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ข่าวประจ าวันที่ 11 ตลุาคม 2564  

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 92/2564 การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผูสมัครและผู้ช่วยหาเสียง

เลือกตั้ง ในการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข่าว กกต. / ผู้บริหาร สนง.กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 7 กกต. กระจายตรวจความพร้อมรับสมัคร อบต.วันแรก ย้ าคนเสี่ยงติดเชื้อ-

กักตัว ให้ ศบค. อนุญาตก่อน 
23 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เตือนผู้ติดโควิดสมัคร อบต. ขึ้นอยู่กับ ศบค. อนุญาต แอบมาเองผิด กม. 25 
3 ThaiPBs online วันแรก! เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ 27 
4 Innnews online กกต. ตรวจความเรียบร้อยรับสมัคร อบต. นครปฐม 29 
5 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." สังเกตการณ์รับสมัครเลือกตั้ง อบต. ที่นครปฐม 30 
6 มติชนออนไลน์ กกต. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดรับสมัคร อบต. พรุ่ งนี้  จัดสถานที่ 

แยกเฉพาะให้กลุ่มเสี่ยงสูง 
31 

7 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 32 
8 แนวหน้าออนไลน์ 'ฐิติเชฏฐ์' เตือน! ใครซื้อเสียง – ใส่ร้ายป้ายสี 'เลือกตั้ง อบต.' เจอเอาผิดแน่ 33 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เตรียมพร้อมเลือก อบต. ทั่ว ปท. เตือนเลี่ยงปมเสี่ยงผิดกฎหมาย 34 
10 MGR Online กกต. เช็คความพร้อมก่อนเปิดรับสมัคร อบต. พรุ่งนี้ จัดที่แยกกลุ่มเสี่ยง 

โควิด ขู่ฟันซื้อเสียง-ใส่ร้าย 
36 

11 news.ch7 online กกต. ลงพ้ืนที่ภูเก็ต ตรวจความพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง อบต. พรุ่งนี้วันแรก 37 
12 ส านักข่าวกรมประชา 

สัมพันธ์ออนไลน์ 
กกต. ลงพ้ืนที่ภูเก็ต สังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมในการรับสมัคร
เลือกตั้ง อบต. 

38 

13 สยามรัฐออนไลน์ "ฐิติเชฏฐ์" น าคณะ กกต. ตรวจเยี่ยมรับสมัคร อบต. ที่ภูเก็ต พร้อมให้ก าลังใจ จนท. 40 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจอนไลน์ เลือกตั้ง อบต. รับสมัครวันแรก เช็กทุกเง่ือนไขที่นี่! 41 

2 ไทยรัฐออนไลน์ ปี่กลองเชิด! เลือกตั้ง อบต. 5.3 พันแห่ง เดิมพันสนามเล็กปูทางสู่สนามใหญ่ 44 

3 มติชนออนไลน์ เริ่มแล้ววันนี้ สมัครชิง ‘ส.อบต.-นายก อบต.’ 5.3 พันแห่งทั่ว ปท. คาดสู้กันเดือด 51 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ประเดิมวันแรก! ศรีสะเกษคึกคัก แห่สมัคร ‘นายก อบต.-ส.อบต.’  

หลังเว้นวรรคมานาน 

53 

5 ข่าวสดออนไลน์ โคราชคึก! สมัคร นายก-ส.อบต.วันแรก ผู้สมัครฟัดกันนัว ร้องขาดคุณสมบัติ 54 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เชียงใหม่ รับสมัคร นายก อบต. วันแรกเงียบเหงา 56 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ปชป. ‘ขอบคุณ ปชช. แห่สมัครสมาชิกพรรคเพียบ 57 

8 มติชนออนไลน์ หน. พรรคก้าวไกลประกาศพร้อมสู้จังหวัดภาคตะวันออก บอกกติกา

เลือกตั้งใหม่ก็พร้อม ดันพรรคเป็นสถาบันการเมือง 

58 

9 มติชนออนไลน์ คณะก้าวหน้ามั่นใจเลือกตั้ง อบต. ส่งผู้สมัครกว่า 200 ทีมทั่วประเทศ  

ชี้คนเห็นผลงานเทศบาลก้าวหน้า 

60 

10 แนวหน้าออนไลน์ ปชป. รุกเกมเลือกตั้ง ลุยตั้งสาขาพรรคเต็มพ้ืนที่ ‘อนุชา’ ย้ าชงบิ๊กตู่นั่งนายกฯ 61 

11 มติชนออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ แง้ม ร่าง กม. ลูกเลือกตั้งแก้ 4 ประเด็น 64 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชัชชาติ' ดึง 'ดร.ยุ้ย' ร่วมทีมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 66 

13 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" เป็นก าลังใจให้ผู้สมัคร อบต. ทุกคน เตือน ส.ส.-ขรก. การเมือง 

ห้ามช่วยหาเสียงระวังผิดกฎหมาย 

67 

14 มติชนออนไลน์ พท. โหมเกมสกัด ‘ประยุทธ์ ’  เป็นนายกต่อ ชี้ เลือกตั้ งบัตร 2 ใบ  

ฝ่าย ปชต. ต้องแลนด์สไลด์ 

68 
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บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ถอดรหัสเลือกตั้ง ผ่าน "อีสานโพล" ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน 69 

2 สยามรัฐออนไลน์ "ปรับ ครม." รออะไร !? 72 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตาร่าง ก.ม. ลูกกติกาหรือกติกู ? 74 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รีโนเวทพรรคเก่า - แตกพรรคใหม่ สู้แบรนด์ “ประยุทธ์-พปชร.” 76 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และ นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจ ากรรมการ
การเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัคร  
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ โดยมี พ.ต.ต.เดชพล  
กอสนาน ผู้ตรวจการ นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
สมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ ให้การต้อบรับ  
ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ลาดใหญ่  
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และ นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการ พร้อมคณะ  
ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก โดยมี พ.ต.ต. เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการ  
นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก ให้การต้อบรับ ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. บ้านปรก  
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และ นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจ ากรรมการ
การเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน โดยมี พ.ต.ต. เดชพล 
กอสนาน ผู้ตรวจการ นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งป ระจ า 
จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะเคียน ให้การต้อบรับ  
ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. นางตะเคียน 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวันชัย สุทิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมดี คชายั่งยืน อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบ 
และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการรบัสมัครรับเลือกตั้ง และการเตรียมความพร้อม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ โดยมี นายสุจินต์   
ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ ร.ต.อ.หญิง วฤนธร  ตั้งตฤษณกุล ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ วิชากร นายอ าเภอปากเกร็ด และนายประทีป  
ตันศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ ให้การต้อนรับ และร่วมตรวจการรับสมัคร  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ จงัหวัดนนทบุร ี

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. บางตะไนย ์

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวันชัย สุทิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมดี คชายั่งยืน อนุกรรมการกลั่นกรอง
ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง และการเตรียม
ความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกระแชง โดยมี 
นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกระแชง ว่าที่ร้อยตรี ชัยมงคล 
ส าราญ ผู้ อ านวยการการ เลื อกตั้ งประจ าองค์การบริหารส่ ว นต าบลบ้ านกระแชง  ให้การต้อนรับและ 
ร่วมตรวจการรับสมัคร ณ  อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. บ้านกระแชง 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตรวจติดตามและสังเกตการณ์ การรบัสมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน โดยมี นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพระประโทน ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม   
ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม   
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. พระประโทน 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การรบัสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ โดยมี นายณรงค์ ทีเกาะ รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านไร่ และ พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี  ให้การต้อนรับ  
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. บ้านไร่ 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ 
เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เกาะแก้ว  ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. เกาะแก้ว 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ 
เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.เชิงทะเล 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
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น
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ 
เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเทพกระษัตรี ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทพกระษัตร ีอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.เทพกระษัตรี 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ 
เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว  
จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ไม้ขาว 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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น
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ 
เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสาคู ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาคู  
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.สาคู 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครั้ งที่ 1/2564 โดยมี ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุน ฯ 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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ข่าวอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 11:22 น. 
7 กกต. กระจายตรวจความพร้อมรับสมัคร อบต.วันแรก ย้ าคนเสี่ยงติดเชื้อ-กักตัว ให้ ศบค. อนุญาตก่อน 
 

 
 

7 กกต.ลงพื้นที่ดาวกระจายตรวจความพร้อมเปิดรับสมัคร อบต.วันแรก ย้ าคนเสี่ยงติดเชื้อ -กักตัวโควิด ต้องรอ 
ศบค.อนุญาตก่อนออกมาสมัคร เตือนหากรู้ตัวแต่แอบมาสมัคร ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 11 ตุลาคม นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสมัครรับเลือกตั้ง และการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ 
ผอ.ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจการรับสมัครที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 
11-15 ตุลาคม และจะลงคะแนนเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 

นายธวัชชัยให้สัมภาษณ์ว่า ผู้จะสมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครด้วยตัวเองตามกฎหมายก าหนด โดยได้ประสานไป
ยังกรมควบคุมโรค และ ศบค.ที่จะพิจารณาอนุญาต ส าหรับคนที่จะสมัครรับเลือกตั้ง อบต. แต่อยู่ในพ้ืนที่กักตัวหรืออยู่
ระหว่างการรักษาโควิด-19 หากยังไม่ควรที่จะออกมาสมัครก็จะไม่อนุญาตให้ออกมา ส่วนผู้ที่มาสมัครทั่วไปก็จะมี
มาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่รับสมัครอย่างเข้มงวด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย เพราะ กกต.
ไม่ทราบได้ว่าใครติดโควิด-19 หรือไม่ 

นายธวัชชัยกล่าวว่า หากพบภายหลังว่ามีผู้ที่รู้ตัวเองอยู่ว่าติดโควิด-19 แต่ยังมาสมัครก็จะถูกด าเนินการตาม
กฎหมาย และด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคแจ้งบุคคลที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ เชื่อว่าผู้ที่จะสมัครจะต้องรู้ตัวเอง หาก
จะมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเอง หากรู้ว่าติดโควิด แต่มาสมัครจะไป
เป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างไร 

นายธวัชชัยกล่าวต่อว่า ส านักงาน กกต. อบต. และจังหวัด เตรียมความพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาใด 
จึงขอเชิญชวนผู้ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งสมัครตรวจสอบเรื่องเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และคุณสมบัติผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง เพราะตามกฎหมายใหม่ หากรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่รับสมัครจะมีโทษตามกฎหมาย และจากการ
สังเกตการณ์เห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รู้สึกสบายใจและเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในการป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด-19 ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งได้แจ้งทราบแก่เจ้าหน้าที่และผู้สมัครให้รับทราบ โดยได้ก าชับ กกต.จังหวัด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้ว่าราชการจังหวัด เครือข่ายอาสาสมัคร ดูเรื่องการเข้มงวดกวดขัน ปราบปรามการทุจริต
เลือกตั้ง และการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

เมื่อถามว่า หากวันเลือกตั้ง อบต.วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ มีบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ หรือเกิดการแพร่
ระบาดโควิด-19 ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง นายธวัชชัยกล่าวว่า กกต.ได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง กกต.อบต.ทุกพ้ืนที่ 5,300 แห่ง 
ว่าหากเกิดกรณีดังกล่าวจะต้องปฏิบัติอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องโควิด ที่มีมาตรการทางสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค
และ ศบค.ก าหนดไว้ จะด าเนินการโดยเคร่งครัด หรือจะเลื่อนวันลงคะแนนสามารถเลื่อนได้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเกิดเหตุ
ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งจะพิจารณาเป็นพื้นที่ๆ ไป 

ขณะที่นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมในการ
รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการรับสมัครวันแรกนี้ กกต.ทั้ง 7 คน ได้กระจายกันลงพ้ืนที่จุดรับสมัครในจังหวัด
ต่างๆ เพ่ือตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ในการรับสมัคร โดยไม่มีการเปิดเผย หรื อแจ้งก าหนดการล่วงหน้า 
โดยเฉพาะสื่อมวลชน เพ่ือไม่ให้ความลับรั่วไหล มีเพียงนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต.คนเดียว ที่แจ้งว่าจะเดินทางไปดูการ
รับสมัครที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งแผนนี้ดูจะได้ผลและเป็นการวางแผนที่แยบยล ท าให้ไม่มีสื่อไปรุมจนเกิดความวุ่นวาย และ
ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2984727  
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11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:23 น.       
กกต. เตือนผู้ติดโควิดสมัคร อบต. ขึ้นอยู่กับ ศบค. อนุญาต แอบมาเองผิด กม. 
 

 
 

11 ต.ค. 64 - นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ
สมัครรับเลือกตั้ง  และการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) บาง
ตะไนย์  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   โดยมีนายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  และ ผอ.ประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจการรับสมัคร   ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 
ต.ค.  และจะลงคะแนนเลือกตั้ง 28 พ.ย. 2564  

จากนั้นนายธวัชชัย เปิดเผยว่า ผู้จะสมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครด้วยตัวเองตามกฎหมายก าหนด  และได้ประสาน
ยังกรมควบคุมโรค  และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่จะพิจารณา
อนุญาต ส าหรับคนที่จะสมัครรับเลือกตั้ง อบต. แต่อยู่ในพ้ืนที่กักตัวหรืออยู่ระหว่างการรักษาโควิด-19  หากยังไม่ควรที่จะ
ออกมาสมัครก็จะไม่อนุญาตให้ออก   ส่วนผู้สมัครทั่วไปก็จะมีมาตรการด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่รับสมัครอย่างเข้มงวด 
สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย เพราะ กกต.ไม่ทราบได้ว่าใครติดโควิด-19 หรือไม ่ 

ทั้งนี้หากพบภายหลังว่า มีผู้ที่รู้ตัวเองอยู่ว่าติดโควิด-19  แต่ยังมาสมัครจะถูกด าเนินการตามกฎหมาย  และ
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคแจ้งบุคคลที่มีความเสี่ยง แต่เชื่อว่าผู้ที่จะสมัครจะต้องรู้ตัวเอง   หากจะมาเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเอง   หากรู้ว่าติดโควิด-19  แต่มาสมัครจะไปเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างไร 

นายธวัชชัย กล่าวว่า ส านักงาน กกต. อบต. และจังหวัด  เตรียมความพร้อม เรียบร้อยไม่มีปัญหาใด   พร้อม
เชิญชวนผู้ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งสมัคร  แต่ย้ าเตือนเรื่องเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และคุณสมบัติผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง เพราะตามกฎหมายใหม่  หากรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่รับสมัครจะมีโทษตามกฎหมาย  

อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการณ์ ได้เห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รู้สึกสบายใจและเป็นไปตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19    ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งได้แจ้งทราบแก่เจ้าหน้าที่และผู้สมัครให้
รับทราบ   ทั้งนี้ได้ก าชับ กกต.จังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้ว่าราชการจังหวัด เครือข่ายอาสาสมัคร   ดูเรื่องการ
เข้มงวดกวดขัน  ปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง  และการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
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เมื่อถามว่า หากวันเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ มีบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ หรือ เกิดการแพร่ระบาดโควิด -
19 ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง   นายธวัชชัย  กล่าวว่า กกต.ได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง กกต.อบต.ทุกพ้ืนที่ 5,300 แห่ง ว่าหากเกิด
กรณีดังกล่าวจะต้องปฏิบัติอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องโควิด-19  ที่มีมาตรฐานทางสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค และ 
ศบค.ก าหนดไว้   จะด าเนินการโดยเคร่งครัด  หรือจะเลื่อนวันลงคะแนนสามารถเลื่อนได้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเกิดเหตุใน
วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 28 พ.ย   ซึ่งจะพิจารณาเป็นพื้นที่ๆ ไป  

ขณะที่นายปกรณ์ มหรรณพ  กรรมการการเลือกตั้ง  ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมใน
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ผู้สื่อข่าวรายงานการรับสมัครวันแรกนี้ กกต.ทั้ง 7 คน ได้กระจายกันลงพ้ืนที่จุดรับสมัครในจังหวัดต่างๆ  เพ่ือ
ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ในการรับสมัคร โดยไม่มีการเปิดเผยหรือแจ้งก าหนดการล่วงหน้า  เพ่ือไม่ให้ความลับ
รั่วไหล   มีเพียงนายฐิติเชฏฐ์ นุฏนาฎ กกต.คนเดียวที่แจ้งว่าจะเดินทางไปดูการรับสมัครที่จังหวัดภูเก็ต    ซึ่งแผนนี้ดูจะ
ได้ผลและเป็นการวางแผนที่แยบยล ท าให้ไม่มีสื่อไปรุมจนเกิดความวุ่นวาย และป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้เป็น
อย่างดีด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119392  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/119392
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10:06 |  11 ตุลาคม 2564  
วันแรก! เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ 
 

 
 
