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ข่าวประจ าวันที่ 23 เมษายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 41/2564 ส ำนักงำน กกต. ชี้แจงกรณีเลขำธิกำร กกต. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และก ำหนด

มำตรกำรรับมือ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 40/2564 กกต. ประกำศให้มี 
กำรเลือกตั้ง ใหม่ 
เทศบำล 5 แห่ง 

ไทยพีบีเอสออนไลน์ 
 
ข่ำวสดออนไลน์ 
 
 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
 
สยำมรัฐออนไลน์ 
 
 
 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
 
 
ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ 
 
Thestandard ออนไลน ์

กกต. ประกำศเลือกตั้ งท้องถิ่นใหม่ 
5 แห่ง หลังผู้สมัครแพ้โหวตโน  
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่เทศบำล 5 แห่ง 
ใน 4 จว. เหตุผู้สมัครเดิมได้คะแนน
น้อยกว่ำคะแนนโหวตโน 
กกต. จัดเลือกตั้งเทศบำลใหม่ 5 แห่ง 
หลังคะแนนโหวตโนสูงกว่ำผู้สมัคร 
กกต. ประกำศเลือกตั้งใหม่ 5 แห่ง  
4 จังหวัด เหตุได้คะแนนน้อยกว่ำโหวต
โ น  ชี้ ผู้ ส มั ค ร ร ำ ย เ ดิ ม ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ 
ลงสมัครใหม่ 
กกต.ประกำศเลือกตั้งเทศบำลใหม่  
5  แห่ ง  เหตุ ผู้ สมั คร ได้ รั บคะแนน 
น้อยกว่ำไม่เลือกผู้ใด 
ก ก ต .  ป ร ะ ก ำ ศ ใ ห้ เ ลื อ ก ตั้ ง ใ ห ม่ 
5 เทศบำล 4 จังหวัด 
กกต. ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ 
เทศบำล 5 แห่ง 4 จังหวัด เหตุผู้สมัคร
เลือกตั้งแพ้โนโหวต 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

2 41/2564 ส ำนักงำน กกต. ชี้แจง
กรณีเลขำธิกำร กกต. 
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
และก ำหนดมำตรกำรรับมือ 

ไทยรัฐออนไลน์ 
 
ส ำนักข่ำวอิศรำออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 

กกต. ประสำนตรวจเชิงรุก หลัง “จรุงวิทย์” 
ติดโควิด กลุ่มเสี่ยงกักตัวแล้ว 
กกต. คอนเฟิร์มทำงกำร ! เลขำฯ 'จรุงวิทย์' 
ติดโควิด – สั่งกลุ่มเสี่ยงกักตัวแล้ว 
กกต. สั่งตรวจโควิด - กักตัวผู้ใกล้ชิด 
‘จรุงวิทย์’ ประสำน สธ. ขอฉีดวัคซีน
ผู้บริหำร - พนง. เร่งด่วน 

19 
 

21 
 

23 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ เลขำฯ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 24 
2 สยำมรัฐออนไลน์ ด่วน ! "เลขำฯ กกต. " ติดโควิด-19 เตรียมตรวจกลุ่มเสี่ยงร่วมวงประชุมพรุ่งนี้ 25 
3 ทีเอ็นเอ็นออนไลน์ อีกรำยแล้ว ! 'จรุงวิทย์ ภุมมำ' เลขำฯ กกต. ติดโควิด - ยังไม่ทรำบสำเหตุติดเชื้อ 26 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ด่วน ! ' จรุงวิทย์ ภุมมำ' เลขำฯ กกต. ติดเชื้อไวรัส 'โควิด-19' 27 
5 ไทยรัฐออนไลน์ โควิด-19 บุก หลัง ยืนยัน เลขำฯ กกต. ติดเชื้อ ยังไม่รู้ติดมำจำกไหน 28 
6 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ “จรุงวิทย์” เลขำฯ กกต. ติดโควิด ยังไม่ทรำบว่ำติดจำกที่ใด 29 
7 มติชนออนไลน์ ‘7 เสือ กกต.’ มีหนำว ‘จรุงวิทย์’ ติดโควิด เผยไทม์ไลน์ นั่งประชุมรับรอง

ผลเลือกตั้ง ทั้งสัปดำห์ 
30 

8 MGR ออนไลน์ กกต. รับรองเพ่ิม 35 จว. นำยกเทศมนตรีและสมำชิกเทศบำล เหลือ 24 จว. 
ร้องเรียน 972 เรื่อง 

31 

9 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. รับรองลอตใหญ่ 35 จังหวัด “นำยกเทศมนตรี - สมำชิกเทศบำล" 32 
10 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต. รับรองเพ่ิม 35 จังหวัด 33 
11 มติชนออนไลน์ กกต. รับรองนำยกเทศมนตรี - สมำชิกเทศบำล เพ่ิม 35 จว. รวม 52 จว. 

เรื่องร้องเรียนเฉียดพัน 
34 
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รวมข่าว กกต. 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. รับรองนำยกเทศมนตรีและสมำชิกเทศบำลเพ่ิมอีกใน 35 จังหวัด 35 
13 ส ำนักข่ำวอิศรำออนไลน์ กกต. รับรองผลเลือกตั้งเทศบำลเพิ่มอีก 35 แห่ง – ยอดรวม 52 จว. 

ร้องเรียน 972 เรื่อง 
36 

14 คมชัดลึกออนไลน์ 'กกต.' รับรองเพ่ิม 35 จว. นำยกเทศมนตรีและสมำชิกเทศบำล เหลือ 24 จว. 
ร้องเรียน 972 เรื่อง 

37 

15 สยำมรัฐออนไลน์ ล็อตใหญ่ ! "กกต." ประกำศรับรอง “นำยกเทศมนตรี” และ “สมำชิกเทศบำล”  
เพ่ิมอีก 35 จังหวัด 

38 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไฟเขียวแล้ว 52 จังหวดั 'กกต.' รับรองนำยกเทศมนตร ี- สมำชกิสภำเทศบำล  
เพ่ิมอีก 35 จังหวัด 

39 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กกต.' รับรอง 'นำยกเทศมนตรี - สมำชิกเทศบำล' เพ่ิม 35 จังหวัด 40 
18 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ เช็กท่ีนี่! 24 จังหวัด กกต. ยังไม่รับรอง “ว่ำที่นำยกเทศมนตรี - สท.” 41 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 32 พรรคแจ้งเหตุขอเลื่อนประชุมใหญ่ 44 

2 MGR ออนไลน์ 32 พรรคแจ้งเลื่อนประชุมใหญ่หลังโควิดรอบ 3 ระบำด 13 พรรค 
จัดประชุมเสร็จแล้ว 

45 

3 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ 32 พรรคกำรเมืองแจ้งเหตุเลื่อนประชุมใหญ่หนีโควิดระบำด 46 
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วันที่ 23 เมษำยน 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ประสำนงำนกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
จัดชุดปฏิบัติกำรเข้ำมำตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ตำมมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือเฝ้ำระวัง 
ติดตำมสถำนกำรณ์และแก้ ไขปัญหำกำรแพร่ ระบำดของ โรคโควิด -19 ตำมแนวทำงมติคณะรัฐมนตรี   
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ตรวจคัดกรองผู้บริหำรและพนักงำนเพือ่ปอ้งกนักำรติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019  
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 13:41 |  22 เมษำยน 2564  
กกต. ประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ 5 แห่ง หลังผู้สมัครแพ้โหวตโน 
 

 
 
กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลใหม่ 5 แห่ง เนื่องด้วยพบว่าจากการนับคะแนน มีคะแนนผู้
ได้รับเลือก น้อยกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด (โหวตโน) โดยการเลือกตั้งใหม่จะเปิดรับสมัครเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครราย
เดิมทุกคนจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 

วันนี้ (22 เม.ย.2564) กกต.ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบำลใหม่ 5 แห่ง เนื่องด้วยพบว่ำจำกกำร
นับคะแนน มีคะแนนผู้ได้รับเลือก น้อยกว่ำคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด หรือ โหวตโน ซึ่งตำมกฏหมำยเลือกตั้งท้ องถิ่น
มำตรำ 110-111 ก ำหนดบริกำรให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศให้มีกำรติดตั้งใหม่และรับสมัคร
เลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรำยเดิมทุกคนจะไม่สำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 
โดยพื้นที่กำรเลือกตั้งที่ผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลแพ้คะแนนโหวตโนมี 3 แห่ง คือ 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำมเขตเลือกตั้งที่ 1 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองเชียงรำย  
ขณะที่พ้ืนที่ผู้สมัครนำยกเทศมนตรี รับ เลือกตั้งเท่ำกับจ ำนวนที่จะพึงมี ในเขตเลือกตั้งนั้น 1 คน แต่ไม่ได้รับเลือกเพรำะ
เหตุแพ้คะแนนโหวตโนมี 2 แห่ง คือ 
กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 
กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำหย่ำง อ.หนองขำหย่ำง จ.อุทัยธำนี 

โดยกำรเลือกตั้งใหม่สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 ก ำหนดวันเลือกตั้งวันอำทิตย์ที่ 9 พ.ค.
2564 วันรับสมัครเลือกตั้งระหว่ำงวันที่ 14 - 18 เม.ย.ที่ผ่ำนมำ 

ส ำหรับกำรเลือกตั้งใหม่นำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำหย่ำง กำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำมเขตเลือกตั้งที่ 1 และ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
ขำมเรียม เขตเลือกตั้งที่ 1 ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่วันที่ 16 พ.ค.2564 และวันรับสมัครระหว่ำงวันที่ 19 - 23 เม.ย.2564 
 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/303576  

https://news.thaipbs.or.th/content/303576
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22 เม.ย. 2564-14:37 น. 
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่เทศบาล 5 แห่ง ใน 4 จว. เหตุผู้สมัครเดิมได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนโหวตโน 
 

 
 

กกต.ประกาศเลือกตั้งใหม่ เทศบาล 5 แห่ง มหาสารคาม-เชียงราย-ราชบุรี-อุทัยธานี เหตุผู้สมัครเดิมได้คะแนนน้อย
กว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด ตามมาตรา 110 และ 111 

วันที่ 22 เม.ย.64 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสำรข่ำวประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง
เทศบำลใหม่ จ ำนวน 5 แห่ง ระบุว่ำ ตำมที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่
ผ่ำนมำ โดยมีกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 2,472 แห่ง แยกเป็น เทศบำลนคร จ ำนวน 30 แห่ง เทศบำลเมือง จ ำนวน 195 แห่ง 
เทศบำลต ำบล จ ำนวน 2,247 แห่ง นั้น 

