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รวมข่าววันเสาร์  
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 24 เมษายน 2564 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ 
1 42/2564 การเพิ ่มช ่องทางวิธ ีการยื ่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งทางไปรษณีย์  

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผบแพร่ 
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 เลขที่ข่าว  
42/2564 

วันที่
เผยแพร่ 

23 
เมษายน 
2564 

การเพิ่มช่องทางวิธีการ
ย ื ่ นบ ัญช ี รายร ับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้ง                                     
ทางไปรษณีย์หรือทาง
ไปรษณียเ์ล็กทรอนิกส์ 

MGR ออนไลน์ 
 
 

ฐานเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 

 
ข่าว 24 ชั่วโมง 

กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาล
ย ื ่ น ร า ย ร ั บ ร า ย จ ่ า ย  2 8  ม ิ . ย . 
เพ่ิมช่องทางไปรษณีย-์อีเมล 
กกต.  ข ีด เส ้น“ผ ู ้ สมั คร เล ื อกตั้ ง
เทศบาล”ยื ่นบัญชีรายรับรายจ่าย 
28 มิ.ย.นี้ 
กกต.  ข ีด เส ้น“ผ ู ้ สม ัครเล ื อกตั้ ง
เทศบาล”ยื ่นบัญชีรายรับรายจ่าย 
28 มิ.ย.นี้ 
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7 
 
 
8 
 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน ส่งตัว 'เลขาฯ กกต.' เข้ารักษา 'โควิด' แล้ว 9 
2 ไทยโพสต์ ออนไลน์ กกต. ต้องการวัคซีนด่วน! หลัง เลขาฯ ติดเชื้อโควิด 19 10 
3 MGR ออนไลน์ 5 กกต. และ จนท. กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 หลังเลขาฯ กกต. ติด

เชื้อ 
11 

4 มติชน ออนไลน์ 7 เสือ กกต. พร้อม จนท. กลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจโควิด-19 แล้ว เตรียม
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ สนง. เย็นนี้ 

12 

5 ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ 5 กกต.และเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 13 
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รวมข่าววันเสาร์  
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
6 MGR ออนไลน์ กกต.ยันผู ้บริหารติดโควิดไม่กระทบรับรองผลเลือกตั ้งเทศบาล 

เน้นประชุมแต่เรื่องจำเป็น 
14 

7 สำนักข่าวไทย ออนไลน์ โควิดไม่กระทบรับรองผลเลือกตั้งเทศบาล 15 
8 ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ “โควิด”ไร้ผล กกต.ลุยรับรองผล“เลือกตั้งเทศบาล”ต่อสัปดาห์หน้า 16 
9 สำนักข่าวไทย ออนไลน์ “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” อาการดีขึ้น ปอดปกติ 17 
10 แนวหน้า ออนไลน์ 'เลขาฯกกต.'อาการดีขึ้น ปอดปกติ ขออภัยที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน 18 
11 ไทยโพสต์ ออนไลน์ อัปเดต อาการล่าสุด 'เลขาฯกกต.' หลังติดเชื้อโควิด 19 19 
12 ไทยโพสต์ ออนไลน์ ‘นักการเมือง-กกต.’วุ่น พาเหรดป่วยโควิดพรึ่บ 20 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ “นายกสมาคม ขรก. ท้องถิ่น” ชี้ 5 เหตผุลเลื่อน “เลือกตั้ง อบต.” 23 
2 สำนักข่าวอิศรา ออนไลน์ จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีแล้ว บ.วี -ล ัค มีเด ีย รายได้ 1.3 ล. 

หนี้ 189,895.16 บาท 
24 

3 มติชน ออนไลน์ สมัคร 3 ราย ชิงนายกเทศบาลตําบลดอนทราย มีทั้งบุตรสาวอดีต
ผู้สมัครที่ถูกยิงเสียชีวิตอดีตเลขานายก และหน้าใหม ่

27 

4 บ้านเมือง ออนไลน์ ศึกหญิงล้วน! ชิงเก้าอี้นายกเล็กดอนทราย ลูกสาวครูนงค์-อดีตเลขา
นายกเล็ก-นักธุรกิจสาว 

28 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15:29 น. 
กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาลยื่นรายรับรายจ่าย 28 มิ.ย. เพิ่มช่องทางไปรษณีย์-อีเมล 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.แจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาลต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ พร้อมเพ่ิมช่องทางยื่นผ่าน
ไปรษณีย์-อีเมล 

วันนี้ (23 เม.ย.) สำนักงาน กกต.แจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 62 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 124 ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัด หรืออาจยื่นด้วยวิธีการอ่ืนตามที่เลขาธิการ กกต.กำหนดก็ได้ 

สำนักงานฯ ได้เพิ่มช่องทางวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยสามารถยื่นทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดก็ได้ 
โดยให้ถือวันประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือวันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) แล้วแต่กรณี 
เป็นวันที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

สำหรับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้สมัครจะต้องยื่น
บัญชีรายรับและรายจ่ายภายในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ แต่เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายนตรงกับวันเสาร์ และวันที่ 27 
มิถุนายนตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องนับวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรก 
และเป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000038714 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000038714
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 05:30 น. 
กกต.ขีดเส้น“ผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล”ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 28 มิ.ย.นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาล ต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ พร้อมเพิ่มช่องทางยื่นผ่าน
ไปรษณีย์-อีเมล์  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งต้อง
ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา  62 
ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 124  
ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเอง หรือมอบ
อำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรืออาจยื่นด้วย วิธีการอ่ืนตามที่เลขาธิการ 
กกต.กำหนดก็ได้  

โดยสำนักงาน กกต. ได้เพิ่มช่องทางวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู ้บริหารท้องถิ ่น โดยสามารถยื่นทางไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสำนักงาน กกต. 
ประจำจังหวัดก็ได้ โดยให้ถือวันประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือวันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
แล้วแต่กรณี เป็นวันที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477145 

https://www.thansettakij.com/content/politics/477145
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วันที่ 23 เมษายน 2564 
กกต.ขีดเส้น“ผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล”ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 28 มิ.ย.นี้ 

 

 

 

 

กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาล ต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ พร้อมเพิ่มช่องทางยื่นผ่าน
ไปรษณีย์-อีเมล์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งต้อง
ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 62 
ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 124 ภายใน 
90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ
เป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรืออาจยื่นด้วย วิธีการอ่ืนตามที่เลขาธิการ กกต.
กำหนดก็ได้ 

โดยสำนักงาน กกต. ได้เพิ่มช่องทางวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยสามารถยื่นทางไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสำนักงาน กกต. ประจำ
จังหวัดก็ได้ โดยให้ถือวันประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือวันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วแต่
กรณี เป็นวันที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด 

ทั้งนี้ ในการ “เลือกตั้งเทศบาล” ทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา 
ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ภายในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ แต่เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ตรงกับวันเสาร์ 
และวันที่ 27 มิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องนับวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเปิดทำ
การวันแรกและเป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครต้องยื่นบัญชี 
 

 

 

อ้างอิง : https://khao24h.net/share/news-47-2-
2d10748b092412cfcd06e680c40deeba?utm_source=app&utm_campaign=client_share 

https://khao24h.net/share/news-47-2-2d10748b092412cfcd06e680c40deeba?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-47-2-2d10748b092412cfcd06e680c40deeba?utm_source=app&utm_campaign=client_share
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วันที่ 23 เมษายน 2564 
ส่งตัว 'เลขาฯ กกต.' เข้ารักษา 'โควิด' แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
"กกต." ออกมาตรการเข้ม หลัง "จรุงวิทย์" ติดเชื้อโควิด สั่งปูพรมทำความสะอาด สอบสวน-คัดแยกกลุ่มเสี่ยง ประสาน
ขอฉีดวัคซีนเร่งด่วน 