วันแรก! เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่ง ทั่วประเทศ กกต.สังเกตการรับสมัครที่ อบต.บางตะไนย์  
จ.นนทบุรี ชี้หากผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวหรืออยู่ระหว่างการรักษาโรคโควิด-19 จะสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ให้เป็น
อ านาจ ศบค.อนุญาตในการออกมาสมัคร 

วันนี้ (11 ต.ค.2564) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
รวมทั้ง ร.ต.อ.หญิง วฤนธร ตั้งตฤษณกุล ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดนนทบุรี ลงพ้ืนที่ อบต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี สังเกตบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.2564 ก่อนจะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พ.ย.นี้  

นายธวัชชัย ระบุว่า ผู้จะสมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครด้วยตัวเองตามกฎหมายก าหนด และได้ประสานยังกรม
ควบคุมโรคและ ศบค.ที่จะพิจารณาอนุญาต ส าหรับคนที่จะสมัครรับเลือกตั้ง อบต.แต่อยู่ในพ้ืนที่กักตัว หรืออยู่ระหว่าง
การรักษาโควิด-19 ไม่ควรที่จะออกมาสมัคร ส่วนผู้ที่มาสมัครทั่วไปก็จะมีมาตราการด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่รับสมัคร
อย่างเข้มงวด สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งนี้หากพบภายหลังว่ามีผู้ที่รู้ตัวเองอยู่ว่าติดโควิด-19 แต่ยังมา
สมัครก็จะถูกด าเนินการตามกฎหมาย และด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคแจ้งบุคคลที่มี ความเสี่ยง แต่เชื่อว่าผู้ที่จะ
สมัครจะต้องรู้ตัวเองหากจะมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบ  

ขณะที่ส านักงาน กกต. อบต. และจังหวัด เตรียมความพร้อมไม่มีปัญหาใด พร้อมเชิญชวนผู้ต้องการลงสมัครรับ
เลือกตั้งสมัครตามกรอบเวลาดังกล่าว ย้ าเตือนเรื่องเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เพราะตามกฎหมายใหม่หากรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่รับสมัครจะมีโทษทางกฎหมาย 

นายธวัชชัย กล่าวว่า การสังเกตการณ์วันนี้ได้เห็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รู้สึกสบายใจและเป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งได้แจ้งทราบแก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้สมัครให้รับทราบ ทั้งนี้ได้ก าชับ กกต.จังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้ว่าราชการจังหวัด เครือข่ายอาสาสมัคร เป็น
องคาพยพ ดูเรื่องการเข้มงวดกวดขัน สั่งการ ปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง และการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
ทั้งนี้ หากวันเลือกตั้ง อบต.วันที่ 28 พ.ย.นี้ มีบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติหรือเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่ง กกต.ได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง กกต. อบต. ทุกพ้ืนที่ 5,300 แห่ง ว่าหากเกิดกรณีดังกล่าวจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
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โดยเฉพาะเรื่องโควิดที่มีมาตรฐานทางสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค และ ศบค.ก าหนดไว้ หรือจะเลื่อนวันลงคะแนน
สามารถเลื่อนได้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเกิดเหตุในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ 28 พ.ย. ซึ่งจะพิจารณาเป็นพื้นที่ ๆ ไป 

ส่วนนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประเมินการเลือกตั้งการหาเสียงจนถึงวันลงคะแนน
เลือกตั้งวันที่ 28 พ.ย. ว่าจะเป็นไปตามแนวทางที่ กกต.ก าหนดไว้ โดยจังหวัดมีคณะกรรมการจังหวัดรองรับดูแลให้การ
เลือกตั้งเกิดความยุติธรรม ป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลการเลือกตั้ง 
อบต. ซึ่งในพ้ืนที่จ.นนทบุรี ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วร้อยละ 90 และขณะนี้นักเรียนก าลังรับวัคซีนตาม
นโยบายรัฐบาลเช่นกัน 
ทั้งนี้ การรับสมัคร อบต. นนทบุรีมี 23 แห่ง เปิดรับสมัครได้โดยไม่มีปัญหา แม้บางพ้ืนที่จะประสบปัญหาน้ าท่วม 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/308511  
 
  

https://news.thaipbs.or.th/content/308511
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11 ตุลาคม 2021 - 10:36 
กกต. ตรวจความเรียบร้อยรับสมัคร อบต. นครปฐม 
 

 
 
กกต.ตรวจความเรียบร้อย รับสมัคร อบต. นครปฐม เข้มมาตรการป้องกันโควิด ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด 

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยพล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาน
สนศาสตร์ ตรวจติดตามและสังเกตการณ์ การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

โดยมีนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนาธรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครปฐม นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม พร้อม
ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

ส าหรับการจัดพ้ืนที่ในการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ได้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการเจลล้างมือ รวมทั้งมีการจัดให้เว้น
ระยะห่าง ส่วนเจ้าหน้าที่มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันเป็นอย่างดี เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_208808/  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_208808/
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11 ตุลาคม 2564 11:14 น.   
"กกต." สังเกตการณ์รับสมัครเลือกตั้ง อบต. ที่นครปฐม 
 

 
  

วันที่  11 ต.ค .64 เมื่ อ เวลา  08.00 น.  นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการ เลื อกตั้ ง  พร้ อมด้ วย  
พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศานสนศาสตร์ ตรวจติดตามและสังเกตการณ์ การสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

โดยมีน.ส.บุญเรือน ไทยวัฒนาธรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม 
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน พนักงาน และลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/287994  
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/287994
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วันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 15:59 น. 
กกต. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดรับสมัคร อบต. พรุ่งนี้ จัดสถานที่แยกเฉพาะให้กลุ่มเสี่ยงสูง  
 

 
 
กกต. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดรับสมัคร อบต.พรุ่งนี้ ยัน จัดสถานที่แยกเฉพาะให้กลุ่มเสี่ยงสูง เตือนใครซื้อเสียง-
ใส่ร้ายป้ายสี ร้องเท็จ เจอเอาผิดแน่ 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายฐิติเชฏฐ์ นุฏนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมสังเกตการณ์
การเตรียมความพร้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)ท่ีอบต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ว่า กกต.ขอฝากประชาชนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะจ าเป็นต้องมีตัว แทนของ
ประชาชนเข้ามาท าหน้าที่ ส าหรับการเปิดรับสมัครซึ่งจะเริ่มในวันที่ 11 ตุลาคมนั้น หากบุคคลใดมีความเสี่ยงสูงทาง
กกต.ก็ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับเพื่อให้กรอกใบสมัครและช าระเงินค่าสมัคร ดังนั้นจะเห็นว่าการเลือกตั้งท่ามกลางโควิด 
กกต.ได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งด้วยความระมัดระวัง อยู่ในความดูแลของศบค. 

นายฐิติเชฏฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในครั้งนี้ ขอย้ าว่ากกต.เอาจริง ซึ่งการด าเนินคดีที่ผ่าน
มาก็ด าเนินการอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องร้องเรียนถ้าหากมีการน าความเท็จมาร้องเรียนบุคคลอ่ืนต่อกกต.ทางกกต.ก็ จะ
ด าเนินคดีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคคลที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 26 
ลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ถ้าหากละเลยจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 120 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี จึงเป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวัง ขณะเดียวกันการหาเสียงต้องหาเสียงด้วยความ
สุจริต อย่าใส่ร้ายป้ายสี อย่าน าสถาบันฯมาหาเสียง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2983925  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2983925
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
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10/10/2564 17:15 
กกต. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

ภูเก็ต 10 ต.ค. – กกต.ตรวจความพร้อมก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. พรุ่งนี้ ยันจัดสถานที่แยกเฉพาะกลุ่ มเสี่ยง
โควิด เตือนใครซื้อเสียง-ใส่ร้ายป้ายสี เจอเอาผิดแน่ 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายฐิติเชฏฐ์ นุฏนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วม
สังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ อบต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ว่า กกต.ขอฝากประชาชนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะ 
จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ตั ว แทนข องปร ะช าชน เ ข้ า ม า ท า หน้ า ที่  ส า ห รั บ ก า ร เ ปิ ด รั บ สมั ค ร  ซึ่ ง จ ะ เ ริ่ ม ใ น วั น ที่   
11 ตุลาคม 2564 นั้น หากบุคคลใดมีความเสี่ยงสูง ทาง กกต.ก็ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับ เพ่ือให้กรอกใบสมัครและ
ช าระเงินค่าสมัคร ดังนั้น จะเห็นว่าการเลือกตั้งท่ามกลางโควิด กกต.ได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งด้วยความ
ระมัดระวัง อยู่ในความดูแลของ ศบค. 

นายฐิติเชฏฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในครั้งนี้ ขอย้ าว่า กกต.เอาจริง ซึ่งการด าเนินคดีที่ผ่าน
มาก็ด าเนินการอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องร้องเรียน หากมีการน าความเท็จมาร้องเรียนบุคคลอ่ืนต่อ กกต. ทาง กกต.ก็จะ
ด าเนินคดีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคคลที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 26 
ลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ถ้าหากละเลยจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 120 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี จึงเป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวัง ขณะเดียวกัน การหาเสียงต้องหาเสียงด้วยความ
สุจริต อย่าใส่ร้ายป้ายสี อย่าน าสถาบันมาหาเสียง. – ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-801161  
  

https://tna.mcot.net/politics-801161
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วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.01 น. 
'ฐิติเชฏฐ์' เตือน! ใครซื้อเสียง – ใส่ร้ายป้ายสี 'เลือกตั้ง อบต.' เจอเอาผิดแน่ 
 

 
 

"ฐิติเชฏฐ์"ตรวจความพร้อมก่อนเปิดรับสมัคร อบต.พรุ่งนี้ เตือนงานนี้ใครซื้อเสียง-ใส่ร้ายป้ายสี เจอเอาผิดแน่ 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายฐิติเชฏฐ์ นุฏนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วม

สังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ อบต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ว่า กกต.ขอฝากประชาชนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะ
จ าเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนเข้ามาท าหน้าที่ 

"ส าหรับการเปิดรับสมัครซึ่งจะเริ่มในวันที่ 11 ตุลาคมนั้น หากบุคคลใดมีความเสี่ยงสูงทาง กกต.ก็ได้จัดเตรียม
สถานที่รองรับเพ่ือให้กรอกใบสมัครและช าระเงินค่าสมัคร ดังนั้น จะเห็นว่าการเลือกตั้งท่ามกลางโควิด กกต.ได้เตรียม
ความพร้อมจัดการเลือกตั้งด้วยความระมัดระวัง อยู่ในความดูแลของ ศบค." 

นายฐิติเชฏฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในครั้งนี้ ขอย้ าว่า กกต.เอาจริง ซึ่งการด าเนินคดีที่ผ่าน
มาก็ด าเนินการอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องร้องเรียนถ้าหากมีการน าความเท็จมาร้องเรียนบุคคลอ่ืนต่อ กกต.ทาง กกต.ก็จะ
ด าเนินคดีด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคคลที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 26 ลักษณะตามที่
กฎหมายก าหนด ถ้าหากละเลยจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 120 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี จึงเป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวัง ขณะเดียวกันการหาเสียงต้องหาเสียงด้วยความสุจริต อย่าใส่ร้าย
ป้ายสี อย่าน าสถาบันมาหาเสียง 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607921  
 
 

https://www.naewna.com/politic/607921
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10 ต.ค. 2564 เวลา 18:31 น. 
กกต. เตรียมพร้อมเลือก อบต. ทั่ว ปท. เตือนเลี่ยงปมเสี่ยงผิดกฎหมาย 
 

 
 
กกต.เตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกฯ-อบต.ทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรการโควิด "ฐิติเชฏฐ์" เตือนผู้สมัครเร่ง
ตรวจสอบคุณสมบัติ-ลุยเอาผิดซื้อสิทธิขายเสียง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดรับ
สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต. ) ว่า ส าหรับการเปิดรับสมัคร
สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนต าบลและนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบล ซึ่ งจะมีขึ้ นระหว่ า งวั นที่   
11 - 15 ต.ค. 

ขณะนี้ภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าพ้ืนที่ใดพบปัญหาหรืออุปสรรคใด 
ซึ่งตนได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ตนมีความเป็นห่วงในส่วนผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ว่าจะมีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมาลงสมัคร จึงอยากย้ าเตือนว่าขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย เพราะไม่อยากให้เป็นเรื่อง
หรือคดีความ อยากให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย 

อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.ที่จะมีการเลือกตั้งนั้น อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน
ให้มากๆ อย่านอนหลับทับสิทธิ หากมีเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ก็สามารถยื่นแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ แต่ถ้าไม่ไป
ใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุก็จะเสียสิทธิหลายอย่าง 

ด้ารนายฐิติเชฏฐ์ นุฏนาฎ กกต. กล่าวว่า กกต.ขอฝากประชาชนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะจ าเป็นต้องมีตัวแทนของ
ประชาชนเข้ามาท าหน้าที่ 

"ส าหรับการเปิดรับสมัครซึ่งจะเริ่มในวันที่ 11 ต.ค.นั้น หากบุคคลใดมีความเสี่ยงสูงทาง กกต.ก็ได้จัดเตรียม
สถานที่รองรับเพื่อให้กรอกใบสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 

ดังนั้น จะเห็นว่าการเลือกตั้งท่ามกลางโควิด กกต.ได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งด้วยความระมัดระวัง อยู่
ในความดูแลของ ศบค." 
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ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในครั้งนี้ ขอย้ าว่า กกต.เอาจริง ซึ่งการด าเนินคดีที่ผ่านมาก็ด าเนินการอย่างจริงจัง 
ส่วนเรื่องร้องเรียนถ้าหากมีการน าความเท็จมาร้องเรียนบุคคลอ่ืนต่อ กกต.ทาง กกต.ก็จะด าเนินคดีด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคคลที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 26 ลักษณะตามที่
กฎหมายก าหนด ถ้าหากละเลยจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 120 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 

จึงเป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวัง ขณะเดียวกันการหาเสียงต้องหาเสียงด้วยความสุจริต อย่าใส่ร้ายป้ายสี อย่าน า
สถาบันมาหาเสียง 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/965034  
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10 ต.ค. 2564 18:40    
กกต. เช็คความพร้อมก่อนเปิดรับสมัคร อบต. พรุ่งนี้ จัดที่แยกกลุ่มเสี่ยงโควิด ขู่ฟันซื้อเสียง-ใส่ร้าย 
 

 
 
กกต. ร่วมสังเกตการณ์ตรวจความพร้อมก่อนเปิดรับสมัครอบต.พรุ่งนี้ ยัน จัดสถานที่แยกเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโควิด 
เตือนใครซื้อเสียง-ใส่ร้ายป้ายสี เจอเอาผิดแน่ 

วันนี้ (10ต.ค.) นายฐิติเชฏฐ์ นุฏนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมสังเกตการณ์การ
เตรียมความพร้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)ท่ีอบต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ว่า กกต.ขอฝากประชาชนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะจ าเป็นต้องมีตัวแทนของ
ประชาชนเข้ามาท าหน้าที่ ส าหรับการเปิดรับสมัครซึ่งจะเริ่มในวันที่ 11 ตุลาคมนั้น หากบุคคลใดมีความเสี่ยงสูงทาง
กกต.ก็ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับเพื่อให้กรอกใบสมัครและช าระเงินค่าสมัคร ดังนั้นจะเห็นว่าการเลือกตั้งท่ามกลางโควิด 
กกต.ได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งด้วยความระมัดระวัง อยู่ในความดูแลของศบค 

นายฐิติเชฏฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในครั้งนี้ ขอย้ าว่ากกต.เอาจริง ซึ่งการด าเนินคดีที่ผ่าน
มาก็ด าเนินการอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องร้องเรียนถ้าหากมีการน าความเท็จมาร้องเรียนบุคคลอ่ืนต่อกกต.ทางกกต.ก็จะ
ด าเนินคดีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคคลที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 26 
ลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ถ้าหากละเลยจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 120 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี จึงเป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวัง ขณะเดียวกันการหาเสียงต้องหาเสียงด้วยความ
สุจริต อย่าใส่ร้ายป้ายสี อย่าน าสถาบันมาหาเสียง 
 
อ้างอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9640000100449  
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000100449
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7HD ร้อนออนไลน์ 

วันที่ 10 ต.ค. 2564 
กกต. ลงพ้ืนที่ภูเก็ต ตรวจความพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง อบต. พรุ่งนี้วันแรก 
 

 
 

วันนี้ (10 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิและนายก อบต.ก่อนจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ไปจนถึง
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้  

