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ข่าวประจ าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 125/2564 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เตือน ปชช. เช็คคุณสมบัติก่อนไปเลือกตั้ง อบต. 14 
2 มติชนออนไลน์ กกต. แจ้ง ปชช. เช็กคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

นายก - ส.อบต. 28 พ.ย. นี้ 
15 

3 TNN ออนไลน์ เช็กที่นี่ คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ 16 
4 ไทยรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้าย ! กกต. ย้ า คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 17 
5 เวิร์คพอยส์ทูเดย์ออนไลน ์ กกต. แจงคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พ.ย. นี้ 18 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ออนไลน์ ท าอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ 19 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เตือนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 21 
8 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กกต. เปิดให้แจ้งเหตุไปใช้สิทธิ อบต. ไม่ได้ 22 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ห่วงประชาชน

ในการเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.  64 
เน้นย้ า ขั้นตอนการปฏิบัติลงคะแนนใช้สิทธิ รวมถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 
เคร่งครัด  เปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. 

23 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยถึง 
“เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย. 64 ยังไร้ปัญหา เตือนผู้สมัครช่วงโค้งสุดท้าย 
หาเสียงสุจริต อย่าใส่ร้ายป้ายสี ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิมากว่า 70 % 
ย้ า ป้องกันโควิด-19 เต็มที่ ไม่เป็นสถานที่แพร่เชื้อ 

25 
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3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า
เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ ไม่มีปัญหา เตือนผู้สมัครช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียง
สุจริต อย่าใส่ร้ายป้ายสี ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ 70 % ขึ้นไป 

26 

4 MGR ออนไลน์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า
เลือกตั้ง อบต. ไร้ปัญหา เตือนโค้งสุดท้ายหาเสียงสุจริต ตั้งเป้าใช้สิทธิ 70 % 
เข้มป้องกันโควิด 

27 

5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต. จัด “บิ๊กเดย”์ 23 พ.ย. นี้  28 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 85 พรรค 29 
7 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เปิดยอด 85 พรรคการเมือง ปชป. ครองแชมป์สมาชิกสูงสุด 9.4 หมื่นราย 31 
8 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เปิดข้อมูล 85พรรคการเมือง "ประชาธิปัตย์" ครองแชมป์สมาชิกมากที่สุด 

"ไทยสร้างสรรค์" จดทะเบียนแล้ว แต่ยังไร้ข้อมูลสาขา สมาชิก 
33 

9 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. ล าปาง เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ให้แจ้งเหตุ
ภายใน 7 วันก่อนหลังวันเลือกตั้ง 

35 

10 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. ตรัง เปิดให้บริการ “สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” เว็บเพจ “รู้ก่อน
เลือกตั้ง.com” 

36 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ รมว. มหาดไทย มั่นใจเลือกตั้ง อบต. ไร้ปัญหา 37 

2 สยามรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้ายชิง145 อบต. บุรีรัมย์ 16 นายกฯ 234 ส.อบต. ไร้คู่แข่ง  

ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิ และชนะโหวตโน 

38 

3 มติชนออนไลน์ ปิยบุตร มั่นใจเลือกตั้ง อบต. ยังครองความนิยม ประกาศปักหมุด อุดรธาน ีที่มั่นอีสาน 39 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ โปรดเกล้าฯรธน.ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม2564 ปรับจ านวนส.ส.-แก้การค านวณ

ปาร์ตี้ลิสต์ 

41 

5 ไทยรัฐออนไลน์ "ธรรมนัส" ชู พปชร. “บิ๊กป้อม” น าทัพพร้อมสู้ศึก บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 42 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ลั่น พปชร. พร้อมมาก ! สู้ศึกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบส่งผู้สมัคร ส.ส. 

ครบ 400 เขต 

43 

7 มติชนออนไลน์ “ธรรมนัส” พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ยันส่งครบ 400 เขต มั่นใจ  

พปชร. ได้เก้าอ้ีเพ่ิม 

44 
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8 สยามรัฐออนไลน์ "โฆษกพท." หวังแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบปลดสลักแก้ปัญหาประชาชน 

พร้อมสู่โหมดเลือกตั้ง 

45 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ปธ. วิปรัฐถกเดินหน้าแก้กฎหมายเลือกตั้งรับ รธน. ใหม่ 46 

10 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “เพ่ือไทย” เชื่อได้ “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ”ช่วงปลายเดือน มี.ค. 2565 47 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ วิบากกรรมหอกข้างแคร่ วิกฤติเดธโซน 48 

2 มติชนออนไลน์ การขับเคี่ยว 2 พรรค ยักษ์ใหญ่ ระหว่าง เพ่ือไทย พลังประชารัฐ 50 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ศึก รธน. ยังไม่จบหาทางสายกลางคลายความขัดแย้ง 53 
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งท่ี 10/2564 
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นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า มีความเป็นห่วงประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงขอความ
ร่วมมือให้ผู้ใช้สิทธิปฏิบัติ ดังนี้ 1.ขอให้ผู้มีสิทธิน าบัตรประชาชนไปแสดงในการใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ 2.ตรวจสอบสิทธิ
เลือกตั้งตามที่หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือทางเว็บไขต์ www.ect.go.th หรือแอพพลิเคชัน Smart Vote 3.กรณีตรวจสอบ
แล้วหากไม่พบชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือชื่อผู้มีสิทธิแต่ไม่รู้จัก ให้มีการขอเพ่ิม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ส านักทะเบียน 
อ าเภอที่ท่านอยู่ 4.หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 2 ช่วง  
คือระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 พ.ย.64 และช่วง 29 พ.ย ถึง 5 ธ.ค. โดยแจ้งได้ 3 ช่องทางคือ ไปด้วยตนเองที่ส านักทะเบียนอ าเภอ  
ที่ อบต. ตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ ทาง on line ทางเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันแจ้งเบาะแสผู้กระท าความผิดกฎหมาย
เลือกตั้งบนแอพพลิเคชัน smart vote เป็นต้น 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เตือนตรวจสอบก่อนใช้สทิธิเลือกตั้ง อบต. ใหถ้กูต้อง 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า อยากเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน
ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง อบต. ในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายน นี้  กันให้มาก ๆ โดย กกต. ตั้งเป้าผู้ออกมา 
ใช้สิทธิ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เนื่องจากมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
เข้าใจว่าประชาชนจะเห็นความส าคัญในการเลือกคนดีเข้าไปบริหารและดูแลระบบสาธารณูปโภคของ อบต. ดังนั้น
ช่วยกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มาก ๆ อย่านอนหลับทับสิทธิ ทั้งนี้ ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า  
หน่วยเลือกตั้งจะไม่เป็นสถานที่แพร่เชื้อโควิดอย่างแน่นอน กรณีพบว่าผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
ก็จะถูกแยกไปใช้สิทธิที่คูหาพิเศษที่ได้จัดเตรียมไว้ และที่ผ่านมาการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิดก็เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยตลอด 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กางเป้า “ปชช.” ใช้สิทธ ิกา อบต. 70 % 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิ การคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้สัมภาษณ์ 
ถึงความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) และนายก อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ว่า 
ขณะนี้ กกต. มีความพร้อมเต็มที่ โดยภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในสัปดาห์นี้จะอบรมกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพ่ือให้วันเลือกตั้งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ และในช่วงนี้เปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน แจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพ่ือป้องกันการเสียสิทธิ และ
ช่วงโค้งสุดท้ายอยากเน้นย้ ากับผู้สมัครรับเลือกตั้งให้หาเสียงด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม อย่าใส่ร้ายป้ายสี หรือกระท า
ผิดกฎหมายเลือกตั้ งเ พ่ือไม่ให้ถูกร้องเรียน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งทุกคนออกไปใช้สิทธิ 
กันให้มาก ๆ โดยตั้งเป้าผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 70 % ขึ้นไป 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตั้งเป้าประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 70 % 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ลาออก มีผลวันที่ 1 ธ.ค. นี้ เพ่ือเข้าชิงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามล าดับ
ส ารอง เนื่องจากมี ส.ว. ลาออก 1 คน...ก็เลยเป็นที่จับตามองว่า คนใน สนง.กกต. ใครจะมาลงสมัครสรรหาเป็นเลขาธิการ 
กกต. คนใหม่ อย่างน้อย ๆ ควรเป็นคนรู้งานจริง ๆ เพื่อสานต่องานได้ไมต่ิดขัด  
 แสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ย้ าข่าวว่า กกต. จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” 
พร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค วันที่ 23 พ.ย. เวลา 10.00 - 11.00 น. และเน้นย้ าใช้สิทธิในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 
 
 
 
 

 
เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน กกต. จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" พร้อมกันทั้งส่วนกลาง 
และภูมิภาคทางออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. วันที่ 23 พ.ย. เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง อบต. 
และนายก อบต. พร้อมเน้นย้ าการใช้สิทธิในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงพลัง 
จากผู้บริหาร กกต. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมควบคุมโรค และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
พร้อมเปิดตัวสปอตเชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิในช่วงโค้งสุดท้าย โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางเพจ FB "ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง" ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไชต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 

 
กกต. จัด “บิ๊กเดย”์ 23 พ.ย. นี ้
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ข่าวอ้างอิง 
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เตือน ปชช. เช็คคุณสมบัติก่อนไปเลือกตั้ง อบต. 