วันที่ 23 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงกรณี พ.ต.อ.จรุงวทิย์ 
ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำหนดมาตรการรับมือนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ช่วงค่ำ ได้รับรายงานว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งติดเชื้อไวรัสโควิด - 
19 โดยเป็นการพบจากการตรวจคัดกรองแบบสวอป (SWOP) โดยขณะนี้ได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาทันทีที่พบเหตุแล้ว 

จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบื้องตันพบว่าเป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และยังไม่ทราบ
สาเหตุการติดเชื้อดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้นมาไม่ได้มีประวัติเดินทางไปสถานที่แห่งใดนอกจาก
บ้านพักและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือ
แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำทราบ เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อเพ่ิมเติมหรือกัก
ตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพื่อตรวจดูอาการต่อไปแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมมือกับกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ได้วางมาตรการและดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด- 19 เพ่ือควบคุมสถานการณ์ ดังนี้ 

1.ทำการสอบสวนเบื้องต้นเพ่ือค้นหาและคัดแยกผู้ที่มีความใกล้ชิดและอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ 
2.ประสานกับกรมควบคุมโรคจัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในวันที่ 

23 เมษายน 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากพบว่าผู้ใดติดเชื้อจะให้เข้ารับการรักษาตามมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่หากยังไม่พบว่าติดเชื้อจะให้ผู้มีความเสี่ยงสูงได้กักตัวเพ่ือรอดูอาการและให้ตรวจหาเชื้อ
ซ้ำตามกำหนดเวลา 

3.ให้ทุกส่วนงานได้ตรวจสอบพนักงานที่มีอาการป่วยหรือได้มีโอกาสใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง หรือเข้าไปใน
สถานที่สี่ยงได้ไปตรวจหาเชื้อเพ่ือเป็นการป้องกัน 

4.ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี 
5.ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาวัคซีนมาทำการฉีด ให้กับผู้บริหารและ

พนักงานของสำนักงานฯ เป็นกรณีเร่งด่วน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934015 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934015
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:37 น. 
กกต.ต้องการวัคซีนด่วน! หลัง เลขาฯ ติดเชื้อโควิด 19 
 
 
 
 
 
 
 

23 เม.ย. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือก (กกต.) ออกประกาศชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 
22 เม.ย. 2564 ช่วงค่ำ ได้รับรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ติดเชื้อไวรัสโควิด-
19 โดยเป็นการพบจากการตรวจคัดกรองแบบสวอป (Swab) โดยขณะนี้ได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาทันทีที่พบเหตุแล้ว 

จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบื้องต้นพบว่า เป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และยังไม่
ทราบสาเหตุการติดเชื้อดังกล่าว โดยตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นมา ไม่ได้มีประวัติเดินทางไปสถานที่แห่งใด 
นอกจากบ้านพัก และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยง
ต่ำทราบเพ่ือดำเนินการตรวจหาเชื้อเพ่ิมเติม หรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และตรวจดูอาการต่อไปแล้ว 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้วางมาตรการ
และดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือควบคุมสถานการณ์ 
ดังนี้ 

1. ทำการสอบสวนเบื้องต้นเพ่ือค้นหาและคัดแยกผู้ที่มีความใกล้ชิดและอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ  
2. ประสานกับกรมควบคุมโรคจัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในวันที่ 

23 เม.ย. 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากพบว่าผู้ใดติดเชื้อจะให้เข้ารับการรักษาตามมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่หากยังไม่พบว่าติดเชื้อจะให้ผู้มีความเสี่ยงสูงได้กักตัวเพ่ือรอดูอาการและให้ตรวจหาเชื้อ
ซ้ำตามกำหนดเวลา 

3. ให้ทุกส่วนงานได้ตรวจสอบพนักงานที่มีอาการป่วยหรือได้มีโอกาสใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง หรือเข้าไปใน
สถานที่เสี ่ยงได้ไปตรวจหาเชื ้อเพื ่อเป็นการป้องกัน 4. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื ้อบริเวณสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี 5. ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาวัคซีนมา
ทำการฉีดให้กับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานฯ เป็นกรณีเร่งด่วน 

สำนักงานกกต. ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องติดต่อราชการกับสำนักงาน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยจะดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เพื่อเฝ้าระวัง ติตตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดโดยเคร่งครัดต่อไป 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100432 

https://www.thaipost.net/main/detail/100432
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:25 น.  
5 กกต.และ จนท.กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 หลังเลขาฯ กกต.ติดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ออกมาตรการเข้มหลัง “จรุงวิทย์” ติดเชื้อโควิด -19 สั่งปูพรมทำความสะอาด สอบสวน-คัดแยกกลุ่มเสี่ยง 

วันนี้ (23 เม.ย.) เจ้าหน้าที่และพนักงาน กกต.ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงประมาณ 50 กว่าคน ที่ใกล้ชิดกับ พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. จากการเข้าร่วมประชุมกรรมการการเลือกตั้ง และการประชุมต่างๆ ของสำนักงาน  
เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งมีกรรมการการเลือกตั้ง 5 คนที่เดินทางมาตรวจด้วย คือ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน 
กกต. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายปกรณ์ มหรรณพ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ  
ส่วน กกต.อีก 2 คน คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี แจ้งความประสงค์ไปตรวจหาเชื้อที่
โรงพยาบาลเอง 

นอกจากนี้ยังมีทีมงานหน้าห้อง กกต.อีก 7 คน และทีมงานหน้าห้องเลขาฯ กกต.ที่มารับการตรวจหาเชื้อ โดย
ภายหลังการตรวจแล้วก็จะให้เดินทางกลับบ้านเพื่อสังเกตอาการทันที ซึ ่งได้มีการประสานบริษัทธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ หรือ ธพส. เข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องทำงานของเลขาฯ กกต. และภายในสำนักงาน กกต.ในเย็น
วันนี้ 

สำหรับมาตรการของ กกต. ก็ได้มีการซักถามประวัติกลุ่มเสี่ยงที่มีความใกล้ชิดทันที และในวันนี้ยังมีการเปิด
ทำงานปกติ โดยให้คนที่มาติดต่อต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000038640 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000038640
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. 
7 เสือ กกต.พร้อม จนท.กลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจโควิด-19 แล้ว เตรียมทำความสะอาดฆ่าเชื้อสนง.เย็นนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 เสือ กกต.พร้อม จนท.กลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจโควิด-19 แล้ว เตรียมทำความสะอาดฆ่าเชื้อสนง.เย็นนี้ 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่ามีเจ้าหน้าที่และพนักงาน กกต. ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงประมาณ 50 
กว่าคนที่ใกล้ชิดกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ จากการเข้าร่วมประชุม กกต.  และการประชุมต่างๆของสำนักงาน ได้เข้ารับการ
ตรวจหาเชื้อ ซึ่งมีกรรมการ 5 คน ที่เดินทางมาตรวจ คือ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. นายธวัชชัย เทอดเผ่า
ไทย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายปกรณ์ มหรรณพ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ ส่วนกกต.อีก 2 คน คือ นายเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี แจ้งความประสงค์ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล 

นอกจากนี้ ยังมีทีมงานหน้าห้อง กกต.อีก 7คน และทีมงานหน้าห้องเลขาฯ กกต. ที่มารับการตรวจหาเชื้อ 
โดยภายหลังการตรวจแล้ว ทางสำนักงานฯให้เดินทางกลับบ้านเพื่อสังเกตอาการทันที ซึ่งได้มีการปร ะสานบริษัทธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ หรือ ธพส. ซึ่งทำหน้าที่บริหารโครงการศูนย์ราชการฯเข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในห้องทำงาน
ของเลขาฯ กกต. และภายในสำนักงาน กกต. ในช่วงเย็นวันนี้ 