ปรำกฏข้อเท็จจริงจำกกำรนับคะแนนว่ำ มีผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีบำงคน 
ไม่ได้รับเลือกตั้ง เพรำะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  ตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 มำตรำ 110 

และมำตรำ 111 ซึ่งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจะต้องประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ รับสมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัรครำยเดิมทุกรำยที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน
กำรเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ดังนี้ 

กรณี เลือกตั้ ง ใหม่ตำมมำตรำ 110 ผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลสมัครรับ เลือกตั้ งมำกกว่ำจ ำนวน 
ที่จะพึงมีในเขตกำรเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบำงคนไม่ได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 
3 แห่ง 
1.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม จ ำนวน 
4 คน 2.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเถอกันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม จ ำนวน 5 คน 
3.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองเชียงรำย เชียงรำย จ ำนวน 6 คน 

กรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 111 ผู้สมัครนำยำกเทศมนตรี สมัครรับเสือกตั้งเท่ำกับจ ำนวนที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพรำะเหตุว่ำไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.jpg
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2 แห่ง 1.กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย อ ำภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 1 คน 2.กำรเลือกตั้ง
นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำหย่ำง อ ำเภอหบองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน 1 คน 

ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี และนำยกเทศมนตรีต ำบล
หนองขำหย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี สมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 สมำชิสภำ
เทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 มหำสำรคำม ก ำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 16 พ.ค.64 วันรับสมัครระหว่ำงวันที่ 19-
23 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 

ส่วนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 เชียงรำย ก ำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 9 พ.ค.64 
วันรับสมัครระหว่ำงวันที่ 14-18 เม.ย. 2564 ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ ใช้
สิทธิในกำรสมัครรับเลือกตั้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยสมัครได้ท่ีส ำนักงำนเทศบำลนั้นๆ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6355790  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6355790
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วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลำ 14:37 น. 
กกต. จัดเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 5 แห่ง หลังคะแนนโหวตโนสูงกว่าผู้สมัคร 
 

 
 
กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 5 แห่ง หลังพบว่าคะแนนโหวตโนมากกว่าคะแนนผู้สมัคร โดยจัด
เลือกตั้ง 9 และ 16 พ.ค.นี้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี
ใหม่ จ ำนวน 5 แห่งด้วยกัน หลังปรำกฏข้อเท็จจริงจำกกำรนับคะแนนว่ำ มีผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีบำงคนไม่ได้รับเลือกตั้ง เพรำะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด (โหวตโน) ตำม 
พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 มำตรำ 110 และมำตรำ 111 ประกอบด้วย 

กรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 110 ผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลสมัครรับเลือกตั้งมำกกว่ำจ ำนวนที่จะพึงมีในเขต
กำรเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบำงคนไม่ได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม 
จ ำนวน 4 คน 
2.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน 5 คน 
3.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 6 คน 

กรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 111 ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีสมัครรับเลือกตั้งเท่ำกับจ ำนวนที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพรำะเหตุว่ำไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก ่
1.กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 1 คน 
2.กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำหย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน 1 คน 

โดยผู้สมัครรำยเดิมทุกรำยที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดดังกล่ำว ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ในกำรเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงรำย ก ำหนดวันเลือกตั้งวัน
อำทิตย์ที่ 9 พ.ค.64 วันรับสมัครระหว่ำงวันที่ 14-18 เม.ย.64 ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิในกำรสมัครรับเลือกตั้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยสมัครได้ที่ส ำนักงำนเทศบำลนั้นๆ 

ส่วนกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี , นำยกเทศมนตรีต ำบลหนอง
ขำหย่ำง อ ำเภอหนองยำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี, สมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 และ สมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหำสำรคำม ก ำหนดวันเลือกตั้งวันอำทิตย์ที่ 16 พ.ค.64 วันรับ
สมัครระหว่ำงวันที่ 19-23 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/651013   

https://www.posttoday.com/politic/news/651013
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 22 เมษำยน 2564 14:40 น.   
กกต. ประกาศเลือกตั้งใหม่ 5 แห่ง 4 จังหวัดเหตุได้คะแนนน้อยกว่าโหวตโน ชี้ผู้สมัครรายเดิมไม่สิทธิ์ลงสมัครใหม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำ ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี เมื่อวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม ที่ผ่ำนมำ โดยมีกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 2,472 แห่ง 
แยกเป็น เทศบำลนคร จ ำนวน 30 แห่ง เทศบำลเมือง จ ำนวน 195 แห่งเทศบำลต ำบล จ ำนวน 2,247 แห่ง 

ปรำกฏจำกกำรนับคะแนนว่ำ มีผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีบำงคนไม่ได้รับเลือกตั้ง เพรำะ
เหตุที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตำมพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 มำตรำ 110 และมำตรำ 111 ซึ่งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจะต้องประกำศให้มีกำร
เลือกตั้งใหม่ รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรำยเดิมทุกรำยที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือก ไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

ส ำหรับกรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 110 ผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลสมัครรับเลือกตั้งมำกกว่ำจ ำนวนที่จะพึงมี
ในเขตกำรเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบำงคนไม่ได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 3 แห่ง
คือ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม 
จ ำนวน 4 คน กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 
จ ำนวน 5 คน และกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
จ ำนวน 6 คน 

ส่วนกรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 111 ผู้สมัครนำยกเทศมนตรี สมัครรับเลือกตั้งเท่ำกับจ ำนวนที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพรำะว่ำไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 2 แห่ง คือ กำรเลือกตั้ง
นำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 1 คน และกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล
หนองขำหย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน 1 คน 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210422/c69f4e78416be3767ad056bace3b3ad66430918516dee897c4639009de1843b6.png?itok=FG2Qe1oj
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ทั้งนี้ กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย และนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำหย่ำง สมำชิกสภำ
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหำสำรคำม 
ก ำหนดวันเลือกตั้งวันอำทิตย์ที่ 16 พฤษภำคม 2564 วันรับสมัครระหว่ำงวันที่ 19 – 23 เมษำยน 2564 ตั้งแต่เวลำ 
08.30-16.30 น. 

ส่วนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงรำย ก ำหนดวันเลือกตั้งวัน
อำทิตย์ที่ 9 พฤษภำคม 2564 วันรับสมัครระหว่ำงวันที่ 14 – 18 เมษำยน 2564 ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิในกำรสมัครรับเลือกตั้งตำมที่กฏหมำยก ำหนด โดยสมัครได้ท่ีส ำนักงำนเทศบำลนั้น 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/237722   

https://siamrath.co.th/n/237722
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22 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 15:19 น.     
กกต.ประกาศเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 5 แห่ง เหตุผู้สมัครได้รับคะแนนน้อยกว่าไม่เลือกผู้ใด 
 

 
 

22 เม.ย.64 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสำรข่ำวประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล และนำยกเทศมนตรีใหม่ใน 5 เทศบำล โดยปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำจำกกำรนับคะแนนว่ำกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล และนำยกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่ำนมำ มีผู้สมัครบำงคนไม่ได้รับเลือก เนื่องจำกไม่ได้คะแนน
มำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตำมพ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
มำตรำ 110 และ111 ซึ่งผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจะต้องประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ รับสมัครรับเลือกตั้ง
ใหม่ โดยผู้สมัครรำยเดิมทุกรำยที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกำร
เลือกตั้งที่จะจัดขึ้นมำใหม่ได้ 

โดยกรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 110 ผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลสมัครรับเลือกตั้งมำกกว่ำจ ำนวนที่จะพึงมีใน
เขตกำรเลือกตั้งนั้นๆ แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบำงคนไม่ได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดจ ำนวน  
3 แห่ง ประกอบด้วย เทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม จ ำนวน 
4  คน  , เทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอกันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม จ ำนวน 5 คน และต ำบลท่ำสุด เขต
เลือกตั้งที่ 1  อ ำเภอเมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย จ ำนวน 6 คน 

ส่วนกรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 111 ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีสมัครรับเลือกตั้งเท่ำกับจ ำนวนที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพรำะเหตุว่ำไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดจ ำนวน 2 แห่ง 
ประกอบด้วยต ำบลดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จ.รำชบุรี จ ำนวน 1 คน และต ำบลหนองขำหย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง 
จ.อุทัยธำนี จ ำนวน 1 คน 

ทั้งนี้กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จ.รำชบุรี และนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำ
หย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง จ.อุทัยธำนี  สมำชิกสภำสเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1  สมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1  จ.มหำสำรคำม ก ำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 16 พ.ค.64  ส่วนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เชียงรำย ก ำหนดวันเลือกตั้งวันที่9 พ.ค.64 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100328  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/100328
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22 เมษำยน 2021 - 18:05 
กกต. ประกาศให้เลือกตั้งใหม่ 5 เทศบาล 4 จังหวัด 
 

 
 
กกต. ประกาศให้ มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ใหม่ ใน 5 เทศบาล พื้นที่   
จ.มหาสารคาม, เชียงราย, ราชบุรี และอุทัยธานี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต. ) เผยแพร่เอกสำร ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 
และนำยกเทศมนตรีใหม่ใน 5 เทศบำล โดยปรำกฎข้อเท็จจริง ว่ำ จำกกำรนับคะแนนว่ำกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 
และนำยกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่ำนมำ มีผู้สมัครบำงคนไม่ได้รับเลือก เนื่องจำกไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนน
เสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตำมพ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 มำตรำ 110 และ
111 

ซึ่งผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจะต้องประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัคร
รำยเดิมทุกรำยที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งที่ จะจัด
ขึ้นมำใหม่ได้ 

โดยกรณีเลือกตั้งใหม่ ตำมมำตรำ 110 ผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลสมัครรับเลือกตั้ง มำกกว่ำจ ำนวนที่จะพึงมี
ในเขตกำรเลือกตั้งนั้นๆ แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบำงคนไม่ได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 3 แห่ง 

ประกอบด้วย เทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม จ ำนวน 4 
คน , เทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอกันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม จ ำนวน 5 คน และต ำบลท่ำสุด เขต
เลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย จ ำนวน 6 คน 

