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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 1 เมษายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 37/2564 ข้อมูลเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาล 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการแผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

36/2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37/2564 

การแจ้งเหตุที่ท าให้ 
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี  
ภายในวันที่ 4 เม.ย. นี้ 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเรื่องคัดค้าน และ
ส านวนการเลือกตั้งเทศบาล 

มติชนออนไลน์ 
 
 
ข่าวสดออนไลน์ 
 
 
มติชนออนไลน์ 
 
 
 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 
 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
 

กกต. เตือนเหลืออีกแค่ 4 วัน รีบแจ้งเหตุ
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ก่อนเสีย
สิทธิฯ 
การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ภายในวันที่ 4 เม.ย. นี้ 
การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ภายในวันที่ 4 เม.ย. นี ้
 
กกต. เผยมีร้องเรียนทุจริต “เลือกตั้ง
เทศบาล” พุ่ง 392 เรื่อง  
กกต. เผยเลือกตั้งเทศบาล ร้องเรียน 
392 เรื่อง หลอกหลวง ข่มขู่ ใส่ร้าย แยะที่สุด 
ร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาล 392 เรื่อง 
 เปิด 3 ล าดับแรก ! กกต. เผยร้องเรียน 
'เลือกตั้งเทศบาล' เกือบ 400 เรื่อง 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการแผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

   มติชนออนไลน์ 
 
 
ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ 
 
ส านักข่าวอิศราออนไลน ์
 
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
 

กกต. เผย ยอดร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาล 
ทั่วประเทศ 392 เรื่อง ส่วนใหญ่ หลอกลวง 
ขู่เข็ญ ใส่ร้ายด้วยความเท็จ 
กกต. สรุปเรื่องคัดค้านและส านวน 
การเลือกตั้งเทศบาล 
ส่วนใหญ่ใช้อิทธิพล – ใส่ร้ายความเท็จ ! 
กกต. แพร่ 392 เรื่องคัดค้านเลือกตั้ง
เทศบาล 
'เลือกตั้งเทศบาล' กกต. สรุปยอดร้องเรียน 
392 เรื่อง 
กกต. เปิด 3 ความผิดพบมากสุดเลือกตั้ง
เทศบาล 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ กกต. รับรอง “รวมไทยสร้างชาต”ิ มี ส.ส. สอบตก “พรรคสุเทพ” เป็นหัวหน้า 20 
2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ไฟเขียวจดทะเบียน "รวมไทยสร้างชาติ-มิติใหม่" เป็นพรรคการเมือง 22 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เคาะรับรอง 'รวมไทยสร้างชาติ ' เป็นพรรคการเมือง เปิดโลโก้ 
หลอมรวมชาวไทยเป็นหนึ่งเดียว 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรี ร้องทนายรณรงค์โดนคู่แข่งกลั่นแกล้งว่าซื้อเสียง 24 
2 สยามรัฐออนไลน์ ปลัดนครรังสิตตุกติก ย่องเข้าห้องยก 3 หีบบัตรออกลูกชายบิ๊กแจ๊สโร่แจ้งความ 25 
3 แนวหน้าออนไลน์ ‘ผู้สมัคร ส.ท. เมืองนางรอง’ จี้ กกต. สอบ กังขาคะแนนหาย 95 แต้ม 26 
4 เนชั่นทีวีออนไลน์ ร้องตรวจสอบบัตรเลือกตั้งหาย 1 ใบและมีบัตรเลียนแบบเหมือนจริง 27 
5 มติชนออนไลน์ ค านูณเผยที่ประชุมวิปวุฒิสภารับทราบแก้ร่าง กม. ประชามติ 3 มาตรา 

เนื้อหารอ กมธ. ประชุม 1-2 เม.ย. นี ้
28 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดสาระ ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ ฉบับแก้ไข - เติมเงื่อนไขรัฐสภาใช้ "เสียงโหวตมากพิเศษ" 29 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “นิกร" เชื่อ "แก้รัฐธรรมนูญ" ท าได้เท่าที่จ าเป็น หลัง "นายกฯ" แย้มให้หาทางแก้ไข 31 
8 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “สุดารัตน์” ขอ รบ. นึกถึง ปชช. อย่าคว่ า พรบ. ประชามติ 32 
9 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “วันชัย” เชื่อไม่มีสมาชิกรัฐสภายื่นตีความร่าง พรบ. ประชามติ 33 
10 สยามรัฐออนไลน์ “สมชัย” เผยเตรียมเสนอเรื่องเขตออกเสียง - จ านวน ปชช. เข้าชื่อออกเสียง 

ประชามติ ชี้ต้องระบุให้ชัดเจน 
35 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พปชร.' จ่อชง 'แก้รัฐธรรมนูญ' รายมาตรา 7 เม.ย. นี้ 36 
12 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “สุดารัตน์” ยังไม่ชัดนั่งหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย 37 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "เก้าอ้ี"  ร้าว "บอล" ร่วง สามมิตรสั่นไหว 38 

2 คมชัดลึกออนไลน์ จับโป๊ะ 15 ทต. ก้าวหน้าเอฟซี 'ทอน' มั่ว 40 

3 มติชนออนไลน์ แนวโน้ม ยุบสภา เนื่องแต่ ปัจจัย ภายใน มากกว่า ภายนอก 43 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 14 พรรคการเมืองใหม่ แต่งตัวรอ ลุยเลือกตั้งใหญ่ 44 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ น่าจับตาความต้องการแก้ รธน. 47 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  เป็นประธาน 
การประชุมกองบรรณาธิการจัดท าวารสารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ 
รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประชุมกองบรรณำธิกำรจัดท ำวำรสำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง ครั้งที่ 1/2564 
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วันที่ 1 เมษายน 2564 - 10:14 น. 
กกต. เตือนเหลืออีกแค่ 4 วัน รีบแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ก่อนเสียสิทธิฯ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา 
สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยกกต. เพ่ิมช่องทางเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีความจ าเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ถึงวันที่ 
4 เมษายนนี้  ผ่ านทางช่องทาง  เว็บ ไซต์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main -หรือ 
www.ect.go.th แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยกรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด เมื่อ
ยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ พิมพ์แบบการแจ้งเหตุ
จ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บส าเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
 ทั้งนี้ หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกตัด 6 สิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 42 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2652275  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2652275
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1 เม.ย. 2564-11:11 น. 
การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ภายในวันที่ 4 เม.ย. นี้ 
 

 
 

 ส านั ก งานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  แจ้ ง ว่ า  ผู้ มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ งที่ มี เ หตุ จ า เป็ นที่ ท า ให้ ไ ม่ อ าจ  
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม 2564 สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัว
ประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด  โดย
ยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่น
แ ท น  ห รื อ จั ด ส่ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ล ง ท ะ เ บี ย น ห รื อ ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote 
ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 
 เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกล เจ็บป่วย
และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6247958  
  

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6247958
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วันที่ 1 เมษายน 2564 - 12:33 น. 
การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ภายในวันที่ 4 เม.ย. นี้ 
 

 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตาม
หลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด  โดยยื่นต่อนายทะเบียน
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 
เว็บไซต์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ  www.ect.go.th หรือแอปพลิ เคชัน 
Smart Vote ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 
 เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่า งไกล เจ็บป่วย
และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เ ลื อ ก ตั้ ง ไ ด้  เ ดิ น ท า ง อ อ ก น อ ก ร า ช อ า ณ า จั ก ร  มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ห่ า ง ไ ก ล จ า ก ที่ เ ลื อ ก ตั้ ง  เ กิ น ก ว่ า  
100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้ าที่นอกเขตเลือกตั้ ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ อ่ืน 
ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ก า ห น ด  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ห รื อ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้
ทาง www.ect.go.th Application Smart Vote ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และบริการข้อมูล
สายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/publicize/news_2652505  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/Picture1-2.jpg
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31 Mar 2021 15:42 น. 
กกต. เผยมีร้องเรียนทุจริต “เลือกตั้งเทศบาล” พุ่ง 392 เรื่อง 
 

 
 

กกต.เผยร้องทุจริต “เลือกตั้งเทศบาล”  392 เรื่อง เลือกตั้งเทศบาลต าบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง 
เทศบาลนคร 24 เรื่อง กรณีหลอกลวง จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม น าโด่ง  130 เรื่อง 
 วันนี้ (31 มี.ค.64) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการคัดค้านและส านวนการ
เลือกตั้งเทศบาล ว่า ขณะนี้มีทั้งสิ้น 392 เรื่อง เป็นการร้องเลือกตั้งเทศบาลต าบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง 
และเทศบาลนคร 24 เรื่อง   
 โดยฐานความผิดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด  3 ล าดับแรกได้แก่ หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่
ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 130 เรื่อง 
 ความผิดจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 102 เรื่อง 
และ ความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน 
สมาคม มูลนิธิ วัด หรือ ศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 43 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474160  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/474160
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31 มี.ค. 2564 15:45    
กกต. เผยเลือกตั้งเทศบาล ร้องเรียน 392 เรื่อง หลอกหลวง ข่มขู่ ใส่ร้าย แยะที่สุด 
 

 
 
กกต.เผยมีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาล 392 เรื่อง แบ่งเป็นต าบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง เทศบาล
นคร 24 เรื่อง หลอกหลวง-ขู่ใส่ร้ายแยะสุด 
 วันนี้ (31 มี.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการคัดค้านและส านวนการ
เลือกตั้งเทศบาลว่า ขณะนี้มีทั้งสิ้น 392 เรื่อง เป็นการร้องเลือกตั้งเทศบาลต าบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง 
และเทศบาลนคร 24 เรื่อง โดยฐานความผิดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้
อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 130 เรื่อง ความผิดจัดท า ให้ 
เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 102 
เรื่อง และความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 43 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000030770  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000030770
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31/03/2564 15:48 
ร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาล 392 เรื่อง 
 

 
 

ส านักงานกกต. 31 มี.ค.-กกต.เผยมีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาล  392 เรื่อง ส่วนใหญ่ “หลอกลวง-ใช้อิทธิพล
คุกคาม- ใส่ร้าย” 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการร้องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาล 
ว่า ขณะนี้มีทั้งสิ้น 392 เรื่อง  เป็นการร้องเลือกตั้งเทศบาลต าบล 267 เรื่อง   เทศบาลเมือง 101 เรื่อง  และเทศบาล
นคร 24 เรื่อง โดยฐานความผิดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด  3 ล าดับแรก  ได้แก่ หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ  หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 130 เรื่อง    ความผิดจัดท า ให้ เสนอ
ให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด 102 
เรื่อง   และความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม
แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือ ศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 43 เรื่อง .- ส านักข่าว
ไทย      
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-666323   
  

https://tna.mcot.net/politics-666323
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วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 16.13 น. 
เปิด 3 ล าดับแรก ! กกต. เผยร้องเรียน 'เลือกตั้งเทศบาล' เกือบ 400 เรื่อง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการคัดค้านและ
ส านวนการเลือกตั้งเทศบาล ว่า ขณะนี้มีทั้งสิ้น 392 เรื่อง เป็นการร้องเลือกตั้งเทศบาลต าบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 
101 เรื่อง และเทศบาลนคร 24 เรื่อง โดยฐานความผิดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ หลอกลวง บังคับ 
ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 130 เรื่อง , ความผิด
จัดท าให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงิน
ให้แก่ผู้ใด 102 เรื่อง และความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะโดยตรง 
หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือ ศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 43 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/563022  
  

https://www.naewna.com/politic/563022
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 16:17 น. 
กกต. เผย ยอดร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 392 เรื่อง ส่วนใหญ่หลอกลวง ขู่เข็ญ ใส่ร้ายด้วยความเท็จ 
 