โดยนายฐิติเชฏฐ์ เชื่อว่าการแข่งขันในจังหวัดภูเก็ตไม่รุนแรง เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครเดิม อีกทั้ง กกต.
ท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว และได้พูดคุยกับว่าที่ผู้สมัครไปบ้างแล้ว ว่าขอให้การเลือกตั้งครั้ งนี้สุจริต โปร่งใส 
อย่าได้มีเรื่องร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งกัน เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากว่าที่ผู้สมัครเป็นอย่างดี   ขณะเดียวกัน กกต. 
ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิในรอบ 8 ปี เพ่ือเลือกตัวแทนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะ ให้กับ
หมู่บ้านและต าบล สร้างความเจริญให้กับพ้ืนที่ 

นายฐิติเชฏฐ์ ยังกล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยืนยันว่า ทุกคนจะสามารถใช้
สิทธิเลือกตั้งได้ หากมีความเสี่ยงก็จะจัดคู่หาพิเศษไว้ให้ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาผู้ที่มาเลือกตั้ง พร้อมย้ าด้วย
ว่า ทุกคนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด เพราะหากยังฝ่าฝืน จะมีโทษ
ทั้งจ าและปรับ รวมถึงตัดสิทธิการเลือกตั้งด้วย 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/520994  
 
  

https://news.ch7.com/label/7HD%20%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://news.ch7.com/detail/520994


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

38 

 

 

 
10 ต.ค. 2564  
กกต. ลงพ้ืนที่ภูเก็ต สังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมในการรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 
กรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ภูเก็ต สังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนเปิดรับสมัคร 11 -15 ต.ค.นี้ 

วันนี้ (10 ต.ค.64) ดร.ฐิติ เชฏฐ์  นุชนาฏ  กรรมการการเลือกตั้ ง  พร้อมคณะ เดินทางลงพ้ืนที่  อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสะป า”มงคลวิทยา” ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร
เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ของพ้ืนที่ต าบลเกาะแก้ว หนึ่งใน
สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง อบต.ในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เพ่ือสังเกตการณ์ และตรวจความพร้อมของคณะกรรมการ รวม
ไปถึ งสถานที่ ให้ มี ก ารบริ หารอย่ า ง เป็ นระบบในสถานการณ์ โ ควิ ด  -19 และ เ พ่ือ ให้ เป็ น ไปด้ ว ยคว าม
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม โดยมี นายนิพนธ์ โภคบุตร รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ส านักงาน กกต.จังหวัดภูเก็ต, นาง
ประนอม แก้วปราง ผอ.การเลือกตั้งประจ า อบต.เกาะแก้ว และเจ้าหน้าที่รับสมัครเลือกตั้ง ร่วมต้อนรับพร้อมสาธิต
วิธีการรับสมัครเลือกตั้ง โดยพ้ืนที่ของ อบต.เกาะแก้ว มีจ านวนประชากรทั้งหมด 17,083 คน มีสิทธิเลือกตั้ง
จ านวน 12,628 คน แบ่งเขตเลือกตั้ง 7 เขต, 18 หน่วยเลือกตั้ง  

ส าหรับขั้นตอนการรับสมัคร ในวันพรุ่งนี้ (11 ต.ค.64) จะต้องเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง จะต้องการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมกับสวม
ถุงมือที่มีการเตรียมไว้ให้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลงทะเบียนเวลา การตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน บันทึก
ถ้อยค าผู้สมัคร การช าระเงิน และการออกใบรับสมัคร ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องใส่ face shield สวม
หน้ากากอนามัย และสวมทุกมือด้วย และครั้งนี้ทาง กกต.ได้มีการจัดพ้ืนที่พิเศษเป็นจุดบริการ ส าหรับผู้สมัครที่อุณหภูมิ
ร่างกายสูง หรือถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค โดยเป็นจุดที่มีการบริการครบทุกขั้นตอน ซึ่งผู้ที่ถูกกักตัวจะต้องได้รับ
อนุญาตจากกรมควบคุมโรคก่อนเท่านั้นจึงจะเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้  

 

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2564/10/10/4c10b305ffed2aa838245704bd359217_small.jpg
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ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ส าหรับการเลือกตั้ง อบต.ในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต น่าจะ
ไม่มีรุนแรงมากนัก เนื่องจากผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลเดิมที่เคยลงสมัครมาแล้ว  และ
ทาง กกต.ท้องถิ่น มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยมีการน าผู้จะลงสมัครทั้งหมดมาประชุมหารือกัน ให้การ
เลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส อย่าได้มีเรื่องร้องเรียนกลั่นแกล้งกัน ซึ่งน่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากผู้สมัคร...ส่วนหากมีการซื้อสิทธิการเสียง ต้องบอกว่า กกต.เอาจริง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเอาผิดด าเนินคดีกับบุคคล
กลุ่มดังกล่าวอย่างจริงจัง ส่วนการร้องเรียน หากมีการน าความอันเป็นเท็จมาร้องบุคคลอ่ืน กกต.จะด าเนินคดีตาม
กฎหมายด้วย  

ส าหรับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เน้นย้ าว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 26 ลักษณะให้
ครบถ้วน หากละเลยจะมีความผิดตามกฎหมายในมาตรา 120 จะต้องได้รับโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้ง
แต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท และจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211010180121278  
 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211010180121278
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11 ตุลาคม 2564 11:22 น.   
"ฐิติเชฏฐ์" น าคณะ กกต. ตรวจเยี่ยมรับสมัคร อบต. ที่ภูเก็ต พร้อมให้ก าลังใจ จนท. 
 

 
 

วันที่ 11 ต.ค.64 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการและคณะ 
เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เปิดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 11 - 15 ต.ค.64 ณ สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาและนายก อบต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต อบต.เทพ
กระษัตรี อบต.ไม้ขาว และ อบต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ตการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการสังเกตการณ์และให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าที่รับสมัครในการรับสมัครสมาชิกสภาและนายก อบต. ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

ในการนี้ มีนายนิพนธ์ โภคบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภู เก็ต 
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภูเก็ต นางทัศนียา ศรีรัตนประ
พันธ์ ผู้อ านวยการการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 3 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้ขาว ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสาคู ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมสรุปรายงานการรับสมัครเลือกตั้งดังกล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/287999  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/287999
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211011/6f63d8c8abcea1406ddae8bfa5ae8838197ed4c8fe127bac0387d0d73faec23b.jpg?itok=0mog8Fho
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 06:49 น. 
เลือกตั้ง อบต. รับสมัครวันแรก เช็กทุกเงื่อนไขท่ีนี่! 
 

 
 
เริ่มวันนี้-15 ตุลาคม 2564 รับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรก ในการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตั้งแต่วันนี้  -15 ตุลาคม 2564 โดยจะมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
คุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้ง 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 49 และมาตรา 51 ได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและการยื่นหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครไว้ ดังนี้ 
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
ส าหรับผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

ส าหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อม
ทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ประกอบด้วย 
หลักฐานและเอกสารประกองการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร ตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
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ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
ใบรับรองแพทย์ 
หลักฐานการศึกษา 

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้
เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 ผู้ที่
จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอคัดส าเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่ส านักงาน
สรรพากรเขตพ้ืนที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

หลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และ พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง 

ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1,000 บาท นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
2,500 บาท อย่างไรก็ตาม การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร มีโทษ
ตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามใน
การสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
แนวปฏิบัติ 5 ข้อ รับสมัครเลือกตั้ง อบต. 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนการ
จัดการเลือกตั้ง และประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับขณะนี้เกิด
อุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่หลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าว ส านักงานจึง
ก าหนดมาตรการและแนวทางเพ่ิมเติม เพ่ือให้ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดประสานการปฏิบัติกับ กกต.ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลและผู้อ านวยการ การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1.การก าหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร / 1 คน ตามจ านวน
เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมด สถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจ้าหน้าที่ท า
ความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ า ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
และจะต้องจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัคร
กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย 1.5 เมตร 
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2.จ ากัดจ านวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก โดยให้
ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจ านวนเกินกว่า 2 คน ให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมีสื่อมวลชนหรือ
ผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง 
3. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน (อสม.) ท าหน้าที่คัดกรองและก าหนดให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้า
สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด 
4.ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย สวม face shield 
และถุงมือยาง เพ่ือลดการแพร่เชื้อ 
5.การจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วย
วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ซึ่งต้องไม่
ขัดต่อตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง
รายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยก
ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพ่ือด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

ส่วนกรณีประสบปัญหาอุทกภัย ในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการรับ
สมัครได้โดยสะดวก กรณีมีความจ าเป็นและเพ่ือความปลอดภัยอาจก าหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่อยู่ภายในเขตอ าเภอได้ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-778645  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-778645
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11 ต.ค. 2564 06:55 น. 
ปี่กลองเชิด! เลือกตั้ง อบต. 5.3 พันแห่ง เดิมพันสนามเล็กปูทางสู่สนามใหญ่ 
 

 
 
ปี่กลองเชิด! เลือกตั้ง อบต. 5.3 พันแห่งทั่วประเทศ รอบ 8 ปี ดีเดย์เปิดรับสมัครวันนี้ 11-15 ต.ค. 64 เข้าคูหา กา
บัตร 28 พ.ย.-12 ธ.ค. ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ผสมกับวิกฤติน้ าท่วม 

จากนี้ต้องจับตาการเลือกตั้งท้องถิ่นกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศ
พร้อมจัดการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 5,300 แห่ง ในวันที่ 28 พ.ย. 2564 นี้ โดยก าหนดให้ช่วง
ระหว่าง 11-15 ต.ค.นี้ เป็นวันเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 

แน่นอนใครๆ ก็รู้ว่า หากพรรคการเมืองไหนสามารถยึดหัวหาดในสนามเล็ก ซึ่งมีหน่วยยิบย่อยลงไปถึงระดับ
หมู่บ้านได้มากเท่าไร ย่อมส่งผลไปสู่การตั้งเป้าปูทางยึดหัวหาดการเลือกตั้งสนามใหญ่ระดับประเทศได้มากเท่านั้น  

ช่วงนี้จึงเห็นความเคลื่อนไหวของเหล่าพรรคการเมืองชนิดถี่ยิบในการแข่งกันลงพ้ืนที่ ซึ่งปฏิเสธยากว่า ไม่ได้หา
เสียง ยิ่งช่วงนี้มีสถานการณ์วิกฤติ 2 อย่างเข้ามาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ทั้งโควิด-19 และสถานการณ์น้ าท่วม  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กล่าวว่า ได้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) วาระการพิจารณาจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย ครม.เห็นชอบจัดการเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่งก่อน และ กกต.ได้
ออกประกาศและระเบียบที่เก่ียวข้องในการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2562 

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และช่วงวันเลือกตั้ งจะเป็นช่วงระหว่าง 28 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยเสนอเลือกตั้ง อบต. ตามกระบวนการ กกต.จะรอหนังสือแจ้งจาก ครม.อย่างเป็นทางการ ก่อนจะนัด
ประชุม กกต.เพื่อประกาศวันเลือกตั้งต่อไป 

ส่วนข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์โควิด-19 นั้น จะเป็นการจัดเลือกตั้งภายใต้รูปแบบนิว นอร์มอล เข้มงวด
มาตรการป้องกันโควิด-19 หากสถานการณ์ระบาดหนักในช่วงก าหนดวันเลือกตั้ง ก็สามารถที่จะเลื่อนได้ตามกรอบ
กฎหมายที่ก าหนดเปิดช่องทางไว้ 

จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 1 คน 
โดยก าหนดเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่ หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน และรวมกันแล้วมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีก าหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

หาก อบต.ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วย
สมาชิก (ส.อบต.) จ านวน 6 คน โดย 
- ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. 6 คน 
- ถ้ามี 2 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
- ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
- ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อน แล้วเพ่ิมให้เขตเลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎรมากที่สุด 2 
เขตเลือกตั้งแรก เขตเลือกตั้งละ 1 คน 
- ถ้ามี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน และเพ่ิมให้เขตเลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎรมากที่สุดอีก 1 คน 

และก าหนดให้มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน  1 คน โดยใช้เขตต าบลเป็นเขต
เลือกตั้ง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณี
ด ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 ปี ก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเม่ือได้ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ ติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีก
เมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันพ้นต าแหน่ง 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 49 และ
มาตรา 50 ประกอบพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 มาตรา 47 ทวิ และ 58/1 ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
2. ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ส าหรับผู้มี
สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรบริหารส่วนต าบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
4. ส าหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 
1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
2. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3. เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ 
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4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช (2) อยู่
ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดหรือไม่ และ (4) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 
6. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถกูคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
7. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
9. เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้อง
ค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
10. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตน าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันใน
ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
11. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
12. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็น
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
16. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
17. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่า
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ อ านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
18. ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค า
พิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
19. เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
20. อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 42 หรือตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอน สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
23. เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
สัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน ระหว่างกัน และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่
และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
และ 26. ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
การสมัครรับเลือกตั้ง 

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมทั้งหลักฐานการสมัคร
และค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้ 
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จ านวนตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
5. ใบรับรองแพทย ์
6. หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสีย
ภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2    
ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดส าเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี (2561, 2562, 2563) 
ได้ที่ส านักงานสรรพากรเขตพ้ืนที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง 
1. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 1,000 บาท 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2,500 บาท 
ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร มีโทษตามมาตรา 120 ที่
บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง 
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
4. และคุณสมบัติอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 
1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
5. มีลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) 
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน เช่น บัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับข่ี หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)ฯลฯ 

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องด าเนินการเตรียมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ์ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือ
ที่ว่าการอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 
2. การเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มี
รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่
จริง ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้าน
และบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 
 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 
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ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลข
ประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วัน
เลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 
- มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 
- เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 
- เป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 
- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
- มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
- ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
- มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่ กกต.ก าหนด 

กรณีท่ีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ 
 หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิ์ ดังนี้ 
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
6. ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภา
ท้องถิ่นการถูกจ ากัดสิทธิ์ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
1. ตรวจสอบรายชื่อ และล าดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนแสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานที่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์
ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 
3. รับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตร
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ท าเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย ดังนี้ บัตรเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลือกผู้สมัคร
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ไม่เกินจ านวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัคร
ผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง 
5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง น าบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 
 เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
การกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นห้ามมิให้ 
- ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน ผู้ใดจงใจกระท า
ด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจาก กปน. ช ารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าด้วยประการ
ใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 
- ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง 
- ผู้ใดเล่น หรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อัน
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
- ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 
- ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง 
- ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือลงคะแนนเลือก
หรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
- ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือ
เพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 
- ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่
เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ. 