ส่วนกรณีเลือกตั้งใหม่ ตำมมำตรำ 111 ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีสมัครรับเลือกตั้งเท่ำกับจ ำนวนที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพรำะเหตุว่ำไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 2 แห่ง 
ประกอบด้วย ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จ.รำชบุรี จ ำนวน 1 คน และต ำบลหนองขำหย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง 
จ.อุทัยธำนี จ ำนวน 1 คน 
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  ทั้งนี้ กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จ.รำชบุรี และนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำ
หย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง จ.อุทัยธำนี สมำชิกสภำสเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 สมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.มหำสำรคำม ก ำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 16 พ.ค.64 
ส่วนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เชียงรำย ก ำหนดวันเลือกตั้งวันที่9 พ.ค.64 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_87263/  
 
  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_87263/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 
22.04.2021 
กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ เทศบาล 5 แห่ง 4 จังหวัด เหตุผู้สมัครเลือกตั้งแพ้โนโหวต 
 

 
 

วันนี้ (22 เมษำยน) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกสำรข่ำวแจ้งว่ำ ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี เมื่อวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 2564 โดยมีกำรเลือกตั้งจ ำนวน 2,472 แห่ง แยก
เป็นเทศบำลนครจ ำนวน 30 แห่ง เทศบำลเมืองจ ำนวน 195 แห่ง เทศบำลต ำบลจ ำนวน 2,247 แห่งนั้น 
  ปรำกฏข้อเท็จจริงจำกกำรนับคะแนนว่ำ มีผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีบำงคนไม่ได้รับ
เลือกตั้ง เพรำะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มำตรำ 110 และ 111 ซึ่งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจะต้อง
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่และรับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรำยเดิมทุกรำยที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนน
เสียงที่ไม่เลือก ผู้สมัครคนดังกล่ำวไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ดังนี้ 
  กรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 110 ผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลสมัครรับเลือกตั้งมำกกว่ำจ ำนวนที่จะพึงมีในเขต
กำรเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบำงคนไม่ได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 3 แห่ง  
 1. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม 
จ ำนวน 4 คน 
 2. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน 5 คน  
 3. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 6 คน 
  กรณีเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 111 ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีสมัครรับเลือกตั้งเท่ำกับจ ำนวนที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพรำะเหตุว่ำไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จ ำนวน 2 แห่ง  
 1. กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 1 คน  
 2. กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำหย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน 1 คน 

ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนทรำย อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี และนำยกเทศมนตรีต ำบล
หนองขำหย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี สมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เขตเลือกตั้งที่ 1 สมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลขำมเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหำสำรคำม ก ำหนดวันเลือกตั้งวันอำทิตย์ที่ 16 พฤษภำคม 2564 
วันรับสมัครระหว่ำงวันที่ 19-23 เมษำยน 2564 ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 
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  ส่วนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงรำย ก ำหนดวันเลือกตั้งวัน
อำทิตย์ที่ 9 พฤษภำคม 2564 วันรับสมัครระหว่ำงวันที่ 14-18 เมษำยน 2564  
  ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิในกำรสมัครรับเลือกตั้งตำมที่
กฎหมำยก ำหนด โดยสมัครได้ท่ีส ำนักงำนเทศบำลนั้นๆ 
  สำมำรถติดตำมหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ทำง www.ect.go.th ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดรำชบุรี, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุทัยธำนี , ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงรำย 
 
อ้ำงอิง : 
 https://thestandard.co/election-commission-reelection-for-5-municipalities-in-4-provinces/  
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23 เม.ย. 2564 10:03 น. 
กกต. ประสานตรวจเชิงรุก หลัง “จรุงวิทย”์ ติดโควิด กลุ่มเสี่ยงกักตัวแล้ว 
 

 
 

ส านักงาน กกต. ประสานกรมควบคุมโรคตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อ หลัง “จรุงวิทย”์ ป่วยโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยงกักตัว 
14 วันดูอาการ พร้อมประสานขอฉีดวัคซีนด่วน 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือก (กกต.) ออกประกำศชี้แจงว่ำ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 
ช่วงค่ ำ ได้รับรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเป็นกำร
พบจำกกำรตรวจคัดกรองแบบสวอป (Swab) โดยขณะนี้ได้ประสำนงำนกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือ
ส่งตัวเข้ำรับกำรรักษำทันทีที่พบเหตุแล้ว 

จำกกำรตรวจสอบประวัติกำรเจ็บป่วยเบื้องต้นพบว่ำ เป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอำกำร และยังไม่
ทรำบสำเหตุกำรติดเชื้อดังกล่ำว โดยตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ ไม่ได้มีประวัติเดินทำงไปสถำนที่ แห่งใด 
นอกจำกบ้ำนพัก และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ในกำรนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหำบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรำยนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ ยง
ต่ ำทรำบเพ่ือด ำเนินกำรตรวจหำเชื้อเพ่ิมเติม หรือกักตัวเองเป็นเวลำ 14 วัน และตรวจดูอำกำรต่อไปแล้ว 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ได้วำงมำตรกำรและ
ด ำเนินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์ ดังนี้ 
1. ท ำกำรสอบสวนเบื้องต้นเพ่ือค้นหำและคัดแยกผู้ที่มีควำมใกล้ชิดและอยู่ในข่ำยมีควำมเสี่ยงที่อำจติดเชื้อ 
2. ประสำนกับกรมควบคุมโรคจัดชุดปฏิบัติกำรเข้ำมำตรวจหำเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ำยมีควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อในวันที่ 23 เม.ย. 
2564 ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หำกพบว่ำผู้ใดติดเชื้อจะให้เข้ำรับกำรรักษำตำมมำตรกำรที่กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด แต่หำกยังไม่พบว่ำติดเชื้อจะให้ผู้มีควำมเสี่ยงสูงได้กักตัวเพ่ือรอดูอำกำรและให้ตรวจหำเชื้อซ้ ำตำม
ก ำหนดเวลำ 
3. ให้ทุกส่วนงำนได้ตรวจสอบพนักงำนที่มีอำกำรป่วยหรือได้มีโอกำสใกล้ชิดผู้ที่มีควำมเสี่ยง หรือเข้ำไปในสถำนที่เสี่ยง
ได้ไปตรวจหำเชื้อเพ่ือเป็นกำรป้องกัน 
4. ด ำเนินกำรพ่นยำฆ่ำเชื้อบริเวณส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง อำคำรรัฐประศำสนภักดี 

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2069580
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5. ประสำนกับกระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดหำวัคซีนมำท ำกำรฉีดให้กับผู้บริหำรและพนักงำน
ของส ำนักงำนฯ เป็นกรณีเร่งด่วน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ขอเรียนให้ทรำบว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีควำมห่วงใยต่อสุขภำพของประชำชนที่ต้องติดต่อรำชกำรกับส ำนักงำน รวมทั้งผู้บริหำรและ
พนักงำนของส ำนักงำนเป็นอย่ำงยิ่ง โดยจะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือเฝ้ำระวัง ติตตำมสถำนกำรณ์และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค
ดังกล่ำว ตำมแนวทำงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 คณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ และคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด ก ำหนดโดยเคร่งครัดต่อไป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2075455  
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 23:05 น. 
กกต. คอนเฟิร์มทางการ! เลขาฯ 'จรุงวิทย์' ติดโควิด – สั่งกลุ่มเสี่ยงกักตัวแล้ว 
 

 
 

'พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา' เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ติดเชื้อโควิด ส่งไปรักษาตัวทันที สั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงทั้ง
สูง-ต่ า 14 วัน ประสานกรมควบคุมโรคจัดชุดปฏิบัติการมาตรวจโรคที่ส านักงานฯ 23 เม.ย. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ได้รับแจ้งว่ำ พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ติดเชื้อโควิด หลังไปตรวจหำเชื้อแบบ Swab เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2564 และล่ำสุดผลกำร
ตรวจออกเมื่อช่วงค่ ำวันนี้ว่ำติดเชื้อ โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรถจำกโรงพยำบำลเข้ำรับรักษำตัว เบื้องต้นยังไม่ทรำบ
สำเหตุกำรติดเชื้อดังกล่ำว เนื่องจำกตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เป็นต้นมำ ไม่ได้เดินทำงไปไหนนอกจำกบ้ำนพักและ
ส ำนักงำน กกต. 

อย่ำงไรก็ตำมตลอดสัปดำห์นี้ กกต.มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิก
สภำเทศบำล โดย เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2564 เลขำธิกำร กกต.ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และยังประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน ซึ่ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เริ่มมีอำกำรเจ็บคอ จึงได้ขอลำประชุมและไม่ได้เข้ำส ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2564 จน
เมื่อวำนนี้จึงไปตรวจ เมื่อผลตรวจออกมำว่ำติดเชื้อ จึงส่งผลให้ส ำนักงำนติดต่อให้กรมควบคุมโรคมำท ำกำรตรวจ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่ 23 เม.ย.2564 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อช่วงดึก คืนวันที่ 22 เม.ย. 2564 ส ำนักงำน กกต. ชี้แจงกรณีได้รับรำยงำนว่ำ  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ติดเชื้อโควิด-19 ว่ำ เป็นกำรพบจำกกำรตรวจคัดกรองแบบสวอป (SWAP) โดย
ขณะนี้ประสำนงำนกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ำรับกำรรักษำทันทีที่พบเหตุแล้ว 

จำกกำรตรวจสอบประวัติกำรเจ็บป่วยเบื้องต้น พบว่ำ เป็นผู้ป่วยในกลุ่มไม่แสดงอำกำร และยังไม่ทรำบสำเหตุ
กำรติดเชื้อดังกล่ำว ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ ไม่ได้มีประวัติเดินทำงไปสถำนที่แห่งใดนอกจำกบ้ำนพัก 
และส ำนักงำน กกต. ในกำรนี้ส ำนักงำน กกต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหำบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแจ้งให้
ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรำยนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ ำ ด ำเนินกำรตรวจหำเชื้อเพ่ิมเติม หรือกักตัวเองเป็นเวลำ 14 วัน 
เพ่ือตรวจดูอำกำรต่อไปแล้ว 
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ทั้งนี้ กกต. ประสำนกับกรมควบคุมโรค จัดชุดปฏิบัติกำรเข้ำมำตรวจหำเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ำยมีควำมเสี่ยงจะติดเชื้อ
ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 หำกพบว่ำผู้ใดติดเชื้อจะให้เข้ำรับกำรรักษำตำมมำตรกำรที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด แต่หำก
ยังไม่พบว่ำติดเชื้อ จะให้ผู้มีควำมเสี่ยงสูงได้กักตัวเพื่อรอดูอำกำรและให้ตรวจหำเชื้อซ้ ำตำมก ำหนดเวลำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/97857-israneswssar.html  
 