 
 
กกต.เผย ยอดร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 392 เรื่อง พบส่วนใหญ่หลอกลวง ขู่เข็ญ ใส่ร้ายด้วยความเท็จ 
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการพิจารณาค าร้องกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ขณะนี้มีเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาล จ านวน 392 เรื่อง แบ่งเป็นการเลือกตั้งเทศบาล
ต าบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง และเทศบาลนคร 24 เรื่อง 
 โดยจ าแนกเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดมากที่สุด คือฐานความผิดหลอกลวง 
บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้ าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด ตาม
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65 (5) จ านวน 130 เรื่อง 
 ฐานความผิดจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 61 (1) 102 เรื่อง 
 และฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม
แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอ่ืน ตามมาตรา 65 (2) 43 
เรื่อง 
 ส่วนความคืบหน้าการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนั้น ขณะนี้ทางส านักงานฯอยู่ระหว่างรอ กกต.จังหวัด
รายงานผลคะแนนเข้ามายัง กกต.กลาง เบื้องต้นก าหนดให้ทางผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดส่งผลคะแนน
ภายใน 1 เมษายนนี้ 
 ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้ง ทาง กกต.จะต้องพิจารณาตามมาตรา 17 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นฯ ที่ก าหนดว่า เมื่อ กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม ให้ประกาศผลภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือภายในวันที่ 27 เมษายนนี้ แต่หากต้องด าเนินการสืบสวนไต่
สวน ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือภายในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2651412  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.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%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2651412
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg
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31 มีนาคม 2021 - 18:41 
กกต. สรุปเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 
กกต.สรุปเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 392 เรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสาร ตามที่กกต.ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์
ที่28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งแล้ว นั้น 
 ส านักงานกกต.ได้สรุปเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้ งเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 392 เรื่อง ดังนี้   
1.การเลือกตั้งเทศบาลต าบล จ านวน 267 เรื่อง 2. การเลือกตั้งเทศบาลเมือง จ านวน 101 เรื่อง 3. การเลือกตั้งเทศบาล
นคร จ านวน 24 เรื่อง 
 ทั้ ง นี้  เ มื่ อ จ า แนก เ รื่ อ ง คั ด ค้ า นและส า นวนการ เลื อ กตั้ ง เ ทศบาลตามฐานความผิ ด มา ก ที่ สุ ด  
1. ฐานความผิดหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิ ดในคะแนนนิยม
ของผู้สมัครใด ตามมาตรา 65 (5) จ านวน 130 เรื่อง 2. ฐานความผิดจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม
เพ่ือจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) จ านวน 102 เรื่อง 3. 
ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน 
สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอ่ืนใด ตามมาตรา 65 (2) จ านวน 43 
เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_73186/  
 
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_73186/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 20:40 น. 
ส่วนใหญ่ใช้อิทธิพล – ใส่ร้ายความเท็จ ! กกต. แพร่ 392 เรื่องคัดค้านเลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 
กกต.เผยแพร่ข้อมูลเรื่องคัดค้านเลือกตั้งเทศบาล ยอดถึง 31 มี.ค. รวม 392 เรื่อง เทศบาลต าบลเยอะสุด ฐาน
ความผิดใช้อิทธิพลคุกคาม-ใส่ร้ายด้วยความเท็จ แชมป์ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง
คัดค้านและส านวน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีเรื่ องคัดค้านจ านวนทั้งสิ้น 392 เรื่อง 
ได้แก่ 1.การเลือกตั้งเทศบาลต าบล 276 เรื่อง 2.การเลือกตั้งเทศบาลเมือง 101 เรื่อง 3.การเลือกตั้งเทศบาลนคร 24 
เรื่อง 
 ทั้งนี้เมื่อจ าแนกเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดมากที่สุด 3 ล าดับ ดังนี้ 1.ฐาน
ความผิดหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของ
ผู้สมัครใด ตามมาตรา 65 (5) แห่ง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ จ านวน 130 เรื่อง 
2.ฐานความผิดจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) แห่ง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ จ านวน 102 เรื่อง 
3.ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด ตามมาตรา 65 (2) แห่ง 
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ จ านวน 43 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/97263-kktisra.html  
  

https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/97263-kktisra.html
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31 มีนาคม 2564 
'เลือกตั้งเทศบาล' กกต. สรุปยอดร้องเรียน 392 เรื่อง 
 

 
 

กกต.สรุปยอดร้องเรียน "เลือกตั้งเทศบาล" 392 เรื่อง พบฐานความผิดหลอกลวง-ใช้อิทธิพลคุกคามมากที่สุด 130 
เรื่อง 
 วันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ข้อมูลเรื่องคัดค้านและ
ส านวนการเลือกตั้งเทศบาล ว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และนายกเทศมนตรี และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้วันอาทิตย์
ที่ 28 มี.ค.2564 เป็นวันเลือกตั้งแล้วนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า  ส าหรับเรื่องคัดค้านวันพุธที่ 31 มี.ค.2564 มีส านวนการเลือกตั้ง
เทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 392 เรื่อง แบ่งเปน็ดังนี้ 
1.การเลือกตั้งเทศบาลต าบล จ านวน 267 เรื่อง 
2.การเลือกตั้งเทศบาลเมือง จ านวน 101 เรื่อง 
3.การเลือกตั้งเทศบาลนคร จ านวน 24 เรื่อง 
 
ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดมากท่ีสุด 
1.ฐานความผิดหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม
ของผู้สมัครใดตามมาตรา 65 (5) จ านวน 130 เรื่อง 
2.ฐานความผิดจัดท าให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) จ านวน 102 เรื่อง 
3.ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่
ชุมชน สมาคมมูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด ตามมาตรา 65 
(2) จ านวน 43 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930182   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930182
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31 มีนาคม 2564 
กกต. เปิด 3 ความผิดพบมากสุดเลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 
กกต.เปิดเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลรวม 392 เรื่อง พบ 3 ฐานความผิดมากสุด หลอกลวง-เสนอให้-
ผลประโยชน์ทางอ้อม   
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการคัดค้านและ
ส านวนการเลือกตั้งเทศบาล มีทั้งสิ้น 392 เรื่อง โดยเป็นเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลต าบล จ านวน 267 เรื่อง การเลือกตั้ง
เทศบาลเมือง จ านวน 101 เรื่อง และการเลือกตั้งเทศบาลนคร 24 เรื่อง  
 ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิด โดยพบมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1.หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร
ใด ตามมาตรา 65 (5) จ านวน 130 เรื่อง 
2.ฐานความผิดจัดท าให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) จ านวน 102 เรื่อง 
และ 3.ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือ ศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด ตามมาตรา 65 (2) 
จ านวน 43 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930184  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930184
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 16:17 น. 
กกต. รับรอง “รวมไทยสร้างชาติ” มี ส.ส. สอบตก “พรรคสุเทพ” เป็นหัวหน้า 
 

 
 
กกต.รับรองพรรครวมไทยสร้างชาติ ปรากฏชื่อ “ร.ท.ไกรภพ” เป็นหัวหน้าพรรค เคยเป็นผู้สมัครรวมพลัง
ประชาชาติไทย จ.นครพนม แต่สอบตก พร้อมสรุปยอดร้องคัดค้านเลือกตั้งนายกเทศมนตรี – สมาชิกเทศบาล 267 
เรื่อง 
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรครวมไทยสร้างชาติ ตามที่เสนอก่อนที่จะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติ มีชื่อ ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค โลโก้ใช้เครื่องหมายหก
เหลี่ยมสีน้ าเงิน มีแถบ 3 เส้นสีทอง ขาว บนเครื่องหมายหกเหลี่ยม และมีตัวอักษรภาษาไทย ”พรรครวมไทยสร้างชาติ” 
อยู่ใต้เครื่องหมาย 
 มีความหมายถึงการหลอมรวมประชาชนชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงยั่งยืน 
สร้างความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง
และม่ันคง โดยยึดถือหลักความม่ันคง และศรัทธาสูงสุด ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ขณะที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดน กทม. ส่วนพรรค
มิติใหม่ มี นายวิมล สารมโน เป็นหัวหน้าพรรค นายปพน วงศ์ตระกูล เป็นเลขาธิการพรรค 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ ร.ท.ไกรภพ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนั้น ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เคยเป็น
ผู้สมัครลงเลือกตั้ง จ.นครพนม เขต 2 ในนามพรรครวมพลังประชาชาติไทย ซึ่งระหว่างการหาเสียง นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเคยลงมาช่วยหาเสียงให้ ร.ท.ไกรภพ ด้วย แต่ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น ร.ท.ไกรภพ ได้
คะแนนทั้งสิ้น 67 คะแนน อยู่ล าดับที่ 22 
 นอกจากนี้ กกต. ยังสรุปยอดเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี  จ านวน
ทั้งสิ้น 392 เรื่อง ดังนี้ 1.การเลือกตั้งเทศบาลต าบล 267 เรื่อง 2.การเลือกตั้งเทศบาลเมือง 101 เรื่อง  3.การเลือกตั้ง
เทศบาลนคร จ านวน 24 เรื่อง 
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 และเมื่อจ าแนกเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดมากที่สุด 3 ล าดับได้ คือ ฐาน ความผิด
หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม  ของผู้สมัครใด 
ตามมาตรา 65 (5) จ านวน 130 เรื่อง 
  2.ฐานความผิดจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อ่ืนใด
อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) จ านวน 102 เรื่อง 3.ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือ สัญญาว่าจะให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน 
สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด ตามมาตรา 65 (2) จ านวน 43 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-640221  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-640221
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31 มีนาคม 2564 15:21 น.   
กกต. ไฟเขียวจดทะเบียน "รวมไทยสร้างชาติ-มิติใหม่" เป็นพรรคการเมือง 
 

 
 

 ทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรครวมไทยสร้างชาติ และ พรรคมิติใหม่ ตามท่ีเสนอก่อนที่จะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติ มีชื่อว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค โลโก้ใช้เครื่องหมาย หก
เหลี่ยมสีน้ าเงิน มีแถบ 3 เส้นสีทอง ขาว บนเครื่องหมายหกเหลี่ยม และมีตัวอักษรภาษาไทย”พรรครวมไทยสร้างชาติ” 
อยู่ใต้เครื่องหมายขณะที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนน รัชดาภิเษก ดินแดน กทม. 
 ส่วนพรรคมิติใหม่ มีนายวิมล สารมโน เป็นหัวหน้าพรรค นายปพน วงศ์ตระกูล เป็นเลขาธิการพรรค 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231895  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/231895
https://siamrath.co.th/n/231895
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210331/65ba5fe0ecda34a468fa57948a9f03672fe700ec3d93695f4805db734426c342.jpg?itok=vjFz4Atj
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31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:24 น.    
 กกต. เคาะรับรอง 'รวมไทยสร้างชาติ' เป็นพรรคการเมือง เปิดโลโก้หลอมรวมชาวไทยเป็นหนึ่งเดียว 
 

 
 