สำหรับมาตรการของสำนักงาน กกต. ขณะนี้ได้มีการซักถามประวัติกลุ่มเสี่ยงที่มีความใกล้ชิดทันที ส่วนในวันนี้
สำนักงาน ยังมีการเปิดทำงานปกติ โดยให้บุคคลที่มาติดต่อประสานงานต่างๆ นั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2686536 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:31 น. 
5 กกต.และเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 กกต.และ จนท.กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 หลังเลขาฯ กกต.ติดเชื้อ  

วันนี้ (23 เม.ย.64) เจ้าหน้าที่และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งเป็นลุ่มเสี่ยงประมาณ 
50 กว่าคน ที ่ใกล้ชิดกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.  จากการเข้าร่วมประชุมกรรมการการเลือกตั้ง 
และการประชุมต่างๆ ของสำนักงานได้เข้ารับการตรวจหาเชื ้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้มีกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน 
ที่เดินทางมาตรวจด้วยคือ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายสันทัด ศิริอนันต์
ไพบูลย์ นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ ส่วน กกต.อีก 2 คน คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
และ นายฉัตรชัยจันทร์พรายศรี แจ้งความประสงค์ ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอง 

นอกจากนี้ยังมีทีมงานหน้าห้อง กกต.อีก 7 คน และทีมงานหน้าห้องเลขา กกต. ที่มารับการตรวจหาเชื้อ 
โดยภายหลังการตรวจแล้วก็จะให้เดินทางกลับบ้านเพื่อสังเกตอาการ โดยได้มีการประสานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ หรือ ธพส. เข้าทำความสะอาดฆ่าเชื ้อภายในห้องทำงานของเลขา กกต. และภายในสำนักงาน กกต.  
ในเย็นวันนี้สำหรับมาตรการของ กกต.ก็ได้มีการซักถามประวัติกลุ่มเสี่ยง ที่มีความใกล้ชิดทันที และในวันนี้ยังมีการเปิด
ทำงานปกติ  โดยให้คนที่มาติดต่อต้องปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/covid_19/477040 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 16:19 น.  
กกต.ยันผู้บริหารติดโควิดไม่กระทบรับรองผลเลือกตั้งเทศบาล เน้นประชุมแต่เรื่องจำเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองเลขาฯ กกต.ยันผู้บริหาร สนง.ติดเชื้อโควิด-19 ไม่กระทบการรับรองผลเลือกตั้งเทศบาล จะยังนัดประชุมสัปดาห์
หน้า เน้นเฉพาะเรื่องจำเป็น มีกรอบเวลาตาม กม. 

วันนี้ (23 เม.ย.) นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า จะทำหนังสือแจ้งไปยังกรมควบคุมโรคเพ่ือขอ
ประชุมรับรองผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น เพราะบางคนอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงสูง 
จะต้องกักตัว แต่ก็จะย้ำไปว่าจะดำเนินงานเท่าที่จำเป็น โดยในวันจันทร์และอังคารสัปดาห์หน้าจะยังคงมีการประชุม 
กกต.เพ่ือรับรองผลการเลือกตั้งระดับเทศบาลที่จะต้องทำตามกรอบกฎหมาย 

ส่วนการประชุมของ กกต.จากนี้ก็จะดูว่าหากมีเหตุจำเป็นตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็จะขออนุญาต
จัดการประชุม แต่ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด ย้ำว่าทำตามมาตรการของทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้น 
ทันทีที่พบผู้ติดเชื้อก็มีการสอบสวนโรคเบื้องต้น และตรวจเชื้อให้คนเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ กกต.และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจะออกมาภายในวันพรุ่งนี้ ( 24 เม.ย.) แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อก็ถือว่าอยู่ในข่ายเสี่ย งสูง มีความใกล้ชิด 
ก็ต้องกักตัวเอง แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องประชุม ก็จะขออนุญาตเป็นครั้งคราว และมีมาตรการเสริม จำกัดคนเข้า
ประชุม ลดเวลาประชุมให้น้อยลง ยอมรับว่าก็กระทบต่อการทำงานของ กกต.บ้าง แต่จะพยายามให้กระทบน้อยที่สุด 
และเลือกประชุมเฉพาะเรื่องท่ีมีเงื่อนเวลากำหนดและเรื่องที่จำเป็นก่อนเท่านั้น 

“จะพยายามกระทบการทำงานให้น้อยที่สุด ถามว่าจะไม่กระทบเลยใช่ไหม ไม่ใช่หรอก เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็
มีเรื่องอ่ืนที่ต้องประชุมอยู่ด้วย แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเลือกเอาเฉพาะเรื่องที่มีเงื่อนเวลาตามกฎหมายเท่านั้น ที่มีความจำเป็น
จริงๆ เพื่อที่จะขออนุญาตไป แต่เรื ่องของการประกาศผลการเลือกตั้งก็จะไม่ให้กระทบ เพราะว่าเราก็ต้องทำตาม
กฎหมาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000038749 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 16:31 น. 
โควิดไม่กระทบรับรองผลเลือกตั้งเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานกกต. 23 เม.ย.-รองเลขาฯกกต. ระบุโควิดระบาดกระทบงานบางส่วน แต่ไม่กระทบรับรองผลเลือกตั้ง 

จะประชุมเฉพาะเรื่องจำเป็น เรื่องท่ีต้องทำตามกรอบเวลา 
นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า จะทำหนังสือแจ้งไปยังกรมควบคุมโรค 

เพื่อขอประชุมรับรองผลการเลือกตั้งระดับเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยจะย้ำว่าจะปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น 
เพราะบางคนอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงสูง ต้องกักตัว โดยในวันที่26-27 เมษายนนี้ ต้องประชุมกกต.เพื่อรับรองผลการ
เลือกตั้งระดับเทศบาลที่ต้องทำตามกรอบกฎหมาย 

“การประชุมกกต.จากนี้ จะดูว่าหากมีเหตุจำเป็นตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะขออนุญาตจัดการประชุม
เป็นครั้งคราว ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้แพร่ระบาด โดยจะทำตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้น จำกัดคนเข้า
ประชุม ลดเวลาประชุมให้น้อยลง ยอมรับว่าก็กระทบกับการทำงานของกกต.บ้าง แต่จะพยายามให้กระทบน้อยที่สุด  
เลือกประชุมเฉพาะเรื่องที่มีเงื่อนเวลากำหนดและจำเป็นก่อนเท่านั้น แต่เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งไม่กระทบ 
เพราะต้องทำตามกฎหมาย” นายกฤช กล่าว 

ส่วนผลการตรวจหาเชื้อของกกต. นายกฤช กล่าวว่า ทันทีท่ีพบผู้ติดเชื้อ ได้สอบสวนโรคเบื้องต้น และตรวจเชื้อ
ให้คนเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกกต. บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจะออกมาภายในวันพรุ่งนี้(24 เม.ย.) แม้จะไม่พบผู้
ติดเชื้อก็ถือว่าอยู่ในข่ายเสี่ยงสูง มีความใกล้ชิด ต้องกักตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-681700 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 19:35 น. 
“โควิด”ไร้ผล กกต.ลุยรับรองผล“เลือกตั้งเทศบาล”ต่อสัปดาห์หน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองเลขาฯ กกต.ยันผู้บริหารสนง.ติดเชื้อโควิค-19 ไม่กระทบกับการรับรองผล “เลือกตั้งเทศบาล” ยันนัดประชุมสัปดาห์
หน้า เน้นเฉพาะเรื่องจำเป็น มีกรอบเวลาตามก.ม. 