  

https://www.isranews.org/article/isranews-news/97857-israneswssar.html
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วันที่ 23 เมษำยน 2564 - 10:08 น. 
กกต. สั่งตรวจโควิด-กักตัวผู้ใกล้ชิด ‘จรุงวิทย์’ ประสาน สธ. ขอฉีดวัคซีนผู้บริหาร-พนง. เร่งด่วน 
 

 

 

 

 

กกต.สั่งตรวจเชื้อโควิด - กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงใกล้ชิด “เลขากกต.” พร้อมวางมาตรการป้องกันแพร่ระบาด ประ
สานสธ.ขอฉีดวัคซีนผู้บริหาร-พนง. เร่งด่วน 

เมื่อวันที่ 23 เมษำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ภำยหลังได้รับรำยงำน
ว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต.ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ส ำนักงำน กกต.ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ค้นหำบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง
กลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ ำทรำบ ด ำเนินกำรตรวจหำเชื้อเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลำ 14 วัน เพ่ือตรวจดูอำกำร
ต่อไปแล้ว 

ขณะเดียวกัน ทำงส ำนักงำน กกต.ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ได้วำงมำตรกำรและ
ด ำเนินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์ โดย
ท ำกำรสอบสวนเบื้องต้นเพ่ือค้นหำและคัดแยกผู้ที่มีควำมใกล้ชิดและอยู่ในข่ำยมีควำมเสี่ ยงที่อำจติดเชื้อ ประสำนกับ
กรมควบคุมโรคจัดชุดปฏิบัติกำรเข้ำมำตรวจหำเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ำยมีควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อในวันนี้ (23 เมษำยน) หำก
พบว่ำผู้ใดติดเชื้อจะให้เข้ำรับกำรรักษำตำมมำตรกำรที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด แต่หำกยังไม่พบว่ำติดเชื้อจะให้ผู้มี
ควำมเสี่ยงสูงได้กักตัวเพ่ือรอดูอำกำรและให้ตรวจหำเชื้อซ้ ำตำมก ำหนดเวลำ 

อย่ำงไรก็ตำม จะให้ทุกส่วนงำนได้ตรวจสอบพนักงำนที่มีอำกำรป่วย หรือมีโอกำสใกล้ชิดผู้ที่มีควำมเสี่ยงหรือ
เข้ำไปในสถำนที่เสี่ยงได้ไปตรวจหำเชื้อเพ่ือเป็นกำรป้องกัน ด ำเนินกำรพ่นยำฆ่ำเชื้อบริเวณส ำนักงำน กกต. และประสำน
กับกระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดหำวัคซีนมำท ำกำรฉีดให้กับผู้บริหำรและพนักงำนของ
ส ำนักงำน เป็นกรณีเร่งด่วน 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2686199 
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22/04/2564 19:41 
เลขาฯ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 
 

 
 

เลขาฯ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 สนง.กกต. เตรียมตรวจเชื้อผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังเจ้าตัวร่วมประชุม กกต. และงานของ
ส านักงาน 

วันนี้ (22 เม.ย.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนกกต.ได้รับแจ้งว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ติดเชื้อ
โควิด-19 หลังไปตรวจแบบสวอป เมื่อวำนนี้ (21 เม.ย.) และผลกำรตรวจออกเมื่อช่วงค่ ำวันนี้ (22 เม.ย.) ว่ำติดเชื้อ โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรถจำกโรงพยำบำลไปรับมำรักษำตัว เบื้องต้นยังไม่ทรำบสำเหตุกำรติดเชื้อดังกล่ำว เนื่องจำกตั้งแต่
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ ไม่ได้เดินทำงไปไหนนอกจำกบ้ำนพักและส ำนักงำน กกต.  

อย่ำงไรก็ตำม ตลอดสัปดำห์นี้ กกต. มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและ
สมำชิกสภำเทศบำล โดยเมื่อวันที่ 19 เม.ย. เลขำธิกำร กกต. ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และยังประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน ซึ่งเจ้ำตัวเริ่มมีอำกำรเจ็บคอ จึงได้ขอลำประชุมและไม่ได้เข้ำส ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. จนเมื่อวำนนี้ (21 
เม.ย.) จึงไปตรวจเมื่อผลตรวจออกมำว่ำติดเชื้อ จึงส่งผลให้ส ำนักงำนติดต่อให้กรมควบคุมโรคมำท ำกำรตรวจเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) .-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-681082  

  

https://tna.mcot.net/politics-681082
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22 เมษำยน 2564 20:05 น.  
ด่วน! "เลขาฯ กกต." ติดโควิด-19 เตรียมตรวจกลุ่มเสี่ยงร่วมวงประชุมพรุ่งนี้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ได้รับแจ้งว่ำ  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ติดเชื้อโควิด-19 หลังไปตรวจแบบสวอป เมื่อวำนนี้ (21 เม.ย.) และ ผลกำรตรวจ
ออกเมื่อช่วงค่ ำวันนี้ว่ำติดเชื้อ โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรถจำกโรงพยำบำลไปรับมำรักษำตัว เบื้องต้นยังไม่ทรำบสำเหตุ
กำรติดเชื้อดังกล่ำว เนื่องจำกตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ ไม่ได้เดินทำงไปไหนนอกจำกบ้ำนพักและส ำนักงำน 
กกต. 

อย่ำงไรก็ตำมตลอดสัปดำห์นี้ กกต.มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิก
สภำเทศบำล โดย เมื่อวันที่ 19 เม.ย.เลขำธิกำร กกต.ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และยังประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน ซึ่งเจ้ำตัว เริ่มมีอำกำรเจ็บคอ จึงได้ ขอลำประชุมและไม่ได้เข้ำส ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. จนเมื่อวำนนี้จึง
ไปตรวจ เมื่อผลตรวจออกมำว่ำติดเชื้อ จึงส่งผลให้ส ำนักงำนติดต่อให้กรมควบคุมโรคมำท ำกำรตรวจเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ ( 23 เม.ย) 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/237858  

 
  

https://siamrath.co.th/n/237858
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22 เมษำยน 2564, 20:10 น. 
อีกรายแล้ว! 'จรุงวิทย์ ภุมมา' เลขาฯ กกต. ติดโควิด - ยังไม่ทราบสาเหตุติดเชื้อ 
 

 
 

อีกรายแล้ว! 'จรุงวิทย์ ภุมมา' เลขาฯกกต. ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ 
วันนี้  (22เม.ย.64) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง (กกต.) ได้รับแจ้งว่ำ  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ติดเชื้อโควิด -19 หลังไปตรวจแบบสวอป เมื่อวันที่ 
21 เมษำยน และผลกำรตรวจออกเมื่อช่วงค่ ำวันนี้ (22 เมษำยน) ว่ำติดเชื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรถจำกโรงพยำบำลไป
รับมำรักษำตัว 

เบื้องต้นยังไม่ทรำบสำเหตุกำรติดเชื้อดังกล่ำว เนื่องจำกตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ ไม่ได้เดินทำงไป
ไหนนอกจำกบ้ำนพักและส ำนักงำนกกต. 

อย่ำงไรก็ตำม ตลอดสัปดำห์นี้ กกต.มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและ
สมำชิกสภำเทศบำล โดย เมื่อวันที่19 เมษำยน เลขำธิกำร กกต.ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และยังประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่
ของส ำนักงำน ซึ่งเจ้ำตัว เริ่มมีอำกำรเจ็บคอ จึงได้ ขอลำประชุมและไม่ได้เข้ำส ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 20 เมษำยน 

ทั้งนี้ เมื่อผลตรวจออกมำว่ำติดเชื้อ จึงส่งผลให้ส ำนักงำนติดต่อให้กรมควบคุมโรคมำท ำกำรตรวจเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่ 23 เมษำยน 

 
อ้ำงอิง : https://www.tnnthailand.com/news/politics/77838/  
 
 
 
 
 
 

https://www.tnnthailand.com/news/politics/77838/
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พฤหัสบดีที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 20.15 น. 
ด่วน!' จรุงวิทย์ ภุมมา' เลขาฯ กกต. ติดเชื้อไวรัส 'โควิด-19' 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาฯกกต.ติดเชื้อโควิด-19 สนง.กกต.เตรียมตรวจเชื้อผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังเจ้าตัวร่วมประชุม กกต. 

 
 

เมื่อวันที่  22 เม.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับแจ้งว่ำ  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ติดเชื้อโควิด-19 หลังไปตรวจแบบสวอบ เมื่อวำนนี้ (21 เม.ย.) และ ผลกำร
ตรวจออกเมื่อช่วงค่ ำวันนี้ว่ำ ติดเชื้อ โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรถจำกโรงพยำบำลไปรับมำรักษำตัว เบื้องต้นยังไม่ทรำบ
สำเหตุกำรติดเชื้อดังกล่ำว เนื่องจำกตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ ไม่ได้เดินทำงไปไหนนอกจำกบ้ำนพักและ
ส ำนักงำน กกต. 
         อย่ำงไรก็ตำม ตลอดสัปดำห์นี้ กกต.มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิก
สภำเทศบำล โดยเมื่อวันที่19 เม.ย. เลขำธิกำร กกต.ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และยังประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน กกต. ซึ่งเจ้ำตัวเริ่มมีอำกำรเจ็บคอ จึงได้ ขอลำประชุมและไม่ได้เข้ำส ำนักงำน กกต. ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. จน
เมื่อวำนนี้จึงไปตรวจ เมื่อผลตรวจออกมำว่ำติดเชื้อ จึงส่งผลให้ส ำนักงำนติดต่อให้กรมควบคุมโรคมำท ำกำรตรวจ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่ 23 เม.ย.นี้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/838791   

https://www.dailynews.co.th/politics/838791
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22 เม.ย. 2564 20:49 น. 
โควิด-19 บุก หลัง ยืนยัน เลขาฯ กกต. ติดเชื้อ ยังไม่รู้ติดมาจากไหน 
 

 
 
ด่วน! พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่ทราบติดมาจากที่ไหน เหตุช่วงสงกรานต์ไม่ได้
เดินทางไปไหนเลย นอกจากบ้านพักและส านักงานเท่านั้น ประสานกรมควบคุมโรค มาตรวจเชื้อ จนท.เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด พรุ่งนี้   

วันที่  22 เม.ย.64  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง (กกต.) ได้รับแจ้งว่ำ  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ติดเชื้อโควิด-19 หลังไปตรวจแบบสวอป เมื่อวำนนี้ (21 เม.ย.) และผลกำรตรวจ
ออกเมื่อช่วงค่ ำวันนี้ว่ำ ติดเชื้อ โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรถจำกโรงพยำบำลไปรับมำรักษำตัว เบื้องต้นยังไม่ทรำบสำเหตุ
กำรติดเชื้อดังกล่ำว เนื่องจำกตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ ไม่ได้เดินทำงไปไหนนอกจำกบ้ำนพักและส ำนักงำน 
กกต. 