จับตา 28 พ.ย.2564 วันเลือกตั้ง อบต.5.3 พันแห่งทั่วประเทศ เชื่อแน่ว่า ผลลัพธ์ของมันจะเป็นตัวบ่งชี้อนาคต
ที่ก าลังเข้าใกล้เวลามาทุกชั่วขณะ  
ใครจะเป็นผู้ชนะเลือกตั้ง อบต.? ประเดิมยึดหัวหาดการเมืองสนามเล็กลงไปถึงระดับ หมู่บ้าน เพ่ือปูทางไปสู่การเมืองใน
สนามใหญ่ งานนี้ใครชนะได้ จะยิ่งสร้างความมั่นใจเพ่ิมข้ึนอีกอักโข แน่! 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2215880  
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 08:43 น. 
เริ่มแล้ววันนี้ สมัครชิง ‘ส.อบต.-นายก อบต.’ 5.3 พันแห่งทั่ว ปท. คาดสู้กันเดือด 
 

 
 
เริ่มแล้ววันนี้ สมัครชิง ‘ส.อบต.-นายก อบต.’ 5.3 พันแห่งทั่ว ปท. คาดสู้กันเดือด 

วันที่ 11 ตุลาคม เป็นวันแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภา อบต.กว่า 5.3 พันแห่งทั่วประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 
ตุลาคม จากนั้น วันที่ 22 ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่ 2 พฤศจิกายน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พฤศจิกายน วันสุดท้ายการยื่นค าร้องคัดค้าน
การรับสมัคร วันที่ 12 พฤศจิกายน วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่ 17 พฤศจิกายน วันสุดท้ายเพ่ิมชื่อ ถอน
ชื่อ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) และวันที่ 28 
พฤศจิกายน เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ทั่วประเทศ 

นายช านาญ จันทร์เรือง ผู้บริหารคณะก้าวหน้า กล่าวว่า คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครนายกและสมาชิกสภา อบต. 
ทั่วประเทศ 48 จังหวัด รวม 205 แห่ง เป็นภาคเหนือ 23 แห่ง ภาคใต้ 29 แห่ง ภาคใต้ 29 แห่ง ภาคกลาง 35 แห่ง ภาค
อีสาน 118 แห่ง หลังรับสมัคร นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล พร้อมแกนน าคณะก้าวหน้าจะลงพ้ืนที่
ให้ก าลังใจผู้สมัครดังกล่าว พร้อมพบปะประชาชน เพ่ือรับฟังปัญหาเสนอแนะพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับคณะ
ก้าวหน้า แต่ไม่ขึ้นเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัคร 

นายบูฆอรี ยีหมะ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กล่าวว่า ระยะเวลาที่ว่างเว้นการเลือกตั้ง อบต.มายาวนานเกือบ 10 ปี น่าจะมีผลกับความรู้สึกของประชาชนที่จะไปใช้
สิทธิ การเลือกตั้งที่เว้นวรรคมานานน่าจะมีผลในทางบวกในแง่ของบรรยากาศที่คึกคัก โดยเฉพาะใน อบต.ที่ให้ปลัด
รักษาการแทนโดยไม่มีนายก อบต.ที่มาจากการเลือกตั้ง ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการเลือกตัวแทนที่ค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนมากกว่าการท างานประจ า 

“จึงเป็นสัญญาณว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความคึกคักอย่างมาก ผู้ที่เป็นอดีตนายก อบต. จ านวนมากก็ไม่แน่ว่า
จะรักษาต าแหน่งเดิมไว้ได้หรือไม่ ผลการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาพบว่ามีพลิกล็อก มีการล้มช้าง ผู้สมัครคนดังระดับบิ๊
กเนม หลายพ้ืนที่สอบตก ดังนั้นการเลือกตั้ง อบต.ปรากฏการณ์ก็ไม่น่าจะแตกต่างกัน เพราะช่วงที่ว่างเว้นการเลือกตั้ง
มานาน มีสิ่งที่สังเกตได้ว่านายก อบต.บางพ้ืนที่มีภาวะเฉื่อย ท างานในลักษณะงานประจ า ไร้ นโยบายใหม่ๆ จึงท าให้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%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%87-1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

52 

 

ประชาชนรู้สึกว่าน่าจะลองตัวเลือกใหม่ ผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีประสบการณ์อาสาเข้ามาท าหน้าที่ และการเลือกตั้งที่มีพร้อม
กันทุกจังหวัดทั่วประเทศถือว่าเป็นสีสันใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” นายบูฆอรีกล่าว 

นายฉลองฤทธิ์ ศรีสูงเนิน รองผู้อ านวยการ กกต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ผู้ที่จะสมัครสมาชิก อบต.หรือ
นายก อบต. หากมีรายชื่อเป็นผู้เสี่ยงสูงว่าจะติดเชื้อโควิด ถูกสั่งกักตัว 14 วัน โดยพ้นก าหนดกักตัวเกินวันที่ 15 ตุลาคม
นี้ ยืนยันว่าไม่สามารถยื่นสมัครได้ 

นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ประธานมูลนิธิปลัด อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ กกต.จ ากัดสิทธิผู้ถูกกัก
ตัว 14 วันไม่ให้ไปสมัครรับเลือกตั้ง อาจมีการฟ้องร้องในภายหลัง เพราะการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสิทธิโดยชอบใน
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น กกต.ควรหาวิธีอ านวยความสะดวกให้ผู้สมัครมากกว่าการใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อจ ากัดสิทธิไม่ให้ไป
สมัคร เนื่องจากผลการตรวจเชื้อหลังกักตัว 14 วันของว่าที่ผู้สมัครบางรายอาจมีผลตรวจเป็นลบ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2984552  
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11 ตุลาคม 2564 10:09 น. 
ประเดิมวันแรก! ศรีสะเกษคึกคัก แห่สมัคร ‘นายก อบต.-ส.อบต.’ หลังเว้นวรรคมานาน 
ประเดิมวันแรก! เปิดรับสมัคร นายก อบต.-ส.อบต. ทั่วประเทศ ศรีสะเกษ สุดคึกคัก แห่สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง
เว้นวรรคมานาน 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ส.อบต.) และ นายก อบต. ทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งที่ จ.ศรีสะเกษ หลายพ้ืนที่ ผู้สมัครทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แห่
เดินทางมารอสมัครแต่เช้ามืด โดยเฉพาะหอประชุม อบต.ส าโรง อ.อุทุมพรพิสัย นายประวิทย์ จารุรัชกุล หรือ นายกเฮง 
อดีตนายก อบต.ส าโรง หลายสมัย น าคณะ มาสมัครแต่เช้ามืด ได้หมายเลข 1   

ทั้งนี้ ก่อนการสมัคร ได้น าพวงมาลัยดอกดาวเรืองมากราบไหว้ขอพรศาลพระภูมิภายใน อบต.ส าโรง เพ่ือความ
เป็นสิริมงคล พร้อมระบุพร้อมท าหน้าที่สานต่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่นใจพ่ีน้องประชาชนชาว ต.
ส าโรง ทั้ง 17 หมู่บ้าน จะให้โอกาสกลับมาบริหารงานสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/362425/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/362425/
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11 ต.ค. 2564 เวลา 10:25 น. 
เชียงใหม่ รับสมัคร นายก อบต. วันแรกเงียบเหงา 
เปิดฉากรับสมัคร นายก อบต. - ส.อบต.ในพื้นที่เชียงใหม่วันแรก เงียบเหงา - อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม มีผู้สมัครแค่
รายเดียว ผอ.กกต.เชียงใหม่ เน้นย้ าจับตาการทุจริตอย่างเข้มงวด ก าชับข้าราชการในพื้นที่หากพบว่าช่วยเหลือ
ผู้สมัคร โดนด าเนินคดีทันที 

 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้มีการจัดเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ 28 พ.ย. 64 ท าให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มีการประกาศสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่วันที่ 
11-15 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพ้ืนทีส่ ารวจบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภา
องค์ ก า รบริ ห า รส่ ว นต าบล  ที่ ส า นั ก ง านองค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ วน ต า บลดอนแก้ ว  ต . ดอนแก้ ว  อ . แม่ ริ ม  
จ.เชียงใหม่ โดยมีนายนพดล สุยะ ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ มาสังเกตุการสมัครรับ
เลือกตั้ง ส าหรับพ้ืนที่ต าบลดอนแก้วมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดประมาณ 13,000 คน จากประชากร
ทั้งหมดประมาณ 16,000 คน 

โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาไม่คึกคัก เนื่องจากว่าเป็นแรกของการรับสมัคร และมีฝนตกโปรย
ปรายลงมา แต่มีผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มาสมัครกันอย่างตอ่เนื่อง ขณะทีผู่้สมัครรับเลือกตั้งลงชิง
ต าแหน่งนายองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีเพียงคนเดียวคือนายสุนันต์ ปัญญานาม ส่วนเจ้าของต าแหน่งเดิมคือ
นายนพดล ณ เชียงใหม่ เตรียมจะมาสมัครรับเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้(12 ต.ค.) 

นายนพดล สุยะ ผอ.กกต.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 89 อบต. จาก 23 อ าเภอ มี 2 
อ าเภอที่ไม่มี อบต.คือ สารภีและสันทราย เนื่องจากว่าได้ยกระดับเป็นเทศบาลต าบลทั้งหมดแล้ว และในครั้งนี้การรับ
สมัครเลือกตั้งของอบต. จะมีความแตกต่างจากทุกครั้งเนื่องจากว่า ในแต่ละอบต.จะลดสมาชิกสภาลง จากเดิมทีหมู่บ้าน
ละ 2 คน เหลือเพียงหมู่บ้านละ 1 คน แต่ต้องมีสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 6 คน ในกรณีที่ต าบลไหนมีหมู่บ้านไม่ถึง 6 
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หมู่บ้าน จะต้องมีการเพ่ิมในหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดเป็น 2 คน เพ่ือให้สมาชิกสภาครบตามกฎหมาย อาจท าให้
การเลือกตั้งครั้งนี้มีความดุเดือดมากขึ้น 

โดยขณะนี้ได้สั่งการมห้มีการจับตาและตรวจสอบการท าทุจริตการเลือกตั้ง ตั้งแต่รับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง 
โดยเฉพาะข้าราชการในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนๆ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เอ้ือ
ประโยชน์หรือช่วยเหลือผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง หากพบว่ามีการช่วยเหลือให้ทุจริตการเลือกตั้ง จะมีการแจ้งความด าเนิน
คดีตามกฏหมายทันที เนื่องจากว่ามีกฏหมายการเลือกตั้งระบุชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนการป้องกันการทุจริตอ่ืนๆ เช่นการซื้อ
สิทธิ์ขายเสียง ทางคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือถึงฝ่ายปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอ
ความร่วมมือท างานแบบบูรณาการในการตรวจจับการทุจริตการเลือกตั้ง และทางกกต.จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วลง
ตรวจสอบทันทีหากได้รับการร้องเรียน เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/965094  
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11 ต.ค. 2564-11:24 น. 
โคราชคึก! สมัคร นายก-ส.อบต.วันแรก ผู้สมัครฟัดกันนัว ร้องขาดคุณสมบัติ 

 
 
โคราชคึกคัก สมัครนายก และ สมาชิกอบต. วันแรก กองเชียร์แห่มาให้ก าลังใจเพียบ ผู้สมัครฟัดกันนัว  
ร้อง กกต.อีกฝ่ายถูก ป.ป.ช.ชี้มูลขาดคุณสมบัติ 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2564 ที่หน้าส านักงาน อบต.หนองบัวศาลา ริมถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 
หนองบัวศาลา วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีกองเชียร์มาให้ก าลังใจผู้สมัครจ านวนมาก มีผู้ยื่นใบสมัคร นายก อบต.
หนองบัวศาลา 3 คน ประกอบด้วย ร.ต.ต.ดร.พลกฤต สงวนศักดิ์ นายจ าเริญ เปล้ากระโทก และ น.ส.สดใส ศูนย์ส าโรง 

เมื่อถึงเวลา 08.30 น. กกต.อบต.หนองบัวศาลา ได้จับฉลากล าดับการยื่นใบสมัครของผู้สมัคร นายก และส.
อบต. เพื่อก าหนดเบอร์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. 2564 

ขณะเดียวกัน มีผู้สมัครบางรายเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนกับ กกต.อบต.หนองบัวศาลา เพ่ือให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของอดีตนายก อบต.หนองบัวศาลาคนบางคน จากกรณีถูกป.ป.ช. ชี้มูลความผิดการทุจริตใช้งบประมาณด้วย 

ส่วนบรรยากาศการรับสมัครที่ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง กกต.อบต.ท่าลาด ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีรด
น้ ามนต์และให้พร กับว่าที่ผู้สมัครทุกคน เพ่ือความเป็นสิริมงคล นับเป็นแห่งแรกของจังหวัดที่นิมนต์พระมาปะพรม
น้ ามนต์ และให้พรผู้สมัคร 

ส่วนขั้นตอนต่างๆ ได้ให้ผู้สมัคร นายก อบต.ที่มาพร้อมกัน ตกลงกันเองว่า ใครจะเป็นคนยื่นเอกสารสมัครนายก
ฯ เป็นคนแรก แต่ผู้สมัครนายกทั้ง 2 คน คือนายเจริญศรี วนไธสง และ นายด ารงศักดิ์ นันอุมาลี ไม่สามารถตกลงกันได้ 
กกต. จึงให้ทั้งสองคนจับฉลาก เพ่ือเลือกเบอร์ยื่นใบสมัคร จะได้ใช้หาเสียงหลัง กกต.รับรองการรับสมัครแล้ว ทั้งนี้ อบต.
ท่าลาด มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6669727  
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10 ตุลาคม 2564 14:56 น. 
‘ปชป. ‘ขอบคุณปชช.แห่สมัครสมาชิกพรรคเพียบ 
‘ราเมศ’เผยปชช.สมัครสมาชิกปชป.มากสุด ลุยตั้งตัวแทน-สาขาเต็มพ้ืนที่รองรับเลือกตั้ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีรายงานข่าวที่ระบุถึงการ
ตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยัง
ด าเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด พบว่า มีจ านวน 83 พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด 312 ราย   

นายราเมศ กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  เพ่ือเข้ามามีส่วน
ร่วมกับพรรค จนท าให้ พรรคมีจ านวนสมาชิกพรรคมากเป็นล าดับที่  1 จากพรรคการเมืองทั้งหมด 83 พรรค
การเมือง และข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยคือ พรรคมีสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดประจ าเขต
เลือกตั้ง มากที่สุดรวมเป็นจ านวน 330 เขต เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการท างานรับใช้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ พรรคอยากให้
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ความส าคัญของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ต้องการแค่จ านวนสมาชิกพรรคที่มากขึ้น แต่
อยากให้ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของพรรค การ
ร่วมในการก าหนดนโยบาย 

นายราเมศ กล่าวอีกว่าว่า นายจุรินทร์ ยังคงเดินหน้าให้บุคลากรของพรรคเดินหน้าหาสมาชิกเพ่ือร่วมงานกับ
พรรคให้ได้มากที่สุด จึงขอเชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคโดยการสมัครสมาชิกพรรค  ที่ส านักงานใหญ่ ผ่าน
ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด สาขา และ ส.ส. อดีต ส.ส.ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมเป็นเจ้าของพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมสร้าง
พรรคด้วยกัน 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/361167/  
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วันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 16:56 น. 
หน. พรรคก้าวไกลประกาศพร้อมสู้จังหวัดภาคตะวันออก บอกกติกาเลือกตั้งใหม่ก็พร้อม ดันพรรคเป็นสถาบัน
การเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ห้องประชุมโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม อ.เขาสมิง จ.ตราด นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรคก้าวไกล พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ประกอบด้วย นายวุฒินันท์ บุญชู จ.สมุทรปราการ ,นายธีรชัย 
พันธุมาศ,นางศิริกัญญา ตันสกุล ,นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล นายสุรเชษ ปลิณวงค์วุฒิ และนางวรรณิภา ไม้สน 

ร่วมเวที  “หัวหน้าพรรคก้าวไกลร่วมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ” ที่นายศักดินัย นุ่มหนู  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตราด เป็นผู้จัดขึ้นโดยมีภาคเอกชนหลักของจังหวัดตราดประกอบด้วย นายสัคศิ ษฎ์  
มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด ,นายวุฒิพงษ์ รัตนมนต์ ประธานหอการค้า จ.ตราด ,นายพิพัฒน์ 
ฤกษ์สหกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เขต 2 นายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานสภาการเกษตรจ.ตราด นาย
สมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งเเวดล้อมจ.ตราด นายณรงค์ ชัยศิริ นายกสมาคมประมงจ.
ตราด เป็นต้น ร่วมพร้อมเอกชนเข้าร่วมกว่า 30 คน 

ก่อนเข้าร่วมเวที นายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าถึงการเดินทางมายัง 3 จังหวัดในภาคตะวันออกว่า การเดินทางมา 3 
จังหวัดในภาคตะวันออกครั้งนี้มาด้วยหมวกหลายใบ ใบหนึ่งก็คือ ในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาของพรรคอนาคตใหม่ได้รับ
ก า ร ไ ว้ ว า ง ใ จ จ าก พ่ี น้ อ งป ร ะช าชนมากทั้ ง ป ร า จี นบุ รี  ,ร ะยอ งแ พ้ ไปนิ ด เ ดี ย ว  จั นทบุ รี ไ ด้ ทั้ ง  3 เ ขต  
จ.ตราดได้ 1 เขตซึ่งการเดินทางมาก็เพ่ือท างานการเมืองที่ต่อเนื่อง และต้องการรับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่เพ่ือน าไปแก้ไข ทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตร การท่องเที่ยว หรือปัญหาโควิด-19 สถานการณ์ที่น่าห่วงและต้อง
ท าไปแก้ไขก็คือสถานการณ์โควิด-19 ที่ จ.ปราจีนบุรี และจันทบุรีที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 20% หรือ 450 คน ซึ่งทุบสถิติ ตราด 
8% ซึ่งยังโชคดี ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การแก้ปัญหาในพ้ืนทีทยังมีปัญหา เพราะส่วนกลางไม่เข้ามาสนับสนุนในท้องถิ่น 
รวมทั้งงบประมาณไม่มีหรือมีน้อย จึงต้องเร่งด าเนินการแก้ไข 

“อีกด้านหนึ่งคือ ได้มีการพบปะพูดคุยกับว่าที่ผู้สมัครของพรรค สมาชิกพรรค และผู้สนใจการเมืองในพ้ืนที่ที่มี
ความฝันในการท างานการเมืองซึ่งทางพรรคยังไม่มีผู้สมัครครบในทุกเขตเลือกตั้ง จึงต้องมาหารือและก าหนดเป้าหมาย
ทางการเมืองกัน ซึ่งการทีมพรรคประชาธิปัตย์ประกาศว่าในจ านวน 9 ที่นั่งในภาคตะวันออกมีโอกาสสูงที่จะได้รับ
ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ แต่เราพรรคก้าวไกลเราท างานการเมืองเพ่ือคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ใน 3 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2.jpg
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จังหวัดในภาคตะวันออกมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร เพราะการมีครบทั้งน้ าทะเล ทั้งภูเขาทั้งถนนมอเตอร์เวย์ 
มีท่าเรือ มีวัตถุดิบ แต่การเรื่องการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ คือการที่จะเลือกผู้แทนราษฎรและเลือกผู้น า
เข้าไปบริหารจัดการให้เกิดความส าเร็จ การเลือกผู้น าประชาชนต้องเลือกผู้ที่จะปรุงหรือผู้เจียรนัยเพชรให้งดงามเหมือน
ที่ จ.ตราด เลือกผู้แทนราษฎรของพรรคที่มีคุณภาพ” 