22/11/2564 13:26 

 

 

 

 

กกต. วันนี้  ( 22 พ.ย.) กกต.แจ้งประชาชน เช็กคุณสมบัติ- ลักษณะต้องห้าม  ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ และ
สมาชิก อบต. 28 พ.ย. นี้ 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  แจง้ว่ำตำมที่ กกต.ไดป้ระกำศก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำร

สว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยนนี ้ ตัง้แตเ่วลำ 08.00-17.00 น.  ก่อนวนัเลอืกตัง้ขอให้

ประชำชนตรวจสอบคณุสมบตัิผูม้ีสิทธิเลือกตัง้   โดยคณุสมบตัิของผูม้ีสทิธิเลือกตัง้ คือ มีสญัชำติไทย  แตบ่คุคลผูม้ีสญัชำติไทยโดย

กำรแปลงสญัชำติ ตอ้งไดส้ญัชำติไทยมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปี     มีอำยไุม่ต  ่ำกว่ำ 18 ปี ในวนัเลือกตัง้  คือบคุคลที่เกิดก่อนวนัที่ 3 0 

พฤศจิกำยน 2546    มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นในเขตเลือกตัง้มำแลว้เป็นเวลำติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปี นบัถึงวนัเลอืกตัง้  คือบคุคลที่

มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นในเขตเลอืกตัง้ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563                 

 ส่วนลกัษณะตอ้งหำ้มมิใหใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้ คือ เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรตหรือนกับวช   อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิ

เลอืกตัง้  ไมว่ำ่คดีนัน้จะถึงที่สดุแลว้หรอืไม ่  ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมำยของศำลหรอืโดยค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย    วิกลจรติหรอืจิตฟ่ัน

เฟือนไมส่มประกอบ   และมีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด 

 

อำ้งอิง: https://tna.mcot.net/politics-828580 
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กกต. แจ้ง ปชช. เชก็คุณสมบตัิ ลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใชส้ิทธิเลอืกตั้งนายก-ส.อบต. 28 พ.ย.นี ้

วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2564 - 12:23 น. 

 

 

 

 

 

กกต. แจ้ง ปชช.เชก็คุณสมบัต-ิลักษณะต้องห้าม ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก-สมาชกิ อบต. 28 พ.ย.นี ้

เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกำยน ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แจง้ว่ำตำมที่ กกต.ไดป้ระกำศ

ก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และก ำหนดวนัเลือกตัง้ในวนั

อำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00-17.00 น.นัน้ ก่อนวนัเลอืกตัง้ ขอใหป้ระชำชนตรวจสอบคณุสมบตัิผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 

โดยคุณสมบตัิของ ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ คือ 1.มีสญัชำติไทย แต่บุคคลผูม้ีสญัชำติไทยโดยกำรแปลงสญัชำติ ตอ้งไดส้ญัชำติ

ไทยมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปี 2.มีอำยุไม่ต  ่ำกว่ำ 18 ปี ในวนัเลือกตัง้ คือบุคคลที่เกิดก่อนวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2546 3.มีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบำ้นในเขตเลือกตัง้มำแลว้เป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ คือบุคคลที่มีช่ืออยู่ใ นทะเบียนบำ้นในเขต

เลอืกตัง้ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 

สว่น ลกัษณะตอ้งหำ้มมิใหใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้ คือ 1.เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรต หรือนกับวช 2.อยู่ในระหวำ่งถกูเพิกถอนสทิธิ

เลือกตัง้ไม่ว่ำคดีนัน้จะถึงที่สดุแลว้หรือไม่ 3.ตอ้งคมุขงัอยู่โดยหมำยของศำล หรือโดยค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย 4.วิกลจริต หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ และ 5.มีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3052881 
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เช็กที่น่ี คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ 

22 พฤศจิกำยน 2564, 13:55 น. 

 

 

 

 

‘กกต.แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย. 2564 นี้ 

วนันี ้(22พ.ย.64) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แจง้ว่ำตำมที่ กกต.ไดป้ระกำศก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้

สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล และก ำหนดวนัเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 

2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00-17.00 น.นัน้ ก่อนวนัเลอืกตัง้ ขอใหป้ระชำชนตรวจสอบคณุสมบตัิผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 

คณุสมบตัิของ ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ คือ 

1.มีสญัชำติไทย แตบ่คุคลผูม้ีสญัชำติไทยโดยกำรแปลงสญัชำติ ตอ้งไดส้ญัชำติไทยมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี 

2.มีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 18 ปี ในวนัเลอืกตัง้ คือบคุคลที่เกิดก่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2546 

3.มีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นในเขตเลือกตัง้มำแลว้เป็นเวลำติดตอ่กนัไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ คือบคุคลที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน

บำ้นในเขตเลอืกตัง้ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 

สว่นลกัษณะตอ้งหำ้มมิใหใ้ชส้ทิธิเลอืกตัง้ คือ 

1.เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรต หรอืนกับวช 

2.อยูใ่นระหวำ่งถกูเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ไมว่ำ่คดีนัน้จะถึงที่สดุแลว้หรอืไม่ 

3.ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมำยของศำล หรอืโดยค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย 

4.วิกลจรติ หรอืจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

5.มีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด 

 

อำ้งอิง : https://www.tnnthailand.com/news/politics/97239/ 

  

https://www.tnnthailand.com/news/politics/97239/
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โค้งสุดท้าย ! กกต. ย า้ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง อบต. 

22 พ.ย. 2564 13:27 น. 

 

 

โค้งสุดท้าย! กกต.ย า้ คุณสมบัติ 3 ข้อ และลักษณะต้องห้าม 5 ข้อ ของผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง อบต. และ ส.อบต. ก่อนถงึวันใช้
สิทธ์ิ วันเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

วนัท่ี 22 พ.ย. 64 คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ กกต.ย ำ้ คุณสมบตัิ 3 ขอ้ และลกัษณะตอ้งหำ้ม 5 ขอ้ ของผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ 

อบต. และ ส.อบต. ก่อนถึงวนัใชส้ทิธ์ิ วนัเลอืกตัง้ อบต. 28 พ.ย. 

 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ สมำชิกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

 ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ไดป้ระกำศก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยก

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม 2564 ก ำหนดวนัเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แต่เวลำ 08.00 -

17.00 น. นัน้ ในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล และนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ก่อนวนัเลือกตัง้ ประชำชน

ตอ้งตรวจสอบคณุสมบตัิผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ ดงัตอ่ไปนี ้

คณุสมบตัิของผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ 

1 มีสญัชำติไทย แตบ่คุคลผูม้ีสญัชำติไทยโดยกำรแปลงสญัชำติ ตอ้งไดส้ญัชำติไทยมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี 

2. มีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 18 ปี ในวนัเลอืกตัง้ คือบคุคลที่เกิดก่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2560 

3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นในเขตเลือกตัง้มำแลว้เป็นเวลำติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปี นบัถึงวนัเลือกตัง้ คือบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียน

บำ้นในเขตเลอืกตัง้ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 

ลกัษณะตอ้งหำ้มมิใหใ้ชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ 

1. เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรต หรอืนกับวช 

2. อยูใ่นระหวำ่งถกูเพิกถอนสทิธ์ิเลอืกตัง้ ไมว่ำ่คดีนัน้จะถึงท่ีสดุแลว้หรอืไม ่

3. ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมำยของศำล หรอืโดยค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย 

4. วิกลจรติ หรอืจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

5. มีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหน 

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2247851 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2247851
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กกต. แจงคุณสมบตัิ-ลกัษณะต้องห้าม กอ่นไปใช้สทิธิเลอืกตั้ง 28 พ.ย. นี ้

22 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

กกต.ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิเลอืกตั้งท้องถิน่ 28 พ.ย.นี้ ใหต้รวจสอบคุณสมบัติผู้มีสทิธิเลอืกตั้ง ขณะที่ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้
สิทธิได้สามารถแจ้งเหตุผลได ้

 วนัท่ี 24 พ.ย. 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) แจง้วำ่ตำมที่ กกต.ไดป้ระกำศก ำหนดใหม้ีกำรเลอืกตัง้

สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และก ำหนดวนัเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 64 ตัง้แต่

เวลำ 08.00-17.00 น.นัน้ ก่อนวนัเลอืกตัง้ ขอใหป้ระชำชนตรวจสอบคณุสมบตัิผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 

 โดยคณุสมบตัิของ ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ คือ 1.มีสญัชำติไทย แตบ่คุคลผูม้ีสญัชำติไทยโดยกำรแปลงสญัชำติ ตอ้งไดส้ญัชำติ

ไทยมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี 2.มอีำยไุมต่  ่ำกวำ่ 18 ปี ในวนัเลอืกตัง้ คือบคุคลท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2546 3.มช่ืีออยูใ่น

