ็ด-เสร็จนับแต่รัฐประหารอยู่นาน 13 ปี จึงไม่ต้องสงสัย ท าไมรัฐธรรมนูญนี้จึงออกแบบมาเพ่ือไม่ให้แก้ไข. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2058932  
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2058932
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วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 07:25 น. 
ชะตากรรม ร่าง พรบ. ประชามติ อีหรอบเดียวกับ แก้ “รัฐธรรมนูญ” 
 

 
 
09.00 INDEX ชะตากรรม ร่างพรบ. ประชามติ อีหรอบเดียวกับ แก้ “รัฐธรรมนูญ” 
 ไม่ว่าร่างพรบ.แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าร่างพรบ.ประชามติ ยังวนอยู่ภายใน “เขาวงกต” เดิมทาง
การเมือง ในที่สุด เป้าก็อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ค าว่า “เขาวงกต” ในที่นี้ก็คือ เริ่มมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็น
ล าดับว่า เส้นทางของร่างพรบ.ประชามติจะเข้าไปสู่วงจรเดียวกันกับ ร่างพรบ.แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  นั่นก็คือ เกิด
ร่องรอยของความพยายามในการรั้งดึงและเตะถ่วงมิให้เดินเข้าสู่กระบวนการของระบบนิติบัญญัติ เหมือนกับที่มีการ
เสนอร่างพรบ.แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่ผ่านวาระ 1 ผ่านวาระ 2 ของที่ประชุมรัฐสภามาแล้ว 
บรรดาผู้ที่เคยมีบทบาทในการขับเคลื่อนทั้งในระดับพรรค ระดับ กรรมาธิการก็มีความไม่มั่นใจ  เป็นความไม่มั่นใจใน 
“อ านาจ” ของตนเอง เป็นความไม่มั่นใจใน “อ านาจ” ของรัฐสภาว่าจะมีความชอบธรรมหรือไม่รู้กันอยู่ว่าการรั้งดึง
ทั้งหมดนี้มาจาก “ฝ่ายใด” 
 นั่นก็คือ เป็นการรั้งดึงมาจาก 121 เสียงของพรรคพลังประชารัฐ เป็นการรั้งดึงมาจาก 250 ส.ว.เจ้าเก่า มีความ
เด่นชัดตั้งแต่การด าเนินการในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อคืนวันที่ 17 มีนาคมมาแล้วว่า บทบาทในการสกัด ขัดขวางการแก้ไข
เพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญมาจากที่ใด เด่นชัด 1 คือ บทบาทของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เด่นชัด 1 คือ บทบาทของ 250 
ส.ว. ถามว่าเหตุใด “อ านาจ” ของ 2 กลุ่มนี้จึงมีความเป็นเอกภาพ ค าตอบ 1 เพราะว่าคสช.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ผู้คัดสรรและจัดท ารายชื่อในการแต่งตั้ง 250 ส.ว.ขึ้นในทางเป็นจริง ค าตอบ 1 เพราะว่า 121 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐมี พล.อ.ประ วิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าและกุมทิศทาง ไม่ว่า 250 ส.ว. ไม่ว่า 121 ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐจะซ้ายหัน ขวาหัน ก็มาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 ในเมื่ อทิศทางของร่ า งพรบ.ประชามติจะเป็นไปเหมือนกับร่ างพรบ.แก้ ไขเ พ่ิม เติมรั ฐธรรมนูญ   
ทุกสายตาจึงพุ่งมองไปยัง 2 รายชื่อส าคัญ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล ไม่ว่าในฐานะหัวหน้าพรรค 250 ส.ว. ไม่ว่าในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2646904  
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วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 
มาตรการ ปราบเข้ม กับ ปรากฏการณ์ 17 มีนาคม การเคลื่อนไหว การเมือง  
 

 
 