 31 มี . ค .64 - ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ าที่ ประชุมคณะกรรมการ การเลือกตั้ ง  (กกต . )มีมติ เห็นชอบให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ  และพรรคมิติใหม่ ตามที่เสนอก่อนที่จะ
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาต่ อไป  ทั้ งนี้ พรรครวมไทยสร้ า งชาติ  มีชื่ อ  ว่ าที่ ร .ท . ไกรภพ นครชัยกุ ล  
เป็นหัวหน้าพรรค โลโก้ใช้เครื่องหมายหกเหลี่ยมสีน้ าเงิน มีแถบ 3 เส้นสีทอง ขาว บนเครื่องหมายหกเหลี่ยม และมี
ตัวอักษรภาษาไทย "พรรครวมไทยสร้างชาติ" อยู่ใต้เครื่องหมาย ขณะที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขท่ี 169/98 อาคาร
เสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดน กทม.  
 ส่วนพรรคมิติใหม่ มีนายวิมล สารมโน เป็นหัวหน้าพรรค นายปพน วงศ์ตระกูล เป็นเลขาธิการพรรค 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัญลักษณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติ มีความหมายถึงการหลอมรวมประชาชนชาวไทย
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงยั่งยืน สร้างความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของ
สังคมไทย ในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงโดยยึดถือหลักความมั่นคง และศรัทธาสูงสุด ต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขณะที่สีน้ าเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ คือหลักชัยของประเทศที่
ประชาชาติไทยเทิดทูนไว้ ในฐานะพระประมุขศูนย์ร่วมแห่งจิตใจของชาติไทย สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีขาว
หมายถึง ศาสนา ประชาชนชาวไทยยึดมั่นศรัทธา 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/97897  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง   : https://tna.mcot.net/politics-666249  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_414226  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/649335 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474154   
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/97897
https://tna.mcot.net/politics-666249
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_414226
https://www.posttoday.com/politic/news/649335
https://www.thansettakij.com/content/politics/474154
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31 มีนาคม 2564 17:05 น.    
อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีร้องทนายรณรงค์โดนคู่แข่งกลั่นแกล้งว่าซื้อเสียง 
 

 
 

 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่  31 มี.ค.64 ที่ส านักงานทนายคู่ ใจ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี  นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต อายุ 66 ปี อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง เบอร์ 3  "กลุ่ม
บางบัวทองก้าวหน้า" พร้อมลูกทีม เข้าร้องเรียนหลังถูกโดนกล่าวหาว่าน าเงินไปซื้อเสียง เเละจะน าตัวพยานเข้าไปที่ 
กกต.เพ่ือสอบปากค าเพ่ิมเติม จึงน าหลักฐานมายื่นให้ทนายรณณรงค์เพ่ือขอความเป็นธรรมในการด าเนินคดีต่อไป 
 นายประสงค์ เล่าว่า มีคนเข้ามาเเจ้งความหาว่าตนซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งขณะนี้เรามีหลักฐาน ทางทนายจึงเเนะ
น าให้ตนไปที่โรงพัก เพ่ือน าคนที่ถ่ายคลิปไปลงบันทึกประจ าวันเเละสอบปากค าเพ่ิมเติม ซึ่งที่ มาในครั้งนี้จะเข้ามาขอ
ข้อมูลเพ่ือความกระจ่าง เพ่ือที่จะไปด าเนินการร้องต่อที่ กกต จังหวัดนนทบุรี เเละตนยืนยันว่าไม่เคยซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
เ เ ล ะ ค น ถ่ า ย ค ลิ ป เ ข้ า ม า ข อ โ ท ษ เ เ ล ะ บ อ ก ว่ า รู้ เ ท่ า ไ ม่ ถึ ง ก า ร ณ์  เ เ ล ะ ที่ ท า ไ ป ทั้ ง ห ม ด เ พ ร า ะ เ งิ น  
     ทนายรณณรงค์ กล่าวว่า คือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทาง พรบ การเลือกตั้งท้องถิ่น มีกฏหมายชี้ไว้ชัดเกี่ยวกับเรื่อง
การเเจกเงิน ถ้าเป็นการจูงใจให้เลือก ถ้ามีคนเเจกเเละมีหลักฐานผู้สมัครจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฏหมาย เเต่ถ้าเป็น
การกลั่นเเกล้งกันจะมีกฏหมายคุ้มครองทางผู้สมัครเช่นกัน ซึ่งเป็นกลุ่มทางการเมืองที่เห็นไม่ตรงกัน จะเป็นหน้าที่ของ 
กกต เเละทางเจ้าหน้าที่ต ารวจนนทบุรี ที่จะค้นหาความจริงเพ่ือให้มันกระจ่าง เเละจะให้ทางส่งนกลางชี้เเจงมาว่าต้อง
ท าอย่างไรบ้าง ถ้ามีพยานเข้าไปเเล้ว เเละไม่มีการสอบสวนให้ เเสดงว่าเค้าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้ามีการร้องเรียน
เเละซื้อสิทธิ์ขายเสียทาง กกต ต้องรับเรื่องเเละพิจรณา ถ้ายื่นเรื่องเเล้วไม่ท าต้องดูอีกทีว่า กกต เลือกปฏิบัติหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231933  
  
  

https://siamrath.co.th/n/231933
https://siamrath.co.th/n/231933
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210331/48fa3d840fb57c0819cb8e7475fb91a2e8685c2a708855cbdf26d7406d06e8f5.jpg?itok=qL_xCeEF
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31 มีนาคม 2564 19:27 น.    
ปลัดนครรังสิตตุกติกย่องเข้าห้องยก3หีบบัตรออกลูกชายบิ๊กแจ๊สโร่แจ้งความ 
  

 
 
 เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 31 มีนาคม 2564 ร.ต.อ. ดร.ตรีลูพธ์ ธูปกระจ่าง (โบว์ลิ่ง) ว่าที่ นายกเทศมนตรีนคร
รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นลูกชายของ พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้เข้าแจ้งความต่อ 
ร.ต.อ.พรเจตต์ พร้อมมูล ร้องเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากมีบุคคลไม่ทราบชื่ อเข้าไปภายในห้องเก็บ
หีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต จากภาพกล้องวงจรปิดพบมีทั้งหมด 5 คน 
 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า ตนเองได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีคนเข้าไปในห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่เทศบาลนครรังสิตชั้น 11 จึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจ าวันกับพนักงานสอบสวน สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์เพ่ือ
ขอดูกล้องวงจรปิด โดยไปพร้อมเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเข้ามาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงเวลาเที่ยงมี
เจ้าหน้าที่ได้เปิดห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้งจริงจ านวน 5 คน 1ใน 5 คนนั้นมีนายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาลนครรังสิต 
รวมอยู่ด้วยโดยอ้างว่าเข้าไปท าเอกสารบัญชีรายชื่อ ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติหรือระดับ
ท้องถิ่น ไม่มีที่ไหนหรอกที่จะให้เจ้าหน้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งเหล่านั้น นอกจากจะมีการตั้งคณะกรรมการ
เข้าตรวจสอบ ไม่ใช้เข้าท าโดยพละการแบบนี้ จากภาพวงจรปิดจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จ านวน 5 คน ได้นั่งท าเอกสารภายใน
ห้องนั้นเลยเป็นเวลาเกือบ 1 ชั่วโมง ก่อนจะออกจากห้องพร้อมหีบบัตร 1 ใบ จากนั้นช่วงบ่ายได้มีเจ้าหน้าที่ กกต. เข้า
มาตรวจสอบห้อง เพ่ือดูความเรียบร้อย ซึ่งเอกสารและสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะได้เก็บออกไปหมดแล้ว นอกจากนี้ยังมีการน า
หีบออกจากห้องจ านวน 2 ใบ เมื่อสอบถามก็ไม่มีค าตอบที่ชัดเจน ซึ่งตนเองมีความวิตกกังวลที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จากปลัดเทศบาลนครรังสิตและพวก ตนเองมีความตั้งใจที่จะท าประโยชน์เพ่ือประชาชน แต่เมื่อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วความยุติธรรมที่เป็นกลางมันอยู่ตรงไหน ซึ่งหลังจากที่จะไปร้องที่ กกต. พร้อมจะแจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
ทุกคนที่เข้าไปด าเนินการในห้องเก็บหีบบัตรดังกล่าว. 
อ้างอิง   : https://siamrath.co.th/n/231965  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474207  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228593  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/region/news_2651834  
  

https://siamrath.co.th/n/231965
https://siamrath.co.th/n/231965
https://www.thansettakij.com/content/politics/474207
https://www.banmuang.co.th/news/region/228593
https://www.matichon.co.th/region/news_2651834
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210331/bd8b16637610531ea70807f2276dc2c61f8a4fe756d45ca64c5b49d3e83f1a43.jpg?itok=yWgqi1Ps
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210331/bd8b16637610531ea70807f2276dc2c61f8a4fe756d45ca64c5b49d3e83f1a43.jpg?itok=yWgqi1Ps
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วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 20.29 น. 
 ‘ผู้สมัคร ส.ท. เมืองนางรอง’ จี้ กกต. สอบ กังขาคะแนนหาย 95 แต้ม 
 

 
 

 ‘ผู้สมัคร ส.ท.เมืองนางรอง’จี้กกต.สอบ กังขาคะแนนหาย 95 แต้ม 
 31 มีนาคม 2564 นายศิวกร ภูมิปรีชา ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) เมืองนางรอง เขต 2 อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์ น าเอกสารหลักฐานภาพถ่ายผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ท. หน่วยที่ 5 เขตเลือกตั้ง 2 ต.นางรอง อ.
นางรอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังพบความผิดปกติในการนับคะแนน
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว เนื่องจากผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง  ไม่ตรงกับคะแนนที่ศูนย์ประสานงานการ
เลือกตั้งประจ าเทศบาลเมืองนางรอง ท าให้มีผลต่อคะแนนของผู้สมัคร โดยเฉพาะของตนเองการนับคะแนนที่หน้าหน่วย
ได้ 224  คะแนน แต่กลับบันทึกคะแนนน าส่งไปที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลเมืองนางรอง เพียง 129 
คะแนน ซึ่งผลคะแนนต่างจากความเป็นจริงถึง 95 คะแนน  
 ทั้งนี้ ท าให้คะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนี้  ซึ่งตนมีคะแนนหน้าหน่วยเป็นล าดับที่  1 แต่พอส่งคะแนนไปที่ศูนย์
ประสานงานฯ กลับตกไปอยู่ล าดับที่ 3 จากกรณีดังกล่าวเชื่อว่ามีเจตนาไม่สุจริตในการนับคะแนน  ไม่ได้เกิดจากความ
ผิดพลาดอย่างแน่นอน และเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนี้ที่มีการลงคะแนนไม่โปร่งใส น่าจะมีหลายหน่วยที่
เป็นลักษณะนี้ แต่บังเอิญหน่วยนี้ตนไปเห็นกับตา จึงอยากให้ กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง  เบื้องต้นได้ยื่นร้องต่อ 
กกต.จังหวัดเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบมีการกระท าผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/563154  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228516  
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/563154
https://www.banmuang.co.th/news/region/228516
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31 มี.ค. 2564 
ร้องตรวจสอบบัตรเลือกตั้งหาย 1 ใบและมีบัตรเลียนแบบเหมือนจริง 
 