ทะเบียนบำ้นในเขตเลอืกตัง้มำแลว้เป็นเวลำตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปีนบัถึงวนัเลอืกตัง้ คือบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นในเขต

เลอืกตัง้ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 

 สว่นลกัษณะตอ้งหำ้มมใิหใ้ชส้ทิธิเลอืกตัง้ คอื 1.เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรต หรอืนกับวช 2.อยูใ่นระหวำ่งถกูเพิกถอนสทิธิ

เลอืกตัง้ไมว่ำ่คดีนัน้จะถึงที่สดุแลว้หรอืไม ่3.ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมำยของศำล หรอืโดยค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย 4.วิกลจรติ หรอืจิต

ฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ และ 5.มีลกัษณะอื่นตำมทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด 

ขณะที่ผูท้ี่มีเหตจุ ำเป็นไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธิได ้สำมำรถแจง้เหตจุ ำเป็นได ้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ./ 1/8 หรอืท ำหนงัสอื อยำ่ง

นอ้ยตอ้งระบหุมำยเลขระจ ำตวับตัรประชำชนและที่อยูต่ำมหลกัฐำนทะเบียนบำ้นใหช้ดัแจง้ พรอ้มแจง้ดว้ยวำ่ไมอ่ำจไปใชส้ทิธิ

เลอืกตัง้ไดด้ว้ยเหตใุด โดยยื่นตอ่นำยทะเบยีนอ ำเภอที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นดว้ยตวัเอง หรอื มอบหมำยใหผู้อ้ื่นไปยื่นแทน หรอื

จดัสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรอื ทำงอิเลก็ทรอนิกส ์ภำยใน 7 วนั ก่อนเลอืกตัง้ คือ ระหวำ่งวนัที่ 21-27 พ.ย. 64 หรอื ภำยใน 7 

วนั นบัแตว่นัเลอืกตัง้ คือ ระหวำ่งวนัท่ี 29 พ.ย.-5 ธ.ค.2564 

 เหตจุ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้อำทิ มีกิจธุระจ ำเป็นเรง่ด่วน ที่ตอ้งเดินไปพืน้ท่ีหำ่งไกล เจ็บป่วย และไมส่ำมำรถ

เดินทำงไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้เป็นคนพิกำรหรอืทพุพลภำพ หรอื ผูส้งุอำยแุละไมส่ำมำรถเดินทำงไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้เดินทำงออก

นอกรำชอำณำจกัร มีถ่ินท่ีอยุห่ำ่งไกลจำกที่เลอืกตัง้เกินกวำ่ 100 กิโลเมตร ไดร้บัค ำสั่งจำกทำงรำชกำรใหไ้ปปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเขต

เลอืกตัง้ หรอื เหตสุดุวิสยัหรอืเหตอุื่นท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

อำ้งองิ : https://workpointtoday.com/politics-vote2211/ 

  

https://workpointtoday.com/politics-vote2211/
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แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ออนไลน ์ท าอยา่งไรไม่ให้เสียสิทธิ 

22 พ.ย. 2564 เวลำ 6:00 น. 163 

 

 

 

 

 

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2564 ออนไลน ์ก่อน-หลัง 7 วันเลือกตั้งนายก อบต.-ส.อบต. ต้องท าอย่างไรจึงจะไม่ถูก
จ ากัดสิทธิส าคัญ 2 ปี สรุปขั้นตอน พร้อมช่องทางอยา่งละเอียดไว้ให้ครบที่น่ี 

กำรเลือกตัง้อบต. 2564 ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นีต้ัง้แต่เวลำ 08.00-17.00 น.ซึ่งหำกผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไมไ่ป

เลือกตัง้ใชส้ิทธิเลือกตัง้ และมิไดแ้จง้เหตทุี่ไม่อำจไปใชส้ทิธิ หรือแจง้เหตทุี่ไม่อำจไปใชส้ทิธิเลือกตัง้ ผูน้ัน้จะถกูจ ำกดัสทิธิส ำคญัรวม 

7 เรือ่งก ำหนดระยะเวลำครัง้ละ 2 ปี นบัแตว่นัเลอืกตัง้  

-กำรสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรอืสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น ส.ว. 

-กำรสมคัรรบัเลอืกเป็นก ำนนัและผูใ้หญ่บำ้น 

-กำรเขำ้ช่ือรอ้งขอใหถ้อดถอน ส.ถ.หรอื ผ.ถ. 

-กำรด ำรงต ำแหนง่ขำ้รำชกำรกำรเมือง และขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมือง 

-กำรด ำรงต ำแหน่งรองผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน เลขำนุกำรผูบ้ริกำรทอ้งถ่ิน ผูช้่วยเลขำนุกำรผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน ประธำนที่ปรึกษำ

ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน ที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน หรอืคณะที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน 

กำรด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรประธำนสภำทอ้งถ่ิน ผูช้่วยเลขำนกุำร ประธำนสภำทอ้งถ่ิน และเลขำนกุำรรองประธำนสภำทอ้งถ่ิน 

 ทัง้นี ้ในช่วงเวลำส ำคญันี ้ส  ำนกัคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ก ำหนดใหผู้ท้ี่ไม่สำมำรถไปลงคะแนนเลือกตัง้ อบต.

2564 แจง้ "เหตจุ ำเป็น" ไม่ไปเลือกตัง้ไดก้ำรเลือกตัง้ 7 วนั คือ ระหว่ำงวนัที่ 21-27 พ.ย. 64 หรือ ภำยใน 7 วนันบัแต่วนัเลือกตัง้ คือ 

ระหวำ่งวนัท่ี 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64 

ช่องทำงกำรแจง้เหตจุ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้อบต. 2564 ทำงออนไลน  ์

1.เว็บไซต ์https://stat.bora.dopa.go.th 

2.เว็บไซต ์www.ect.go.th 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

โดยด ำเนินกำรกรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้น ซึง่ประกอบดว้ย เลขประจ ำตวัประชำชน รหสัหลงับตัรประจ ำตวัประชำชน ช่ือ นำมสกลุ 

โดยไมต่อ้งระบคุ ำน ำหนำ้ช่ือ วนั/เดือน/ปีเกิดที่ปรำกฎในบตัรประชำชน  

หลงัจำกปฏิบตัิตำมขัน้ตอนขำ้งตน้ และกดยืนยนัขอ้ควำมที่ไดก้รอกแลว้ ระบบจะแจง้เหตจุ ำเป็นที่ไม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ 

อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ จำกนั้นให้พิมพ์แบบกำรแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บส ำเนำข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อเป็นหลกัฐำน 

3.ทำงแอปพลเิคชั่น Smart Vote ไดท้ัง้ระบบ iOS และระบบ Android โดยสำมำรถดำวนโ์หลดไดท้ี่  

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote 

คลกิเขำ้สูแ่อปฯ จำกนัน้ใหค้ลกิไปที่เมน ู"เลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน" ตำมดว้ย "ขอ้มลูกำรเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน"  

 คลิกเลือกขอ้มลูที่ค  ำวำ่ "อบต." ตำมดว้ย เมนคู ำว่ำ "แจง้เหตไุม่อำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้" ใหด้  ำเนินกำรกรอกรำยละเอียดใน

ช่องตำ่ง ๆ ใหค้รบถว้น  

 จำกนัน้กดยืนยนัขอ้ควำมที่ไดก้รอกแลว้ พรอ้มพิมพแ์บบกำรแจง้ไมไ่ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ หรอืจดัเก็บส ำเนำขอ้มลูไวใ้นรูปแบบ

ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อเป็นหลกัฐำน 

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504110 
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กกต. เตือนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 

19 พฤศจิกำยน 2564 12:50 น. 

 

 

 

 

กกต. เตือนผู้มีเหตุจ าเป็นพลาดเลือกตั้งอบต. แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ 7 วันก่อน-หลังวันเลือกตั้ง 

เมื่อวนัที่ 19 พ.ย. ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ออกเอกสำรแจง้เตือนกำรแจง้เหตทุี่ท  ำใหไ้มอ่ำจไปใชส้ทิธิ

เลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (กกต.) ที่จะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.นี ้โดย

ระบวุ่ำ ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่มีเหตจุ ำเป็นท่ีท ำใหไ้มอ่ำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้สมำชิกและนำยก อบต. ในวนัที่ 28 พ.ย. ได ้สำมำรถแจง้เหตุ

จ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรอืท ำเป็นหนงัสอืซึง่อยำ่งนอ้ยตอ้งระบหุมำยเลขประจ ำตวัประชำชน

และที่อยู่ตำมหลกัฐำนทะเบียนบำ้นใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้แจง้ดว้ยว่ำไม่อำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ไดด้ว้ยเหตุใดโดยยื่นต่อนำยทะเบียน

อ ำเภอที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นดว้ยตัวเองหรือมอบหมำยใหผู้อ้ื่น ไปยื่นแทน หรือจัดส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือทำง

อิเลก็ทรอนิกส ์ภำยใน 7 วนั ก่อนวนัเลอืกตัง้ คือ ระหวำ่งวนัท่ี 21-27 พ.ย. 2564 หรอืภำยใน 7 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ คือระหวำ่งวนัที่ 