นายพิธากล่าวอีกว่า ในส่วนของกติกาเลือกตั้งที่มี 2 ใบนั้น เรามักจะคิดว่าพรรคใดจะได้เปรียบเสียเปรียบซึ่ง
พรรคก้าวไกลไม่ได้สนใจแต่เราพร้อมที่จะปรับตัว และเรายังมีเวลา และจะต่อสู้ในทุกมิติ ทุกกติกาแน่นอน เพราะหาก
เราเป็นรัฐบาลที่ดี อ านาจจะต้องอยู่ที่ประชาชนแต่หากเราจะก าหนดกติกาอะไรออกมาเพ่ือให้ตัวเองได้เปรียบก็เป็นเรื่อง
ของเขา แต่เราก็ไม่บ่น แต่เราพร้อมจะสู้ไม่ว่าจะ 400 หรือ 100 เพราะพรรคก้าวไกลมีวิธีการสู้ เพราะปลายทางของเรา
คือสถาบันการเมืองที่เคารพกฎหมาย 

“ส าหรับคะแนนนิยมของผมและของพรรคนั้นจะเก็บไว้เป็นก าลังและท างานให้หนักมากขึ้น แต่ไม่ได้ประมาท 
ท่ามกลางวิกฤตการณ์การเมืองทีทผมจะต้องพิสูจน์ถึงภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ในการท างาน และไม่ว่าจะมีคะแนนมากน้อย
เพียงใดก็จะท างานให้มากกว่าเดิม” นายพิธากล่าว 

หลังจากนั้นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้เข้าร่วมหารือกับภาคเอกชนจนถึงเวลา 16.00 น. และเดินทางไปยังตลาด
เอกสิน ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด เพ่ือพบพ่ีน้องประชาชน และในเวลา 18.00 น. จะร่วมงานกับสมาคมประมง จ.
ตราด จนถึงเวลา 19.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2983977  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2983977
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วันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 19:09 น. 
คณะก้าวหน้าม่ันใจเลือกตั้ง อบต. ส่งผู้สมัครกว่า 200 ทีมทั่วประเทศ ชี้คนเห็นผลงานเทศบาลก้าวหน้า 

 
 

น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เปิดเผยถึงความพร้อมในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือ อบต. ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ โดยระบุว่าคณะก้าวหน้าส่ง
ผู้สมัครลงครบทุกภาค กว่า 200 ทีม ตั้งแต่ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

“เมื่อเราประกาศรับผู้สมัครลงเลือกตั้ง อบต. ในนามคณะก้าวหน้า มีผู้สมัครมากว่า 500 ทีม แต่เราคัดเลือก
เฉพาะผู้ที่มีอุดมการณ์และแนวทางการท างานการเมืองตรงกับเรา 3 ข้อหลักที่เป็นกฎเหล็กคือ ไม่ซื้อเสียง ไม่ฝักใฝ่
ระบอบเผด็จการ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง หรือพวกพ้อง หากยอมรับ 3 ข้อนี้จึงจะร่วมงานกับเราได้ และ
ในตอนนี้ได้ผู้สมัครแล้วกว่า 210 ทีม โดยจังหวัดที่คึกคักที่สุดคือ ร้อยเอ็ด และอุดรธานี มีผู้ลงสมัครในนามก้าวหน้า
เกือบ 20 ทีมท้ังสองจังหวัด” 

น.ส.พรรณิการ์ยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ผู้สมัครของคณะก้าวหน้าชนะใจประชาชน 
คือผลงานที่ส าเร็จเป็นรูปธรรมแล้วของนายกเทศมนตรีที่ร่วมงานกับคณะก้าวหน้า หลังจบการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมที่
ผ่านมา นายกฯและทีมได้เข้าไปท างานเพียง 5 เดือนก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน เช่นที่อาจสามารถ นายกฯ 
แก้ปัญหาน้ าประปาที่ขุ่น ไหลอ่อน มีกลิ่น จนกลายเป็นน้ าประปาใสสะอาดได้มาตรฐาน ลงทุนเพียงหลักแสน กับเวลา
เพียง 5 เดือน ก็สามารถปลดล็อกปัญหาที่เรื้อรังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนมาหลายสิบปีได้ 

“เทศบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พิสูจน์ให้เห็นว่าหากประชาชนเลือกคนที่มีวิสัยทัศน์ มีความตั้งใจจริง 
เข้าไปบริหารท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง และเร็วจนน่าตกใจ เพราะเทศบาล รวมถึง อบต. เป็นพ้ืนที่เล็ก 
นายกฯ มีอ านาจ มีงบประมาณพอที่จะบริหารจัดการแก้ปัญหาหลายอย่างได้ทันที นี่จึงเป็นสาเหตุที่ในอีสานมีผู้สนใจลง
สมัครเลือกตั้ง อบต. ในนามก้าวหน้าเยอะมาก เพราะเขาเกิดแรงบันดาลใจจากอาจสามารถ เขาเชื่อว่าถ้าอาจสามารถ
ท าได้ ต าบลของเขาก็ต้องท าได้เช่นกัน” น.ส.พรรณิการ์กล่าว และระบุอีกด้วยว่า พ้ืนที่คาดหวังในการเลือกตั้ง อบต. ปีนี้ 
นอกจากในอีสาน โดยเฉพาะร้อยเอ็ด ยังมีอีกหลายพ้ืนที่ในภาคตะวันออก และปริมณฑล เช่น จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ 
จ.สมุทรปราการ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เมืองใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนวัยรุ่น วัยท างาน คณะก้าวหน้าเชื่อว่าจะชนะ
เลือกตั้งได้แน่นอน หากท านโยบายที่ถูกใจคน ท าให้เห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับพ้ืนฐานอย่าง อบต. สามารถ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของพ่ีน้องประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะ เพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะ ท า
ศูนย์ดูแลเด็กเล็กส าหรับพ่อแม่ท่ีต้องไปท างานทั้งวัน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2984264  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2984264
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__5169163.jpg
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วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
ปชป. รุกเกมเลือกตั้ง ลุยตั้งสาขาพรรคเต็มพื้นที่ ‘อนุชา’ ย้ าชงบิ๊กตู่นั่งนายกฯ 
 

 
 
“อนุชา”ยันพปชร.ส่งชื่อ“บิ๊กตู่” ชื่อเดียว ขณะที่ประชาธิปัตย์ ขอบคุณประชาชนแห่สมัครเป็นสมาชิกพรรคล้น
หลาม ลุยตั้งตัวแทน-สาขาเต็มพ้ืนที่รับหย่อนบัตรเลือกตั้งรอบหน้า ด้านกกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งอบต.จันทร์นี้ 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกน
น าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษา
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า เป็นเรื่องดีที่นายพีระพันธุ์เข้ามาร่วมกันท างาน เมื่อถามว่าดูเหมือนว่าเริ่มมีคนมาอยู่
ในพปชร.พรรคพลังประชารัฐมากขึ้น เพราะยังมีนายชื่นชอบ คงอุดม บุตรชายของนายชัชวาล คงอุดม หัวหน้าพรรค
พลังท้องถิ่นไท ย้ายจากพรรคพลังท้องถิ่นไทมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐด้วย นายอนุชา กล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา แต่
ไม่ได้หมายความว่ามีคนเข้า-ออกพรรคเป็นจ านวนมาก ยังเป็นส่วนน้อย 

เมื่อถามว่า กรณีของ นายชื่นชอบ มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ และจะมีการยุบพรรคพลังท้องถิ่นไทมารวมกับ
พรรคพลังประชารัฐด้วยหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ต้องดูว่าการเมืองในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร มันต้องอ่านบริบท
การเมืองตั้งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญว่าถ้าแก้ไขแล้ว ใครจะคิดอย่างไร พรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง และขนาดเล็กจะ
คิดอย่างไร ก็ต้องไปว่ากันตอนที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญสะเด็ดน้ าแล้ว โดยตอนนี้ยังไม่มีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข
ออกมา เราจึงยังพูดอะไรไม่ได้ เพียงแต่ทุกคนรอดูแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไร 
ยังไม่มีสัญญาณเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวถามว่าถือเป็นความเคลื่อนไหวตามปกติของพรรคการเมืองใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ 
แต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญ โดยขอให้รอดูแล้วกันว่าหลังจากมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขออกมาแล้ว 
พรรคการเมืองต่างๆ จะต้องขยับตัวในเรื่องความคิดต่อประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง 2
ใบ ที่ถือประเด็นส าคัญส าหรับแนวคิดหรือยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในวันข้างหน้า เมื่อถามว่า ตอนนี้หลายๆคน
ประเมินกันว่าก าลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว นายอนุชา กล่าวว่า ไม่จริง ไม่มีสัญญาณ ไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียว เป็น
การประเมินกันเอง 
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ย้ าประชาชนรัก”บิ๊กตู”่ 
ผู้สื่อข่าวถามว่าการได้ร่วมคณะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไปลงพ้ืนที่

ต่างๆ หลายครั้ง คิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดข้ึน ประชาชนจะยังเลือกพล.อ.ประยุทธ์อีกหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ตนคิด
ว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังรักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่ตนเชื่อว่ามีประชาชนเยอะมากที่ยังรัก
นายกฯ ตนคิดว่าถ้าในอนาคตได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจ หรือได้ทราบในวิถีทางต่างๆ ตนคิดว่ามีประชาชนที่รักนายก
ฯเพ่ิมข้ึน 

เมื่อถามว่าพ้ืนที่ใดท่ีเป็นจุดอ่อนซึ่งนายกฯ ต้องรุกเข้าไปเพิ่ม นายอนุชา กล่าวว่า ยังไม่รู้ ยังไม่มีจุดอ่อน 
เมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐยังเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ชิงต าแหน่งนายกฯ เพียงชื่อเดียวใช่หรือไม่  
นายอนุชา กล่าวว่า ใช่ๆ เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไรเป็นอย่างอ่ืน เมื่อถามต่อว่ามีบางฝ่ายมองว่านายพีระพันธุ์อาจมา
เป็นนายกฯส ารอง นายอนุชา กล่าวว่า “ไม่มี ไม่เคยได้ยิน นิดเดียวก็ยังไม่เคยได้ยิน บอกหน่อยว่าไปได้ยินกันมาจากไหน” 
ปชป.โวสมาชิกล้นหลาม 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงรายงานข่าวที่ระบุถึงการตรวจสอบข้อมูลของพรรค
การเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังด าเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด 
พบว่า มีจ านวน 83 พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค
มากที่สุด สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 312 รายว่า ขอขอบพระคุณประชาชนที่
สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรค จนท าให้ พรรคมีจ านวนสมาชิกพรรคมากเป็นล าดับ
ที่ 1 จากพรรคการเมืองทั้งหมด 83 พรรคการเมือง และข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยคือ พรรคมีสาขาพรรค และ
ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดประจ าเขตเลือกตั้ง มากที่สุดรวมเป็นจ านวน 330 เขต เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการท างานรับ
ใช้พี่น้องประชาชนในทุกพ้ืนที่ ซึ่งพรรคอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ความส าคัญของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้
ต้องการแค่จ านวนสมาชิกพรรคที่มากขึ้น แต่อยากให้ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของพรรค การร่วมในการก าหนดนโยบาย ร่วมในการคัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ส.ตาม
กฎหมาย และท่ีส าคัญ ร่วมเป็นกลไกส าคัญในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนและประเทศ 
ยึดม่ันความซ่ือสัตย์สุจริต 

“สมาชิกพรรคจะร่วมในการสืบสานและถ่ายทอดอุดมการณ์ของพรรคเพ่ือให้พรรคได้ก้าวต่อไปข้างหน้า บน
พ้ืนฐานหลักคิดในสิ่งที่ดีที่ได้ประกาศตั้งต้นเป็นอุดมการณ์ โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของบ้านเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก็จะมีความทันสมัยในทุกๆเรื่องที่จะมีความสอดคล้องกับอุดมการณ์พรรคที่ได้ประกาศไว้ 
สิ่งที่ส าคัญที่ไม่มีวันล้าสมัยคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และมุ่งมั่นท างานให้กับพ่ีน้องประชาชนและประเทศ” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังคงเดินหน้าให้บุคลากรของ
พรรคเดินหน้าหาสมาชิกเพ่ือร่วมงานกับพรรคให้ได้มากที่สุด จึงขอเชิญพ่ีน้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคโดย
การสมัครสมาชิกพรรค ที่ส านักงานใหญ่ ผ่านตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด สาขา และ ส.ส. อดีต ส.ส.ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ร่วมเป็นเจ้าของพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมสร้างพรรคด้วยกัน 
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พร้อมเปิดสมัครับเลือกตั้งอบต. 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดรับ

สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ว่า ส าหรับการเปิดรับสมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 
ขณะนี้ภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าพ้ืนที่ใดพบปัญหาหรืออุปสรรคใด ซึ่งตนได้
ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วย ส่วนผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ตนมีความเป็นห่วงว่าจะมีผู้ที่ไม่มี
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาลงสมัคร จึงอยากย้ าเตือนว่าขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย เพราะไม่อยาก
ให้เป็นเรื่องหรือคดีความ อยากให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ส าหรับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่
จะมีการเลือกตั้งนั้น อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ อย่านอนหลับทับสิ ทธิ หากมีเหตุที่ไม่
สามารถไปใช้สิทธิได้ก็สามารถยื่นแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ แต่ถ้าไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุก็จะเสียสิทธิหลายอย่าง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับผู้สมัครที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร แล้วมาสมัคร 
มีโทษตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607961  
  

https://www.naewna.com/politic/607961
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วันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 17:17 น. 
‘ไพบูลย์’ แง้ม ร่าง กม. ลูกเลือกตั้งแก้ 4 ประเด็น 
 

 
 
‘ไพบูลย์’ แง้ม ร่าง กม.ลูกเลือกตั้งแก้ 4 ประเด็น เผย เตรียมไว้หมดแล้วพร้อมยื่นเพียงรอ รธน.โปรดเกล้าฯ 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้
สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.พรรค
การเมือง ว่าขณะนี้ร่างเสร็จแล้ว รอนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) หารือกับวิป 3 ฝ่ายก่อน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพิจารณาในการ
ประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือเสนอแก้ไขกฎหมายลูกท้ัง 2 ฉบับ ในชั้นนี้ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการภายในอย่างครบถ้วน ต้องรอ
การหารือของวิปทั้ง 3 ฝ่ายก่อน 

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการแก้ประเด็นใดบ้าง นายไพบูลย์กล่าวว่า มีเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร จะแก้ไปตาม
รัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ มาตรา 91 วิธีค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็ใช้ถ้อยค ามาจาก
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมปี 2554 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แก้ไขโดยใช้ถ้อยค า คือใช้คะแนนรวมให้เป็นสัดส่วน
สัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนของทั้งประเทศ ซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญปี 2554 ซึ่งในกฎหมาย
ลูกก็เขียนตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.ป.ก็เขียนออกมาเรื่องการนับคะแนน ก็นับที่คะแนนรวมทั้งประเทศ เมื่อเสร็จแล้วน ามา
หารด้วยจ านวน ส.ส. และในปี 2564 การแก้ไขมาตรา 83 มันจะเหลือ ส.ส. 100 คน แล้วน ามาหาร จากคะแนนรวมทั้ง
ประเทศก็จะได้คะแนนที ่ส.ส.พึงมีต่อ 1 คน 

สมมุติว่าถ้าประชาชนออกเสียง 32 ล้านเสียง เราก็เอา 100 มาหาร ก็จะได้ 320,000 คน จากนั้นน าคะแนน
ดังกล่าวไปหารคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้มา ซึ่งถ้าหารออกมาแล้วก็ดูให้ได้จ านวนเต็ม คือ 1% ขึ้นไป ดังนั้น 
พรรคไหนที่ได้ 320,000 คะแนนขึ้นไปก็จะได้ ส.ส.ตามจ านวนเต็มก่อน ส่วนจ านวนเศษนั้นเราจะยังไม่พูดถึงกันในตอนนี้ 
และเมื่อแบ่งจากช่วงแรกนี้ไปแล้ว พรรคการเมืองต่างๆ ได้รับการจัดสรร ส.ส.พึงมีก็จะเหลือในส่วนที่ไม่ครบ 100 เช่น 
ถ้าแบ่งไปแล้ว 97 คน เหลือ ส.ส. 3 คน ก็จะมาดูว่าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเต็ม หรือได้ 1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีพรรค
การเมืองใดได้เศษมากที่สุด ซึ่งพรรคการเมืองนั้นจะได้ ส.ส.เพ่ิมอีกคน นี่เป็นแนวของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 
2554 ซึ่งในร่างของพรรค พปชร.ได้ร่างออกมาแนวนี้ ดังนั้น จะไม่มี ส.ส.ที่พรรคการเมืองไหนได้คะแนนไม่ถึง 320,000 
เสียง ดังนั้น จะไม่มี ส.ส.ปัดเศษ เพราะต้องได้คะแนนเต็มก่อน แล้วเศษที่เหลือถึงค่อยมาแบ่งกัน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-2.jpg
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นายไพบูลย์กล่าวว่า ส่วนกรณีท่ีจะมีการเสนอมาให้แก้แบบสัดส่วน หรืออะไรต่างๆ ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะ
ถ้าท าไปจะขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมี 4 เรื่อง คือ 1.จ านวน ส.ส.เขต 350 
คน ให้เป็น 400 คน, ส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก 150 คน เป็น 100 คน 2.การแก้ไขให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรใบหนึ่งคือ
การเลือก ส.ส.เขต ส่วนอีกใบเป็นการเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.แก้ไขวิธีการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากเป็นบัตร 
2 ใบ คะแนนบัญชีรายชื่อต้องเป็นสัดส่วนโดยตรงกับคะแนนรวมของทั้งประเทศ ดังนั้น จึงไปท าเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ 

4.ในการเลือกตั้ง ส.ส.เขตกับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะแก้ไขให้ใช้เบอร์เดียวกันทั้งหมด โดยใช้เบอร์ของบัญชีรายชื่อ
เป็นเบอร์พรรค ซึ่งจะเหมือนกับปี 2554 ที่ใช้เบอร์เดียวทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขนั้นได้เตรียมไว้หมดแล้ว 
พร้อมที่จะยื่นให้กับประธานรัฐสภาใน 2-3 วัน เมื่อโปรดเกล้าฯ 
   
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2984065  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2984065
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11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:16 น.       
'ชัชชาติ' ดึง 'ดร.ยุ้ย' ร่วมทีมเลือกตั้งผูว่้าฯ กทม. 
   