วันนี้ ( 23 เม.ย.64) นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า จะทำหนังสือ
แจ้งไปยังกรมควบคุมโรคเพ่ือของประชุมรับรองผลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น  เพราะบาง
คนอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงสูง จะต้องกักตัว แต่ก็จะย้ำไปว่าจะดำเนินงานเท่าท่ีจำเป็น  

โดยในวันจันทร์และอังคารสัปดาห์หน้า จะยังคงมีการประชุม กกต.เพื่อรับรองผลการ “เลือกตั้ งเทศบาล” 
ที่จะต้องทำตามกรอบกฎหมาย   ส่วนการประชุมของ กกต.จากนี้ ก็จะดูว่าหากมีเหตุจำเป็นตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ก็จะขออนุญาตจัดการประชุม แต่ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด 

“ย้ำว่าทำตามมาตรการของทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ทันทีที่พบผู้ติดเชื้อก็มีการสอบสวนโรคเบื้องต้น 
และตรวจเชื้อให้คนเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ  กกต.และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งผลจะออกมาภายในวันพรุ ่งนี้  
( 24 เม.ย.) แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อก็ถือว่าอยู่ในข่ายเสี่ยงสูง  มีความใกล้ชิด ก็ต้องกักตัวเอง แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้อง
ประชุม ก็จะขออนุญาตเป็นครั้งคราว และมีมาตรการเสริม จำกัดคนเข้าประชุม ลดเวลาประชุมให้น้อยลง” 

รองเลขาฯ กกต. ยอมรับว่า ก็กระทบกับการทำงานของ กกต.บ้าง แต่จะพยายามให้กระทบน้อยที ่สุด  
และเลือกประชุมเฉพาะเรื่องที่มีเงื่อนเวลากำหนดและเรื่องที่จำเป็นก่อนเท่านั้น  “จะพยายามกระทบการทำงานให้น้อย
ที่สุด ถามว่าจะไม่กระทบเลยใช่ไหม ไม่ใช่หรอก เพราะว่าจริงๆ แล้ว เราก็มีเรื่องอื่นที่ต้องประชุมอยู่ด้วย แต่ว่าตอนนี้ก็
ต้องเลือกเอาเฉพาะเรื่องที่มีเงื่อนเวลาตามกฎหมายเท่านั้น ที่มีความจำเป็นจริงๆ เพื่อที่จะขออนุญาตไป แต่เรื่องของ
การประกาศผลการเลือกตั้งก็จะไม่ให้กระทบ เพราะว่าเราก็ต้องทำตามกฎหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477123 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 17:22 น. 
“พ.ต.อ.จรุงวิทย์” อาการดีขึ้น ปอดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
“พ.ต.อ.จรุงวิทย์” เลขาธิการ กกต. อาการดีข้ึน ปอดปกติ ยืนยันไม่ได้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง ขอบคุณทุกกำลังใจ ขออภัยที่
ทำให้ทุกคนเดือดร้อน 

กกต. วันนี้ ( 23 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงาน กกต.ได้แจ้งรายละเอียดอาการ และชี้แจงไทม์ไลน์ลา่สุด 
หลัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 ว่า ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมอดิ
คอล และล่าสุดผลการเอ็กเรย์ปอดแล้วปกติ อาการไข้ดีขึ้น ไอน้อยลงพร้อมเผยว่า จากการสอบสวนโรคในเบื้องต้น 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ไม่ได้ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงใด มีเพียงมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กกต.และบ้านพักเท่านั้น อาจมีไปซื้ออาหาร
บ้าง แต่ก็ระมัดระวังตัวตลอดเวลา เนื่องจากพักอาศัยอยู่กับครอบครัวและมีผู้สูงอายุร่วมอยู่ด้วย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เริ่มมีอาการไม่สบายและมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ในวันที่ 16 19 21 และ 22 เมษายน โดยใน
การปฏิบัติงานที่เข้าร่วมประชุม หรือมีคนเข้ามาพบ สวมหน้ากากตลอดเวลา และเม่ือรู้สึกตัวว่าไม่สบายก็เริ่มระมัดระวัง 
และได้จำกัดบุคคลผู้ใกล้ชิดและผู้เข้าพบให้น้อยที่สุด 

ส่วนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขา กกต. ได้มีการจัดเวรมาปฏิบัติงาน โดยในส่วนของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิด
กับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อพร้อมกับเลขาธิการ กกต.แล้ว และทราบผลการตรวจแล้วมีผลเป็นลบ 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา กกต.ทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อ พร้อมกับทุกคนในวันนี้ และต้องกักตัวตามคำสั่งของ
สำนักงานต่อไป 

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ได้ฝากข้อความถึงพนักงานทุกคนว่า “ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ และต้องขอ
อภัยทุกๆ ท่านที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-681780 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 18:29 น. 
'เลขาฯกกต.'อาการดีขึ้น ปอดปกติ ขออภัยท่ีทำให้ทุกคนเดือดร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เลขากกต.” อาการดีข้ึน ปอดปกติ ยืนยันไม่ได้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง -ขอบคุณทุกกำลังใจ ขออภัยที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน 

วันที่ 23 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.)ได้แจ้งรายละเอียดอาการ 
และชี้แจงไทม์ไลน์ล่าสุด หลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19  ว่าขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และล่าสุดผลการเอ็กซเรย์ปอดเป็นปกติ อาการไข้ดีขึ ้น ไอน้อยลงพร้อมเผยว่า จากการ
สอบสวนโรคในเบื้องต้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ไม่ได้ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงใด มีเพียงมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กกต.และบ้านพัก
เท่านั้น  อาจมีไปซื้ออาหารบ้าง แต่ก็ระมัดระวังตัวตลอดเวลา  เนื่องจากพักอาศัยอยู่กับครอบครัวและมีผู้สูงอายุร่วมอยู่
ด้วย 
 โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เริ่มมีอาการไม่สบายและมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ในวันที่ 16, 19, 21 และ  22 เมษายน 
โดยในการปฏิบัติงานที่เข้าร่วมประชุม หรือมีคนเข้ามาพบ สวมหน้ากากตลอดเวลา และเมื่อรู้สึกตัวว่าไม่สบายก็เริ่ม
ระมัดระวัง และได้จำกัดบุคคลผู้ใกล้ชิดและผู้เข้าพบให้น้อยที่สุด 

ส่วนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขา กกต. ได้มีการจัดเวรมาปฏิบัติงาน โดยในส่วนของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิด
กับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อพร้อมกับเลขาธิการ กกต.แล้ว และทราบผลการตรวจแล้วมีผลเป็นลบ 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา กกต.ทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อ พร้อมกับทุกคนในวันนี้  และต้องกักตัวตามคำสั่งของ
สำนักงานต่อไป 

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ได้ฝากข้อความถึงพนักงานทุกคนว่า  “ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ และต้องขอ
อภัยทุกๆ ท่านที่ทำให้ต้องเดือดร้อน และขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/568130 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 19:44 น. 
อัปเดต อาการล่าสุด 'เลขาฯกกต.' หลังติดเชื้อโควิด 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 เม.ย. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.)ได้แจ้งรายละเอียดอาการ และ
ชี้แจงไทม์ไลน์ล่าสุด หลัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 ว่าขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลเวิลด์เมอดิคอล และล่าสุดผลการเอ็กเรย์ปอดแล้วปกติ อาการไข้ดีขึ ้น ไอน้อยลงพร้อมเผยว่า จากการ
สอบสวนโรคในเบื้องต้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ไม่ได้ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงใด มีเพียงมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กกต.และบ้านพัก
เท่านั้น อาจมีไปซื้ออาหารบ้าง แต่ก็ระมัดระวังตัวตลอดเวลา เนื่องจากพักอาศัยอยู่กับครอบครัวและมีผู้สูงอายุร่วมอยู่
ด้วย 

โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ เริ่มมีอาการไม่สบายและมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ในวันที่ 16 ,19 , 21 และ  22 เม.ย.   
โดยในการปฏิบัติงานที่เข้าร่วมประชุม หรือมีคนเข้ามาพบ สวมหน้ากากตลอดเวลา และเมื่อรู้สึกตัวว่าไม่สบายก็เริ่ม
ระมัดระวัง และได้จำกัดบุคคลผู้ใกล้ชิดและผู้เข้าพบให้น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100475 
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 00:01 น. 
‘นักการเมือง-กกต.’วุ่น พาเหรดป่วยโควิดพรึ่บ 

 

 

 

 

"ชูศักดิ์" สส.พปชร." รับติดโควิดหลังร่วมกินข้าวที่สุโขทัย อ้างไปพบ "สมศักดิ์" ปรึกษาโครงการ ไม่ใช่ปาร์ตี้ 
พร้อมขอโทษทุกคน “ศักดิ ์สยาม” ส่งทนายฟ้อง ”มงคลกิตต์” พ่วงเนชั ่นหาว่าเที่ ยวทองหล่อ “เต้-พระราม 7”  
ลั่นรอหมายอยู่ เตรียมขออำนาจศาลเรียกพยานทุกคนตรวจสอบไทม์ไลน์มือถือ กกต.ป่วน! กลุ่มเสี่ยงกว่า 50 คน หลัง ”
จรุงวิทย์” ติดเชื้อ 

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 23 เมษายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย เขต 2 พรรค พปชร. ติดเชื้อโควิด-19 จาก
งานเลี้ยงที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ไปร่วมด้วย ว่าทราบแล้ว เขาก็ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข 

เมื่อถามว่า ต้องกำชับ ส.ส.และสมาชิกพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เขารู้ตัวกันอยู่แล้ว เพราะเขาเป็น
ถึง ส.ส.ก็ต้องดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขที่กำหนด และระมัดระวังตัวกันอยู่แล้ว 

ด้านนายชูศักดิ์กล่าวถึงการเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มคนสนิทแล้วมีการติดเชื้อโควิด -19 
ว่า หลังจากทราบข่าวว่ามีคนติดเชื้อ จึงได้ไปตรวจ ผลออกมาเป็นบวก โดยขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 
ซึ่งต้องขอโทษที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เพราะไม่ทราบว่าในงานจะมีผู้ติดเชื้อ แม้มีการป้องกันตัวเองอย่างดีแล้ว และการที่
ไปงานดังกล่าว เพราะทราบว่านายสมศักดิ์มาร่วมงานด้วย จึงอยากเข้ าไปขอคำปรึกษาเรื่องโครงการขับเคลื่อนไทย 
ยืนยันว่าภายในงานไม่ได้มีการแสดงดนตรี เพียงแค่นั่งพูดคุยหารือกันเท่านั้น ไม่ได้เที่ยวเตร่ หรือการ์ดตก   

"เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ผมต้องขอโทษทุกคน ซึ่งผมและผู้ร่วมงานก็ได้มีการป้องกันอย่างดีแล้ว  
จากนี้ผมต้องรักษาตัวให้หายดี จะได้รีบลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไป” นายชูศักดิ์กล่าว 

ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม ชี้แจงการเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อน ระบุว่า ตนเองติด
เชื้อโควิดจากการร่วมงานเลี้ยงที่ จ.สุโขทัย ว่าไม่ได้เดินทางไป จ.สุโขทัย และไม่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว นายสมศักดิ์
มอบหมายให้ทำภารกิจอยู่ที่กรุงเทพฯ ตลอด และไม่ได้ติดเชื้อโควิด ที่ผ่านมาตรวจสุขภาพตลอด มีใบรับรองจากแพทย์
ยืนยันได้ โดยผลล่าสุดตรวจเมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ผลออกมาเป็นลบ 
ซึ่งที่ผ่านมาตนระมัดระวังตัวและป้องกันตนเองเป็นอย่างดี   
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ส่วนกรณี นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตบึงกุ่ม ทีมงานของนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. เขตบึง
กุ่ม-คันนายาว พรรคเพื่อไทย ติดโควิด ส่งผลให้นายพลภูมิและทีมงานกว่า 24 คน ต้องกักตัวและเข้ารับการตรวจโควิด 
นายพลภูมิระบุว่า หลังทราบข่าวว่านายเนติภูมิติดโควิด ตนเองพร้อมด้วยนางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ก.เขตคัน
นายาวและทีมงานทุกคนได้กักตัวและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อ 20 เม.ย. และเมื่อวันที่ 22 เม.ย. ผลการตรวจ
ออกมาแล้วทีมงานทุกคนไม่มีใครติดเชื้อโควิด แต่จะกักตัวต่อเป็นเวลา 14 วันต่อไป 

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิดของ
บุคลากรรัฐสภาว่า วันนี้ผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วพบฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี 4 คน ส่วนฝ่ายสํานักงานเลขาธิการ
สภามี 1 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ชาย หลังจากที่ทราบผลแล้ว ส.ว.ได้ประกาศกักตัว 5 คน เจ้าหน้าที่ 30 คนก็กักตัวเป็น
เวลา 14 วัน คาดว่าทางวุฒิสภาจะจัดการต่อไป ส่วนผู้สื่อข่าวที่ไปร่วมทำข่าวฝั่งตึก ส.ว.แล้วกลับมาที่ห้องพักผู้สื่อข่าว 
วันนี้สำนักเลขาธิการสภาได้ทำความสะอาดห้องผู้สื่อข่าวและห้องแถลงข่าวแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการ
สภาที่ติดเชื้อ 1 คน คือเจ้าหน้าที่เทคนิค วิชาการทีวีรัฐสภา ซึ่งกลับเข้ามาทำงานก่อนจะทราบผลว่าติดเชื้อ ส่งผลให้ผู้
ใกล้ชิดต้องตรวจเชื้อ 25 คน โดยผลตรวจเป็นลบทุกคน แต่ก็ยังคงให้กักตัวถึงวันที่ 30 เม.ย. 

นพ.สุกิจกล่าวด้วยว่า ในส่วนของคนงานก่อสร้างรัฐสภาทราบว่าผลล่าสุดคือมีผู้ติดเชื้อโควิด 4 คน และได้สัมผัส
ใกล้ชิดกับตำรวจสภา 3 คน จึงได้ส่งตำรวจทั้ง 3 คน ไปตรวจเชื้อเรียบร้อยแล้วได้รับแจ้งผลเป็นลบ ส่วนอีกรายหนึ่งที่
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่คณะกรรมาธิการ 2 ที่สามีติดเชื้อนั้น ไปตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งวันนี้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรจะ
นำมารายงานต่อไป ขอให้ความมั ่นใจกับสังคมว่าสภายังคงปลอดภัย ส่วนจะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในเดือน
พฤษภาคมได้อยู่หรือไม่ ต้องพิจารณาสถานการณ์เป็นรายวัน 

ที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบอำนาจให้นายทิวา การกระสัง ทนายความ
ส่วนตัวเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กรณี
เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ กรณีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 17 เม.ย. โดยระบุว่า นายศักดิ์สยามไปเที่ยวผับในย่าน
ทองหล่อ เมื่อปลายเดือน มี.ค. ทําให้เกิดคลัสเตอร์ทองหล่อ มีผู้ติดเชื้อประมาณหมื่นกว่าคน ซึ่งนายศักดิ์สยามไม่ได้ไป
เที่ยว และทำให้เกิดคลัสเตอร์ดังที่นายมงคลกิตติ์กล่าวหา การกระทำดังกล่าวทำให้นายศักดิ์สยามได้รับความเ สียหาย 
เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) และมาตรา 16 

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยามยังได้ฟ้องเอาผิดกับ กลุ่มบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด รวมไปถึง
ระดับผู้บริหาร และ 2 พิธีกรจัดรายการเนชั่นทันข่าวค่ำที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ของเนชั่นทีวี และเว็บไซต์ยูทูบ ช่อง 
NationTV22 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) 
มาตรา 16 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 ประกอบมาตรา 83, 90, 91 