29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2564 

ทัง้นีส้  ำหรบัเหตจุ ำเป็นที่ไม่อำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้อำทิ มีกิจธุระจ ำเป็นเรง่ด่วนที่ตอ้งเดินทำงไปพืน้ที่ห่ำงไกล เจ็บป่วย

และไม่สำมำรถเดินทำงไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้เป็นคนพิกำรหรอืทพุพลภำพ หรือผูส้งูอำยแุละไมส่ำมำรถเดินทำงไปใชส้ิทธิเลอืกตัง้ได ้

เดินทำงออกนอกรำชอำณำจกัร มีถ่ินที่อยู่ห่ำงไกลจำกที่เลือกตัง้เกินกว่ำ 100 กิโลเมตร ไดร้บัค ำสั่งจำกทำงรำชกำรใหไ้ปปฏิบตัิ

หนำ้ที่นอกเขตเลอืกตัง้ หรือเหตสุดุวิสยัหรือเหตอุื่นที่คณะกรรมกำรก ำหนด อย่ำงไรก็ตำมสำมำรถติดตำมหรือสอบถำมรำยละเอียด

เพิ่มเติมไดท้ำง www.ect.go.th Application Smart Vote ส ำนกังำนกกต.ประจ ำจงัหวดั และสำยดว่น 1444 

 

อำ้งองิ :  https://www.dailynews.co.th/news/491855/ 
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กกต. ขอความร่วมมือ ผู้ใช้สิทธ์ิ เลือกตั้ง อบต. ตรวจสอบใช้สิทธิให้ถกูต้อง 

21 พ.ย. 2564 11:35 น.  

 

 

 

 

 

กกต. ห่วง ประชาชนในการเลอืกตั้งสมาชกิ อบต. และนายก อบต. วันอาทติยท์ี่ 28 พ.ย.64 เน้นย า้ ขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ลงคะแนนใช้สทิธ์ิ รวมถงึมาตรการป้องกนัโควิด-19 เคร่งครัด  เปิดหีบ ตัง้แต่เวลา 08.00 ถงึ 17.00 น. 

นำยธวชัชยั เทอดเผำ่ไทย กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ กลำ่ววำ่ มีควำมเป็นหว่งประชำชนที่ไปใชส้ทิธิ เลอืกตัง้ จงึขอควำมรว่มมือ

ใหผู้ใ้ชส้ทิธิปฏิบตัิดงันี ้

 1.ขอใหผู้ม้ีสทิธิน ำบตัรประชำชน ไปแสดงในกำรใชส้ทิธิเลอืกตัง้ในครัง้นี ้

 2.ตรวจสอบสทิธิเลอืกตัง้ตำมที่หนงัสอืแจง้เจำ้บำ้นหรอืทำงเว็บไซต ์www.ect.go.th หรอืแอป Smart Vote 

 3.กรณีตรวจสอบแลว้หำกไมพ่บช่ือเป็นผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้หรอืช่ือผูม้สีทิธิแตไ่มรู่จ้กัในบำ้น (ผี) ใหม้ีกำรขอเพิ่ม-ถอนช่ือผูม้ี

สทิธิเลอืกตัง้ ท่ีส  ำนกัทะเบียนท่ี อบต.ที่ทำ่นอยู่ 

 4.หำกมเีหตจุ ำเป็นท่ีไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธิ เลอืกตัง้ สำมำรถแจง้เหตไุมไ่ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้2 ช่วง ก็คือระหวำ่งวนัท่ี 21 ถงึ 

27 พ.ย.64 และช่วง 29 พ.ย ถงึ 5 ธ.ค. โดยแจง้ได ้3 ช่องทำงคือ 

 -ไปดว้ยตนเองที่ส  ำนกัทะเบียนอ ำเภอ ที่ อบต.ตัง้อยู่ 

 -ทำงไปรษณีย ์และ 

 -ทำง on line ทำงเว็บไซต ์หรอื app smart vote 

 5.ตัง้แตเ่วลำ 18.00 น. ของวนัท่ี 27 พ.ย. 64 หำ้มจ ำหนำ่ย จ่ำยแจก จดัเลีย้งสรุำ ผูฝ่้ำฝืนตอ้งโทษจ ำคกุและปรบั 

 6.ขอประชำสมัพนัธท์ ำควำมเขำ้ใจก่อนวำ่ 

 -ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ อบต.ตอ้งมีอำย ุ18 ปีบรบิรูณน์บัถึงวนัเลอืกตัง้คอืเกิดกอ่นวนัท่ี 30 พ.ย.46 และ 

 -มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นเขต อบต.หนึง่ปีนบัถึงวนัเลอืกตัง้คือก่อนวนัท่ี 29 พ.ย.63 
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 7. ส ำหรบักำรจดักำรเลอืกตัง้ภำยใตส้ถำนกำรณโ์ควิด-19 ส ำนกังำน กกต.ไดว้ำงมำตรกำรในกำรจดักำรเลอืกตัง้ โดยก ำหนดดงันี ้

 -ก ำหนดกำรในเลอืกตัง้โดยผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้โดยประมำณหนว่ยละ 600 คน (จำกเดิม 1,000 คน) 

-จดัเจำ้หนำ้ที่ อสม.มำวดัอณุหภมูิใหผู้ท้ี่มำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ หำกมปัีญหำอณุหภมูิเกิน 37.5 จะใหน้ั่งพกัแลว้วดัอณุหภมูใิหม่

ถำ้ยงัเกิน 37.5 ก็ใหไ้ปใชส้ทิธิในคหูำที่จดัเอำไวใ้หต้ำ่งหำก 

 -จดัใหม้ีแอลกอฮอลห์รอืเจลลำ้งมือทัง้ทำงเขำ้ออกของหนว่ยเลอืกตัง้ 

 -จดัเตรยีมหนำ้กำกอนำมยัใหผู้บ้รกิำรท่ีไมไ่ดน้ ำหนำ้กำกมำหรอืหนำ้กำกช ำรุด 

 8.นอกจำกนี ้ส  ำนกังำน กกต.ยงัไดข้อควำมอนเุครำะหจ์ำกกรมกำรปกครอง ชว่ยเปิดบรกิำรท ำบตัรประชำชนในวนัเลอืกตัง้

คือวนัท่ี 28 พ.ย.64 ดว้ย 

 สว่นประชำชนจะมีสว่นรว่มในกำรเลอืกตัง้ครัง้นีอ้ยำ่งไร ขอเรยีนใหท้รำบวำ่ 

 1.กำรไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ 

 2.กำรมีสว่นรว่มในกำรติดตำมใหข้อ้มลูแจง้เบำะแสผูก้ระท ำควำมผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ 

 3.กำรตดิตำมผลนบัคะแนนและกำรประกำศผลเลอืกตัง้ 

 4.กำรตดิตำมผลกำรปฏิบตังิำนของนกักำรเมืองทอ้งถ่ินท่ีไดร้บักำรเลอืกตัง้ไปแลว้ 

 ประชำชนจะสำมำรถหำขอ้มลูเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้สะดวกที่สดุจำกทำงช่องทำงใดบำ้ง หำกเห็นหรอืพบขอ้มลูผูส้มคัร 

ผูส้นบัสนนุ ผูช้่วยผูส้มคัรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเลอืกตัง้สำมำรถแจง้ไดท้ี่ 

 1.ส ำนกังำน กกต.จงัหวดั 

 2.ช่องทำงเว็บไซต ์www.ect.go.th หรอื app ตำสบัปะรด 

 3.สำยดว่นเลอืกตัง้ 1444 

 4.เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจหรอืเจำ้พนกังำนฝ่ำยปกครองในพืน้ท่ี 

 ผูแ้จง้และขอ้มลูที่แจง้ทำงส ำนกังำน กกต.จะเก็บเป็นขอ้มลูลบัและไดร้บักำรคุม้ครองเป็นพยำนตำมกฎหมำยส ำหรบับตัร

เลอืกตัง้นำยก อบต.-สแีดง และสมำชิก อบต.-สนี ำ้เงิน จ ำกนัใหด้ีจะไดเ้ลอืกถกูคน. 