 
ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มหัวทะเลก้าวหน้า ร้องหลังนับคะแนนเสร็จพบบัตรเลือกตั้งหาย 1 ใบ ขอให้ กกต. เร่ง
ตรวจสอบ และยังพบพิรุธมีการว่าจ้างท าบัตรเลือกตั้งตัวอย่างเลียนแบบบัตรจริง 
 31 มีนาคม 2564 ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา นายคมกริช มีปิยะเลิศ  ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีต าบลหัวทะเล เบอร์ 2พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหัวทะเล จ านวน 12 คน ได้ร้องเรียน
กับสื่อมวลชน หลังจากเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศบาลต าบลหัวทะเล และมีบัตรเลือกตั้งสูญ
หายตามรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 พบว่าบัตรเลือกนายกได้หายจ านวน 1 ใบ ซึ่งใน
หน่วยนั้นมีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 353 คน แต่จากการตรวจสอบบัตรพบมี 352 บัตร 
 นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้สมัครท่านนึง ได้มีการว่าจ้างให้ท าบัตรตัวอย่างเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยกากบาท
หมายเลข 1 จ านวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 อีกทั้งมีการท าบัตรตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล โดยกากบาทเลือกหมายเลข 4 5 6 7 8 9 โดยท าเครื่องหมายกากบาท ได้ไม่เกิน 6 หมายเลข โดยท าสีบัตร
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเป็นสีม่วงอ่อน บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นสีม่วงอ่อน ซึ่งคล้ายคลึงกับ
บัตรเลือกตั้งของจริงเป็นอย่างมาก ซึ่งการท าบัตรตัวอย่าง บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ไม่ควรกาหมายเลย 1 เป็น
แบบอย่าง ควรจะกากบาทหมายเลย 100 ขึ้นไป และบัตรตัวอย่างเลือกตั้ง ของ สมาชิกสภาเทศบาลไม่ควรกาหมายเลข 
4-9 ควรจะกาหมายเลข 100 กว่าขึ้นไป ฝากถึง กกต. ช่วยตรวจสอบ และวินิจฉัย ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้สมัครได้มีการเข้าไป
แจ้งความที่ สภ.เมืองนครราชสีมา และส่งหนังสือร้องไปทางกกตจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือให้สอบสวนข้อเท็จจริงแต่ก็ยัง
ไม่ได้รับรายงานผลว่า จะชี้แจงให้กับผู้สมัครว่าจะมีการด าเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้ 
 พันจ่าเอกสมหวัง แพงฤทธิ์ ปลัดเทศบาลต าบลหัวทะเล และต าแหน่งผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงกับทาง
ผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง หลังจากนั้นในช่วงเย็นได้มีการนับผลคะแนน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ประจ าเขตเลือกตั้งที ่1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ที่วัดป่าศรัทธารวม ต าบลหัวทะเล มีผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
จ านวน 353 คน แต่เมื่อนับคะแนนพบว่าเจอบัตรจ านวน 352 ใบ ซึ่งพบว่าขาดหายไปจ านวน 1 ใบ โดยจากการ
ตรวจสอบพบว่าเป็นบัตรที่กาเลือกนายกเทศมนตรี ซึ่งจากการคาดการณ์คาดว่าประชาชนที่เลือกนั้นน่าจะน ากลับบ้าน
ไปจ านวน 1 ใบ และหย่อนหีบลง 1 ใบ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่รู้ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ และขณะนี้ได้มีการแจ้ง
เรื่องไปทางเจ้าหน้าที่กกต. เพ่ือให้รับทราบเรื่องราวดังกล่าว ส่วนการจะมีการตรวจสอบประวัติและนับคะแนนใหม่นั้น
ต้องขึ้นอยู่กับทางกกต.ในการที่จะตัดสินใจ 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819793?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819793?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819793?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 15:02 น. 
ค านูณเผยที่ประชุมวิปวุฒิสภารับทราบแก้ร่าง กม.ประชามติ 3 มาตรา เนื้อหารอ กมธ. ประชุม 1-2 เม.ย.นี้ 
 

 
 
ค านูณเผยที่ประชุมวิปวุฒิสภารับทราบแก้ร่าง กม.ประชามติ 3 มาตรา เนื้อหารอ กมธ.ประชุม 1-2 เม.ย.นี้ 
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา 
(วิปวุฒิสภา) เปิดเผยถึงผลการประชุมวิปวุฒิสภาวันนี้ (31 มีนาคม) ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ…. ที่ค้างการพิจารณาในรัฐสภา ว่า นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. ในฐานะประธาน กมธ.
ประชามติ ได้รายงานว่ากฤษฎีกาได้ปรับแก้เนื้อหาแล้วจ านวน 3 มาตรา คือ มาตรา 10 มาตรา 11 และ มาตรา 12 แต่
ไม่ได้น ารายละเอียดหรือเนื้อหามาให้ที่ประชุมพิจารณา เนื่องจาก กมธ.ประชามติ ยังไม่ได้พิจารณาและมีความเห็น ทั้งนี้ 
ในวันที่ 1-2 เมษายนนี้ กมธ.ประชามติ จะน ารายละเอียดเข้าสู่ที่ประชุม ส่วนการลงมติร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้นจะเป็น
ปกต ิ
 นายค านูณ ในฐานะ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ต ารวจ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ต ารวจแห่งชาติ ด้วยว่า ที่ประชุม กมธ.พิจารณาไปแค่ มาตรา 1 และมาตรา 2 ซึ่งยอมรับว่าคืบหน้าไม่มาก เพราะ กมธ.
เริ่มพิจารณารายมาตราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีปฏิทินก าหนดชัดเจนว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จและ
น าเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาวาระสองและวาระสามเมื่อใด 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวิปวุฒิสภานั้น ในส่วนของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่ประชุมได้พิจาร ณา
เป็นการลับโดยให้เฉพาะ กมธ.ที่เป็น ส.ว.เท่านั้นเข้าร่วมประชุม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2651083  
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/834377  
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31 มีนาคม 2564 
เปิดสาระ ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ ฉบับแก้ไข - เติมเงื่อนไขรัฐสภาใช้ "เสียงโหวตมากพิเศษ" 
 

 
 

โฆษก กมธ.ฯ ประชามติ เผยสาระ ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ฉบับแก้ไข เติมกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา- ก าหนด
เสียงข้างมากพิเศษเพื่อลงมติ เพิ่มสิทธิ ครม.ไม่เห็นชอบเรื่องท่ีประชาชนเสนอ 
       นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐานะโฆษก คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ....  รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ประชามติฯ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไข ใน
มาตรา 10 และ มาตรา 11 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเนื้อหาในมาตรา 9 ให้สิทธิรัฐสภาและประชาชนเสนอเรื่องให้
ออกเสียงลงประชามติ ว่า เป็นเบื้องต้น คือก าหนดกระบวนการ และขั้นตอนว่าด้วยวิธีที่รัฐสภา และประชาชน ต่อการ
เสนอเรื่องท าประชามติ โดยส่วนของรัฐสภานั้นจะก าหนดวิธีการเสนอ และลงมติ ที่ต้องใช้เสียงเห็นชอบเป็นข้างมาก
พิเศษ โดยไม่ใช่เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ดีในสาระนั้นได้ค านึงถึงสาระของรัฐธรรมนูญ มาตรา 156 และ
มาตรา 166 ด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่เนื้อหาขัดกับรัฐธรรมนูญ 
       นายวันชัย กล่าวด้วยว่าส าหรับสิทธิของประชาชน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องเสนอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับประเด็นที่เสนอ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการของมาตรา 166  
       “ผมขอให้ข้อมูลเพียงแค่นี้ เพราะท่ีประชุมตกลงกันว่าจะน าเนื้อหาให้กมธ. พิจารณาวันที่ 1 เมษายน ส่วนหนึ่งเพ่ือ
ไม่ให้เกิดแรงกระเพ่ือมหรือประเด็นข้อขัดแย้ง” นายวันชัย กล่าว 
 ขณะที่กมธ.ซีกฝ่ายค้าน กล่าวยอมรับด้วยว่ายังไม่เห็นเนื้อหาที่กฤษฎีกาปรับแก้ไขเนื้อหา โดยนายนิยม เวช
กามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพ่ือไทย ฐานะโฆษก กมธ.ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนยังไม่เห็นเนื้อหาที่ปรับแก้และต้องรอในการ
ประชุมวันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้โดยหลักการที่แก้ไขมาตรา 9 ซึ่งเพ่ิมสิทธิให้ประชาชนและรัฐสภา เสนอเรื่องท าประชามตินั้น 
ต้องให้ได้รับสิทธิและการเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่มีเงื่อนไขที่สร้างความยุ่งยาก 
        ทางด้านนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ฐานะ กมธ.ฯ กล่าวยอมรับว่าฝ่ายเลขานุการ
กมธ.ฯจะน ารายละเอียดให้กับกมธ.ฯ ดูในที่ประชุม อย่างไรก็ดีตนติดใจเพียงเล็กน้อยที่ฝ่ายเลขาฯ ไม่น าเนื้อหาที่ปรับแก้
ให้กับกมธ.ฯ ได้พิจารณาก่อนเพื่อประโยชน์ของการท างาน แต่เข้าใจได้ว่าคงมีประเด็นที่ไม่อยากให้เป็นข่าวไปก่อน  
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ส่วนกรณีที่เนื้อหาปรับแก้ และก าหนดเงื่อนไขให้รัฐสภาใช้เสียงข้างมากพิเศษ เพ่ือลงมติเรื่องที่จะส่งไปท า
ประชามตินั้น กมธ. ต้องหารือกันอีกครั้ง เพราะโดยหลักการที่หารือ คือเมื่อรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบแล้วควรผูกพันกับ
รัฐบาล ที่จะด าเนินการ 
        “หากก าหนดให้ใช้เสียงรัฐสภาข้างมากพิเศษตามที่นายวันชัย ให้ข่าวไป ยอมรับว่าอาจเป็นเรื่องยาก เพราะล าพัง
ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ที่ปัจจุบันต้องใช้เสียงเกิน370 เสียงยังถือว่าเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้ในรายละเอียดต้อง
พิจารณากัน ส่วนหลักเกณฑ์ของภาคประชาชน ที่ต้องเสนอให้ครม. พิจารณาก่อนนั้นไม่ติดใจ เพราะเป็นสิทธิของครม. 
ที่สามารถพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้” นายณัฐวุฒิ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930227  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง   : https://www.dailynews.co.th/politics/834296  
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31 มีนาคม 2564 
"นิกร" เชื่อ "แก้รัฐธรรมนูญ" ท าได้เท่าที่จ าเป็น หลัง "นายกฯ" แย้มให้หาทางแก้ไข 
 

 
 