ขณะที่นายมงคลกิตติ์โพสต์เฟซบุ๊กกรณีนี้ว่า ขอบคุณเสี่ยโอ๋ที่กรุณาฟ้อง ต่างคนต่างทำหน้าที่ รอหมายอยู่ ออก
หมายเร็วๆ นะ จะได้อาศัยอำนาจศาลเรียกพยาน ทั้งบุคคล เจ้าของเครือข่ายมือถือ ais, dtac, true ตรวจสอบไทม์ไลน์
ทุกคนที่ใกล้ชิดตำรวจทองหล่อทั้ง สน. รวมทั้งรัฐมนตรีทุกคนใน ครม.ว่า ในช่วง 1-28 ก.พ.64, 1-31 มี.ค.64 และ 1-5 
เม.ย.64 ใครไปแถวทองหล่อบ้าง รวมทั้งรายละเอียดการสนทนากันผ่านมือถือในช่วงดังกล่าวว่าคุยเรื่องใดบ้าง 
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“เห็นว่าฟ้องผมที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พอดี หมายออกให้ไปเมื่อใด ก็จะไปมอบตัว พร้อมพาเพื่อน ส.ส.
ฝ่ายค้านทุกพรรคไปเยี่ยมดูท่ีดินรถไฟเขากระโดงด้วยว่ามีสภาพหินรถไฟเหลือมากน้อยเพียงใด” 

วันเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการเลือก (กกต.) ออกประกาศชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ช่วงค่ำ ได้รับ
รายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ติดเชื้อโควิด โดยขณะนี้ได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาทันทีที่พบเหตุแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่และพนักงาน กกต. ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงประมาณกว่า 50 คน ที่ใกล้ชิดกับ พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ เมื่อคืนวันที่ 22 เม.ย. จากการเข้าร่วมประชุม กกต.และการประชุมต่างๆ ของสำนักงานเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 
ซึ่ง กกต. 5 คน เดินทางมาตรวจหาเชื้อด้วย คือ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  
นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายปกรณ์ มหรรณพ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ส่วน กกต.อีก 2 คน คือ นายเลิศวิโรจน์ 
โกวัฒนะ และนายฉัตรชัยจันทร์ พรายศรี แจ้งความประสงค์ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอง 

นอกจากนี้ยังมีทีมงานหน้าห้อง กกต.อีก 7 คน และทีมงานหน้าห้องเลขาฯ กกต. ที่มารับการตรวจหาเชื้อ 
โดยภายหลังการตรวจแล้วจะให้เดินทางกลับบ้านเพื่อสังเกตอาการทันที ซึ่งได้ประสานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ 
(ธพส.) เข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องทำงานของเลขาฯ กกต. และภายในสำนักงาน กกต.แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100496 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15:52 น. 
“นายกสมาคมขรก.ท้องถิ่น”ชี้ 5 เหตุผลเลื่อน “เลือกตั้ง อบต.” 
 
 
 
 
 
 
 
“นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น” ชี้ 5 เหตุผลเลื่อน “เลือกตั้ง อบต.” จาก 27 มิ.ย. ชี้ปัญหาโควิด-19 ระบาด 
เป็นปัจจัยสำคัญ ทั้ง “มท.-กกต.”ยังไม่หารือ ครม.ก็ยังไม่มีมติ 

วันนี้(23 เม.ย.64) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้โพสต์เฟ
ซบุ๊ก ป.พิพัฒน์ ถึงเรื่องการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  ระบุว่า ไม่ต้องถามอีกแล้วนะครับว่า 27 มิ.ย.นี้ 
จะมีเลือกตั้งอบต.ตามกำหนดเดิมมั้ย : ไม่มีอยู่แล้ว 

เพราะ...1.มหาดไทย กับ กกต.ยังไม่ได้คุยกัน 2.ครม.ยังไม่มีมติ เพราะ ภายในครม.ก็สาหัส รมต.ติดโควิดหลาย
คน นายกฯและรมว.มหาดไทย คงวุ่นอยู่กับการรับมือการระบาดของเชื้อบ้าโควิด-19 คงไม่มีกะจิตกะใจจะไปดำเนินการ
เรื่องอื่น 3.กกต.ก็ประสบปัญหาวิกฤตหนัก ทั้งเรื่องร้องเรียนของเทศบาลที่ ยังไม่สามารถเคลียร์ให้จบในเวลาอันสั้น 
ซ้ำร้ายมาเจอเลขาธิการติดโควิด สุ่มเสี่ยงทั้ง กกต. ทั้งเจ้าหน้าที่อาจติดกันทั้งสำนักงาน จนจิตใจว้าวุ่นไปทั่ว  4.ปัญหา
การแต่งตั้งกกต.ประจำอบต.ยังไม่ลงตัวในหลายพ้ืนที่เพราะมีการแก้ไข หรือ เปลี่ยนตัว 5.ระยะเวลาที่กระชั้น เนื่องจาก
หยุดยาวสงกรานต์ 
“สุดท้ายแล้ว เลื่อนนะเลื่อนแน่นอน แต่จะไปลงห้วงเวลาไหนนั้น เชื่อว่า วันนี้ ทั้ง กกต. และมหาดไทย ก็ยังให้คำตอบ
ไม่ได้ เพราะตัวแปรสำคัญคือ ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ยังไม่มีท่าทีจะเบาบางลง
แต่อย่างใด จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการนำมาประกอบการตัดสินใจกำหนดวันเลือกตั้งอบต.” นายพิพัฒน์ ระบุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477076 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 18:20 น. 
จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีแล้ว บ.วี-ลัค มีเดีย รายได้ 1.3 ล. หนี้ 189,895.16 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ.วี-ลัค มีเดีย ‘สมพร’แม่ธนาธร ยื่นจดทะเบียน เสร็จชำระบัญชีแล้ว แจ้งงบฯงวดสุดท้าย 1 ม.ค. - 14 มิ.ย.

2562 รายได้ 1,351,189.89 ขาดทุนสุทธิ 1,360,223.06 หนี้สินรวม 189,895.16 บาท ก่อนหน้าพรรคแจงกรณีโอนหุ้น
ให้หลานบริหารช่วยตามหนี้ค้าง 11 ล้าน สรรพากรเลิกแช่แข็ง 

ภายหลังจากบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท  
วี-ลัค มีเดีย จำกัด ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2562 ต่อมาได้จดทะเบียน
เสร็จการชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ย.2563 

งบกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562- วันที่ 14 มิ.ย.2562 รายได้ 1,351,189.89 บาท ค่าใช้จ่าย 
2,711,412.95 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,360,223.06 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดยนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะกรรมการผู้มี

อำนาจได้มอบอำนาจให้นายฉัตรชัย เตชะมนตรีกุล ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท วี -ลัค มีเดีย จำกัด 
ต่อสำนักงานทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร โดยแนบเอกสารรายงานการประชุมวิสามั ญผู ้ถ ือหุ้น 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2562 ณ ที่บ้านเลขที่ 43/10 หมู่ที่ 6 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ยื่นแสดง
เป็นหลักฐาน 
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สำนักข่าวอิศรารายงานว่า รายงานการประชุมผู้วิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวระบุว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน นับจำนวนหุ้นได้ 4,500,000 หุ้น นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานที่ประชุม 
วาระพิจารณาให้เลิกบริษัท นางสมพรแถลงว่าเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าจะเลิกบริษัทหรือไม่ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.2 562 

 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 นายพงศกร ช่วยละแม นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

พิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริการจดทะเบียน
ธุรกิจ 3 ระบุว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ได้ทำการตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 
รายบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด และมีความประสงค์ขอให้ระงับการการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี บริษัท วี-ลัค มีเดีย 
จำกัด ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 แจ้งยกเลิกระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระ
บัญชีต่อผู้อำนวยการสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 แล้ว 