อย่ำงไรก็ตำม แหล่งข่ำวใน กกต. ที่ร่วมประชุมงำนกับเลขำฯ กกต.มำตลอดยืนยันว่ำ สัปดำห์นี้ กกต.  
มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล โดยเมื่อวันที่ 19 เม.ย.
เลขำธิกำร กกต.ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และยังประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ซึ่งเจ้ำตัวเริ่มมีอำกำรเจ็บคอ จึงได้ 
ขอลำประชุมและไม่ได้เข้ำส ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. จนเมื่อวำนนี้จึงไปตรวจ เมื่อผลตรวจออกมำว่ำติดเชื้อ จึงส่งผล
ให้ส ำนักงำนติดต่อให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข จะได้มำท ำกำรเชื้อโควิด -19 ตรวจเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในส ำนักงำน กกต. วันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) ด้วย  

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2075181  
  

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2070543
https://www.thairath.co.th/news/politic/2075181
https://www.thairath.co.th/news/politic/2075181
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วันที่ 22 เมษำยน 2564 - 21:20 น. 
 “จรุงวิทย”์ เลขาฯ กกต. ติดโควิด ยังไม่ทราบว่าติดจากที่ใด 
 

 
 

“จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่ทราบว่าติดจากที่ใด ก าลังรอรถโรงพยาบาลมารับไปรักษา 
วันที่ 22 เมษำยน 2564 มติชน รำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับแจ้งว่ำ พ.ต.อ.

จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ติดเชื้อโควิด-19 หลังไปตรวจหำเชื้อแบบสวอป เมื่อวันที่ 21 เมษำยน ที่ผ่ำนมำ โดย
ทรำบผลเมื่อช่วงค่ ำวันนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรถจำกโรงพยำบำลไปรับมำรักษำตัว 

เบื้องต้นยังไม่ทรำบว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ติดเชื้อมำจำกที่ใด เนื่องจำกตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ เจ้ำ
ตัวไม่ได้เดินทำงไปไหนนอกจำกบ้ำนพัก และส ำนักงำน กกต. 

อย่ำงไรก็ตำม ตลอดสัปดำห์นี้ กกต.มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและ
สมำชิกสภำเทศบำล โดยเมื่อวันที่ 19 เมษำยน เลขำธิกำร กกต.ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และยังประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่
ของส ำนักงำน ซึ่งเจ้ำตัวเริ่มมีอำกำรเจ็บคอ จึงได้ขอลำประชุม และไม่ได้เข้ำส ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 20 เมษำยน 

ทั้งนี้ เมื่อผลตรวจออกมำว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ติดเชื้อโควิด จึงมีกำรส่งผลให้ส ำนักงำนติดต่อให้กรมควบคุมโรคมำ
ตรวจเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ในวันที่ 23 เมษำยนนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-653807   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2685837
https://www.prachachat.net/politics/news-653807
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วันที่ 23 เมษำยน 2564 - 08:42 น. 
 ‘7 เสือ กกต.’ มีหนาว ‘จรุงวิทย’์ ติดโควิด เผยไทม์ไลน์ นั่งประชุมรับรองผลเลือกตั้ง ทั้งสัปดาห์ 
 

 
 
“7 เสือกกต.” มีหนาว เลขาฯ ติดเชื้อโควิด-19 เผยไทม์ไลน์นั่งประชุมพิจารณารับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสัปดาห์ 

เมื่อวันที่ 22 เมษำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนกกต.ได้รับแจ้งว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. 
ติดเชื้อโควิด-19 หลังไปตรวจแบบสวอป เมื่อวันที่ 21 เมษำยน และผลกำรตรวจออกเมื่อช่วงค่ ำวันที่ 22 เมษำยนว่ำติด
เชื้อ โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรถจำกโรงพยำบำลไปรับมำรักษำตัว เบื้องต้นยังไม่ทรำบสำเหตุกำรติด เชื้อดังกล่ำว 
เนื่องจำกตั้งแต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์เป็นต้นมำ ไม่ได้เดินทำงไปไหนนอกจำกบ้ำนพักและส ำนักงำน กกต. 

อย่ำงไรก็ตำม ตลอดสัปดำห์นี้ กกต.มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและ
สมำชิกสภำเทศบำล โดย เมื่อวันที่19 เมษำยน เลขำธิกำร กกต.ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และยังประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่
ของส ำนักงำน ซึ่งเจ้ำตัว เริ่มมีอำกำรเจ็บคอ จึงได้ ขอลำประชุมและไม่ได้เข้ำส ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 20 เมษำยน ทั้งนี้ เมื่อ
ผลตรวจออกมำว่ำติดเชื้อ จึงส่งผลให้ส ำนักงำนติดต่อให้กรมควบคุมโรคมำท ำกำรตรวจเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
วันที่ 23 เมษำยน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2686132  
 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2686132
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
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 22 เม.ย. 2564 14:43    
กกต. รับรองเพิ่ม 35 จว. นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล  
เหลือ 24 จว. ร้องเรียน 972 เรื่อง 
 

 
 
กกต.รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มอีกใน 35 จังหวัด รวมรับรองแล้ว 52 จังหวัด เหลืออีก 24 
จังหวัด คาดพิจารณาสัปดาห์หน้า เผยมีร้องเรียน 972 เรื่อง 

วันนี้ (22 เม.ย.) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง
นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลที่ได้มีกำรเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่ำนมำเพ่ิมเติม โดยขณะนี้ กกต.มีมติ
ประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งเพ่ิมอีกใน 35 จังหวัดที่เห็นว่ำกำรเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม ประกอบด้วย จ. สุมทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส เพชรบุรี พังงำ 
ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม สุรินทร์ สุรำษฎร์ธำนี ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่  สมุทรปรำกำร พัทลุง รำชบุรี 
นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร นครรำชสีมำ พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย ก ำแพงเพชร 
สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี 

ซึ่งเมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่ กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด คือ จ.สตูล หนองคำย นครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี สมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทอง ภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน ระยอง 
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญ 

ท ำให้ปัจจุบัน กกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งไปแล้ว 52 
จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัดคำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุม กกต.สัปดำห์หน้ำ โดยหลังจำกที่ กกต.พิจำรณำ
รับรองนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรมครบทุก
แห่งทุกจังหวัดแล้ว ก็เริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งมำ แต่มีเรื่องร้องเรียนว่ำได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต เที่ยง
ธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหำกจัดกำรเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันก็อำจจะต้องมีกำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจำรณำสอยในภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้ กกต.ต้องประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 พ.ค.นี้ 

อย่ำงไรก็ตำม จนถึงขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลรวม 
972 เรื่อง และรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้อง 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000038249   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000038249
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กกต. รับรองลอตใหญ่ 35 จังหวัด 
 “นายกเทศมนตรี - สมาชิกเทศบาล" 
 

 
 

กกต.รับรอง “นายกเทศมนตรี” และ “สมาชิกเทศบาล” เพิ่มอีก 35 จังหวัด รวมรับรองแล้ว 52 จังหวัด  
เผยมีร้องเรียน 972 เรื่อง รับเป็นส านวนแล้ว 362 เรื่อง 

วันนี้( 22 เม.ย.64) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศรับรองผลกำร
เลือกตั้ง นำยกเทศมนตรี และ สมำชิกสภำเทศบำล ที่ได้มีกำรเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่ำนมำเพ่ิมเติม โดยกกต.มี
มติประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งเพ่ิมอีกใน 35 จังหวัด ที่เห็นว่ำ กำรเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม ประกอบด้วย 

สุมทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส เพชรบุรี พังงำ ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม สุรินทร์ 
สุรำษฎร์ ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปรำกำร พัทลุง รำชบุรี นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร นครรำชสีมำ 
พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย ก ำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และ อุบลรำชธำนี 
  ทั้งนี้เมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด คือ จ.สตูล  หนองคำย นครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี สมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทองภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน ร ะยอง 
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญ 

ท ำให้ปัจจุบันกกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งไปแล้ว 52 
จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัด คำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุมกกต.สัปดำห์หน้ำ 

โดยหลังจำกท่ีกกต.พิจำรณำรับรองนำยกและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำ กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำม
สุจริต เที่ยงธรรมครบทุกแห่งทุกจังหวัดแล้ว ก็เริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งมำ แต่มีเรื่องร้องเรียนว่ำได้รับ
เลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหำกจัดกำรเลือกตั้งใหม่จะ
ทันกับกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 

หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน ก็อำจจะต้องมีกำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งไปก่อนแล้วคอย
พิจำรณำสอยในภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้กกต.ต้องประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 พ.ค.นี้ 

อย่ำงไรก็ตำม จนถึงขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล รวม 
972 เรื่อง และรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/476903   

https://www.thansettakij.com/content/politics/476903
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กกต. รับรองเพิ่ม 35 จังหวัด 
 

 
 
ส านักงานกกต. 22 เม.ย.-กกต.รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเพิ่มอีก 35 จังหวัด รวมรับรองแล้ว 52 
จังหวัด มีเรื่องร้องเรียน 972 เรื่อง 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ประชุมพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิก
สภำเทศบำลที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มีนำคมที่ผ่ำนมำเพ่ิมเติม โดยกกต.มีมติประกำศรับรองนำยกเทศมนตรีและ
สมำชิกสภำเทศบำลบำงคน บำงแห่งเพ่ิมอีกใน 35 จังหวัด ที่เห็นว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม 
ประกอบด้วย จังหวัดสุมทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส เพชรบุรี พังงำ ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม 
สุรินทร์ สุรำษฎร์ธำนี ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปรำกำร พัทลุง รำชบุรี นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร 
นครรำชสีมำ พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย ก ำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี 