มาตรการ ปราบเข้ม กับ ปรากฏการณ์ 17 มีนาคม การเคลื่อนไหว การเมือง 
  การปรากฏขึ้นของ “ภาคีรัฐธรรมนูญ” อันประกอบด้วย นายอนุสรณ์ ธรรมใจ และแวดล้อมด้วยภาคประชา
สังคมและนักการเมืองเมื่อวันที่ 23 มีนาคม แม้มิได้เป็นเรื่อง “ใหม่” แต่มีลักษณะ “คืบหน้า” ที่ว่ามิได้เป็นเรื่องใหม่
เพราะนายอนุสรณ์ ธรรมใจ เคยนั่งแถลงข่าวพร้อมกับนายโคทม อารียา และภาคประชาสังคมมาแล้วหนหนึ่งเมื่อปี 
2562 ด้วยเป้าหมายที่ว่าต้องมีการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” กระนั้น ที่ว่ามีลักษณะ “คืบหน้า” ก็ตรงที่บนเวทีเดียวกันนี้ไม่
เพียงแต่จะมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง หากแต่ยังมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ จากพรรคประชาธิปัตย์ ตรงนี้ต่างหากคือความ
แหลมคมในทางการเมือง นายจาตุรนต์ ฉายแสง นั้นเด่นชัดมานานแล้วในการต่อต้านรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แต่การ
ปรากฏขึ้นของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เท่ากับเป็นเงาสะท้อนใหม่ หลังสถานการณ์เม่ือคืนวันที่ 17 มีนาคม 
  ปรากฏการณ์เมื่อคืนวันที่ 17 มีนาคม ในที่ประชุมรัฐสภา ไม่เพียงแต่เป็นการ “มัดตราสัง” ให้กับความพยายาม
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากแต่เท่ากับเป็นการกระชับอ านาจอย่างตรงไปตรงมา 
ที่ผ่านมา แม้รัฐบาลโดยพรรคพลังประชารัฐไม่มีความต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเลย แต่ท่าทีที่แสดงออกด าเนินไป
อย่างยอกย้อน ซ่อนปม เห็นได้จากการยอมรับ “เงื่อนไข” ในเรื่องนี้จากพรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากเมื่อเกิดกระแส
ความเรียกร้องต้องการขึ้นสูง โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของ “เยาวชนปลดแอก” นับแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้น
มา ก็มีการผ่อนปรน ท าท่าท าทีเหมือนจะสนองรับต่อความเรียกร้องต้องการ แต่เมื่อถึงสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจใน
คืนวันที่ 17 มีนาคม ไม่ว่าจะมองผ่านพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมองผ่าน 250 ส.ว.มีความแจ่มชัด เป็นความแจ่มชัดที่
ไม่ต้องการให้ “แตะ” รัฐธรรมนูญ 
  หากถือว่าปรากฏการณ์เมื่อคืนวันที่ 17 มีนาคม เป็นชัยชนะ ชัยชนะนี้ก็สร้างความมั่นใจเป็นอย่างสูงให้กับ
รัฐบาลและเครือข่ายแห่งอ านาจ สัมผัสได้จากท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สัมผัสได้จากความฮึกเหิมของหลาย
คนใน 250 ส.ว. ประสานเข้ากับความฮึกเหิมของหลายคนภายในพรรคพลังประชารัฐ  ไม่เพียงแต่เยาะเย้ยไปยังพรรค
เพ่ือไทย พรรคก้าวไกล  ที่รุนแรงและทวีความแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือ ยังมีการให้สัมภาษณ์ท้าทายและไม่เกรงใจ
แม้กระท่ังพันธมิตรอย่างพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย มองเห็นว่าพรรคการเมืองเหล่านี้เป็นเหมือน 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-2119.jpg
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“หมูในอวย” เช่นนี้จึงเริ่มมีความไม่พอใจลึกๆ เกิดขึ้นและด ารงอยู่ภายในพรรคร่วมรัฐบาล กระทั่งนายชินวรรณ์ บุณย
เกียรติ ก็มานั่งร่วมโต๊ะกับ “ภาคีเครือข่ายรัฐธรรมนูญ” 
ทั้งๆ ที่หัวโขนหนึ่งของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ คือหัวหน้าวิป พรรคประชาธิปัตย์ 
  มีความเป็นไปได้ที่ประเด็นอันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจะทวีความร้อนแรงและมากด้วยความแหลมคม เนื่องจาก
เป็นจุดที่มีความเด่นชัดที่สุด เด่นชัดในภาระหน้าที่และเป้าหมาย เป็นเป้าหมายอันมีความรับรู้อย่างกว้างขวางในสังคม
ตามค านิยามของแกนน าส าคัญในพรรคพลังประชารัฐที่ว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพ่ือพวกเรา” ขณะเดียวกัน 
ยิ่งหนทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนดมีความยากล าบากมากเพียงใด ยิ่งบีบบังคับให้ 
“สังคม” ต้องเลือก “หนทาง” อ่ืน ค าว่าหนทางอ่ืนที่มิได้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมตามช่องทางที่ถูกต้องในที่นี้ย่อมหมายถึง
การเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างกระแสในท่ามกลางความต้องการของประชาชน  นี่ย่อมเป็นหนทางใหม่ในทางการเมืองหลัง
ปรากฏการณ์ 17 มีนาคม 
  นับแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมามีความพยายามด าเนินมาตรการเข้มเพ่ือสกัดขัดขวางมิให้ขบวนการเคลื่อนไหว
ของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เติบใหญ่ ขยายตัว เห็นได้จากการใช้มาตรการทางกฎหมายจับกุมและคุมขัง เห็น
ได้จากการใช้มาตรการเข้มทั้งในทางกฎหมายและในการปฏิบัติเพ่ือเข้าสลายและก าราบการเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรง 
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น หนทางนี้ด้านหนึ่ง อาจสยบ แต่อีกด้านอาจกลายเป็นชนวนใหม่ 
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