กรณีหนี้ของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัดนั้น หน้านี้เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 พรรคอนาคตใหม่ได้จัดทำสไลด์ชี้แจง
ข้อเท็จจริง กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โอนหุ้นบริษัท วี -ลัค มีเดีย จำกัด สรุปสาระสำคัญ
ได้ว่า เหตุแห่งการโอนหุ้นของนายธนาธรนั้น เพื่อเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. โดยยืนยันว่านายธนาธร และ
นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยา โอนหุ้นบริษัท วี-ลัคฯ ให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 โดย
แสดงหลักฐานเป็นตราสารการโอนหุ้น เช็คชำระค่าหุ้น และสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

พรรคอนาคตใหม่ชี้แจงอีกว่า นายธนาธร และผู้ร่วมหุ้น ตัดสินใจจะปิดกิจการบริษัท วี -ลัค มีเดีย จำกัด ทว่ามี
ลูกหนี้ที่ค้างชำระอีกประมาณ 11 ล้านบาทเศษ นางสมพร เห็นสมควรว่าควรติดตามหนี้ที่เหลือคืน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 
ม.ค. 2562 นางสมพร โอนหุ้นของตนให้นายทวี และนายปิติ จรุงสถิตพงศ์ (หลานเอ และหลานบี) ซึ่งมีสถานะเป็นหลาน
โดยมุ่งหมายให้เข้ามาดูแลกิจการบริษัท และติดตามหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระ โดยมีหลักฐานเป็นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
นายทวี และนายปิติ อย่างไรก็ดีภายหลังพบว่า ยอดหนี้ 11 ล้านบาทเศษเป็นหนี้คงค้างชำระสมทบมาหลายปี กลายเป็น
หนี้เสีย ไม่สามารถทวงคืนได้ จึงดำเนินการปิดบริษัทต่อไป 

ขณะที่ นายทวี จรุงสถิตพงศ์ ผู้ถูกอ้างว่าได้รับการโอนหุ้นจากนางสมพรให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศราทางเมื่อ 
วันที่ 22 เม.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องการติดตามหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระจำนวน 11 ล้านบาท ข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร นายทวี ตอบว่า ในส่วนของบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้นั้น ไม่ได้มีอยู่ในมือเป็นรายๆ ว่ามีอะไรบ้าง แต่เห็นผ่านตาว่ามี
เหมือนกัน 

“มีหุ้นอยู่ 2 กอง คือมาจาก นายธนาธรและภรรยา จึงได้ใส่ชื่อ นายปิติ ซึ่งเป็นพี่ชายเข้าไปด้วย แต่ในทาง
ดำเนินงานนั้นทำคนเดียว เมื่อได้รับหุ้นมาแล้ว ในระยะเวลา 2 เดือน ได้เข้าไปศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ดูบัญชี กระแส
เงินสดต่างๆ และได้โปรเจคต์ท่ีจะทำมา 2 แบบ คือ ทำเป็นอีบุ๊ค แต่ประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูง และอีกอย่างคือ ทำเป็น
สำนักพิมพ์และอีบุ๊คไปด้วย ประเมินแล้ว 5 ปี น่าจะได้ประมาณ 7 ล้านบาท แต่ก็ต้องเอาเงินเข้าไป 7 ล้านบาทก่อน
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เช่นกัน เมื่อประเมินดูแล้ว ตัดสินใจว่าน่าจะทำไม่ไหว ต่อมาในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 จึงบอกในที่ประชุม
ว่าทำไม่ไหว และคืนหุ้นที่ได้รับมาหลังจากนั้น 2 วัน (21 มี.ค. 2562)” นายทวี กล่าว 

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า บริษัท วี -ลัค มีเดีย จำกัด เดิมชื ่อ บริษัท โซลิดมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด  
จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 10 ม.ค. 2551 ทุนล่าสุด 45 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสื่อนิตยสาร ที่ตั้งอาคารไทยซัมมิท ทาว
เวอร์ เลขที่ 1768 หมู่ที่ 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 8 คน นางสม
พร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นใหญ่ 3,375,000 หุ้น จากทั้งหมด 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท นับตั้งแต่จดทะเบียน
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2551- 21 มี.ค.2562 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 5 ครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 
วันที่ 12 ม.ค.2558 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 10 คน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ น.ส.รวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เข้ามาถือหุ้น 
จำนวน 675,000 หุ้น และ 225,000 หุ้น ตามลำดับ พร้อมกับ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายณรงค์ศักดิ์ โอปิลันธน์ นายอรัญ วงศ์งามนิล และ นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ ต่อมามี
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5 วันที่ 21 มี.ค.2562 นายธนาธร นางรวิพรรณ ภรรยา นายณรงค์ศักดิ์ 
โอปิลันธน์ นายอรัญ วงศ์งามนิจ และ นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ รวม 5 คน ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น และหุ้นจำนวน
ทั้งหมดของบุคคลดังกล่าวถูกโอนไปให้นางสมพรจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้  การถือครองหุ้น บริษัท วี-ลัคมีเดีย จำกัด ของนายธนาธร เป็นประเด็นถูกร้องเรียนว่าขาดคุณสมบัติการ
เป็นผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากเป็นกิจการสื่อมวลชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัย 
กระทั่ง 20 พ.ย.2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาว่านายธนาธรถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ณ วันรับสมัคร ส.ส. 
6 ก.พ.2562 ให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลง โดยนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือ ตั้งแต่วันที่ 23 
พ.ค. 2562 

ผลจากคำตัดสินดังกล่าว กกต.ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษนายธนาธรต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือ กตั้ง 
หรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตน เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ อันเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 มีรายงานข่าวว่า อัยการสำนักงานคดีอาญา 4 ได้เลื่อนฟังคำสั่งคดีนี้ออกไปเป็น
วันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. เนื่องจากกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น 

ขณะที่ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบทราบมาว่า  
คดีนี้พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญามีคำสั่งไม่ฟ้องนายธนาธร ตามข้ันตอนจะต้องส่ง ผบ.ตร.ชี้ขาด ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
ผบ.ตร.ทำความเห็นว่าจะเห็นด้วยหรือแย้งหรือไม่ ถ้าเห็นแย้งมาก็ต้องส่งอัยการสูงสุดชี้ขาดตามกฎหมาย รายละเอียด
เหตุผลจึงยังไม่สามารถบอกได้ แต่ถ้าคดีมีความเห็นยุติเมื่อไหร่ ทีมโฆษกพร้อมเปิดแถลงรายละเอียด ยืนยันว่าความเห็น
ทางคดีดังกล่าวไม่ได้ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/97885-investigative00-59.html 
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 19:24 น. 
สมัคร 3 ราย ชิงนายกเทศบาลตําบลดอนทราย มีทั ้งบุตรสาวอดีตผู ้สมัครที ่ถูกยิงเสียชีวิต อดีตเลขานายก 
และหน้าใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

นายคมกริบดี เฟ่ืองฟู ผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กล่าวถึงการเปิดรับ
สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอนทรายรอบใหม่นี้ ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน มีกำหนดเลือกตั้ง 
ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ว่า หลังเปิดรับสมัครช่วงวันที่ผ่านมา ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารไว้คอยรับสมัครไว้ทุกวัน
ในช่วงเวลาดังกล่าว พบมีผู้สมัครเลือกตั้งเดินทางมาสมัคร ได้แก่ นางสาวศิริพร เนียมรักษา ผู้สมัครนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลดอนทรายหมายเลข 1 ได้เดินทางมาสมัครเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยวันนี้ถือเป็นวันรับสมัคร
เลือกตั้งวันสุดท้ายแล้ว โดยเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ได้มีผู้สมัครเดินทางนำเอกสารมาสมัครเพิ่มอีกจำนวน 2 คน 
ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดรับสมัครในเวลา 16.00 น. ได้แก่ นางสาวช่อทิพย์ โอฐเอี่ยม อายุ 56 ปี อดีตเลขานุการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทรายคนเก่า ได้เบอร์ 2 และนางบังอร กันเกตุ อายุ 38 ปี ได้หมายเลข 3 ตามลำดับ 