 
 

11 ต.ค. 64 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในนามอิสระ และอดีตแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย ได้เปิดตัว ดร.ยุ้ย หรือ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเสนา
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมทีมนโยบายเพ่ือกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า มุ่งเน้นนโยบายการเงิน เศรษฐกิจเมือง และ
ที่อยู่อาศัย เพ่ิมทักษะและรายได้ สร้างอนาคตให้ลูกหลานมีความสุขที่ได้เกิดในกรุงเทพมหานคร 

โดยนายชัชชาติ กล่าวว่า รู้จัก ดร.ยุ้ยตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดร.ยุ้ยเป็นอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเดียวกัน เคยเป็นลูกศิษย์ ดร.ยุ้ยในวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ระหว่างที่เรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เชิญชวน ดร.ยุ้ยมาร่วมทีมนโยบาย และรู้สึกดีใจที่ ดร.ยุ้ยตอบรับเข้าร่วมทีม มีความสนใจและ
ตั้งใจอยากจะช่วยแก้ปัญหาของเมือง พัฒนาเมืองให้ก้าวหน้า 

“อาจารย์ยุ้ยเป็นคนเก่ง มีความตั้งใจท างานสูง มีความเข้าใจจิตใจของผู้อ่ืน ติดดิน ช่วงที่ผมลงพ้ืนที่ในช่วง
หลายๆ เดือนที่ผ่านมา ก็ได้ชวนอาจารย์ยุ้ยลงพ้ืนที่ในชุมชนหลายๆแห่ง พร้อมทั้งคิดนโยบายหลายๆ ด้านเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ก าลังได้รับผลกระทบจากโควิด“นายชัชชาติ ระบุ 

ดร.เกษรา เปิดเผยว่า เราเองก็เกิดที่เมืองนี้ ลูกก็เกิดที่เมืองนี้ หลานก็คงจะเกิดที่เมืองนี้  เราก็อยากจะท าให้
อย่างน้อย คนอีก 3-4 เจเนอเรชันที่เกิดข้ึนหลังจากนี้ ทุกคนได้อยู่ในเมืองที่มีความสุขมากข้ึน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยก าเนิด จบ
การศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ก่อนจะไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านการเงินที่ University of California at Riverside และปริญญาโทและ
เอกด้านเศรษฐศาสตร์ โดยทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ Claremont Graduate University เมื่อส าเร็จปริญญา
เอก ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ก่อนจะร่วมช่วยงานของครอบครัวด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และก้าวขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท 
เสนาดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน). 
 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119378  

https://www.thaipost.net/main/detail/119378
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11 ตุลาคม 2564 09:48 น.   
"ราเมศ" เป็นก าลังใจให้ผู้สมัคร อบต. ทุกคน เตือน ส.ส.-ขรก. การเมืองห้ามช่วยหาเสียงระวังผิดกฎหมาย 
 

 
 

วันที่ 11 ต.ค.64 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีการเปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันแรกว่า พรรคเป็นก าลังใจให้ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน และพรรคไม่ได้ส่งผู้สมัครลงในนามพรรคแต่อย่างใด การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่ อ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก พรรคให้ความส าคัญนับแต่วันที่ได้ก่อตั้งพรรค เพราะถือได้ว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน รับรู้ถึงปัญหาต่างๆของแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างดี เป็นรากฐานและเป็นจุดเริ่มต้น ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย พรรคส่งเสริมการกระจายอ านาจ กระจายโอกาส กระจายงบประมาณ กระจายรายได้ ลดอ านาจรัฐเพ่ิม
อ านาจประชาชน เป็นสิ่งส าคัญของการกระจายอ านาจ ที่ส าคัญประชาชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง และขอให้การหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า  มาตรา 34 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น ที่ห้ามไม่ให้ข้าราชการการเมือง ส.ส. 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 
พรรคพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาที่ประชุม ส.ส.เคยพูดคุยเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง รวมถึงในคณะ
กรรมการบริหารพรรค ที่ย้ าให้ทุกคนที่ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการการเมือง ส.ส.รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นของพรรค ห้าม
ท าผิดกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ ของ กกต.อย่างเคร่งครัด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/287978  
  

https://siamrath.co.th/n/287978
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211011/59590b95e3e203d671069573ef193c4987718e6091ac7387b1f10a2ce20df4df.jpg?itok=-Z0aP9rn
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 10:20 น. 
พท. โหมเกมสกัด ‘ประยุทธ์’ เป็นนายกต่อ ชี้เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ฝ่าย ปชต. ต้องแลนด์สไลด์ 
 

 
 
พท.โหมเกมสกัด ‘ประยุทธ์’ เป็นนายกต่อ ช้ีเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ฝ่ายปชต.ต้องแลนด์สไลด์ 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ได้โพสต์ข้อเขียน เรื่อง “แก้ไข รธน.
(อีกครั้ง)” ผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

“มีหลายท่านสงสัยว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 60 ว่าด้วยระบบเลือกตั้งไปถึงใหนแล้ว ก็อย่างที่รู้กัน..ผ่าน
รัฐสภา วาระ 3 เมื่อ 9 กันยายน 64 รอไว้ 15 วันเพ่ือให้สภาชิกแต่ละสภาร้องไปที่ประธานสภา แต่ปรากฎไม่มีสมาชิกร้อง 

นายชวน หลีกภัย ก็ส่งให้นายกฯ เมื่อ 27 กันยายน 64 (นายกฯมีเวลา 20 วัน).. และข่าวว่า นายกฯได้ส่งไปยัง
ส านักพระราชวัง เมื่อ 4 ตุลาคม 64 เพ่ือให้ในหลวงโปรดเกล้าฯ (มีเวลา 90 วัน) หากทรงโปรดเกล้าฯ ลงมา ก็ประกาศ
ในราชกิจจาฯ ว่าผลวันที่เท่าไร ? จากนั้นนับไปอีก 120 วัน เพ่ือท ากฎหมายลูกคือ พ.ร.ป.พรรคการเมืองและ พ.ร.ป.
การเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติม..สรุปแล้วใช้เวลาราวๆ 5-6 เดือน (คงจบปลายมีนาคม 65) 

ถ้าเสร็จทั้งหมด..นั่นคือเราจะได้เลือก ส.ส. 400 เขต และบัญชีรายชื่อ 100 คน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประเภท 
เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ..ที่เคยใช้เมื่อรัฐธรรมนูญ 40 และ 50 แต่เลือกตั้งทั่วไปเสร็จ สว.250 คน ก็ยังสามารถ
เลือกคนจะเป็นนายกฯได้อีก 1 ครั้ง ( สว.มีอายุ 5 ปี) 
ท่านเห็นหรือยังว่า..นี่คือรัฐธรรมนูญที่เขียนสืบทอดอ านาจ //อย่างแท้จริง // 
ข่าวพรรครัฐบาลจะเสนอชื่อ ประยุทธ์ เป็นนายกฯอีกครั้ง 
เพราะเขามั่นใจใน ส.ว.ที่เขาแต่งตั้งข้ึนมา 
ทางเดียวที่จะสกัดพวกสืบทอดอ านาจได้ ก็คือ เลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตย 
ใช้ปากเข้าคูหา ไล่เผด็จการซ่อนรูป ให้ตกเวทีการเมือง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2984611  
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2984611
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/cats-21.jpg
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10 ต.ค. 2564 13:00 น. 
ถอดรหัสเลือกตั้ง ผ่าน "อีสานโพล" ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน 
| 

 
 
ส านักโพลต่างๆท างานอย่างหนักหน่วง โพลนิด้า ชี้ ประชาชนอยากให้ ลุงตู่ ยุบสภาโดยเร็วได้มีการ "เลือกตั้ง" 
ก่อนหน้านี้ "อีสานโพล" เผยผลส ารวจ "เลือกตั้ง" วันนี้..ใครชนะ+เพราะอะไร? หากประมวลเหตุการณ์ น ามา
ถอดรหัสไม่พ้นประวัติศาสตร์ส าคัญ  

วันนี้ (10 ต.ค.64 ) นิด้าโพล เปิดเผยผลส ารวจสะท้อนความต้องการผู้คนตามกระแสการเมือง อยากให้ "ลุง
ตู่ " ยุบสภาโดยเร็วเพ่ือให้มี "การเลือกตั้ง"  ขณะที่ก่อนหน้านี้ "อีสานโพล" ก็เผยแพร่ผลส ารวจออกมาอีก ถ้า
มี "เลือกตั้ง" วันนี้อยากได้ใครเป็นนายกฯ  

จับอาการของ"ส านักโพล"ต่างๆ ที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมือง ก็ดูไม่ต่างกับ การลงพ้ืนที่ของหลายพรรค
การเมืองในช่วงนี้  ส.ส.แทบทุกคนอ้างว่าเพ่ือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของที่จ าเป็นรวมทั้งฟังปัญหา
เพ่ือน ามาแก้ไข   

แต่โดยนัยที่แท้จริงแล้ว ตอนนี้คือช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร  เวลานี้คือเวลาที่กฎหมายเปิดทางให้
ส.ส.ไปพบประชาชนเพ่ือน าปัญหามาอภิปรายในสภาผู้แทนฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไข และหาแต้มสะสมไว้เป็น
ต้นทุนว่านักการเมืองคนนี้ไม่ทอดทิ้งและขอโอกาสท างานเพ่ือบ้านเกิด...หากต้องเกิดการเลือกตั้งในวันข้างหน้า 

บวกกับตอนนี้ ใกล้เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต.) ราว 5,300 แห่ง ทั่วประเทศใน วันที่   
28 พ.ย. 2564  หลังจากมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 และเลือกตั้ง
เทศบาลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2564   

ดังนั้นการลงพ้ืนที่ช่วงสูญญากาศการเมืองท้องถิ่นสนามนี้(กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งอบต.ระหว่างวันที่ 11-15 
ต.ค.2564)นั้น จะเป็นการหาเสียงให้ทีมงานของส.ส.และว่าที่ผู้สมัครส.ส.ไปกลายๆเพ่ือให้ได้รับเลือกตั้ง เพราะอย่าลืมว่า
อบต.นั้นคือเซลล์เล็กสุดที่เป็นฐานคะแนนของนักการเมือง เนื่องจากใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุด หากคนในเครือข่ายได้รับ
ความไว้วางใจ โอกาสทางการเมืองบนสนามผู้แทนราษฎรของใครหลายคนก็จะง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี แม้โพลตั้งโจทก์น ามา
สู่ค าตอบจากประชาชนเร่งเร้าให้ยุบสภา มีการเลือกตั้ง 
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แต่ตอนนี้หลายคนน่าจะคลายข้อสงสัยว่าจะยุบสภาเมื่อใด  เพราะ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี
ยืนยันแล้วว่ายังไม่มีการยุบสภาในตอนนี้ (เพราะเดือนธ.ค.ปีนี้ -ธ.ค.ปีหน้า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก ดังนั้น
โอกาสยุบสภาน่าจะมีขึ้นหลังการประชุมเสร็จสิ้น)  ยิ่งค าประกาศล่าสุดด้วยแล้ว  "ขอเวลา 5 ปีพลิกฟ้ืนประเทศ"  

"...ทุกอย่างต้องใช้เวลาและต้องแก้ไขทั้งหมด ผมคิดว่าใน 5 ปีข้างหน้าหลายอย่างต้องดีขึ้นจากโครงสร้างที่ท า
ใหม่ทั้งหมด เหลือเพียงว่าคนจะเข้าถึงได้อย่างไร" ตอนหนึ่งของค าปราศรัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ที่จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64  แต่ตามวิสัยนักการเมืองนั้น ถือคติว่าอะไรที่แน่นอน ย่อมไม่แน่นอน 

กลับมาพิเคราะห์ ประเด็นนี้ก่อน กรณี ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ อีสานโพล (E-Saan Poll) เปิดผลการส ารวจชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจคือ  วาระ“ถ้ามีการเลือกตั้ง
ใหม่ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเพ่ือมาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ” 

พบว่า อันดับหนึ่ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 24.0 อันดับสองนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 
23.0  อันดับสาม หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ร้อยละ 22.1  อันดับสี่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 14.6 

อันดับห้า นายอนุทิน ชาญวีรกุล ร้อยละ 7.8 อันดับหก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 2.7  อันดับเจ็ด พล
ต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 2.1 อันดับแปด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ร้อยละ 0.4   และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.3 
“ถ้าเลือกตั้ง ส.ส. วันนี้ ท่านมีแนวโน้มจะลงคะแนนให้พรรคใด” 

พบว่า อันดับหนึ่ง พรรคเพ่ือไทย ร้อยละ 34.7 อันดับสอง พรรคก้าวไกล ร้อยละ 21.7 อันดับสาม พรรคพลัง
ประชารัฐ ร้อยละ 14.9  อันดับสี่ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 12.4  อันดับห้า พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 10.8  อันดับหก 
พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 2.8  อันดับเจ็ดพรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 2.1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.6อาจมีผู้ตั้งค าถาม  ท าไม
บทวิเคราะห์นี้จึงยึดอีสานโพลมาเป็นสารตั้งต้นในการสื่อถึงการยุบสภาและว่าที่นายกฯคนใหม่? 