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับที่ประกำศรับรองไปก่อนหน้ำนี้ 17 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล หนองคำย นครนำยก แม่ฮ่องสอน 
สิงห์บุรี สมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทอง ภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน ระยอง มุกดำหำร และ
อ ำนำจเจริญ ท ำให้ปัจจุบันกกต.รับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งไปแล้ว 52 จังหวัด 
เหลืออีก 24 จังหวัด คำดว่ำจะพิจำรณำในกำรประชุมกกต.สัปดำห์หน้ำ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังจำกที่กกต.พิจำรณำรับรองนำยกและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำกำรเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรมครบทุกแห่งทุกจังหวัดแล้ว จะเริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับ เลือกตั้งมำ แต่มีเรื่อง
ร้องเรียนว่ำได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ หำกจัดกำร
เลือกตั้งใหม่จะทันกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน อำจจะต้อง
ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งไปก่อน แล้วค่อยพิจำรณำสอยภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้กกต.ต้องประกำศ
รับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 
พฤษภำคมนี้ อย่ำงไรก็ตำมจนถึงขณะนี้กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว 972 เรื่อง รับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่
ระหว่ำงตรวจสอบมูลฟ้อง.-ส ำนักข่ำวไทย 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-680820  
  

https://tna.mcot.net/politics-680820


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

34 

 

 

วันที่ 22 เมษำยน 2564 - 15:52 น. 
กกต. รับรองนายกเทศมนตรี - สมาชิกเทศบาล เพิ่ม 35 จว. รวม 52 จว. เรื่องร้องเรียนเฉียดพัน 
 

 
 
กกต.รับรองนายกเทศมนตรี-สมาชิกเทศบาล เพิ่ม 35 จังหวัด รวม 52 จว. เผยมีร้องเรียนแล้ว 972เรื่อง 

เมื่อวันที่ 22 เมษำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศ
รับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล ที่ได้มีกำรเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มีนำคมที่ผ่ำนมำ
เพ่ิมเติม โดยขณะนี้ กกต.มีมติประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งเพ่ิมอีกใน 35 
จังหวัด ที่เห็นว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม 

ประกอบด้วย จ.สุมทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส เพชรบุรี พังงำ ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม 
สุรินทร์ สุรำษฎร์ธำนี ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปรำกำร พัทลุง รำชบุรี นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร 
นครรำชสีมำ พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย ก ำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี 

ซึ่งเมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่ กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด คือ จ.สตูล หนองคำย นครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี สมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทอง ภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน ระยอง 
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญ ท ำให้ปัจจุบัน กกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคน
บำงแห่งไปแล้ว 52 จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัด คำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุม กกต.สัปดำห์หน้ำ 

โดยหลังจำกที่ กกต.พิจำรณำรับรองนำยกและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำ กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ควำมสุจริต เที่ยงธรรมครบทุกแห่งทุกจังหวัดแล้ว ก็เริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งมำ แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่ำ
ได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหำกจัดกำรเลือกตั้ง
ใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 

หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันก็อำจจะต้องมีกำรประกำศรับรองผลกำรเลื อกตั้งไปก่อนแล้วคอย
พิจำรณำสอยในภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้ กกต. ต้องประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
นับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 พฤษภำคมนี้ 

อย่ำงไรก็ตำม จนถึงขณะนี้ กกต. ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลรวม 
972 เรื่องและรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้อง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2685184  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2685184
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/Image7-2-1536x864-1.jpg
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พฤหัสบดีที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 15.55 น. 
กกต. รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเพิ่มอีกใน 35 จังหวัด 
กกต.รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเพิ่มอีกใน 35 จังหวัด รวมรับรองแล้ว 52 จังหวัด เผยมีร้องเรียน 
972 เรื่อง 

 
 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง
นำยก เทศมนตรี และสมำชิ กสภำ เทศบำล  ที่ ไ ด้ มี ก ำร เลื อกตั้ ง ไป เมื่ อ วั นที่  28 มี . ค .ที่ ผ่ ำนมำ เ พ่ิม เ ติ ม  
โดยขณะนี้ กกต.มีมติ ประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งเพ่ิม อีกใน 35 จังหวัด ที่
เห็นว่ำ กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม ประกอบ ด้วย จ.สมุทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว 
นรำธิวำส เพชรบุรี  พังงำ ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม สุรินทร์ สุรำษฎร์ธำนี ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง 
กระบี่ สมุทรปรำกำร พัทลุง รำชบุรี นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร นครรำชสีมำ พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ 
ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย ก ำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี 

ซึ่งเมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่ กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด คือ จ.สตูล หนองคำย นครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรีสมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทอง ภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน ระยอง 
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญ ท ำให้ปัจจุบัน กกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคน
บำงแห่งไปแล้ว 52 จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัดคำดว่ำ จะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุม กกต.สัปดำห์หน้ำ โดยหลังจำก
ที่ กกต.พิจำรณำรับรองนำยกและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำ กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม 
ครบทุกแห่งทุกจังหวัดแล้ว ก็เริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งมำ แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่ำได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่
สุจริต เที่ยงธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหำกจัดกำรเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบ
ระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันก็อำจจะต้องมีกำรประกำศรับรองผลกำร
เลือกตั้งไปก่อนแล้วคอยพิจำรณำสอยในภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้ กกต. ต้องประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งให้
แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ 

อย่ำงไรก็ตำมจนถึงขณะนี้ กกต. ได้รับเรื่องร้องเรียน กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล รวม 
972 เรื่อง และรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้อง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/838726  
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 16:21 น. 
กกต. รับรองผลเลือกตั้งเทศบาลเพิ่มอีก 35 แห่ง –  
ยอดรวม 52 จว. ร้องเรียน 972 เรื่อง 

 
 

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรีบางราย เพิ่มอีก 35 จังหวัด ยอดรวม 52 แห่ง  
คาดสัปดาห์หน้ารับรองครบ แล้วจะพิจารณาตรวจสอบประเด็นร้องเรียนทีหลัง ยอดรวมพุ่ง 972 เรื่อง รับสอบ
ทางการแล้ว 362 ส านวน 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศรับรอง
ผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล ที่มีกำรเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2564 ที่ผ่ำนมำ โดยขณะนี้ 
กกต. มีมติประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงรำยบำงแห่งเพ่ิมอีกใน 35 จังหวัด ที่เห็นว่ำ กำร
เลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส 
เพชรบุรี พังงำ ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม สุรินทร์ สุรำษฎร์ ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปรำกำร พัทลุง 
รำชบุรี นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร นครรำชสีมำ พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย 
ก ำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี 

เมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่ กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด คือ จ.สตูล หนองคำยนครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรีสมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทอง ภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน ระยอง 
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญ ท ำให้ปัจจุบัน กกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงรำย
บำงแห่งไปแล้ว 52 จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัด คำดว่ำ จะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุม กกต.สัปดำห์หน้ำ โดยหลังจำก
ที่ กกต.พิจำรณำรับรองนำยกและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำ กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม
ครบทุกแห่งทุกจังหวัดแล้ว 

รำยงำนข่ำว ระบุอีกว่ำ หลังจำกนั้น กกต.จะเริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งมำ แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่ำ
ได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหำกจัดกำรเลือกตั้ง
ใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั นก็อำจจะต้องมีกำร
ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งไปก่อนแล้วคอยพิจำรณำสอบในภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้ กกต. ต้องประกำศ
รับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 
27 พ.ค. 2564 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2564 กกต. ได้รับเรื่องร้องเรียน กำรเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรีและ
สมำชิกสภำเทศบำลรวม 972 เรื่องและรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้อง 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/97847-invesisra-14.html   

https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/97847-invesisra-14.html
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22 เมษำยน 2564 - 17:15 น. 
'กกต.' รับรองเพิ่ม 35 จว. นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล  
เหลือ 24 จว. ร้องเรียน 972 เรื่อง 

 
 
"กกต."รับรอง "นายกเทศมนตรี" และ "สมาชิกสภาเทศบาล" เพิ่มอีกใน 35 จังหวัด รวมรับรองแล้ว 52 จังหวัด 
เหลืออีก 24 จังหวัด คาดพิจารณาสัปดาห์หน้า เผยมีร้องเรียน 972 เรื่อง 

เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศรับรองผลกำร
เลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลที่ได้มีกำรเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่ำนมำเพ่ิมเติม โดยขณะนี้ 
กกต.มีมติประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งเพ่ิมอีกใน 35 จังหวัดที่เห็นว่ำกำร
เลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม ประกอบด้วย จ. สุมทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส เพชรบุรี 
พังงำ ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม สุรินทร์ สุรำษฎร์ธำนี ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่   สมุทรปรำกำร พัทลุง 
รำชบุรี นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร นครรำชสีมำ พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุ รีรัมย์ เลย 
ก ำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี  

ซึ่งเมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่ กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด คือ จ.สตูล หนองคำย นครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี สมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทอง ภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน ระยอง 
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญ 

ท ำให้ปัจจุบัน กกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งไปแล้ว 52 
จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัดคำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุม กกต.สัปดำห์หน้ำ โดยหลังจำกที่ กกต. พิจำรณำ
รับรองนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรมครบทุก
แห่งทุกจังหวัดแล้ว ก็เริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งมำ แต่มีเรื่องร้องเรียนว่ำได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต เที่ยง
ธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหำกจัดกำรเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันก็อำจจะต้องมีกำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจำรณำสอยในภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้  กกต.ต้องประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 พ.ค.นี้ 

อย่ำงไรก็ตำม จนถึงขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลรวม 
972 เรื่อง และรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/464552   

https://www.komchadluek.net/news/politic/464552
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22 เมษำยน 2564 17:30 น.  
ล็อตใหญ่ ! "กกต." ประกาศรับรอง “นายกเทศมนตรี” 
และ “สมาชิกเทศบาล” เพิ่มอีก 35 จังหวัด 
 

 
 