 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2247112 
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กกต. เตือนโค้งสุดท้าย “เลือกตั้ง อบต.” หาเสียงอยา่ใส่ร้ายป้ายสี 

21 พ.ย. 2564 เวลำ 15:53 น. 28 

 

เลขาฯ กกต. เผย “เลือกตัง้ อบต.” 28 พ.ย.64 ยงัไร้ปัญหา เตือนผู้สมัครช่วงโค้งสุดทา้ย หาเสียงสุจริต อยา่ใส่ร้ายป้ายส ี
ตั้งเป้าผู้มาใช้สทิธิมากว่า 70% ย า้ป้องกนัโควิด-19 เต็มที่ ไม่เป็นสถานที่แพร่เชือ้ 

วนันี(้21 พ.ย.64)  พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ใหส้มัภำษณ์ถึงควำมพรอ้มกำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) “เลอืกตัง้ อบต.”  ที่จะมีกำรเลอืกตัง้ในวนั

อำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้ว่ำ ยืนยนัว่ำ ขณะนี ้กกต.มีควำมพรอ้มส ำหรบักำรเลือกตัง้สมำชิกและนำยก อบต.เต็มที่  โดย

ภำพรวมทกุอยำ่งเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ไมม่ีปัญหำหรอือปุสรรคใด   

 ในสปัดำหห์นำ้นี ้ก็จะมีกำรอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (กปน.)เพื่อใหว้นัเลือกตัง้มีควำมพรอ้มอย่ำงเต็มที่ และ

ในช่วงนีก็้เปิดใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ไม่สำมำรถออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยนไดน้ัน้ สำมำรถแจง้เหตจุ ำเป็นท่ี

ไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ไดเ้พื่อปอ้งกนักำรเสยีสทิธิ  

 ขณะเดียวกนัอยำกเนน้ย ำ้ กบัผูส้มคัร โดยเฉพำะในช่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนถึงวนัเลือกตัง้ ใหผู้ส้มคัรหำเสียงดว้ยควำมสจุรติ

และเที่ยงธรรม อยำ่ไปใสร่ำ้ยไปส ีหรอืกระท ำผิดกฎหมำยกำรเลอืกตัง้เพื่อปอ้งกนัไมใ่หถ้กูรอ้งเรยีน  

 เบือ้งตน้ขณะนีท้รำบมำว่ำ มีเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับกำรเลือกตัง้ อบต.แลว้ประมำณ 30 เรื่อง แต่ยงัไม่ไดร้บัรำยงำนว่ำมี

เรือ่งเก่ียวกบัประเด็นใดบำ้ง แตเ่ขำ้ใจวำ่คงจะไมร่ำ้ยแรง เพรำะหำกรำ้ยแรงก็จะมีกำรแจง้เขำ้มำที่กกต.กลำงไดร้บัทรำบแลว้   

  เลขำธิกำรกกต.กลำ่วอีกวำ่ อยำกเชิญชวนประชำชนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ทกุคนออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ อบต. ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 

พฤศจิกำยนนี ้กันใหม้ำกๆ โดยกกต.ตัง้เป้ำผูอ้อกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้ 70% ขึน้ไป เนื่องจำกมองว่ำ กำรเลือกตัง้ครัง้นีเ้ป็นกำรเลือก

ผูบ้ริหำรที่ใกลชิ้ดกับประชำชนมำกที่สุด เขำ้ใจว่ำประชำชนจะเห็นควำมส ำคัญในกำรเลือกคนดีเขำ้ไปบริหำรและดูแลระบบ

สำธำรณปูโภคของ อบต. ดงันัน้ช่ วยกนัออกไปใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้กนัใหม้ำกๆ อยำ่นอนหลบัทบัสทิธ์ิ  

 ขณะเดียวกนั กกต.ขอใหค้วำมมั่นใจกับประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ว่ำหน่วยเลือกตัง้จะไม่เป็นสถำนที่แพร่เชือ้โควิดอย่ำง

แน่นอน เนื่องจำกกกต.และกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ไดร้ว่มกบัออกแบบหน่วยเลือกตัง้ที่มีมำตรกำรดำ้นสำธำรณสขุ

ป้องกนักำรติดเชือ้โควิด กรณีพบว่ำผู้มำใชส้ิทธิมีอณุหภมูิเกินกว่ำ 37.5 ก็จะถกูแยกไปใชส้ิทธิที่คหูำพิเศษที่ไดจ้ัดเตรียมไว ้และที่

ผำ่นมำกำรจดักำรเลอืกตัง้ภำยใตส้ถำนกำรณโ์ควิดก็เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยตลอด  

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504081 
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เลขาฯ กกต. ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 70% ขึน้ไป 

21/11/2564 18:02 

 

กกต. 21 พ.ย.- เลขาฯ กกต. เผยเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ ไม่มีปัญหา เตือนผู้สมัครช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียงสุจริต อยา่ใส่ร้ายป้ายสี 
ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ 70% ขึน้ไป ม่ันใจหน่วยเลือกตั้งยดึมาตรการป้องกันโควิด-19 ไม่เป็นสถานที่แพร่เชือ้ 

กกต. วนันี ้(21 พ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ใหส้มัภำษณถ์ึงควำมพรอ้มกำรเลอืกตัง้

สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ที่จะมีกำรเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน ยืนยนั

วำ่ขณะนี ้กกต. มีควำมพรอ้มส ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชิกและนำยก อบต.เต็มที่ โดยภำพรวมทกุอยำ่งเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ไมม่ี

ปัญหำหรอือปุสรรคใด ซึง่ในสปัดำหน์ีก็้จะมีกำรอบรมกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ เพื่อใหว้นัเลอืกตัง้มีควำมพรอ้มอยำ่งเต็มที่ และ

ในช่วงนีก็้เปิดใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ไม่สำมำรถออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน ได ้สำมำรถแจง้เหตจุ ำเป็นท่ีไม่

อำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ไดเ้พื่อปอ้งกนักำรเสยีสทิธิ 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กลำ่วว่ำ อยำกเนน้ย ำ้กบัผูส้มคัร โดยเฉพำะในช่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนถึงวนัเลือกตัง้ ใหผู้ส้มคัรหำเสียงดว้ย

ควำมสจุรติและเที่ยงธรรม อยำ่ไปใสร่ำ้ยไปส ีหรอืกระท ำผิดกฎหมำยกำรเลอืกตัง้เพื่อปอ้งกันไมใ่หถ้กูรอ้งเรยีน เบือ้งตน้ขณะนีท้รำบ

มำวำ่มีเรือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ อบต. แลว้ประมำณ 30 เรือ่ง แตย่งัไมไ่ดร้บัรำยงำนวำ่มีเรือ่งเก่ียวกบัประเด็นใดบำ้ง เขำ้ใจ

วำ่คงจะไมร่ำ้ยแรง เพรำะหำกรำ้ยแรงก็จะมีกำรแจง้เขำ้มำที่กกต.กลำงไดร้บัทรำบแลว้ 

เลขำธิกำร กกต. กลำ่วอีกว่ำ อยำกเชิญชวนประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทกุคนออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ อบต. ในวนัอำทิตยท์ี่ 

28 พฤศจิกำยนนี ้กนัใหม้ำกๆ กกต. ตัง้เปำ้ผูอ้อกมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้รอ้ยละ 70 ขึน้ไป เนื่องจำกมองวำ่กำรเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ป็นกำรเลอืก

ผูบ้ริหำรที่ใกลชิ้ดกับประชำชนมำกที่สุด เขำ้ใจว่ำประชำชนจะเห็นควำมส ำคัญในกำรเลือกคนดีเขำ้ไปบริหำรและดูแลระบบ

สำธำรณปูโภคของ อบต. ดงันัน้ช่วยกนัออกไปใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้กนัใหม้ำกๆ อยำ่นอนหลบัทบัสทิธ์ิ 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ยงัระบวุำ่ กกต. ขอใหค้วำมมั่นใจกบัประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้วำ่หน่วยเลือกตัง้ จะไม่เป็นสถำนท่ีแพรเ่ชือ้

โควิดอย่ำงแน่นอน เนื่องจำก กกต. และกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ไดร้ว่มกบัออกแบบหน่วยเลือกตัง้ที่มีมำตรกำรดำ้น

สำธำรณสขุป้องกนักำรติดเชือ้โควิด-19 กรณีพบว่ำผูม้ำใชส้ิทธิมีอณุหภมูิเกินกวำ่ 37.5 องศำฯ ก็จะถกูแยกไปใชส้ิทธิที่คหูำพิเศษที่

ไดจ้ดัเตรยีมไว ้และที่ผำ่นมำกำรจดักำรเลอืกตัง้ภำยใตส้ถำนกำรณโ์ควิด-19 ก็เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยตลอด 

 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-828190 
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กกต. ยนัเลอืกตั้ง อบต. ไร้ปัญหา เตอืนโค้งสุดท้ายหาเสียงสุจริต 

 ตั้งเป้าใช้สทิธิ 70% เข้มป้องกันโควดิ 

เผยแพร:่ 21 พ.ย. 2564 15:34    

 

เลขาฯ กกต. เผย เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.ยังไร้ปัญหา เตือนผู้สมัครช่วงโค้งสุดท้าย หาเสียงสุจริต อย่าใส่ร้ายป้ายสี ตั้ง
เป้าผู้มาใช้สิทธิ 70% ขึน้ไป พร้อมให้ความม่ันใจหน่วยเลือกตั้งยดึมาตรการป้องกันโควิด ไม่เป็นสถานที่แพร่เชือ้ 

 วันนี ้(21 พ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ใหส้มัภำษณ์ถึงควำมพรอ้มกำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) ท่ีจะมีกำรเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 

วำ่ขณะนี ้กกต.มีควำมพรอ้มส ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชิก และ นำยก อบต.เต็มที่ โดยภำพรวมทกุอยำ่งเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ไม่

มีปัญหำหรอือปุสรรคใด ซึง่ในสปัดำหน์ีก็้จะมีกำรอบรมกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ (กปน.) เพื่อใหว้นัเลอืกตัง้มีควำมพรอ้มอย่ำง