"นิกร" เผย3พรรคร่วม นัดคุยแก้รัฐธรรมนูญ 7เมษายน วางเป้าหมายแก้รายมาตราที่กระทบประชาชน-ปลดล็อค
มาตรา256 
       นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่วมกับระหว่าง 
3 พรรคร่วมรัฐบาล คือ พรรคประชาธิปัตย์, พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ว่า ตัวแทนของแต่ละพรรคจะนัด
หารือในรายละเอียดช่วงวันที่ 7-8 เมษายน  ซึ่งมีการนัดประชุมรัฐสภา โดยเบื้องต้นมีความเห็นร่วมกันว่า จะเสนอแก้
มาตราที่เป็นปัญหาและกระทบกับประชาชนมากกว่าการแก้ปัญหาของฝ่ายการเมือง แต่ขณะนี้ยังไม่ลงรายละเอียดว่า
จะเสนอแก้มาตราใดบ้าง ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่ควรปลดล็อคร่วมกันคือ แก้ไขมาตรา 256 เพ่ือคลายล็อคกรณีต้องใช้เสียง
ของวุฒิสภาร่วมด้วยในวาระแรกและวาระสาม ทั้งนี้การเสนอแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่ วมรัฐบาลนั้นจะมีลักษณะ
แยกกันเสนอแต่จะน ามารวมกันในภายหลังได้ 
 นายนิกร กล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้ในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2560 ที่มีนายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ศึกษาเนื้อหาของมาตราในรัฐธรรมนูญที่ควรแก้ไข ดังนั้นตนมองว่าควรน ามาพิจารณา
และเลือกมาตราที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาพิจารณาเสนอเป็นญัตติแก้ไข นอกจากนั้นตนมองว่าควรแก้ไขประเด็นการ
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น เพราะหลังจากที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว พบว่ากฎหมายไม่ได้ให้อ านาจในท้องถิ่นท างาน
แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้ประชาชน ดังนั้นควรแก้ไขปรับปรุง 
        ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวในที่ประชุม ครม. เมื่ อ
30มีนาคม ขอให้คิดแนวทางแก้รัฐธรรมนูญให้ตกผลึก จะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ นายนิกร กล่าว
โดยเชื่อว่าจะท าให้แก้รัฐธรรมนูญได้ แต่ท าได้เท่าที่จ าเป็น ส่วนการแก้โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับนั้น เมื่อพิจารณาดูระยะเวลาแล้ว ไม่สามารถท าได้ทันในสมัยของสภาฯ นี้. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930151  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง   : https://www.matichon.co.th/politics/news_2651280  
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01 เมษายน 2021 - 07:55 
 “สุดารัตน์” ขอ รบ. นึกถึง ปชช. อย่าคว่ า พรบ. ประชามติ 
 

 
 

“สุดารัตน์” ขอรัฐบาล-ส.ว. นึงถึงประชาชน อย่าคว่ า พ.ร.บ.ประชามติ เพื่อรักษาอ านาจตนเอง 
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนน าพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงร่าง พ.ร.บ.
ประชามติที่จะเข้ารัฐสภาในวันที่ 7-8 เมษายนนี้ แต่มีกระแสข่าวว่าสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เตรียมจะคว่ า พ.ร.บ. นี้ว่า 
อ านาจส่วนใหญ่ของรัฐสภามาจากเสียงของ ส.ว. รวมกับ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐซึ่งทั้ง ส.ว. และ ส.ส. พรรคพลัง
ประชารัฐพยายามที่จะขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างที่เห็นคือคว่ าร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาแล้วตอนนี้ก็จะ
คว่ า พ.ร.บ ประชามติอีก ซึ่งการท าเช่นนี้เพ่ือการคงอ านาจของตนเอง ด้วยการคงรัฐธรรมนูญที่ตนเองเขียนเพ่ือที่จะสืบ
ทอดอ านาจของตนเอง ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์ต่อประชาชน 
 ดังนั้น จึงอยากขอร้องว่า อยากให้ส านึกถึงประชาชนบ้าง และขออย่าคว่ า พ.ร.บ.ประชามติเลย สิ่งที่รัฐบาลควร
ท าคือเร่งท าประชามติ หากประชาชนทั้งประเทศบอกว่าไม่อยากมี ก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเลย แต่ถ้าหากประชาชนทั้ง
ประเทศอยากมีรัฐธรรมนูญใหม่รัฐบาลจะท าให้ประชาชนสักครั้งได้หรือไม่ ที่รัฐบาลอยู่มา 7 ปี แล้วบอกว่ารักประชาชน
มากมายแต่สิ่งที่ท ากับค าพูดสวนทางกัน 
 ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ มองว่า การท าประชามติยังสามารถใช้ พ.ร.บ.ประชามติฉบับเดิมได้อยู่ และสามารถที่
จะออกเสียงได้เลยถ้าคณะรัฐมนตรีน าเข้าที่ประชุมและเห็นชอบ ข้ออ้างต่างๆ เป็นการอ้างเพ่ือที่จะไม่ท าให้ประชาชน
มากกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_73316/  
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_73316/
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1/04/2564 10:12 
“วันชัย” เชื่อไม่มีสมาชิกรัฐสภายื่นตีความร่าง พรบ. ประชามติ 
 

 
 

รัฐสภา 1 เม.ย. -“วันชัย” เชื่อไม่มีสมาชิกรัฐสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ หากผ่านชั้นกรรมาธิการวันนี้ไปได้ 
เกรงประชาชนมองว่าแตะถ่วง ชี้ พ.ร.บ.ประชามติเป็นกุญแจดอกแรกของการแก้รัฐธรรมนูญ 
 นายวันชัย สอนศิริ สมาขิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
ออกเสียงประชามติ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขมาตรา 
9 ของร่าง พ.ร.บ.ประชามติว่า เท่าที่พิจารณาในเบื้องต้น ประเด็นส าคัญที่มีการปรับเพ่ือให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ 
ข้อความใดๆต่างๆทั้งหมดที่มีความวิตกกังวลในมาตรา9 ว่า อาจจะมีปัญหาที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนได้ดูร่าง
ในเบื้องต้นแล้ว เชื่อว่าข้อกังวลดังกล่าวน่าจะหมดไป ซึ่งการแก้ครั้งนี้เป้าประสงค์ส าคัญจะไม่ไปแตะในมาตรา9เดิมที่ให้
อ านาจรัฐสภาและประชาชนยังให้อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ปรับปรุงเสริมเติมให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ มาตรา166 และ
มาตรา 156 ที่ก าหนดไว้ว่ารัฐสภาต้องประชุมร่วมกันได้นั้น มีเฉพาะ 16 เรื่องเท่านั้น แต่เรื่องประชามติไม่มีใน
รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นเวลามาปรับในประเด็นนี้ก็ต้องปรับให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญไม่ให้ขัดแย้ง แปลว่าให้อ านาจของ
รัฐสภาตามมาตรา 9 ยังเดินไปได้ตามปกติ และเชื่อว่าเมื่อมีการถกแถลงท าความเข้าใจกันแล้ว น่าจะผ่านไปได้ด้วยดี ไม่
มีข้อวิตกกังวลอ่ืนใดและเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 “หากไม่มีการปรับแก้ให้สอดรับอาจจจะมีบางคนไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ แต่เมื่อได้มีการปรับแก้และ
อธิบายแล้วว่าจะไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะเกรงว่า
ประชาขนจะมองว่าเป็นการแตะถ่วงยื้อเวลา แต่ทั้งนี้จะไปห้ามสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ หรือแม้แต่ภาคประชาชนก็ยังมีสิทธิที่จะยื่นได้หากเห็นว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้นประเด็นเหล่านี้
โดยส่วนตัวและจากที่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมวิปวุฒิสภาไม่น่าจะมีประเด็นเหล่านี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าเหมื อนกันใครจะไปยื่น
หรือไม่ แต่เท่าท่ีได้ท าความเข้าใจกันเบื้องต้นทุกฝ่ายยอมรับได้”นายวันชัย กล่าว 
 นายวันชัย ยังเชื่อว่าหากในวันนี้ชั้นกรรมาธิการสามารถตกลงกันได้ และหากเสียงข้างมากสามารถผ่านไปได้ 
เชื่อว่าในวาระ3 ก็จะผ่านไปได้ และจะสามารถประกาศใช้ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติได้ เพราะเป็นเรื่องส าคัญ 
เนื่องจากเป็นกฎหมายของรัฐบาล และประการต่อมาท่ีมีการพูดคุยกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
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ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บางมาตราจะต้องใช้ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ดังนั้นการมีกฎหมายฉบับนี้ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของกุญแจดอกแรกที่จะน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายวันชัย ยังกล่าวถึงเนื้อหาที่กฤษฎีการว่า เท่าที่ได้อ่าน
แล้วเป็นทั้งกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการในการที่จะด าเนินการ เพราะในมาตรา9 ที่เติมเข้ามาไม่ได้บอกถึงวิธีการ 
กระบวนการ แต่เมื่อปรับแก้แล้วจะบอกถึงขั้นตอนวิธีการและสุดท้ายจะต้องเดินไปจุดใดที่จะไม่ให้ขัดมาตรา166 
เพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้เป็นสิ่งที่เติมเข้ามาและท าให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ และท่ีส าคัญที่สุดคือการลดข้อขัดแย้ง
แต่ละมาตราให้สามารถไปด้วยกันได้. ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง   : https://tna.mcot.net/politics-666645  
  

https://tna.mcot.net/politics-666645
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1 เมษายน 2564 11:20 น.    
 “สมชัย” เผยเตรียมเสนอเรื่องเขตออกเสียง - จ านวน ปชช. เข้าชื่อออกเสียงประชามติ ชี้ต้องระบุให้ชัดเจน 
 

 
 
“สมชัย” เผยเตรียมเสนอเรื่องเขตออกเสียง-จ านวนปชช.เข้าชื่อออกเสียงประชามติ ชี้ต้องระบุให้ชัดเจน หว่ัน
กลายเป็นประเด็นถกเถียงภายหลัง 
 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ. ) 
การออกเสียงประชามติ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ว่า ในส่วนของตนได้ศึกษาในส่วนที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขมาแล้วในเบื้องต้น และจะมีข้อเสนอเพ่ิมเติมว่าจะต้องไปดูกฎหมายอ่ืนด้วย 
โดยเฉพาะเรื่องการก าหนดเขตการออกเสียงที่ไม่ได้ใช้เขตจังหวัดอย่างเดียว แต่ร่างกฎหมายเดิมใช้เขตจังหวัดเป็นเขต
ออกเสียง เช่นกฎหมายเทศบาลบอกว่าสามารถท าประชามติได้ หากสมาชิกสภาเทศบาล 1 ใน 3 ขอมาหรือ
นายกเทศมนตรีขอให้มีการท าประชามติในพ้ืนที่ ดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเขตจังหวัดหรือรูปแบบอ่ืนๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด และอีกประเด็นคือจ านวนประชาชนที่เข้าชื่อจะมีจ านวนเท่าไหร่ ซึ่งต้องเขียนชัดเจนไปในกฎหมาย
ดีกว่าจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นคนก าหนดเอง ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นถกเถียงอีกว่ามากไปหรือน้อย
ไป ซึ่งต้องคุยกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232067  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-666740  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930299  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2652299  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/232067
https://siamrath.co.th/n/232067
https://tna.mcot.net/politics-666740
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930299
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2652299
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210401/b714f5e19756f465cd84545f2676dd4fb057f33c608507a1386ea5b46b2e4bcc.jpg?itok=6mA88Lmm
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1 เมษายน 2564 
'พปชร.' จ่อชง 'แก้รัฐธรรมนูญ' รายมาตรา 7 เม.ย. นี้ 
 

 
 
"พัชรินทร์" เผย "พปชร." จ่อ ยื่น "แก้รธน." รายมาตรา ต่อท่ีประชุมสภา 7 เม.ย.นี้ 
 นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงความคืบหน้าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่..) พุทธศักราช... ฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยเตรียมที่จะยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา ต่อที่ประชุมสภาใน
วันที่ 7 เมษายน 2564 นี้ 
 นางสาวพัชรินทร์ กล่าวย้ าว่า พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะพรรคแกนน ารัฐบาล มีความจ าเป็นต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อกระบวนการที่ผ่านมา ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะอาจขัดรัฐธรรมนูญ วันนี้
พรรคเองก็พร้อม ที่จะหาทางออกประเทศด้วยการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เป็นรายมาตราในทางที่ไม่ขัดกับ
กฎหมาย และความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930303  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2652485  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930303
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2652485