ล็อตใหญ่ ! "กกต." ประกาศรับรอง “นายกเทศมนตรี” และ “สมาชิกเทศบาล” เพิ่มอีก 35 จังหวัด รวมรับรองแล้ว 
52 จังหวัด เผยมีร้องเรียน 972 เรื่อง รับเป็นส านวนแล้ว 362 เรื่อง 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศรับรองผลกำร
เลือกตั้ง นำยกเทศมนตรี และ สมำชิกสภำเทศบำล ที่ได้มีกำรเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่ำนมำเพ่ิมเติม  
โดยกกต.มีมติประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งเพ่ิมอีกใน 35 จังหวัด ที่เห็นว่ำ 
กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม ประกอบด้วย 

สุมทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส เพชรบุรี พังงำ ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม สุรินทร์  
สุรำษฎร์ธำนี ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปรำกำร พัทลุง รำชบุรี นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร 
นครรำชสีมำ พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย ก ำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี 

ทั้งนี้เมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด คือ จ.สตูล หนองคำย นครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี สมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทองภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน  ระยอง 
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญท ำให้ปัจจุบันกกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคน
บำงแห่งไปแล้ว 52 จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัด คำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุมกกต.สัปดำห์หน้ำโดยหลังจำกที่
กกต.พิจำรณำรับรองนำยกและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำ กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรมครบ
ทุกแห่งทุกจังหวัดแล้ว ก็เริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งมำ แต่มีเรื่องร้องเรียนว่ำได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต 
เที่ยงธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่  

และหำกจัดกำรเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทัน ก็อำจจะต้องมีกำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งไปก่อนแล้วคอยพิจำรณำสอยในภำยหลัง เพรำะ
กฎหมำยก ำหนดให้กกต.ต้องประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะครบ
ก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 พ.ค.นี้อย่ำงไรก็ตำม จนถึงขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรเลือกตั้ง 
นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล รวม 972 เรื่อง และรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบมูลฟ้อง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/237809   

https://siamrath.co.th/n/237809
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210422/5a9dcfaeeece694c199c9b10480c9204bb91e16db61c41c95b277395f56eb5b6.jpeg?itok=Cm3t08UH


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
22 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 18:26 น.     
ไฟเขียวแล้ว 52 จังหวัด 'กกต.' รับรองนายกเทศมนตรี - สมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มอีก 35 จังหวัด 
   

 
 

22 เม.ย.64 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ได้มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศรับรองผล
กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล ที่ได้มีกำรเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่ำนมำเพ่ิมเติม โดยขณะนี้
กกต.มีมติ ประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งเพ่ิมอีกใน 35 จังหวัด ที่เห็นว่ำ กำร
เลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม ประกอบ ด้วย  

จ. สุมทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส เพชรบุรี พังงำ ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม สุรินทร์ สุ
รำษฎร์ ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปรำกำร พัทลุง รำชบุรี นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร นครรำชสีมำ 
พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย ก ำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี   

ซึ่งเมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด คือ จ.สตูล  หนองคำยนครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรีสมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี  อ่ำงทองภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธรหนองบัวล ำภู น่ำน ระยอง
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญ 

ท ำให้ปัจจุบันกกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งไปแล้ว52
จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัดคำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุมกกต.สัปดำห์หน้ำ โดยหลังจำกท่ีกกต.พิจำรณำรับรอง
นำยกและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำ กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรมครบทุกแห่งทุกจังหวัดแล้ว 
ก็เริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งมำ แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่ำได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ว่ำกรณี
ดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหำกจัดกำรเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด
หรือไม่ หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันก็อำจจะต้องมีกำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งไปก่อนแล้วคอย
พิจำรณำสอยในภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้กกต. ต้องประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
นับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ 

อย่ำงไรก็ตำมจนถึงขณะนี้กกต. ได้รับเรื่องร้องเรียน กำรเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลรวม 
972 เรื่องและรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100348   

https://www.thaipost.net/main/detail/100348
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22 เมษำยน 2564 
'กกต.' รับรอง 'นายกเทศมนตรี - สมาชิกเทศบาล' เพิ่ม 35 จังหวัด 
 

 
 
กกต.รับรอง “นายกเทศมนตรี-สมาชิกเทศบาล” เพิ่มอีก 35 จังหวัด รวมรับรองแล้ว 52 จังหวัด 

วันที่ 22 เม.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีกำรประชุมพิจำรณำประกำศรับรอง
ผลกำรเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำล หลังกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่  28 มี.ค.เพ่ิมเติม โดย กกต.มีมติ
ประกำศรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคนบำงแห่งเพ่ิมอีกอีก 35 จังหวัด ที่เห็นว่ำกำรเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม ประกอบด้วย สมุทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระแก้ว นรำธิวำส เพชรบุรี พังงำ 
ปัตตำนี ล ำพูน มหำสำรคำม สุรินทร์ สุรำษฎร์ ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปรำกำร พัทลุง  รำชบุรี 
นครปฐม อุทัยธำนี ยะลำ พิจิตร นครรำชสีมำ พะเยำ ชัยนำท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย ก ำแพงเพชร 
สกลนคร ศรีสะเกษ และ อุบลรำชธำนี 

เมื่อรวมกับก่อนหน้ำนี้ที่ กกต.มีกำรประกำศรับรองไปแล้ว 17 จังหวัด ที่ จ.สตูล หนองคำย นครนำยก 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี สมุทรสงครำม ปรำจีนบุรี อ่ำงทองภูเก็ต เพชรบูรณ์ บึงกำฬ ยโสธร หนองบัวล ำภู น่ำน ระยอง 
มุกดำหำร และอ ำนำจเจริญท ำให้ขณะนี้ กกต.มีกำรพิจำรณำรับรองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลบำงคน
บำงแห่งไปแล้ว 52 จังหวัด คงเหลืออีก 24 จังหวัด คำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุม กกต.สัปดำห์ต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลังที่ กกต.พิจำรณำรับรองนำยกและสมำชิกสภำเทศบำลในส่วนที่เห็นว่ำ กำรเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรมครบทุกแห่งทุกจังหวัดแล้ว จะเริ่มพิจำรณำในส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้ง ที่มีเรื่อง
ร้องเรียนว่ำได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหำก
จัดกำรเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 

หำกเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน ก็อำจจะต้องมีกำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งไปก่อนแล้วคอย
พิจำรณำสอยในภำยหลัง เพรำะกฎหมำยก ำหนดให้กกต.ต้องประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะครบก ำหนดกรอบระยะเวลำดังกล่ำวในวันที่ 27 พ.ค.นี้ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนด้วยว่ำ จนถึงขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำ
เทศบำล รวม 972 เรื่อง และรับเป็นส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้องต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933913  

https://asn.today/index.php?key=r4io4acagqlev974e5hl&b=0.0616&id=277270&teaser=1923603
https://asn.today/index.php?key=r4io4acagqlev974e5hl&b=0.0616&id=277270&teaser=1923603
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933913
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22 Apr 2021 19:47 น. 
เช็กที่นี่! 24 จังหวัด กกต. ยังไม่รับรอง “ว่าที่นายกเทศมนตรี - สท.”  
 

 
 

เช็กที่นี่! 24 จังหวัด ว่าที่นายกเทศมนตรีคนไหน ที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งเทศบาล  
ภำยหลัง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรี และ สมำชิก

สภำเทศบำล บำงคนบำงแห่งที่ได้มีกำรเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่ำนมำ ไปแล้ว  2 ลอต คือ ครั้งแรกเมื่อ 17 เม.ย.
2564 ประกำศรับรองไป 17 จังหวัด และ วันที่ 22 เม.ย.2564 ประกำศรับรองเพ่ิมเติมอีก 35 จังหวัด ที่เห็นว่ำ กำร
เลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม รวมรับรองไปแล้ว 52 จังหวัด 
ยังคงเหลืออยู่อีก 24 จังหวัด ที่คำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุมกกต.ในวันจันทร์ที่ 26 เม.ย.นี้ ประกอบด้วย  
1.เชียงรำย   
มี นำยวันชัย จงสุทธำนำมณี เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
2.เชียงใหม่  
มี นำยอัศนีย์ บูรณุปกรณ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
3.ล ำปำง   
มี นำยนิมิตร จิวะสันติกำร เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
4.แพร่  
มีนำยโชคชัย พนมขวัญ เป็นว่ำที่นำยกเทศมนตรีเมือง 
5.อุตรดิตถ ์
มี นำยชูชำติ อ้นทุ่งยั้ง เป็นว่ำที่นำยกเทศมนตรี 
6.กำฬสินธุ์ 
มี นำยจำรุวัฒน์ บุญเพ่ิม เป็นว่ำที่นำยกเทศมนตรีกำฬสินธุ์ 
7.สุโขทัย  
มี นำยขรรค์ชัย ดอนพิมพำ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีสุโขทัยธำนี 
8.ตำก 
มี นำยณพล ชยำนนท์ภักด เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเมืองตำก 
9.กำญจนบุรี  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

มี นำยวสันต์ภูษิตกำญจนำ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเมืองกำญจนบุรี 
10.ขอนแก่น  
มี นำยธีระศักดิ์ฑีฆำยุพันธุ์ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
11.พิษณุโลก  
มี นำงเปรมฤดี ชำมพูนท เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
12.ชุมพร 
นำยศรีชัย วีระนรพำนิช เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลชุมพร 
13.ระนอง  
มี นำยพินิจ ตันกุล เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองระนอง 
14.นครพนม 
นำยนิวัติเจียวิริยบุญญำ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง 
15.ร้อยเอ็ด 
 มี นำยบรรจง โฆษิตจิรนันท เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง 
16.สุพรรณบุรี 
นำยเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง 
17.พระนครศรีอยุธยำ  
มี ว่ำที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
18.ปทุมธำนี 
มี ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่ำง เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
19.นนทบุรี  
มี นำยสมนึก ธนเดชำกุล เป็นว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนครเมืองนนทบุรี 
20.จันทบุรี  
นำยกิจฐพร โชติสุวรรณ์ เป็นว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองจันทบุรี 
21.สงขลำ  
มี นำยศรัญ บิลพัฒน์ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนครเมืองสงขลำ 
มี พล.ต..ท.สำคร ทองมุณี เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนครหำดใหญ่ 
22.อุดรธำนี  
มี นำยธนดร พุทธรักษ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
23.สระบุรี  
มี นำยธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง 
24.นครศรีธรรมรำช 
มี นำยกณพ เกตุชำติ เป็น ว่ำที่นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร 
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  แหล่งข่ำวจำก กกต.เปิดเผยว่ำ ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ กกต.จะพิจำรณำ 24 จังหวัดนี้ให้เสร็จ และดูว่ำใคร
ประกำศได้ก็ประกำศ จำกนั้นที่เหลือค่อยพิจำรณำวนใหม่ 76 จังหวัด (ยกเว้นกทม.)  
จนถึงขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำล รวม 972 เรื่อง และรับเป็น
ส ำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบมูลฟ้อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/476959  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/476959
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22/04/2564 15:18 
32 พรรคแจ้งเหตุขอเลื่อนประชุมใหญ่ 
 