เต็มที่ และในช่วงนีก็้เปิดใหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ที่ไมส่ำมำรถออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยนไดน้ัน้ สำมำรถแจง้เหตุ

จ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ไดเ้พื่อปอ้งกนักำรเสยีสทิธิ 

 ขณะเดียวกนั อยำกเนน้ย ำ้กบัผูส้มคัร โดยเฉพำะในช่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนถึงวนัเลือกตัง้ ใหผู้ส้มคัรหำเสียงดว้ยควำมสจุรติ

และเที่ยงธรรม อยำ่ไปใสร่ำ้ยไปส ีหรอืกระท ำผิดกฎหมำยกำรเลอืกตัง้เพื่อปอ้งกนัไมใ่หถ้กูรอ้งเรยีน เบือ้งตน้ขณะนีท้รำบมำวำ่มีเรือ่ง

รอ้งเรียนเก่ียวกบักำรเลือกตัง้ อบต.แลว้ประมำณ 30 เรื่อง แต่ยงัไมไ่ด้รบัรำยงำนวำ่มีเรือ่งเก่ียวกบัประเด็นใดบำ้ง แต่เขำ้ใจวำ่คงจะ

ไมร่ำ้ยแรง เพรำะหำกรำ้ยแรงก็จะมีกำรแจง้เขำ้มำที่กกต.กลำงไดร้บัทรำบแลว้ 

 เลขำธิกำร กกต.ยังกล่ำวเชิญชวนประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ในวันอำทิตย์ที่ 28 

พฤศจิกำยนนีก้นัใหม้ำกๆ โดย กกต.ตัง้เป้ำผูอ้อกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้ 70 เปอรเ์ซ็นตข์ึน้ไป เนื่องจำกมองว่ำกำรเลือกตัง้ครัง้นีเ้ป็นกำร

เลือกผูบ้ริหำรที่ใกลชิ้ดกบัประชำชนมำกที่สดุ เขำ้ใจว่ำ ประชำชนจะเห็นควำมส ำคญัในกำรเลือกคนดีเขำ้ไปบริหำรและดแูลระบบ

สำธำรณปูโภคของ อบต. ดงันัน้ ช่วยกนัออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้กนัใหม้ำกๆ อยำ่นอนหลบัทบัสทิธิ 

 ขณะเดียวกนั กกต.ขอใหค้วำมมั่นใจกับประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ว่ำหน่วยเลือกตัง้จะไม่เป็นสถำนที่แพร่เชือ้โควิดอย่ำง

แน่นอน เนื่องจำกกกต.และกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ไดร้ว่มกบัออกแบบหน่วยเลือกตัง้ที่มีมำตรกำรดำ้นสำธำรณสขุ

ปอ้งกนักำรติดเชือ้โควดิ กรณีพบวำ่ผูม้ำใชส้ทิธิมอีณุหภมูิเกินกวำ่ 37.5 ก็จะถกูแยกไปใชส้ทิธิที่คหูำพิเศษที่ไดจ้ดัเตรยีมไว ้และที่ผำ่น

มำกำรจดักำรเลอืกตัง้ภำยใตส้ถำนกำรณโ์ควิดก็เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยตลอด 

 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9640000115402 
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กกต. เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 85 พรรค 

21/11/2564 15:00 

 

ส านักงาน กกต. 21 พ.ย.- กกต. เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 85 พรรค ด้าน”ประชาธิปัตย”์ ยงัครองแชมป์สมาชิกสูงสุด 
9.4 หม่ืนราย ขณะที่ “ไทยสร้างสรรค”์ ยงัไม่พบรายงานเหตุเพิ่งได้รับการจัดตั้ง 

ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ เว็บไซต ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ สรุปรำยช่ือ 85 พรรคกำรเมือง ที่ยงัด ำเนินกำรอยู ่ขอ้มลู 

ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 พบวำ่ มีพรรคกำรเมืองที่ด  ำเนินกำรอยูร่วมจ ำนวน 85 พรรคกำรเมือง รวมจ ำนวนสมำชิก 1,155,786 

รำย รวมจ ำนวนสำขำพรรคกำรเมือง 394 สำขำ รวมจ ำนวนตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 2,155 รำย ทั้งนี  ้พรรค

ประชำธิปัตย ์ที่มีนำยจุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์เป็นหวัหนำ้พรรค มีจ ำนวนสมำชิกมำกที่สดุ รวม 94,492 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 19 

สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 312 รำย พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศทุธ ์เตมียเวส เป็นหวัหนำ้พรรค มี

สมำชิก 64,267 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 175 รำย ขณะที่พรรคเพื่อไทย ท่ีมีนพ.ชล

นำ่น ศรแีกว้ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 61,614 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 284 รำย 

 ส่วนพรรคภูมิใจไทย ที่มีนำยอนุทิน ชำญวีรกูล เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 58,926 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ 

ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวดั 211 รำย พรรคพลงัประชำรฐั ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 

53,813 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 175 รำย พรรคกำ้วไกล (ก.ก.) ท่ีมีนำยพิธำ ลิม้

เจรญิรตัน ์เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 34,277 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 5 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 86 รำย 

 พรรคกลำ้ ที่มีนำยกรณ ์จำติกวณิช เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 21,045 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 6 สำขำ ตวัแทนพรรค

กำรเมืองประจ ำจงัหวดั 30 รำย พรรคชำติไทยพฒันำ ท่ีมี น.ส.กญัจนำ ศิลปอำชำ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 13,149 รำย สำขำ

พรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 51 รำย พรรคชำติพฒันำ ที่มีนำยเทวญั ลิปตพลัลภ เป็นหวัหนำ้พรรค 

มีสมำชิก 12,746 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 57 รำย พรรคประชำชำติ ที่มีนำยวนัมหูะ

มดันอร ์มะทำ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 12,780 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 6 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 31 รำย 

 พรรคไทยสรำ้งไทย ที่มีนำยสอิสร ์โบรำณ เป็นหวัหนำ้พรรค และคุณหญิงสดุำรตัน ์เกยุรำพนัธุ์ เป็นประธำนที่ปรึกษำ มี

สมำชิก 15,656 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 2 รำย พรรคไทยภกัดี ที่มี นพ.วรงค ์เดชกิจ

วิกรม เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 2,461 รำย สว่นพรรคไทยสรำ้งสรรค ์ที่มีนำยธ ำรงค ์เรืองธุระกิจ เป็นหวัหนำ้พรรค ซึ่งเป็นพรรคที่ 

กกต.เห็นชอบใหน้ำยทะเบียนพรรครบัจดทะเบียนจดัตัง้พรรคกำรเมือง เมื่อวนัที่ 27 ตุลำคมที่ผ่ำนมำ และมีกระแสข่ำวลือว่ำเป็น
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พรรคส ำรองของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ียงัไมป่รำกฏขอ้มลูจ ำนวนสมำชิก สำขำพรรค และตวัแทนพรรคกำรเมอืง

ประจ ำจงัหวดัวำ่มีจ ำนวนเทำ่ใด 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-828124 
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กกต. เปิดยอด 85 พรรคการเมือง ปชป.ครองแชมป์สมาชิกสูงสุด 9.4 หม่ืนราย 

วนัอำทิตย ์ท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 14.12 น. 

 

 

 

 

 

 

กกต.เปิดยอด 85 พรรคการเมืองล่าสุด ปชป.ยังครองแชมป์สมาชิกสูงสุด 9.4 หม่ืนราย ส่วนไทยสร้างสรรค ์ยังไม่พบ
รายงานจ านวนสมาชิก 

 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2564 ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซตส์  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) สรุปรำยช่ือ 85 

พรรคกำรเมือง ที่ยงัด ำเนินกำรอยู ่ขอ้มลู ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 พบวำ่มีพรรค กำรเมืองที่ด  ำเนินกำรอยูร่วมจ ำนวน 85 พรรค

กำรเมือง รวมจ ำนวนสมำชิก 1,155,786 รำย รวมจ ำนวนสำขำพรรคกำรเมือง 394 สำขำ รวมจ ำนวนตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จงัหวดั 2,155 รำย 

โดยพรรคประชำธิปัตย ์(ปชป.) ที่มี นำยจุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์เป็นหวัหนำ้พรรค มีจ ำนวนสมำชิกมำกที่สดุ รวม 94,492 

รำย สำขำพรรคกำรเมือง 19 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 312 รำย พรรคเสรรีวมไทย (สร.) ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศทุธ ์เต

มียเวส เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 64,267 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 175 รำย ขณะที่

พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มี นพ.ชลน่ำน ศรีแกว้ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 61,614 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรค

กำรเมืองประจ ำจงัหวดั 284  รำย 

 ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่มี นำยอนุทิน ชำญวีรกูล เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำ ชิก 58,926 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 

สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 211 รำย  พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ เป็นหวัหนำ้พรรค 

มีสมำชิก 53,813 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 175 รำย พรรคกำ้วไกล (ก.ก.) ที่มี  นำย