ย้อนไปดูตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.วันที่ 24 มี.ค.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ.2562) โดยจ านวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งทัว้ประเทศ 51,419,975 คน โดยกลุ่มช่วงอายุ 26- 45 ปี เป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด จ านวน 
19,583,472 คน รองลงมาคือช่วงอายุ 46-60 ปี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14,444,663 คน   ส่วนช่วงอายุ 18-25 ปี ซึ่งถือว่า
เป็นกลุ่ม First Vote มีจ านวนผู้ที่มีสิทธิ 7,339,772 คน แบ่งเป็น เพศชาย 3,737,234 คน เพศหญิง 3,602,538 คน    

อย่าลืมว่า"ภาคอีสาน"คือภาคที่มีส.ส.มากที่สุดในประเทศ( จ านวนส.ส.จะผันแปรตามสัดส่วนการก าหนดส.ส.
เขตและปาร์ตี้ลิสต์ ) โดยปี2554 ส.ส.เขตมี400คน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน ภาคอีสานมีส.ส.เขต126 คน และปี2562 
ส.ส.เขตมี350คน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มี150 คน ท าให้ภาคอีสานเหลือส.ส.เขต116 คน  และการเสนอแก้กติกา 
หลักและกติการองเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น  ท าให้การเลือกตั้งครั้งหน้าส.ส.เขตในภาคอีสานน่าจะมี120-125 คน
(ใกล้เคียงป2ี554) 
บันทึกการเมืองไทยระบุว่า นายกฯที่มาจากการเลือกตั้งนั้น ส่วนหนึ่งลงสมัครเป็นผู้แทนราษฎรในภาคอีสานเพ่ือหวังขึ้น
ตึกไทยคู่ฟ้าแบบ"ไร้ค าครหา" 

การเลือกตั้งซ่อมส.ส. ร้อยเอ็ดเมื่อปี 2524  "พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์" อดีตนายกรัฐมนตรี(ที่มาจากการ
ยึดอ านาจรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร) และหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตยหวังจะแจ้งเกิดทางการเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย เพ่ือท้าชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยตอนนั้น  "น้าเกรียง"ใช้วิธีแจกเงินซื้อเสียงจนได้เข้าสภา
ผู้แทนฯจนเกิดค าว่า"โรคร้อยเอ็ด" 
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ถัดมาคือ"พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ "หัวหน้าพรรคชาติไทย ลงสมัครผู้แทนโคราช จนได้เป็นส.ส.นครราชสีมา
หลายสมัย และห้วงปี2531 พรรคชาติไทยชนะเลือกตั้ง คราวนั้น"น้าชาติ มาดนักซิ่ง"ได้เชิญพลเอกเปรม ติณสุลานนท์ 
ขึ้นเป็นนายกฯอีกครั้ง(สมัยที่4) แต่ป๋าเปรมได้สร้างวาทกรรมคลาสสิกทางการเมืองว่า "ผมพอแล้ว" ท าให้พลเอกชาติชายได้
เป็นผู้น าประเทศ ก่อนที่ในเดือนก.พ.2534 รัฐบาลผสมของ"น้าชาติ"จะโดนรสช.ยึดอ านาจ 

จากนั้นคือ"พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ" หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ตอนแรกนั้น"จิ๋ว หวานเจี๊ยบ"ลงแข่งขันที่เมือง
นนท์ และคว้าชัยมาได้สองสมัย จากนั้น"พ่อใหญ่จิ๋ว"มองว่าภาคอีสานมีส.ส.มากที่สุด หากยึดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้
ได้ โอกาสก้าวเป็นสร.1จากการเลือกตั้งจะสะดวกยิ่ง ท าให้"อดีตขงเบ้งแห่งกองทัพ"เดินทางไกลสองแสนไมล์ไปอาสาเป็น
ส.ส.นครพนม เขต1  สองสมัย จนสมหวังได้เป็นประมุขฝ่ายบริหารเมื่อปี2539 

และโมเดล"ยึดสนามเลือกตั้งอีสานได้ โอกาสเป็นรัฐบาลแค่เอ้ือม"นั้น..นายทักษิณ  ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรัก
ไทยถอดแนวคิดนี้มาใช้  แม้ช่วงนั้นนายทักษิณลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ อันดับ1 และใช้แคมเปญหนึ่งหาเสียงว่า ขอ
โอกาสคนเหนือมาบริหารประเทศบ้าง จนท าให้ไทยรักไทยคว้าส.ส.ภาคเหนือได้เป็นกอบเป็นก า  แต่ไม่ลืมการเน้นหา
เสียงในภาคอีสาน โดยนายทักษิณมอบให้ "พล.อ. ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นแม่ทัพคุมภาคนี้และสรรหาคน
หน้าใหม่ลงแข่งขันจนชนะเลือกตั้งและเป็นที่มาของค าว่า"ส.ส.นกแล" 

ขณะเดียวกันส.ส.หลายสมัยที่ยากจะล้มได้ กลยุทธ์"ดึงศัตรูมาเป็นมิตร"ก็ถูกน ามาใช้ เพราะเจ้าของฉายา"แม้ว 
สันก าแพง"ทาบทาม"นายเสนาะ เทียนทอง"  อดีตเลขาธิการพรรคความหวังใหม่และพรรคชาติไทย มาร่วมชายคา "เจ้า
พ่อวังน้ าเย็น"ในตอนนั้นมีส.ส.หลายภูมิภาคและหลายจังหวัด โดยส.ส.อีสานหลายสิบคนนั้นอยู่ในเครือข่ายของผู้ชายคน
นี้ เมื่อบวกกับส.ส.นกแลของเสธ.แอ๊ดและมุ้งอ่ืนๆแล้วนั้น ทรท.จึงชนะเลือกตั้งในปี2544และปี2548 จนภาคอีสานเกิด
กระแส"ทักษิณฟีเวอร์"ไปหลายปี 
แนวคิดนี้ก็น ามาปรับใช้ในยุคนารีขี่ม้าขาว(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ อันดับ1 พรรคเพื่อไทย)เช่นกัน 

ล่าสุด"นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์"หัวหน้าพรรคก้าวไกลน า"ทรท.โมเดล"มาประยุกต์กับการเมืองไทยยุค4G เพราะ
ทราบว่าพรรคสีส้มเวอร์ชั่นสองพยายามลงไปสัมผัสชาวบ้านรากหญ้าเพ่ือหวังเป็นฐานเสียง(แหล่งข่าวระดับสูงทาง
การเมืองให้ข้อมูลล่าสุดว่า คนอีสานส่วนใหญ่ในตอนนี้ให้ความนิยมพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกล จนเป็นค าตอบของ
อีสานโพลชิ้นนี้) 

ดังนั้นค าตอบใน"อีสานโพล"ล่าสุด จะพบสามอันดับแรกของแคนดิเดตนายกฯนั้น ล้วนอยู่ในเครือข่าย"แม้ว สัน
ก าแพง" ตั้งแต่คุณหญิงหน่อย,ทิม สีส้ม(นายพิธาเป็นหลานชายนายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการส่วนตัวของนายทักษิณ
ที่เคยมีบทบาททางการเมืองสูงในช่วงปี2544-2549(ก่อนการยึดอ านาจ)) รวมทั้งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค
เพ่ือไทย  และสามพรรคแรกที่ลงคะแนนให้นั้น พบว่าคะแนนของพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกลทิ้งห่างอันดับสามคือ
พรรคพลังประชารัฐไปหลายขุม 

โอกาสวันนี้ในภาคอีสานจึงเป็นของขั้วตรงข้ามลุงตู่และพปชร. เมื่อค าตอบออกมาขั้นต้นแบบนี้หลายพรรค
น่าจะเร่งท าการบ้านในภาคอีสานกันหลายข้อ หากไม่อยากตกขบวน... 

โดยเฉพาะพรรคและแคนดิเดตนายกฯที่คะแนนนิยมตามหลังสามคนจากสามพรรคขั้วตรงข้าม "ลุงตู่"แบบไป
ไกลหลายคุ้งน้ า 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/487550  

https://www.komchadluek.net/scoop/487550
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10 ตุลาคม 2564 23:00 น.   
"ปรับ ครม." รออะไร !? 

 
 

การออกมายืนยันจากบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า
ยังไม่มีการปรับครม. ซ้ าไปซ้ ามา ส าทับด้วยท่าทีที่ชัดเจนจากบิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่ย่อมไม่ได้หมายความว่า แรงกระเพ่ือมภายในพรรคพลังประชารัฐ จะสงบลงได้อย่างราบ
คาบ ! เมื่อเก้าอ้ีรัฐมนตรีช่วยฯ ยังว่างอยู่ 2 ที่นั่ง 

เมื่อยังมี กลุ่มการเมืองในพรรคที่รวมตัวกัน เคยส่งสัญญาณ "ทวงถาม" กันมาแล้ว อย่าง "ส.ส.กลุ่มใต้" ที่มี
สมาชิกเกาะกลุ่มกันอยู่กว่า 10 เก้าอ้ี ยังไม่สมหวัง 

เมื่อความไม่ชัดเจนว่า "ปลัดฉิ่ง" ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อพ้นจากเก้าอ้ีข้าราชการ
ประจ ามาแล้ว  ยั งมีชื่ อจ่อคิวว่ า  จะได้ เข้ ามานั่ ง  รมช .มหาดไทย มาช่วยงาน  "บิ๊ กป๊อก"  พล.อ.อนุพงษ์   
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ก็ยังไม่มีความคืบหน้า อย่างไรก็ตามการปรับ ครม. รอบนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่จ าเป็นต้องรีบ
ร้อน หลังจากท่ีเดินหน้าแก้ปัญหาไปทีละเปลาะ ! 

โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่ยึดเก้าอ้ีรมช.2ต าแหน่งคืนจากลูกน้องคนสนิท
ของ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร ทั้ง "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" กับ "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ที่หลายคนเคยประเมินเอาไว้ว่า 
จะถึงขั้นท าให้ พรรคแตก ! 

แต่จนถึงวันนี้ นอกจากพรรคพลังประชารัฐ จะยังไม่แตก กลับกลายเป็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังส่ง  "สาย
ตรง" อย่าง "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" ที่ปรึกษานายกฯ เข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ช่วยบิ๊กป้อมท างานในพรรค
พลังประชารัฐอีกด้วย 

การแก้วิกฤตความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐแม้หลายฝ่ายจะมองว่า ร.อ.ธรรมนัส ยังมีฤทธิ์ เดช  
ที่พร้อมจะตอบโต้ พล.อ.ประยุทธ์ อีกก็ตาม ทว่ามีรายงานข่าวเบื้องลึกว่า อีกไม่นาน ปัญหาความวุ่ นวาย  
ที่เชื่อมโยงกับ ร.อ.ธรรมนัส จะต้องเดินไปถึงฉากจบ ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ ก็รอเพียงจังหวะที่เหมาะสม สถานการณ์มี
ความสุกงอมมากพอ ที่จะบริหารจัดการเรื่องราวในพรรค เช่นเดียวกันกับที่จะอาศัยจังหวะที่ "คะแนนนิยม" ของรัฐบาล 
เริ่มดีดขึ้นเป็นกร๊าฟขาขึ้นจากปัญหาไวรัสโควิด-19 เมื่อถึงเวลานั้นการตัดสินใจปรับ ครม.บนความได้เปรียบของตัว 
พล.อ.ประยุทธ์ ที่ถือแต้มต่อในมือ จะเกิดขึ้น 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211010/a24e09935946b87a5471882dd6198046dfc0535377a631e12a77defb247f9583.jpg?itok=oxLPnIMR
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และขณะเดียวกัน ยังจะต้องเป็นการปรับครม.เพ่ือได้ ผลลัพธ์ในทางที่เป็นบวกมากกว่าลบเปิดทางให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้เลือกเฟ้น "มือท างาน" เข้ามาช่วยโกยแต้มก่อนเลือกตั้ง อีกด้วย! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/287883  
  

https://siamrath.co.th/n/287883
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11 ตุลาคม 2564 7:00 น. 
จับตาร่าง ก.ม. ลูกกติกาหรือกติกู? 
ฟาก"บิ๊กตู่"ลุยลงพ้ืนที่ ส่วนฟากนักการเมืองก็ดูจะคึกคัก พากันย้ายค่ายเปลี่ยนสังกัด เสมือนจะเลือกตั้งพรุ่งนี้มะรืน
นี้ ท่ามกลางการจับกระแสจะเป็นสัญญาณเตรียมความพร้อมอะไรหรือไม่ ขณะที่มือกฎหมายรัฐบาล นายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาเผยว่า นายกรัฐมนตรี น าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91 ขึ้น
ทูลเกล้าฯ ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะครบก าหนด 90 วัน ในวันที่ 2 ม.ค. 2565 
 

 
 

ชีพจรลงเท้า! “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  ที่ออกเดินสายลงพ้ืนที่
ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ล่าสุดล่องใต้ จ.นครศรีธรรมราช 

สวมบทอ้อนคนใต้ “รักจังฮู้” พร้อมเผย ขอเวลาอีก 5 ปีดีขึ้น เพราะทุกอย่างต้องใช้เวลา แต่คิดว่าใน 5 ปี
ข้างหน้าหลายอย่างต้องดีขึ้นจากโครงสร้างที่ท าใหม่ทั้งหมด  

กลายเป็นคนเอาไปตีความว่า “บิ๊กตู่” จะขออยู่ยาวอีก 5 ปี ทั้งที่ค าพูดนายกฯ อาจหมายความว่างานที่รัฐบาล
ท าในปัจจุบันนี้ หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพ แต่สิ่งที่ท าวันนี้จะปรากฏผลชัดเจนในอีก 5 ปีข้างหน้า 

ฟาก “บิ๊กตู่” ลุยลงพ้ืนที่ ส่วนฟากนักการเมืองก็ดูจะคึกคัก พากันย้ายค่ายเปลี่ยนสังกัด เสมือนจะเลือกตั้ง
พรุ่งนี้มะรืนนี้ ท่ามกลางการจับกระแสจะเป็นสัญญาณเตรียมความพร้อมอะไรหรือไม่ 

ขณะที่มือกฎหมายรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาเผยว่า นายกรัฐมนตรี น าร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และ 91 ขึ้นทูลเกล้าฯ ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะครบก าหนด 90 วัน ในวันที่ 2 ม.ค. 2565 

ย้อนดูสาระส าคัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือกลับไปใช้สัดส่วนจ านวน ส .ส. เป็นแบบแบ่ง
เขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

ส่วนค าถามหากยุบสภาตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั้น “อ.วิษณุ”ชี้ว่า“จะยุ่งหากเกิดเหตุการยุบสภาในตอนนี้ 
เนื่องจากขณะที่ยุบสภาเรายังนึกว่ามี ส.ส.เขต 350 ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 กกต. ก็ต้องเตรียมการอย่างนี้ เพราะยังไม่ได้
ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ แล้วพรรคการเมืองก็เตรียมการแบบนี้แล้ว จู่ๆ เกิดมีการโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลงมาทุก
อย่างต้องเปลี่ยนหมดจะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญใหม่มีผลแล้วมันถึงจะยุ่ง” นอกจากนี้ “อ.วิษณุ” ยังยืนยันว่า 
จนถึงยังไม่มีสัญญาณยุบสภาจาก นายกรัฐมนตรี แต่อย่างใด 
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ทั้งนี้ภายหลังนายกฯ น าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว สเต็ปต่อไปที่ทุกฝ่ายจับตาคือ กฎหมายลูก
ทั้งตัว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง  

ที่ล่าสุด นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พรรค
พลังประชารัฐ มีร่างกฏหมายลูกอยู่ในมือแล้ว แต่ต้องรอคุยวิป 3 ฝ่ายก่อน เพ่ือตกลงหาร่างจริง  ขณะที่พรรคร่วม
รัฐบาล ทั้ง ประชาธิปัตย์ (ปชป.) และ ภูมิใจไทย (ภท.) ก็ระบุว่า ขณะนี้ก าลังศึกษากฎหมายลูกอยู่ แต่ต้องรอให้
กฎหมายรัฐธรรมนูญผ่านไปก่อน เพราะยื่นแก้กฎหมายลูก ก่อนโปรดเกล้าฯ ไม่เหมาะสม 

ไทม์ไลน์การเมืองขยับ “บิ๊กตู่” ส่งสัญญาณไม่ถอย บรรดาพรรคการเมืองก็ต่างประกาศชูคนเหมาะสมนั่งนายก
ฯ มาเป็นคู่เทียบ “บิ๊กตู”่ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า  

ฃตอนนี้ดูทรงจะอยู่ยาว จึงต้องมาจับตาดูกันว่ากฎหมายลูกที่เป็นกติกาเลือกตั้งครั้งหน้าที่แต่ละพรรคจะ
น าเสนอ จะมีอะไรที่ท าเพ่ือตัวเองหรือท าเพ่ือประชาชนส่วนใหญ่ จะเป็นการออกแบบกติกาหรือกติกู ขอให้ประชาชน
ตามเก็บเป็นการบ้านแล้วเอาไปตัดสินใจใช้สิทธิ หย่อนบัตรในการเลือกตั้งครั้งหน้าตามวิถีประชาธิปไตย… 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/361684/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/361684/
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11 ต.ค. 2564 เวลา 8:26 น. 
รีโนเวทพรรคเก่า - แตกพรรคใหม่ สู้แบรนด์ “ประยุทธ์-พปชร.” 
 