 
 
ส านักงานกกต. 22 เม.ย.-32 พรรคแจ้งเหตุเลื่อนประชุมใหญ่ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว หลังโควิดระบาด
รอบ 3 ขณะ 13 พรรคจัดประชุมไปแล้ว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังจำกที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือแจ้งไปยังพรรคกำรเมืองให้แจ้งเหตุกลับมำ
ที่กกต.ว่ำไม่สำมำรถจัดกำรประชุมใหญ่ได้ในช่วงเดือนเมษำยนตำมที่กฎหมำยก ำหนด จำกจ ำนวนพรรคกำรเมือง 68 
พรรค ขณะนี้มีพรรคกำรเมืองแจ้งขอเลื่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองแล้ว 32 พรรค 
ประกอบด้วย พรรคประชำธิปัตย์ พรรคเครือข่ำยชำวนำแห่งประเทศไทย พรรคเพื่อไทย พรรคชำติพัฒนำ พรรคชำติไทย
พัฒนำ 

พรรคอนำคตไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคสังคมประชำธิปไตยไทย พรรคพลังชล พรรคพลังสหกรณ์  
พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย พรรคไทรักธรรม พรรคเสรีรวมไทย พรรคก้ำวไกล พรรคพลังธรรม
ใหม่ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคแผ่นดินธรรม พรรคประชำธรรมไทย พรรคพลังประชำรัฐ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคพลัง
สั ง คม  พรรคพลั ง ศรั ท ธ ำ  พรรคประชำ ไทย  พรรคกรี น  พรรครำชสี ห์ ไทยดี  พร รค เ พ่ื อ ไทย พัฒ นำ  
พรรคพัฒนำชำติเจริญ พรรคคนงำนไทย พรรคสร้ำงชำติ พรรคก้ำวใหม่และพรรคไทยรวมไทย 

ส ำหรับพรรคที่แจ้งว่ำจัดกำรประชุมใหญ่แล้วในช่วงเดือนมีนำคมและต้นเดือนเมษำยนก่อนที่สถำนกำรณ์โควิด
จะแพร่ระบำด มีจ ำนวน 13 พรรค ประกอบด้วย พรรคเพ่ือแผ่นดิน พรรคประชำธิปไตยใหม่ พรรคถิ่นกำขำวชำววิลัย 
พรรคเพ่ือชำติ พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ พรรคทำงเลือกใหม่ พรรคไทยรักรำษฎร์ พรรคสยำมพัฒนำ พรรคพลังปวงชนไทย 
พรรคพลังชำติไทย พรรคเพื่ออนำคตไทย พรรคไทยชอบธรรมและพรรคกล้ำ อย่ำงไรก็ตำม ยังมีอีก 23 พรรค ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรแจ้งนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-680805  
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-680805
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22 เม.ย. 2564 15:34    
32 พรรคแจ้งเลื่อนประชุมใหญ่หลังโควิดรอบ 3 ระบาด 13 พรรคจัดประชุมเสร็จแล้ว 
 

 
 
32 พรรคแจ้งเหตุเลื่อนประชุมใหญ่ต่อนายทะเบียนแล้ว หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิดรอบ 
3 ขณะที่ 13 พรรคจัดประชุมเสร็จแล้ว เหลืออีก 23 พรรคที่ยังไม่แจ้ง 

วันนี้ (22 เม.ย.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำน กกต.ว่ำ หลังนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือแจ้งไปยัง
พรรคกำรเมืองให้แจ้งเหตุกลับมำที่ กกต.ว่ำไม่สำมำรถจัดกำรประชุมใหญ่ได้ในช่วงเดือนเมษำยนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
จำกจ ำนวนพรรคกำรเมือง 68 พรรคที่ต้องด ำเนินกำรจัดประชุมตำมที่กฎหมำยก ำหนด ขณะนี้มีพรรคกำรเมืองแจ้งขอ
เลื่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองแล้ว 32 พรรค ประกอบด้วย พรรคประชำธิปัตย์ 
พรรคเครือข่ำยชำวนำแห่งประเทศไทย พรรคเพ่ือไทย พรรคชำติพัฒนำ พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคอนำคตไทย พรรค
ภูมิใจไทย พรรคสังคมประชำธิปไตยไทย พรรคพลังชล พรรคพลังสหกรณ์ พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรครักษ์ผืนป่ำ
ประเทศไทย พรรคไทรักธรรม พรรคเสรีรวมไทย พรรคก้ำวไกล พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคแผ่นดิน
ธรรม พรรคประชำธรรมไทย พรรคพลังประชำรัฐ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคพลังสังคม พรรคพลังศรัทธำ พรรคประชำ
ไทย พรรคกรีน พรรครำชสีห์ไทยดี พรรคเพ่ือไทยพัฒนำ พรรคพัฒนำชำติเจริญ พรรคคนงำนไทย พรรคสร้ำงชำติ 
พรรคก้ำวใหม่ และพรรคไทยรวมไทย 

ขณะเดียวกันมีพรรคที่แจ้งว่ำได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมใหญ่แล้วจ ำนวน 13 พรรค ประกอบไปด้วย พรรคเพื่อ
แผ่นดิน พรรคประชำธิปไตยใหม่ พรรคถิ่นกำขำวชำววิลัย พรรคเพื่อชำติ พรรคเพื่อชีวิตใหม่ พรรคทำงเลือกใหม่ พรรค
ไทยรักรำษฎร์ พรรคสยำมพัฒนำ พรรคพลังปวงชนไทย พรรคพลังชำติไทย พรรคเพ่ืออนำคตไทย พรรคไทยชอบธรรม 
และพรรคกล้ำ โดยได้จัดประชุมในช่วงเดือนมีนำคมและต้นเดือนเมษำยนก่อนที่สถำนกำรณ์โควิดจะแพร่ระบำด 

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีอีก 23 พรรคที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรแจ้งนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ซึ่งก่อนหน้ำนี้ 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต.ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกพรรคกำรเมือง หำก
ประสงค์ท่ีจะเลื่อนกำรประชุมใหญ่ขอให้มีหนังสือแจ้ง กกต.ภำยในวันที่ 30 เม.ย.นี้ 
 
อ้ำงอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9640000038287  
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32 พรรคการเมืองแจ้งเหตุเลื่อนประชุมใหญ่หนีโควิดระบาด 
 

 
 
“32 พรรคการเมือง”แจ้งเหตุเลื่อนประชุมใหญ่ต่อ กกต.แล้ว หลังได้รับผลกระทบโควิดระบาดรอบ 3   
ขณะที่ 13 พรรคจัดประชุมเสร็จแล้ว 23 พรรคยังไม่แจ้ง จากทั้งหมด 68 พรรค 

 วันนี้  (22 เม.ย.64)  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำ (กกต.)  ว่ำ หลัง 
นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือแจ้งไปยังพรรคกำรเมือง ให้แจ้งเหตุกลับมำที่ กกต.ว่ำไม่สำมำรถจัดกำรประชุม
ใหญ่ได้ในช่วงเดือนเมษำยน ตำมที่กฎหมำยก ำหนด จำกจ ำนวนพรรคกำรเมือง 68 พรรคที่ต้องด ำเนินกำรจัดประชุม
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

ขณะนี้มีพรรคกำรเมืองแจ้งขอเลื่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองแล้ว 32 
พรรค ประกอบด้ วย  พรรคประชำธิปั ตย์   พรรค เครื อข่ ำยชำวนำแห่ งประ เทศ ไทย  พรรค เ พ่ือ ไทย   
 พรรคชำติพัฒนำ พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคอนำคตไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคสังคมประชำธิปไตยไทย พรรคพลังชล 
พรรคพลังสหกรณ์  พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย  

พรรคไทรักธรรม พรรคเสรีรวมไทย พรรคก้ำวไกล พรรคพลังธรรมใหม่   พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคแผ่นดินธรรม 
พรรคประชำธรรมไทย พรรคพลังประชำรัฐ   พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคพลังสังคม พรรคพลังศรัทธำ  พรรคประชำ
ไทย  พรรคกรีน พรรครำชสีห์ไทยดี  พรรคเพ่ือไทยพัฒนำ  พรรคพัฒนำชำติเจริญ   พรรคคนงำนไทย พรรคสร้ำงชำติ 
พรรคก้ำวใหม่ และพรรคไทยรวมไทย   

ขณะเดียวกัน มีพรรคที่แจ้งว่ำได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมใหญ่แล้ว จ ำนวน 13 พรรค ประกอบไปด้วย พรรค
เพ่ือแผ่นดิน พรรคประชำธิปไตยใหม่   พรรคถิ่นกำขำวชำววิลัย  พรรคเพ่ือชำติ พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ พรรคทำงเลือก
ใหม่  พรรคไทยรักรำษฎร์ พรรคสยำมพัฒนำ พรรคพลังปวงชนไทย  พรรคพลังชำติไทย  พรรคเพ่ืออนำคตไทย พรรค
ไทยชอบธรรม และ พรรคกล้ำ โดยได้จัดประชุมในช่วงเดือนมีนำคม และ ต้นเดือนเมษำยน ก่อนที่สถำนกำรณ์โควิดจะ
แพร่ระบำด    

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีอีก 23 พรรค ที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรแจ้งนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง  ซึ่งก่อนหน้ำนี้ พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ ภุมมำเลขำธิกำรกกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกพรรคกำรเมืองหำก
ประสงค์ท่ีจะเลื่อน กำรประชุมใหญ่ขอให้ มีหนังสือแจ้งกกต.ภำยในวันที่ 30 เม.ย.นี้ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรเลื่อนประชุมใหญ่ดังกล่ำว มีขึ้นภำยหลังเกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด -19 ใน
ระลอกท่ี 3  

 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/476914 