พิธำ ลิม้เจริญรตัน ์เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 34,277 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 5 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 86 

รำย 

สว่นพรรคกลำ้ (ก.) ที่มี นำยกรณ ์จำติกวณิช เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 21,045 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 6 สำขำ ตวัแทน

พรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 30 รำย พรรคชำติไทยพฒันำ (ชทพ.) ที่มี น.ส.กญัจนำ ศิลปอำชำ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 13,149 

รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 51 รำย พรรคชำติพฒันำ (ชพน.) ที่มี นำยเทวญั ลปิตพลัลภ 

เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 12,746 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 57 รำย พรรคประชำชำติ 
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(ปช.) ท่ีมี นำยวนัมหูะมดันอร ์มะทำ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 12,780 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 6 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมือง

ประจ ำจงัหวดั 31 รำย 

ขณะที่พรรคไทยสรำ้งไทย (มสท) ที่มี นำยสอิสร ์โบรำณ เป็นหัวหนำ้พรรค และมี คุณหญิงสุดำรตัน ์เกยุรำพันธุ์ เป็น

ประธำนที่ปรกึษำ มีสมำชิก 15,656 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 2 รำย สว่นพรรคไทย

ภกัดี ท่ีมี นพ.วรงค ์เดชกิจวิกรม เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 2,461 รำย 

สว่นพรรคไทยสรำ้งสรรค ์ท่ีมี นำยธ ำรงค ์เรืองธุระกิจ เป็นหวัหนำ้พรรคซึง่เป็นพรรคที่กกต.เห็นชอบใหน้ำยทะเบียนพรรครบั

จดทะเบียนจดัตัง้พรรคกำรเมือง เมื่อวนัที่  27 ตลุำคม ท่ีผ่ำนมำ และมีกระแสข่ำวลือว่ำเป็นพรรคส ำรองของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์

โอชำ นำยกรฐัมนตร ียงัไมป่รำกฏขอ้มลูจ ำนวนสมำชิก สำขำพรรค และตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดัวำ่มีจ ำนวนเทำ่ใด 

 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/617131 
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กกต. เปิดข้อมูล 85พรรคการเมือง "ประชาธิปัตย"์ ครองแชมป์สมาชิกมากที่สุด "ไทยสร้างสรรค"์ จดทะเบียนแล้ว แต่ยงั
ไร้ข้อมูลสาขา สมาชิก 

  21 พฤศจิกำยน 2564 12:44 น.  

 

 

 

วนัท่ี 21 พ.ย.64 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) สรุปรำยช่ือ 85 พรรคกำรเมือง ที่ยงัด ำเนินกำรอยู ่ขอ้มลู ณ 

วนัท่ี 15 พ.ย.2564 พบวำ่ มีพรรคกำรเมืองที่ด  ำเนินกำรอยู่รวมจ ำนวน 85 พรรคกำรเมือง รวมจ ำนวนสมำชิก 1,155,786 รำย รวม

จ ำนวนสำขำพรรคกำรเมือง 394 สำขำ รวมจ ำนวนตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 2,155 รำย ทัง้นี ้พรรคประชำธิปัตย ์(ปชป.) 

ที่มีนำยจรุินทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์เป็นหวัหนำ้พรรค มีจ ำนวนสมำชิกมำกที่สดุ รวม 94,492 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 19 สำขำ ตวัแทน

พรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 312 รำย 

 พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศทุธ ์เตมียเวส เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 64,267 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 

สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 175 รำย ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มีนพ.ชลนำ่น ศรแีกว้ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 

61,614 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 284 รำย 

 สว่นพรรคภมูิใจไทย (ภท) ที่มีนำยอนทุิน ชำญวีรกลู เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 58,926 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ 

ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 211 รำย พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) ที่มีพล.อ. ประวิตร วงษ์สวุรรณ เป็นหวัหนำ้พรรค มี

สมำชิก 53,813 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 175 รำย พรรคกำ้วไกล (ก.ก.) ที่มีนำยพิธำ 

ลิม้เจรญิรตัน ์เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 34,277 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 5 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 86 รำย 

พรรคกลำ้ (ก.) ที่มีนำยกรณ ์จำติกวณิช เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 21,045 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 6 สำขำ ตวัแทน

พรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 30 รำย 

 พรรคชำติไทยพฒันำ (ชทพ.) ที่มีน.ส.กญัจนำ ศิลปอำชำ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 13,149 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 

สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 51 รำย พรรคชำติพฒันำ (ชพน.) ที่มีนำยเทวญั ลิปตพลัลภ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 

12,746 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 57 รำย พรรคประชำชำติ (ปช.) ที่มีนำยวนัมหูะมดั

นอร ์มะทำ เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 12,780 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 6 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 31 รำย 

 พรรคไทยสรำ้งไทย (มสท) ที่มีนำยสอิสร ์โบรำณ เป็นหวัหนำ้พรรค และมีคุณหญิงสดุำรตัน ์เกยุรำพนัธุ์ เป็นประธำนที่

ปรกึษำ มีสมำชิก 15,656 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 2 รำย สว่นพรรคไทยภกัดี ท่ีมีนพ.

วรงค ์เดชกิจวิกรม เป็นหวัหนำ้พรรค มีสมำชิก 2,461 รำย 
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 สว่นพรรคไทยสรำ้งสรรค ์ท่ีมี นำยธ ำรงค ์เรอืงธุระกิจ เป็นหวัหนำ้พรรคซึง่เป็นพรรคที่กกต.เห็นชอบใหน้ำยทะเบียนพรรครบั

จดทะเบียนจัดตัง้พรรคกำรเมือง เมื่อวนัที่ 27 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ และมีกระแสข่ำวว่ำเป็นพรรคส ำรองของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ีนัน้ยงัไมป่รำกฏขอ้มลูจ ำนวนสมำชิก สำขำพรรค และตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดัวำ่มีจ ำนวนเทำ่ใด 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/299502 
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กกต. ล าปาง เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ให้แจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนหลังวันเลือกตั้ง 

22 พ.ย. 2564  

 

    

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ประจ ำจังหวดัล ำปำง เปิดเผยว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ไดม้ี

ประกำศก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม 

2564 โดยผู้อ  ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอำทิตย์ที่  28 

พฤศจิกำยน 2564 นัน้ 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ แจง้ว่ำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่มีเหตุจ ำเป็นที่ท  ำใหไ้ม่อำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ในวนัอำทิตย์ที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 สำมำรถแจง้เหตจุ ำเป็นที่ไม่

อำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/8 หรือท ำเป็นหนงัสือซึ่งอย่ำงนอ้ยตอ้งระบุหมำยเลขประจ ำตวัประชำชนและที่อยู่

ตำมหลกัฐำนทะเบียนบำ้นใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้แจง้ดว้ยวำ่ไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ไดด้ว้ยเหตใุดโดยยื่นตอ่นำยทะเบียนอ ำเภอที่ตนมี

ช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นดว้ยตวัเอง หรือมอบหมำยใหผู้อ้ื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือทำงอิเล็กทรอนิกส ์ที่

เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote  ภำยใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ 

ระหวำ่งวนัท่ี 21-27 พฤศจิกำยน 2564 หรอืภำยใน 7 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ คือระหวำ่งวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน-5  ธนัวำคม  2564 

 เหตจุ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้อำทิ มีกิจธุระจ ำเป็นเรง่ดว่นท่ีตอ้งเดนิทำงไปพืน้ท่ีหำ่งไกล เจ็บป่วยและไมส่ำมำรถ

เดินทำงไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้เป็นคนพิกำรหรือทพุพลภำพ หรือผูส้งูอำยแุละไม่สำมำรถเดินทำงไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้เดินทำงออก

นอกรำชอำณำจกัร มีถ่ินที่อยู่ห่ำงไกลจำกที่เลือกตัง้เกินกว่ำ 100 กิโลเมตร ไดร้บัค ำสั่งจำกทำงรำชกำรใหไ้ปปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเขต

เลอืกตัง้ หรอืเหตสุดุวิสยัหรอืเหตอุื่นท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

 ทัง้นี ้สำมำรถติดตำมหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ำง www.ect.go.th Application Smart Vote ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และบรกิำรขอ้มลูสำยดว่น 1444 

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211122135125813 
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กกต. ตรัง เปิดให้บริการ “สายด่วน 1444 รู้จริงเร่ืองเลือกตั้ง” เว็บเพจ “รู้ก่อนเลือกตั้ง.com” 

21 พ.ย. 2564 | เขำ้ชม : 114 

    

          

 

 

 นำงสำวอรพิน อำชีวะสุข ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดตรงั เปิดเผยว่ำ ตำมที่ ส  ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรสำยดว่น 1444 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชนในกำรติดตอ่สอบถำมขอ้มลูกำร

เลือกตัง้และข่ำวสำรต่ำง ๆ เก่ียวกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เพื่อรองรบักำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบล และนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล โดยเปิดใหบ้ริกำรตัง้แต่เวลำ 08.30-16.30 น. (ในวนั เวลำรำชกำร) และในกรณีที่

ประชำชนตอ้งกำรทรำบขอ้มลูที่มีควำมชดัเจนเก่ียวกบัขอ้กฎหมำย ระเบียบ และแนวทำงปฏิบตัิตำ่ง ๆ  ที่ตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชำญเฉพำะ

ดำ้นใหข้อ้มลู ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะด ำเนินกำรแจง้ขอ้มลูใหท้รำบในวนัถดัไปทำงหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ทำ่นไดแ้จง้ไว้

นัน้ 

          ในกำรนี ้ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้เพิ่มช่องทำงบริกำรตอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นผ่ำน 

Facebook Fanpage “สำยด่วน 1444 รูจ้ริงเรื่องเลือกตัง้” โดยสำมำรถติดตำมข่ำวสำรขอ้ซักถำมของผูส้มัครรบัเลือกตัง้และ

ประชำชนทั่วไป ภำยใตค้วำมมุง่มั่นในกำรใหบ้รกิำรท่ีวำ่ “ทกุค ำถำม มีค  ำตอบ ทกุค ำตอบ เรำติดตำมดว้ยควำมใสใ่จ” 

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211121171028609 
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รมว. มหาดไทย ม่ันใจเลอืกตัง้ อบต.ไร้ปัญหา 

21 พ.ย. 2564 17:52 น.  