นายคมกริบดี เฟ่ืองฟู ผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลตำบลดอนทราย เปิดเผยอีกว่า การรับสมัครนายกเทศบาล
ตำบลดอนทราบครั้งนี้มีผู ้สมัครเป็นผู้หญิงทั้งหมดรวม 3 ราย โดยเบอร์ 2 เป็นผู้สมัครอยู่ในแวดวงการเมืองเป็น
เลขานุการอดีตนายกเทศบาลตำบลดอนทรายสมัยที่แล้ว ส่วนอีกคนเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ส่วนเบอร์ 1 ที่มาสมัครก่อน
หน้านี้อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมาก่อน 

สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้เต็มที่ ให้คึกคักช่วง
เหมือนครั้งที่ผ่านมาซึ่งได้ประมาณ 82 เปอร์เซ็นต์ ครั้งนี้คาดว่าถ้ามีผู้สมัคร 3 รายแบบนี้การแข่งขันเลือกตั้งน่าจะคึกคัก 
น่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าเดิม ซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วและได้รับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว สอบถาม
ส่วนมากจะติดขัดเรื่องการขาดคุณสมบัติเรื่องการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในคราวเลือกตั้ง อบจ. กับ การเลือกตั้งสมาชิก
เทศบาลที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 3 คนได้มีการเตรียมตัวที่จะมาสมัครอย่างดี ซึ่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมด ส่งให้ทาง กกต.ตรวจสอบ
รายละเอียดว่ามีข้อมูลเรื่องคดีอาญา และยาเสพติดหรือไม่ จะทราบผลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ การหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
ไม่รู้สึกหนักใจเพราะเป็นผู้หญิงทั้งหมด ดูมีความเข้าใจระบบประชาธิปไตยดี ไม่น่าหนักใจเหมือนกับครั้งที่แล้ว 

สำหรับนางสาวศิริพร เนียมรักษานั้นซึ่งเป็นบุตรสาวของนางวราพร เนียมรักษา อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลดอนทราย ที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในศาลาสุธรรมวิชัย ประชาสามัคคี วัดท่ามะขาม หมู่ 7 ต.สามเรือน 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 5 คน เมือ่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ต่อมาได้มีการจัดการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 
มีนาคม ผลการเลือกตั้งนางจิตรลดา เนียมรักษา ผู้สมัครหมายเลข 1 แพ้โหวตโน ได้คะแนน 1,519 คะแนน ผลคะแนน
โหวตโน จำนวน 2,862 คะแนน บัตรเสีย 270 ใบ ทำให้ทาง กกต.กำหนดรับสมัครเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 16 
พฤษภาคมนี้ 
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10:22 น. 
ศึกหญิงล้วน! ชิงเก้าอ้ีนายกเล็กดอนทราย ลูกสาวครูนงค์-อดีตเลขานายกเล็ก-นักธุรกิจสาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรณีกกต.ราชบุร ี กำหนดวันที ่ 16 พ.ค.64 เป็นวันเลือกตั ้งนายกเทศมนตรี ทต.ดอนทราย ใหม่  
หลังชาวบ้านเทคะแนนโหวตโนให้ นางวราพร เนียมรักษา หรือ "ครูนงค์" ที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงระหว่างร่วมงานศพ 
ที่ศาลาวัดท่ามะขาม จนเสียชีวิตกลางงานศพ ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกมนตรี ทต.ดอนทรายใหม่ โดยเปิดรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 19-23 เม.ย.64 ทำให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทต.ดอนทราย เป็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชน
เป็นอย่างมาก 
  โดยเมื่อวัน 23 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลดอนทราย อ.โพธาราม ซึ่งเป็น
สถานที่รับเลือกตั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลต.ดอนทราย วันสุดท้าย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่าน 
น.ส.ศิริพร เนียมรักษา(ลูกสาวครูนงค์) ได้เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ทต.ดอนทราย เพ่ือสานต่อ
ปณิธาน นางวราพร เนียมรักษา หรือ "ครูนงค์" เป็นคนแรก ทำให้ น.ส.ศิริพร เนียมรักษา ได้เป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรี 
ทต.ดอนทราย เบอร์ 1 ส่วนการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรี ทต.ดอนทราย วันสุดท้าย เมื่อเวลา 15.30 น. ได้มี น.ส.ช่อ
ทิพย์ โอฐเอี่ยม อดีตเลขาธิการ นายกเทศมนตรี ทต.ดอนทราย ได้มายื่นหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
ทต.ดอนทราย ซึ่งได้หมายเลข 2 ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. น.ส.บังอร กันเกตุ นักธุรกิจส่วนตัว ได้มายื่นหลักฐานการ
สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทต.ดอนทรายเช่นกัน ซึ่งได้หมายเลข 3 โดยหลังทั้งสองได้ยื่นหลักฐานการสมัครเป็นที่
เรียบร้อย จึงเดินทางกลับโดยยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆ เพียงทั้งคู่บอกว่า ที่มาลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทต.ดอน
ทราย เพื่อต้องการเข้ามาพัฒนาต.ดอยทราย ให้เจริญขึ้น มีความอยู่ยิ่งขึ้น เนื่องจากทั้งคู่เป็นคนในพื้นที่โดยกำเนิด 
ย่อมเข้าใจปัญหาของคนในพื้นที่เป็นอย่างดี 
  ขณะที่ นายคมกริบดี เฟื ่องฟู ผอ.กกต.ประจำ ทต.ดอนทราย ได้กล่าวว่า หลังปิดการรับสมัครเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรี ทต.ดอนทราย เวลา 16.30 น. มีผู้สมัครนายกฯทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมด เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ 1 
คน และอยู่ในแวดวงการเมือง 2 คน ซึ่งเบอร์ 1 เป็น อดีต  สจ. เบอร์  2 เป็น  อดีต เลขานุการนายกเทศมนตรี เท่าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น คิดว่าไม่มีขาดคุณสมบัติข้อใดๆ ถ้ามีน่าจะเป็นการไม่ไปสิทธิเลือกตั้งอบจ.ที่ผ่านมา  
แต่ต้องขอส่งข้อมูลให้กกต.จังหวัดร่วมตรวจสอบ ในข้อที่ว่ามีเรื่องคดีอาญา คดียาเสพติดไหมก่อนด้วย แต่คิดว่าถ้า
ผู้สมัครที่มาสมัครต้องเตรียมพร้อมในคุณสมบัติอยู่แล้ว วันจันทร์อาจจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้  
ซึ่งการเลือกตั้งนายกฯในครั้งนี้ ตนไม่หนักใจในการหาเสียงของผู้สมัคร เนื่องด้วยเป็นผู้หญิงทั้งหมด และดูมีความเข้าใน
หลักประชาธิปไตย ถึงแม้ว่าผู้สมัคร 2 คนสุดท้าย จะมาสมัครในเวลา15.30น. ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายก่อนการปิดรับสมัคร 
ถือว่ามีความตั้งใจที่ใช้ประชาธิปไตย ไม่ใช้ความรุนแรงในการแข่งขันกัน ไม่ใช่มาเพ่ือแย่งชิงอำนาจกัน แต่ตั้งใจจะมาเพ่ือ
พัฒนาต.ดอนทรายให้เจริญขึ้น 
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