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 
 
31 มีนาคม 2021 - 19:48 
 “สุดารัตน์”ยังไม่ชัดนั่งหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย 
 

 
 

“สุดารัตน์” เผย เตรียมเปิดสาขาพรรคไทยสร้างไทยและรับสมาชิกให้ทันเปิดประชุมใหญ่นัดแรก คาดทุกอย่างเสร็จ
ถายในเดือนเม.ย.นี้ ส่วนจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ต้องรอท่ีประชุมพิจารณา 
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนน าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงความพร้อมของการเปิดตัวพรรคไทยสร้าง
ไทยหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว ว่าหลังจากนี้จะเร่งเปิดสาขาพรรคและ
เปิดรับสมาชิก เพ่ือให้ทันการเปิดประชุมใหญ่นัดแรก เพ่ือหารือระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ โครงสร้างของ
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งคาดว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนและจะเปิดประชุมใหญ่ให้ทันภายในเดือน
พฤษภาคม ส่วนตนเองจะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเองหรือไม่นั้นต้องรอในที่ประชุมใหญ่พิจารณา แต่หากตนได้เป็นหัวหน้า
พรรคตนเองตั้งใจที่จะท าให้พรรคไทยสร้างไทย เป็นพรรคการเมืองที่ดีโดยใช้ประสบการณ์ตลอด 29 ปี ที่อยู่บนสนาม
การเมือง ให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยท างานการเมือง เพราะเห็นว่าตอนนี้ประเทศบอบช้ าจากวิกฤติทางการเมืองมามาก 
จนพ้ืนฐานของประเทศไม่เหลืออะไรแล้ว แต่สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือคน ดังนั้นคนรุ่นใหม่จึงคือความหวังของประเทศ   ซึ่ง
ความตั้งใจของตนเองคือท าจุดนี้ให้ดีแล้วให้คนรุ่นใหม่มาสานต่อ 
 ทั้งนี้ แนวคิดและการท างานของพรรคไทยสร้างไทยจะเน้นเรื่องสิทธิของประชาชนที่หายไปในสังคม ตั้งแต่ 7 ปี
ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศสิทธิของประชาชนถูกลิดรอน กดขี่ และ
พรรคจะยืนหยัดและสู้เพื่อคนตัวเล็ก ทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการยืนหยัดด้วยตัวเองให้สามารถท ามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองได้ 
 ส าหรับการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองใหม่หลายพรรคนั้น จะเป็นสัญญาณชี้ว่าใกล้ถึงเวลาที่จะยุบสภาและ
เลือกตั้งใหม่แล้วหรือไม่  เรื่องนี้ตนยังตอบไม่ได้ ตอบได้อย่างเดียวว่าผู้มีอ านาจในขณะนี้ต้องการที่จะสืบทอดอ านาจ
อย่างชัดเจน เห็นได้จากการขัดขวางทุกวิถีทางของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนการยุบสภา จะเกิดหรือไม่นั้นก็อาจจะเกิด
ได้แต่พรรคไทยสร้างไทยก็จะท าพรรคให้ดีที่สุด เพียงแต่ว่า ”เรายืนอยู่ตรงข้ามรัฐบาล นั้นไม่ใช่ความเกลียดชังแต่ไม่เห็น
ด้วยกับรัฐธรรมนูญที่เขียนมา เพ่ือลิดรอนสิทธิของประชาชนและสืบทอดอ านาจของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเอง โดยไม่
สนว่าประชาชนจะอยู่ได้หรือไม่ จึงเห็นว่าวันนี้บ้านเมืองจะต้องรอดก่อนไม่ใช่รัฐบาลรอดแล้วประชาชนตาย” 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_73223/  
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_73223/
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31 มีนาคม 2564 - 10:53 น. 
"เก้าอ้ี"  ร้าว "บอล" ร่วง สามมิตรสั่นไหว 
 

 
 
เอายังไงดี "สมศักดิ์"สายสามมิตร ทีมบอลตกชั้น เก้าอ้ีเลขาธิการพรรคก็ถูกเขย่า 
 ปิดฤดูไทยลีก 2020 ไปแล้ว ปรากฏว่า ไทยลีก 1 ทีมสุโขทัย เอฟซี พ่ายนัดสุดท้ายแก่ทีมสุพรรณบุรี เอฟซี ตก
ชั้นไปเล่นไทยลีก 2 เป็นที่เรียบร้อย 
 สรุปว่า สโมสรฟุตบอลอาชีพสายสามมิตร หรือสายวังน้ ายม เหลือรอดเล่นในไทยลีก 1 เพียงทีมเดียวคือ ราชบุรี 
มิตรผล เอฟซี ของ ส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา ส่วนสุโขทัย เอฟซี ของสมศักดิ์ เทพสุทิน ก็ไปเล่นในไทยลีก 2 ร่วมกับ
ชัยนาท ฮอร์นบิล ของอนุชา นาคาศัย  
 “..วันนี้เราพลาด ในฐานะประธานสโมสรพูดไม่ออกบอกไม่ถูก มันช็อกและชาชั่วขณะ  คิดได้ว่าไม่มีประโยชน์
อันใดที่จะหาจ าเลย เพ่ือตอกย้ าซ้ าเติมความผิดหวัง ความเศร้าเสียใจให้ทรุดหนักยิ่งขึ้น  แต่เราต้องลุกขึ้นให้เร็วเพ่ือนั่ง 
ยืน และก้าวอย่างระมัดระวังต่อไป” 
 นี่คือถ้อยแถลงของ “เจ๊เป้า” อนงค์วรรณ เทพสุทิน ประธานสโมสรฟุตบอลสุโขทัย เอฟซี สิบกว่าปีมา
นี้ สมศักดิ์ เทพสุทิน และอนุชา นาคาศัย ได้ใช้เวลาและทุนทรัพย์ทุ่มเทสร้างทีมลูกหนัง จากลีกภูมิภาคจนเลื่อนชั้นมา
เล่นในลีกสูงสุดของประเทศ แต่ช่วงที่ท้ังสองหวนคืนสู่สังเวียนการเมือง ก็ไม่มีเวลาไปดูแลทีมบอล  
 สุดท้าย ทีมค้างคาวไฟ และทีมนกใหญ่ต้องเล่นไทยลีก 2 ไปอีกหนึ่งฤดูกาล รอลุ้นปีหน้าว่าทีมไหนจะเลื่อนชั้น
กลับมาไทยลีก 1 ได้หรือไม?่ 
วังน้ ายมยุค 2 
 ช่วงหลังเลือกตั้ง 2562 ดูเหมือนว่า “กลุ่มสามมิตร” น าโดย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ,สมศักดิ์ เทพสุทิน และอนุชา 
นาคาศัย จะเป็นมุ้งใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ แต่เวลาผ่านไป ได้เกิดมุ้งใหม่ๆ มีศักยภาพมากพอที่จะ “ดูด” กลุ่ม ส.ส.
นกแล ไปอยู่ในสังกัด ท าให้กลุ่มสามมิตร ตกอยู่ในสถานะ “มุ้ง SME” 
 ปีที่แล้ว มีการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ หลังสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ 4 กุมาร ออกจากพรรคไป 
อนุชา นาคาศัย ได้เลื่อนชั้นเป็นเลขาธิการพรรค ดูเหมือนจะเป็นคุณแก่กลุ่มสามมิตร ผ่านไปไม่ถึงปี เก้าอ้ีเลขาธิการ
พรรคของ “เสี่ยแฮงก์” เจอแรงเขย่าเข้าให้แล้ว 

https://c.lazada.co.th/t/c.bVVafp?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fwarrix-2018-wa-18sp51m-wd-i215709329-s719688150.html&sub_aff_id=swenn&sub_id1=news1342&sub_id2=shirts&sub_id3=462567&sub_id4=kmm
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 นักข่าวสายการเมืองได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค จึงพยามเอาไมค์ไปจ่อปากแกนน าพรรคพลังประชา
รัฐ ก็ไม่มีใครให้ค าตอบที่ชัดเจนได้ อย่างสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ก็เจอค าถามเรื่องการเปลี่ยนตัวอนุชาออกจาก
เลขาธิการพรรค เสี่ยสมศักดิ์ตอบทีเล่นทีจริงว่า “เปลี่ยนแล้วให้ผมเป็นแทนใช่ไหม” เมื่อนักข่าวไปถาม “ลุงป้อม” ก็
เกิดน็อตหลุด ดังที่เป็นข่าวใหญ่ไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งท่าทีของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ถูกตีความกันไปมาก
มา 
กลุ่มมะขามหวาน 
 ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐ เป็นเรื่องปกติของ “พรรครวมดาว” ไล่กลับไปอ่านประวัติศาสตร์การ
เมืองไทย การจัดตั้งพรรคการเมืองแบบร้อยพ่อพันแม่ ก็จะเจอปัญหาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในพรรค 
 ยิ่งพรรคพลังประชารัฐ เปรียบเสมือนทีมฟุตบอล “3 ป.ยูไนเต็ด” ที่มีตัวผู้เล่นถูกซื้อตัวมาจากทีมดังๆ ไม่ใช่นัก
เตะจากอะคาเดมี ก็โอกาสทะเลาะเบาะแว้งมีสูงยิ่ง 
 เวลานี้ “กลุ่ม 3 ช.” ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ก าลังผงาดในพรรคพลังประชารัฐ ตีคู่มากับ 
“กลุ่มสันติ” จึงมีข่าวว่า สองก๊กนี้ผนึกก าลังกันเขย่าเก้าอ้ีเลขาธิการพรรคของเสี่ยแฮงก์ 
 “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง หัวหน้าก๊กมะขามหวาน อยากได้ต าแหน่งเลขาธิการพรรค มาแต่คราวที่แล้ว แต่
หวยไปออกเสี่ยแฮงก์ จึงได้แค่ต าแหน่งรองหัวหน้าพรรค ควบผู้อ านวยการพรรค 
 คนการเมืองแบบ “สันติ” โลว์โปรไฟล์ ไม่ค่อนให้สัมภาษณ์สื่อ แต่ “พวกเยอะ” เพราะใจถึง พ่ึงได้ มาแต่สมัย
พรรคความหวังใหม่ และพรรคพลังประชาชน จึงไม่แปลกที่เขาจะยกอาคารรัชดาวัน ตรงข้ามศาลอาญารัชดา ให้เป็นรัง
ใหม่ของ พปชร.  
 ดังที่ทราบกัน พรรค พปชร. เป็นแหล่งรวมอดีต ส.ส.พรรคการเมืองเครือข่ายทักษิณ เกือบครึ่งพรรค สันติจึงต่อ
สายได้ แถมทะลวงไปถึง ส.ส.เพ่ือไทย อีกหลายก๊วนที่สามารถชักชวนให้มารับจ็อบได้เป็นคราวๆไป  
ด้วยเหตุนี้  กลุ่มสันติหรือกลุ่มมะขามหวาน จึงเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่กลุ่มสามมิตร กลับถดถอย  
เมษาหน้าแล้ง..รอดูสงครามการเมืองภายในพรรคลุงป้อม งานนี้ คงไม่มีใครยอมใคร 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462567  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/462567
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31 มีนาคม 2564 - 16:56 น. 
จับโป๊ะ15 ทต. ก้าวหน้าเอฟซี 'ทอน' ม่ัว 
 

 
 