 
 
ท่ามกลางกระแสข่าว “ยุบสภา” ท าให้พรรคการเมืองเกือบทุกพรรค ต้องออกมาเปิดชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งเดินสายลงพื้นที่อย่างคึกคักแทบไม่ต่างกับฤดูหาเสียง 

แม้รัฐบาลที่น าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะครบเทอมสภาในวันที่ 24 มี.ค.2566 ท าให้
วาระของรัฐบาลจะเหลืออยู่อีก 1 ปี 5 เดือน แต่ท่ามกลางกระแสข่าว “ยุบสภา” ท าให้พรรคการเมืองเกือบทุกพรรค 
ต้องออกมาเปิดชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งเดินสายลงพ้ืนที่อย่างคึกคักแทบไม่ต่างกับฤดูหาเสียง 
“กรุงเทพธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลจากนักการเมือง-ผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง เพ่ือเทียบฟอร์ม “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี” 
ของแต่ละพรรคการเมือง เพ่ือสะท้อนภาพการแข่งขันในสมรภูมิเลือกตั้งครั้งหน้าที่ส่อเค้าจะดุเดือด 
“ประยุทธ์”คุมกลไกรัฐ ลุยการเมืองต่อ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ค่อนข้างแน่นอนว่า เส้นทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเลือกไป
ต่อด้วยการให้พรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อีกสมัยในการเลือกตั้งครั้งหน้า  
ปฏิเสธไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ มีความได้เปรียบว่าที่แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคอ่ืน จากการอยู่ในต าแหน่งมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ พ.ค.2557 ย่อมมีขุมข่ายอ านาจในหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นคนของตัวเอง มีอ านาจการบริหาร
จัดการงบประมาณที่สามารถก าหนดโครงการความต้องการเพ่ือตอบสนองประชาชนและพ้ืนที่ แลกกับคะแนนนิยม  จุด
นี้จึงเป็นความได้เปรียบส าคัญ 

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ยังมีกลไก 250 ส.ว.สนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งหน้า คุมทหาร ต ารวจ และมี
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย คุมท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งถือเป็นอีกความได้เปรียบในทางการเมือง 

จุดเด่นของ พล.อ.ประยุทธ์ คือบุคลิกความเป็นผู้น า และการวางบทบาทหรือต าแหน่งในทางการเมือง คือยืน
ตรงข้ามนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และจุดยืนต่อสถาบันที่ชัดเจน ซึ่งตอบโจทย์คนกลุ่มหนึ่งในสังคม โดยฐานเสียง
ส าคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ คือ กทม. และหลายจังหวัดทางภาคใต้ 
จุดอ่อนของ พล.อ.ประยุทธ์ คือภาพลักษณ์ความเป็นทหารที่พ่วงมากับภาพจ าเรื่องการรัฐประหาร สืบทอดอ านาจ เป็น
ผู้ก าหนดกติกา และลงมาเป็นผู้เล่นในสนามการเมือง ภายใต้กติกาที่ตัวเองได้เปรียบ จึงถูกมองว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้
ทางการเมือง 
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ภาพจ าเรื่องความล้มเหลวในการบริหารจัดการโควิด-19 การจัดหาวัคซีน ที่ถูกโจมตีมาโดยตลอด จะเป็น
ประเด็นให้คู่ต่อสู้น ามาโจมตี รวมถึงการพูดในที่สาธารณะของนายกฯ ด้วยความที่เป็นคนคิดเร็ว พูดเร็ว ท าให้คนฟัง 
โดยเฉพาะชาวบ้านไม่เข้าใจสิ่งที่นายกฯ ต้องการสื่อสาร  

หลายครั้งในการลงพ้ืนที่มีข้อสังเกตว่านายกฯ มักพูดในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเพียงคนเดียว แต่กลับเป็นเรื่องไกลตัว
ชาวบ้าน ที่ยากต่อความเข้าใจ ถึงขนาด ส.ส.หลายคนของ พปชร. ที่ต้อนรับในการลงพ้ืนที่ ยังสะท้อนเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า ไม่เข้าใจสิ่งที่นายกฯ พูด หรือพูดง่ายๆ ว่า ไม่รู้เรื่องว่านายกฯ พูดอะไร 

การท างานกับพรรคฝ่ายการเมือง  ทั้ งพรรคร่วมและ  พปชร.ที่มีระยะห่าง โดยให้  พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุ วรรณ  รองนายกฯ  และหัวหน้า  พปชร.ดูแล ซึ่ งหลายครั้ งนั่ งร้ านอย่ าง พปชร.ก็สั่ นคลอนอ านาจ 
พล.อ.ประยุทธ์ จนสุ่มเสี่ยงจะถูกล้มกระดาน ตรงนี้เป็นจุดอ่อนส าคัญที่ส่งผลอย่างใหญ่หลวงกับความมั่นคงทางการเมือง 
 “จุรินทร์”ชูภาพลักษณ์-สถาบันการเมือง 

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ชื่อของ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ หัวหน้า ปชป. 
เป็นตัวเลือกเดียวของพรรค โดยจะชูจุดเด่นที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน 
“จุรินทร์” มีจุดเด่นที่ภาพลักษณ์ส่วนตัวค่อนข้างอยู่ในแดนบวก ผนวกกับขุนพลข้างกายภายใน ปชป.แพ็คกันแน่น แม้
จะมีบางกลุ่มในพรรคไม่พอใจการท างาน แต่ยังสามารถคอลโทรลพรรคไม่ให้แตกแยกกันได้ 

นอกจากนี้ “จุรินทร์” ยังมียี่ห้อ “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา คอยให้การสนับสนุน จึงสามารถตรึงคะแนน
นิยมในภาคใต้ได้พอสมควร 

ส าหรับจุดอ่อนของ “จุรินทร์” คือภาวะผู้น าไม่สูงมากพอ จนอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน 
โดยเฉพาะแฟนคลับแดนใต้ ที่แม้จะรู้จัก “จุรินทร์” อย่างดี แต่ถ้าเทียบกับ “หัวหน้า ปชป.” คนอ่ืน ชื่อของ  
“จุรินทร์” ยังไม่ดึงดูดใจมากพอ 

ขณะเดียวกันผลงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลของ “จุรินทร์” แม้จะพยายามประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านสื่อหลาย
ช่องทาง แต่จากการรับรู้ของประชาชน ผลงานที่เป็นรูปธรรมของจุรินทร์อาจยังไม่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด 
เพ่ือไทยขาย“โทนี่”ต้นฉบับประชานิยม 

พรรคเพ่ือไทย (พท.) ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อยู่ที่ “โทนี่” ทักษิณ ชิน
วัตร จะเป็นคนเคาะ  โฟกัสหลักไปที่เลือดแท้ “ตระกูลชินวัตร” เพราะต้องการชูภาพ ชูนโยบายของ “โทนี่” 

แบรนด์ของ “ทักษิณ“ส าหรับคนรุ่นเก่า และ”โทนี่” ส าหรับคนรุ่นใหม่ ในทางการเมืองยังสามารถขายได้ แต่
จะขายดีมากน้อยแค่ไหนต้องวัดกันในสนามเลือกตั้ง โดยเฉพาะภาคเหนือ-ภาคอีสาน ที่ต้องพิสูจน์ว่ามนต์ของ “โทนี่” 
ยังขลังอยู่อีกหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ นโยบายประชานิยมรอบนี้ ทักษิณทุ่มแหลก ขายนโยบายที่สามารถจับต้องได้แบบไม่มีกั๊ก
อย่างแน่นอน ประจวบกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในช่วงตกต่ า ท าให้ประชาชนโหยหา “ผู้น า” ที่สามารถมี
นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ฉะนั้น “โทนี่” จะน านโยบายที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลมาเป็นจุดขาย 

ดังนั้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพ่ือไทยที่ทักษิณจะเป็นคนเลือก จะเป็นคนที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลัก 
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ส่วนจุดอ่อนของเพ่ือไทย ก็อยู่ที่ตัวของทักษิณเช่นกัน เพราะคนที่ไม่เลือกทักษิณ ไม่มีทางที่จะเลือกพรรคเพ่ือ
ไทย แถมพรรคก้าวไกล พรรคไทยสร้างไทย ยังเป็นพรรคที่จะแชร์คะแนนของ “ทักษิณ-เพ่ือไทย” ในทุกพ้ืนที่ หากเพ่ือ
ไทยมีคะแนนนิยมส่วนตัวของ “ผู้สมัคร” มาเพ่ิม มีโอกาสที่จะโดนแย่งแต้มจนกระทบต่อจ านวน ส.ส. 

อีกทั้งการเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ที่ล่าช้ากว่าพรรคอ่ืน อาจจะท าให้ตัวแคนดิเดตไม่แข็งแกร่งด้วยตัวเอง 
เนื่องจากทักษิณเลือกเล่นเกมกระแส เหมือนที่เคยส่งน้องสาว “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ลุยหาเสียงเพียง 49 วันก่อนขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรี 

รวมถึงยุทธศาสตร์ "สู้ไป กราบไป" ถูกสาวก “ 3 นิ้ว” น าไปขยี้จนกลายเป็นบาดแผลทิ่มแทงพรรคเพ่ือไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป้าหมายที่จะดึง “แฟนคลับรุ่นใหม่” จึงถูกท าลายลงอย่างราบคาบ 

นอกจากนี้บรรดา “นักรบห้องแอร์” ที่คอยบงการพรรค พ่ึงบริการของทักษิณ ท าให้ ส.ส.-สมาชิกพรรค เริ่มไม่
พอใจ เพราะไม่มีใครมาเป็นเจ้าภาพดูแล ส.ส. จนอาจส่งผลต่อคะแนนเสียงในพ้ืนที่ได ้
“สุดารัตน์"ไม่เอาประยุทธ์-ไม่ใช่โทนี่ 

ทางพรรคไทยสร้างไทย ที่น าโดย “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” มีจุดแข็งอยู่ที่การพรรคการเมืองใหม่ ที่
สามารถจับต้องได้มากที่สุด และกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ท าให้ “บิ๊กเนมการเมือง” ล้มเลิกการตั้งพรรคใหม่ ดังนั้นพรรค
ของ “สุดารัตน์” จึงน่าจะเป็นปลายทางท่ีเหมาะให้ “บิ๊กเนมการเมือง” ที่คิดจะตั้งพรรค ไหลมารวมกันที่นี่ 
ขณะเดียวกัน “สุดารัตน์” มีขุนพลมากหน้าหลายตาที่ทยอยออกจากเพ่ือไทย มาร่วมด้วยช่วยกันที่ไทยสร้างไทย แถม
คะแนนนิยมในภาคอีสานที่สะท้อนผ่าน “อีสานโพล” ยังเป็นอีกจุดที่ชี้ให้เห็นว่า “คนอีสาน” รู้จัก “สุดารัตน์” เป็นอย่าง
ดี การเดิมพันเที่ยวสุดท้ายของ “สุดารัตน์” ประกาศตัวชัดเจนว่าไม่เอาเผด็จการ ไม่หนุน “ประยุทธ์” และไม่ใช่พรรค
สาขาของ “ทักษิณ” พรรคไทยสร้างไทยจึงอยู่ในโฟกัสการเมือง 

อีกจุดแข็งของ “สุดารัตน์” คือชูความเป็นพรรคสายกลาง ไม่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของขั้วใด อาสาเป็น
พรรคทางเลือกที่มีนักการเมืองรุ่นเก่า ประสานการท างานกับนักการเมืองรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังเปิดพ้ืนที่-เปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมมากข้ึน 

ส าหรับจุดอ่อนของ “สุดารัตน์” หนีไม่พ้นครหาพรรคแตกแบงค์พันของ “ทักษิณ” โดยเฉพาะประชาชนพ้ืนที่
เขตเมือง พ้ืนที่ภาคใต้ มักจะเข้าใจว่า “สุดารัตน์” ยังคงร่วมทางกับ “ทักษิณ” อยู่ จึงเป็นโจทย์ที่ “สุดารัตน์” จะต้อง
สลัดภาพดังกล่าวให้หลุดออกจากตัวให้ได้โดยเร็ว ไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงที่จะได้ “ประชาชนสาย
กลาง” ทีไ่ม่เอาเผด็จการ-ไม่เอาทักษิณ 
“กรณ์”วันแมนโชว์ สู่"ผู้น า"ฟื้นเศรษฐกิจ 

พรรคกล้าของ “กรณ์ จาติกวานิชย์” มีจุดแข็งอยู่ที่ตัวของ “กรณ์” เอง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐกิจ เป็นนักธรุกิจที่ได้รับความยอมรับจากหลายภาคส่วน จึงต้องจับตานโยบายทางเศรษฐกิจของ “กรณ์” ว่าจะ
สามารถจับต้องได้มากน้อยเพียงใด 

ส าหรับจุดอ่อนของ “กรณ์” อยู่ที่การท างานของพรรคกล้า ที่เน้นวันแมนโชว์ทุกสายพุ่งไปที่ “กรณ์” แต่ตัว
สมาชิกพรรค-ตัวผู้สมัคร ยังไม่มีนักการเมืองระดับแม่เหล็กเข้ามาร่วมงานมากพอ แม้ “กรณ์” จะพยายามลงพ้ืนที่ถี่ยิบ 
แต่อย่าต้องยอมรับว่าตัวผู้สมัครส.ส.แทบจะโนเนมทั้งพรรค 
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ที่ส าคัญรัฐธรรมนูญแบบบัตรเลือกตั้งสองใบ ไม่ตอบโจทย์พรรคกล้า-กรณ์ เนื่องจากโอกาสที่จะได้ ส.ส.เขต มี
น้อยถึงน้อยมาก โอกาสที่จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อก็น้อยลงเช่นกัน 
“ภูมิใจไทย”ตัวแทนพี่ใหญ่บุรีรัมย์  

“ภูมิใจไทย”ประกาศ ดัน“อุนทิน ชาญวีรกูล” ชิงแคนดิเดตนายกฯ แบบช้ าๆ ท่ามกลางวิกฤติคะแนนนิยมที่ติด
ลบ อันมีผลมาจากมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยามนี้ล่วงเลยเข้าปีที่ 2 ซึ่งแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะ
ปรากฎภาพการวัดพลังระหว่างพรรคการเมืองจนท าให้การแก้ปัญหาขาดเอกภาพ แต่ในฐานะรองนายกฯ ที่พ่วงเก้าอ้ี 
รมว.สาธารณสุข ต้องยอมรับว่า “อนุทิน” จึงมิอาจหลีกเลี่ยงกระแสที่พุ่งเป้าซ้ าอาจลามไปถึงคะแนนในการเสนอตัวชิง
นายกฯในการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกด้วย 

ทว่า แม้คะแนนนิยมที่ติดลบยามนี้ แต่อีกแง่หนึ่งที่ภูมิใจไทยถือว่าเป็นต่อหลายๆ พรรคการเมืองเวลานี้ และ
อาจเป็นจุดแข็งในการเลือกตั้งครั้งหน้า รวมถึงการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ที่มีเพียง “อนุทิน” โดยไม่ต้องมีการเสนอ
ชื่ออ่ืนให้สมาชิกลังเลใจ นั่นคือ ความเป็น “เอกภาพ” ภายในพรรค ไม่มีปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน ขั้วคนนั้น กลุ่มคนนี้มา
กวนใจ ขณะที่ส.ส.รวมถึงสมาชิกพรรคล้วนมีหน่วยขึ้นตรงเดียวกัน นั่นคือ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์” อย่าง เนวิน ชิดชอบ 
ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่คอยประคับประคองอยู่เบื้องหลัง และยังเป็นแบรนด์ที่ ภท.น ามาเป็นจุดขาย 

เห็นชัดจากท่าทีของ“อนุทิน”ที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับอย่างไม่มีเหนียมว่า รัฐมนตรีและส.ส.ได้มีโอกาสเข้า
พบ “พ่ีใหญ่เนวิน” เพ่ือขอค าแนะน าในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคอยู่เสมอ ฉะนั้นหมากที่ ภท.วางไว้ในยามนี้คือการส่ง 
ส.ส.และว่าที่ผู้สมัครซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครกลุ่มเดิมๆ รายเดิมๆ อาศัย “ลูกตื๊อ” ลงพื้นที่แบบถี่ยิบหวังพลิกคะแนนนิยม 
อันอาจส่งผลไปถึงการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯกลับคืนมา 
“พิธา ก้าวไกล” ในเงา“ธนาธร”  

ไม่ต่างไปจากพรรคก้าวไกล ที่ประกาศชัดดัน “หัวหน้าทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในบัญชีแคนดิเดตนายกฯเพียง
ชื่อเดียวชูจุดขายความเป็นคนรุ่นใหม่ เจาะ “กลุ่มยังบลัด” และ “กลุ่มนิวโหวต” ชิงจังหวะในการต่อสู้บนท้องถนนปลุก
พลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนผ่านประเทศ 

ขณะเดียวกันโจทย์ใหญ่ที่ทั้งก้าวไกล และหัวหน้าทิมจะต้องเผชิญเช่นเดียวกัน คือการฉายภาพความเป็น “ทิม 
พิธา” ที่เป็นหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกฯ พรรคก้าวไกล ไม่ใช่ “ทิม พิธา” ที่เป็นตัวตายตัวแทนของ “ธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า อดีตแคนดิเดตนายกฯ และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เดิม 
ภาพลักษณ์ของ “ทิม พิธา” ที่ถูกจดจ าจากนโยบายเกษตรก้าวหน้า ความถนัดด้านเทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนา
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตร การลงพ้ืนที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นจุดแข็งจุดขายส าหรับเกษตรกรซึ่ง
เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ก้าวไกลจะผลักดันผู้น าพรรค 
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