 
ปล่อยให้อึมครึม ข่าวลือก้าวหน้าชนะ 15 เทศบาล ตรวจสอบแล้ว พบแค่ 10 เทศบาลที่ผู้สมัครก้าวหน้าชนะ 
 เนื่องจากคณะก้าวหน้า ไม่ชี้ชัดกรณีผลการเลือกตั้งเทศบาลว่า ชนะกี่เทศบาล ที่ไหนบ้าง เพียงแต่แถลงไว้
กว้างๆว่า “คณะก้าวหน้าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชน ที่ออกมาเลือกทีมเทศบาลคณะก้าวหน้าทั่วประเทศ 
ปลายปากกาของท่านได้เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจ มีวิสัยทัศน์ ได้เข้าไปใช้ความสามารถพัฒนาบ้านเกิด
ของตัวเองในกว่า 10 ท้องถิ่น” 
ควันหลงศึกเทศบาล 
  ในค าว่า “กว่า 10 ท้องถิ่น” ท าให้เอฟซีคณะก้าวหน้า น าเสนอรายงานผลเลือกตั้งที่คณะก้าวหน้าชนะใน
ระดับ “เทศบาลต าบล” (ทต.) 15 แห่ง เผยแพร่ในสื่อโซเชียล และมีส านักข่าวใหญ่ได้น าไปเสนอเป็นข่าวว่า “ก้าวหน้า
ชนะ 15 เทศบาล” ประกอบด้วย 
มุ กดาหาร  ทต . โพนทราย , ทต .หนองแคน ร้ อย เ อ็ด  ทต .อาจสาม ารถ , ทต .ต าบลดงสิ งห์ , ทต .ขวาว 
อุดรธานี ทต.ศรีธาตุ, ทต.บ้านยวด, ทต.ปะโค หนองบัวล าภู ทต.บ้านโคก, ทต.เก่ากลอยอ านาจเจริญ ทต.นาป่าแซง 
ล าพูน ทต.เหมืองจี้, ทต.ทากาศ , ทต.ป่าสัก สมุทรปราการ ทต.ด่านส าโรง รวมแล้วเป็นเทศบาลต าบล(ทต.) 15 แห่ง  
 เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว พบว่า เทศบาลต าบล (ทต.) ที่อ้างถึงข้างต้นนี้ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีในนาม
ก้าวหน้า ชนะเลือกตั้ง10 แห่ง และที่เหลืออีก 5 แห่งนั้น สังกัดกลุ่มอื่น 
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มีเอฟซีก้าวหน้า ท ารายงานผลเลือกตั้ง ตรวจสอบแล้วผิดพลาดเยอะ  
มุกดาหาร 1 เทศบาล 
 บรรจง ไชยเพชร ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองแคน อ.ดงหลวง ในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งบรรจงเคยเป็น
ผู้สมัคร ส.ส.มุกดาหาร เขต 2 พรรคเสรีรวมไทย 
 ส่วน ทองออน สิงห์สุ ว่านายกเทศมนตรีต าบลโพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร ที่ถูกระบุว่าสังกัดคณะก้าวหน้า 
แท้จริงแล้ว เขาลงสมัครในนามทีมพัฒนาบ้านเกิด เพียงแต่เครือญาติของทองออน เป็นหัวคะแนนพรรคก้าวไกล 
ร้อยเอ็ด 2 เทศบาล 
 คณะก้าวหน้า ร้อยเอ็ด ส่งผู้สมัครนายกเทศมนตรี 1 เทศบาลเมือง 8 เทศบาล ผลเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีของคณะก้าวหน้าได้รับเลือกตั้ง 2 แห่ง 
 ทวีสิทธิ์ มนตรีชน ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลดงสิงห์ อ.จังหาร และเทพพร จ าปานวน ว่าที่นายกเทศมนตรีอาจ
สามารถ อ.อาจสามารถ  
 ส่วน สถาพร รอเสนา ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลขวาว อ.เสลภูมิ ไม่เกี่ยวข้องกับคณะก้าวหน้า ซึ่งสมัยที่แล้ว 
สถาพรเป็นนายกเทศมนตรีต าบลขวาว 
อุดรธานี 3 เทศบาล 
 คณะก้าวหน้า อุดรธานี ส่งสมัครนายกเทศมนตรี ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล มี 3 
เทศบาล คณะก้าวหน้าได้รับชัยชนะ แต่ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ไม่เคยแวะไปหาเสียงช่วยเลย 
 ถาวร นันทะแสง ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ ซึ่งชาวบ้านรู้จักกันดีในนามเสี่ยถา พ่อค้าพืชผล
การเกษตร 
 ทองคูณ ยางขัน ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านยวด อ.สร้างคอม และแก้ว เศวตวงศ์ ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ปะโค อ.กุดจับ 
หนองบัวล าภู 1 เทศบาล 
 คณะก้าวหน้า หนองบัวล าภู ส่งหลายเทศบาล แต่ได้รับเลือกตั้ง 1 แห่ง คือ ชัยวัฒน์ ดาวเรือง ว่าที่
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก อ.สุวรรณคูหา 
 ส่วน จิรศักดิ์ วิชัย ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลเก่ากลอย ไม่เก่ียวข้องกับคณะก้าวหน้า 
อ านาจเจริญ 1 เทศบาล 
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 ประจิณ สีทิม ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงษา ในนามคณะก้าว ซึ่ งประจิณ  
เคยเป็น ส.ท.สมัยที่แล้ว และเป็นมือท างานการเมืองของชัยศรี กีฬา อดีต ส.ส.อ านาจเจริญ  
ล าพูน 1 เทศบาล 
 คณะก้าวหน้า ล าพูน ได้ส่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีหลายแห่ง แต่ได้รับเลือกตั้งคนเดียวคือ พ.ต.ชนินทร พุฒิ
เศรษฐ์ ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ อ.เมืองล าพูน  
 ส่วน พ.อ.คะนอง กันทะสัก ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลป่าสัก กลุ่มพลังต าบลป่าสัก ไม่เก่ียวข้องกับคณะก้าวหน้า 
และบัญญัติ กิติกาศ ว่าที่นายกเทศมนตรีต าบลทากาศ อ.แม่ทา 
สมุทรปราการ 1 เทศบาล 
 สมพงษ์ วีรชาติวัฒนา ว่าที่นายกเทศมนตรีด่านส าโรง ซึ่งเป็นพ่ีชายของสรชา วีรชาติวัฒนา อดีตผู้สมัคร ส.ส.
สมุทรปราการ พรรคประชาธิปัตย์  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462612  
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 13:00 น. 
แนวโน้ม ยุบสภา เนื่องแต่ ปัจจัย ภายใน มากกว่า ภายนอก 
 

 
 
ทั้งๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  เพิ่งกุมชัยชนะจากการสกัดร่าง พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
 เหตุใดจึงมีข่าว “ยุบสภา” เพราะหากประเมินจาก “ชัยชนะ” ที่ได้มาเด่นชัดเป็นอย่างยิ่งว่า จ านวน ส.ส.ที่
พรรคร่วมฝ่ายค้านมีอยู่ในมือไม่อาจท าอะไรรัฐบาลได้ ไม่ว่า “ใน” สภา ไม่ว่า “นอก” สภาในเมื่อกฎกติกาอันวางเอาไว้
ผ่าน “รัฐธรรมนูญ” ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2560 เป็นหลักประกันมั่นคงยิ่งในการครองและต่ออ านาจ จึงไม่จ าเป็น
อะไรที่จะรีบร้อน “ยุบสภา” สู้อยู่ในต าแหน่งไปเรื่อยจนครบวาระในเดือนมีนาคม 2566 สะสมอ านาจ สะสมความนิยม 
ขณะเดียวกัน ก็บั่นทอนฝ่ายค้านไปเรื่อยๆ เลือกตั้งในปี 2566 ก็ชนะใส-ใส กระนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยอันอาจ
น าไปสู่การยุบสภาก็ต้องยอมรับว่า มิได้มาจาก “ภายนอก” เพียงด้านเดียว ตรงกันข้ามปัจจัย “ภายใน” ก็ส าคัญ  
 ถามว่าการยุบสภาเมื่อปี 2538 เกิดจากอะไร ค าตอบก็คือ เกิดจากการลงมติจากการอภิปรายทั่วไปปรากฏว่า
พรรคพลังธรรมมีมติ “งดออกเสียง” อันเท่ากับไม่ไว้วางใจ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีก็จ าต้อง “ยุบสภา” 
เช่นเดียวกับภายหลังการอภิปรายทั่วไปเมื่อปี 2539 แม้จะมีการกดดันจากพรรคร่วมรัฐบาลให้นายกรัฐมนตรี ลาออก 
แต่ นายบรรหาร ศิลปอาชา เลือกที่จะยุบสภา เพราะต้องการเล่นงาน “พวกเดียวกัน” จึงเด่นชัดว่า ไม่ว่าการยุบสภาใน
ยุค นายชวน หลีกภัย ไม่ว่าการยุบสภาในยุค นายบรรหาร ศิลปอาชา มาจากปัจจัย “ภายใน” ค าถามก็คือ มีปัจจัย 
“ภายใน” อะไรที่ล่อแหลมขณะนี้ ต้องยอมรับว่า สถานะของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ค่อนข้างแข็งแกร่ง ไม่
เพียงแต่จาก 121 พรรคพลังประชารัฐ หากแต่ยังจาก 250 ส.ว. ยัง 61 พรรคภูมิใจไทย 51 พรรคประชาธิปัตย์ 
 ถามว่าสถานการณ์ “หักดิบ” ในกรณีร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อคืนวันที่ 17 
มีนาคม สร้างความไม่พอใจหรือไม่  ไม่พอใจ แต่ไม่ถึงขนาดจะ “ถอนตัว” ไม่ว่า 61 ส.ส.พรรคภูมิใจ ไม่ว่า51 ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ ไม่ว่า 12 ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา ยังเกาะหนึบอยู่กับรัฐบาล  เมื่อมีคนถามก็ได้แต่ “หัวร่อ” แต่ก็ยังอยู่ 
ดังนั้น การโยนค า “ยุบสภา” ออกมา 1 เพ่ือยืนยันว่ายังไม่คิด ขณะเดียวกัน 1 ก็เพ่ือเตือนให้พรรคร่วมรัฐบาลตระหนัก
ว่าจะต้องท าอย่างไร ประเด็นอยู่ที่ว่า พรรคร่วมรัฐบาลจะเชื่ออย่างเชื่องๆ หรือไม่ ปมว่าด้วยจะยุบหรือไม่ยุบสภาจึงมี
ความเด่นชัดว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถตีลูกกระแทกกระทั่งกระทบต่อสถานะรัฐบาลได้  ปัจจัยจึงอยู่ที่ “ภายใน” 
เป็นภายในระหว่างความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ 
พรรคชาติไทยพัฒนามากกว่า 3 พรรคนี้แหละจะมีแรงสะเทือนในทางเป็นจริง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2650357   
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31 Mar 2021 12:30 น. 
14 พรรคการเมืองใหม่ แต่งตัวรอ ลุยเลือกตั้งใหญ่ 
 

 
 

เปิด 14 พรรคการเมืองใหม่ “แต่งตัวรอ” ลุยเลือกตั้งสนามใหญ่ ท าให้การเลือกตั้งครั้งหน้า จะมีอย่างน้อย 75 
พรรค ร่วมชิงเก้าอ้ี ส.ส. 
 แม้การเลือกตั้งทั่วไปจะเหลือเวลาอีกราว 2 ปี ที่จะครบวาระของ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” แต่การเมืองอะไรก็
เกิดขึ้นได้ รัฐบาลอาจจะมีอันเป็นไปเสียก่อน จนอยู่ไม่ครบเทอม ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ภายหลังการเลือกตั้งใหญ่ วันที่ 
24 มี.ค. 2562 เมื่อรู้ผลการเลือกตั้ง ว่า บรรดา “พรรคเล็ก” ต่างแจ้งเกิด ได้ส.ส.กันเป็นทิวแถวร่วม 20 พรรค เพราะ
กติกาใหม่ในการเลือกตั้งที่ “ทุกคะแนนเสียงไม่มีตกน ้า” จากการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว คิดคะแนน ส.ส.เขต และ
ค านวณเก้าอ้ี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามหลักการใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการแห่ “ตั้งพรรคการเมืองใหม”่ ขึ้น เพ่ือหวังชิงเก้าอ้ี 
ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เพิ่มมากข้ึน 
 ถึงแม้มีความพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผลักดัน “ระบบการเลือกตั้ง” ใหม่ ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แยกส.ส.
เขต และบัญชีรายชื่อ แต่ดูๆ แล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะด าเนินการได้ง่ายๆ ดีไม่ดี “การเลือตั้งใหม่” 
อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ส าเร็จเสียด้ วยซ ้า ดังนั้น จึงเห็นความเคลื่อนไหวการจัดตั้งพรรค
การเมืองใหม่ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นับแต่ จบการเลือกตั้งส.ส.ในปี 2562 ซึ่งที่มีที่ตั้งส านักงานพรรค อยู่ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ ต่างจังหวัด 
 ตามข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ณ วันที่ 23 มี.ค. 2564 พบว่า มี
พรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ จ านวน 73 พรรค ในจ านวนนี้ยังไม่รวม พรรคไทยภักดี ที่แม้ กกต.จะรับรองการเป็น
พรรคแล้ว แต่ยังไม่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และ พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่อยู่ระหว่างรอการรับรองความเป็น
พรรคจาก กกต. 
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 ส าหรับ “พรรคการเมืองใหม่” ที่ยื่นจัดตั้งหลังการเลือกตั้งใหญ่ในปี 2562 และ “แต่งตัวรอ” ส่งคนลงเลือกตั้ง
สนามใหญ่ พบมี 13 พรรค การเมือง ที่ได้รับการรับรองจาก กกต.แล้ว และมี 1 พรรคที่อยู่ระหว่างรอการรับรอง 
ประกอบด้วย 
1.พรรคสร้างชาติ (สช.) ตั้งเมื่อ 8 ก.ค. 62 พล.อ.ปกิตน์ สันตินิยม เป็นหัวหน้าพรรค นายสุระ ธีระวิทยภิญโญ เลขาธิการ
พรรค ที่ตั้งจ.นนทบุรี  
2.พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท)  ตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 62 มี นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายประกาศิต การสอน 
เป็นเลขาธิการพรรค ที่ตั้ง จ.บุรีรัมย์  
3.พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) ตั้งเมื่อ 7 เม.ย. 63 มี นายประสงค์ วรารัตนกุล เป็นหัวหน้าพรรค นายเมธาวี เนตรไสว เป็น
เลขาธิการพรรค ที่ตั้ง เขตปทุมวัน กทม.  
4.พรรคไทยขอบธรรม (พทขธ.)  ตั้งเมื่อ 7 เม.ย. 63 มี นายเมธี กาญวัฒนะกิจ  เป็นหัวหน้าพรรค นายศุภณ  
สุขทวีคุณ เป็นเลขาธิการพรรค ที่ตั้ง จ.นครศรีธรรมราช  
5.พรรคก้าวใหม่ (พ.ก.ม.) จัดตั้ง 4 เม.ย. 63 มี นางวรนารถ หวงอุดม เป็นหัวหน้าพรรค นายสกัณห์ อายุรพงศ์ 
เลขาธิการพรรค ที่ตั้ง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
6.พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) จัดตั้ง 22 มิ.ย. 63 นายณัฐติพงษ์ วันทวี เป็นหัวหน้าพรรค นายเฉลิมเกียรติ สิธิวัฒน์ 
เลขาธิการพรรค ที่ตั้ง จ.ชัยภูมิ  
7.พรรคกล้า (ก.) จัดตั้ง 29 มิ.ย.63 มี นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค นายอรรถวิชช์ สุวรรณรักดี เลขาธิการ
พรรค ที่ตั้ง เขตจตุจักร กทม.  
8.พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (รพม.) จัดตั้ง 10 ส.ค. 63 มี นายสิรวิทย์ ช่วงเสน เป็นหัวหน้าพรรค นางสาวอริสา เล้าสกุล 
เลขาธิการพรรค ที่ตั้ง เขตคลองสามวา กทม.  
9.พรรคยุทธศาสตร์ ชาติ  (พ .ศ . ข . )  จั ดตั้ ง10 ส .ค .  63 มี  นายขจรศั กดิ์  ประดิษฐาน  เป็ นหั วหน้ าพรรค  
นายจตุรวิทย์ กาละมีตร์ เลขาธิการพรรค ที่ตั้ง อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี  
10. พรรคสหประชารัฐ (สปร) จัดตั้ง 10 มี.ค. 64 มี นายทรรศชล พงษ์ภควัต เป็นหัวหน้าพรรค นางสาวสมร  
ดีสมเลิศ เลขาธิการพรรค ที่ตั้ง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
11.พรรคไทยภักดี จัดตั้ง 11 มี.ค. 64 มี น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค นายวิชัย ล ้าสุทธิ เลขาธิการพรค 
ที่ตั้ง กทม. 
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12.พรรคพลั งสั งคมใหม่  (พ.ส .ม . )  จัดตั้ ง  17 มี .ค .  64 มี  นายเชาวฤทธิ์  ขจรพงศ์กี รติ  เป็นหัวหน้าพรรค  
นายจารุพงษ์สกุล จีณะโซณีกุล เลขาธิการพรรค ที่ตั้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน  
 13.พรรคไทยสร้างไทย (ทสท) จัดตั้ง 23 มี.ค. 64 มี นายสอิสร์ โบราณ เป็นหัวหน้าพรรค นายวัสสก ไชยใธสง 
เลขาธิการพรรค ที่ตั้ง อ.หนองสอง ห้อง จ.ขอนแก่น 
14.พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอตั้งเมื่อ 17 ก.ค. 63 มี ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค (รอการรับรองจาก 
กกต.)   
 ส าหรับ “พรรคไทยสร้างไทย” ที่เพ่ิงได้รับการรับรองจาก กกต.นั้น ในอนาคต จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้น าพรรค
เป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โดย ส.ส.-อดีตส.ส.-อดีตผู้สมัคร ส.ส. เข้าสังกัดไทยสร้างไทย  
ส่วน “พรรครวมไทยสร้างชาติ” ว่ากันว่า มี “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อยู่เบื้องหลัง ตั้ง
พรรคส ารองให้กับ พ่ีน้อง “ 3 ป.”  
เลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไป จะมีอย่างน้อย 75 พรรคการเมือง ทั้งเก่า และใหม่ แห่ลงชิงชัยเก้าอ้ีส.ส. ...ถือเป็นความคึกคัก
ของการเมืองไทย ที่น่าจับตา...  
  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474117  
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พุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
น่าจับตาความต้องการแก้ รธน. 
กระแสเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมีมาตลอด คาดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งหน้า ที่แต่ละ
พรรคก็อยากเสนอแก้ไข อย่างพรรคประชาธิปัตย์เขาก็วางแผนไว้แล้วว่าจะแก้ไขมาตรา 256 เรื่องเสียง ส.ว.ในการ
ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญและมาตรา 272 อ านาจในการโหวตนายกฯ 
 

 
 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกมองว่าเขียนไว้เพ่ือสืบทอดอ านาจ แต่ก็มีประเด็นยิบย่อยที่กระทบนักการเมืองเยอะ อย่าง
ที่ผ่านมาที่ปรากฏในกฎหมายลูกคือการห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองถือหุ้นสื่อ ซึ่งก็กระทบไปพอสมควรเพราะ
นักการเมืองบางคนเปิดบริษัทมาแล้วจดแจ้งท าอะไรไว้หลายๆ อย่าง ก็ถูกส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ( ซึ่งผลออกมาแล้ว 
) 
 อีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นจริยธรรมทางการเมือง การฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจะเป็นเรื่องให้ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ได้ และยังกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งอีก ซึ่งคนที่โดนประเดิมรายแรกไปแล้วคือ  เอ๋-น.ส.
ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เรื่องการใช้ที่ดินฟาร์มไก่ท่ีอาจบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 
 น.ส.ปารีณา โดนศาลฎีกาสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ มันหนาวๆ ร้อนๆ กันตรงที่นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช.
ออกมาบอกว่า ถ้าศาลพิพากษาว่าอีเอ๋ผิดจริยธรรม รุกป่าจริง จะเข้าข่าย พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.  2561 ในมาตรา 81 หาก
ถูกพิพากษาว่าผิด ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี
ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 ทีนี้ มันไปพันกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ที่ก าหนดว่า หากผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  จะไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  และไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ส.ส.ที่ก าลังถูกสอบจริยธรรมเรื่องนี้อยู่เช่นกัน 
 ป.ป.ช.ก าลังตรวจสอบการผิดจริยธรรม ส.ส. รุกป่าอีก ประกอบด้วย นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ พรรคพลังประชา
รัฐ , นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย ,นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย, นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ 
พรรคภูมิใจไทย , นายอนุชา น้อยวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี อดีตพรรคอนาคตใหม่ 
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 นายศักดินัย นุ่มหนู อดีตพรรคอนาคตใหม่ , พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลัง
ประชารัฐ , น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ , นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ , นายสุพล จุล
ใส พรรครวมพลังประชาชาติไทย, นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ , นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย 
 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย , นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย , นายประเสริฐ จันทรรวง
ทอง พรรคเพื่อไทย , นายสุชาติ ภิญโญ พรรคเพ่ือไทย , นายสงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 
รมช.ศึกษาธิการ พรรคภูมิใจไทย ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าผลคดี น.ส.ปารีณาเป็นอย่างไร ส.ส.เหล่านี้จะโดนเหมือนกัน
หรือไม ่  
 เรื่องมาตรฐานจริยธรรมแผลงฤทธิ์เคสแรกแล้วคือเรื่อง น.ส.ปารีณา  ไม่แน่ ส.ส.อาจอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่แล้วเอาเรื่องนี้ออกจากกระบวนการถอดถอน ( คือเอาผิดได้แต่ไม่ถึงถอดถอน ) เพราะมัน  “ท าให้อยู่อย่าง
ระแวง” มากว่าวันไหนหวยจะออกตัวเองผิดจริยธรรมร้ายแรงถึงขั้นถูกศาลฎีกาถอดถอนบ้าง  
 แต่เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากนักการเมือง ซึ่งที่ผ่านมา ไม่ค่อยมีการเอาผิด
กรณีจริยธรรมได้ เช่นกรณีกดบัตรแทนกันซึ่งเคยมีการสอบที่  น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม  พรรค
ประชาธิปัตย์ ร้องให้สอบเพ่ือน ส.ส.บางคนในสภา ฯ  เราก็หวังว่า ส.ส.จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการธ ารงรักษาจริยธรรม 
แต่ถ้าเป็นเรื่อง “ผลประโยชน์ทางการเมือง” ก็ไม่แน่ที่ ส.ส.จะโอดครวญให้การแก้เรื่องนี้โทษเบาลง. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/834222 
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