 

 

พล.อ.อนุพงษ ์เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ม่ันใจเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา ชี ้กกต.เป็นเจ้าภาพหลกั พร้อมขอความร่วมมือ
ประชาชนเร่งฉีดวัคซีนโควดิ-19 สร้างภมิูคุ้มกนัหมู่ ยนืยนัวัคซีนมีเพียงพอ 

วนัที่ 21 พ.ย. 64 ที่หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย กล่ำวถึงกำร

จดักำรเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (นำยก อบต.) และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (ส.อบต.) ว่ำ เป็นควำม

รบัผิดชอบโดยตรงของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) โดยกระทรวงมหำดไทย (มท.) จะท ำหนำ้ที่สนบัสนนุตำมที่ กกต.

รอ้งขอ ส ำหรบัในควำมรบัผิดชอบของ มท. ไดด้  ำเนินกำรอยำ่งเต็มที่ไมม่ีปัญหำ เช่นเดียวกบักำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั

โควิด-19 ท่ีหนว่ยเลอืกตัง้ก็ไมน่ำ่เป็นกงัวล ตำ่งจำกหำ้งสรรพสนิคำ้ที่ขนำดนีค้นเริม่แนน่แลว้ 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวดว้ยว่ำ ส  ำหรบัสถำนกำรณแ์ละแนวทำงกำรป้องกนัโควิด-19 ในพืน้ที่ต่ำงๆ นัน้ขึน้อยู่กับกลไกของ

สำธำรณสขุจงัหวดั และแนวทำงกำรปอ้งกนัท่ีทำง ศบค.ใหไ้ว ้ยืนยนัวำ่ขณะนีว้คัซีนเพียงพอส ำหรบัคนไทยทัง้ประเทศแลว้ ขอใหเ้รง่

เขำ้ไปรบัวคัซีนเพื่อสกดักัน้ไมใ่หเ้กิดกำรระบำดเป็นวงกวำ้ง พรอ้มเรง่รณรงคใ์หป้ระชำชนด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ ศบค. เพื่อให้

ประชำชนปรบัตวัด ำรงชีวิตควบคูก่บัสถำนกำรณไ์ด ้หำกพืน้ท่ีไหนหยอ่นยำนมำตรกำรก็จะมีควำมเสีย่ง ดงันัน้งำนหรอืกิจกรรมตำ่งๆ 

สำมำรถจดัได ้แตต่อ้งอยูภ่ำยใตม้ำตรกำรปอ้งกนั และที่ผำ่นมำหลำยงำนหลำยพืน้ท่ีก็สำมำรถด ำเนินกำรไดด้ี. 

 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2247337 
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โค้งสุดท้ายชิง145 อบต.บุรีรัมย ์16 นายกฯ 234 ส.อบต.ไร้คูแ่ข่ง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของผู้มีสทิธิ และ
ชนะโหวตโน 

  22 พฤศจิกำยน 2564 12:08 น.   

 

 

 

 

บรรยำกำศกำรหำเสยีงเลอืกตัง้นำยกอบต.และสมำชิกสภำอบต.จ ำนวน 145 แหง่ ใน 23 อ ำเภอ ของจงัหวดับรุรีมัย ์ช่วง

โคง้สดุทำ้ย ทีจ่ะจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้พรอ้มกนัในวนัท่ี 28 พ.ย.2564 ที่จะถงึนี ้โดยมีผูส้มคัรนำยก อบต. 344 คน และ ส.อบต.บุรรีมัย ์

4,073 คน รวมทัง้สิน้ 4,418 คน 

 ลำ่สดุบรรยำกำศกำรหำเสยีงเป็นไปดว้ยควำมคกึคกั โดยทัง้ผูส้มคัรนำยกอบต. และสมำชิกสภำอบต. ตำ่งไดน้ ำรถหำเสยีง

พรอ้มทีมงำนลงพืน้ท่ีหำเสยีงตำมชมุชนตำ่งๆ ในเขตเลอืกตัง้ของตวัเอง โดยมกีำรแจกแผน่พบั เพือ่แนะน ำตวัผูส้มคัรและนโยบำย

ของกลุม่ใหก้บัประชำชนภำยในชมุชน ซึง่เป็นกำรเขำ้ถงึพี่นอ้งประชำชน ชนิดบกุถึงหนำ้ประตบูำ้นเลยทีเดยีว 

 ซึง่มีอบต. ที่มีผูส้มคัรนำยก อบต. เพียง 1 คน จ ำนวน 16 อบต. ไดแ้ก่ อบต.บำ้นปรอื อ.กระสงั, อบต.บำ้นแพ อ.คเูมือง, 

อบต.ดงพลอง อ.แคนดง, อบต.ล ำไทรโยง อ.นำงรอง, อบต.โนนขวำง อ.บำ้นดำ่น, อบต.หนองแวง อ.บำ้นใหมไ่ชยพจน,์ อบต.แดง

ใหญ่ อ.บำ้นใหมไ่ชยพจน,์ อบต.ละเวีย๊ อ.ประโคนชยั, อบต.บำ้นจำน อ.พทุไธสง, อบต.บวัทอง อ.เมือง, อบต.โคกลำ่ม อ.ล ำปลำย

มำศ, อบต.ทะเมนชยั องล ำปลำยมำศ, อบต.บโุพธ์ิ อ.ล ำปลำยมำศ, อบต.เมืองแฝก อ.ล ำปลำยมำศ, อบต.หนองค ูอ.ล ำปลำยมำศ 

และ อบต.ทำ่มว่ง อ.สตกึ ขณะเดยีวกนัเขตเลอืกตัง้ทีม่ีผูส้มคัรสมำชิก อบต. เพียง 1 คน มีจ ำนวน 234 เขต ใน 23 อ ำเภอ 

 โดย อบต. ท่ีมีผูส้มคัรนำยก อบต.คนเดียว และเขตเลอืกตัง้ที่มีผูส้มคัรสมำชิก อบต.เพยีงคนเดียว ตอ้งไดค้ะแนนเลอืกตัง้

ไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ ในเขตอบต. และเขตเลอืกตัง้สมำชิก อบต.นัน้ แตไ่มเ่ทำ่นัน้ เพรำะผูส้มคัรนำยก 

อบต. และสมำชิก อบต.ยงัตอ้งไดค้ะแนนเสยีงมำกกวำ่คะแนนผูไ้มป่ระสงคล์งคะแนนใหผู้ส้มคัรคนใด หรอื โนโหวต หำกไมเ่ขำ้

เง่ือนไข ถือวำ่สอบตก และ กกต.จะตอ้งจดักำรเลอืกตัง้ใหม ่ซึง่ผูส้มคัรคนเดิมนี ้จะไมม่ีสทิธ์ิลงสมคัรซ ำ้อีก 

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/299680 
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ปิยบุตร ม่ันใจเลอืกตั้ง อบต. ยงัครองความนิยม ประกาศปักหมุด อุดรธานี ที่ม่ันอีสาน 

วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2564 - 19:47 น. 

 

 

  

 

เมื่อเย็นวนัที่ 21 พฤศจิกำยน ที่รำ้นกำแฟมำวิน ซ.ทองค ำอทุิศ (ชุมชนโพธิวรำรำม) ส ำนกังำนเทศบำลนครอดุรธำนี มีกำร

จัดกิจกรรม Talk with อ.ปิยบุตร Common school โดยนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะกำ้วหนำ้ โดยมีประชำชนให้

ควำมสนใจเขำ้รบัฟังรำว 50 คน ทัง้นี ้นำยปิยบุตรไดพู้ดคุยกับกลุ่มประชำชนที่มำร่วมกิจกรรม พรอ้มกับเซ็นช่ือเป็นที่ระลึกบน

หนงัสือ และถ่ำยภำพรว่มกนั โดยก่อนบรรยำยในกิจกรรมดงักลว่ นำยปิยบตุรไดเ้ดินทำงไปพบปะผูส้มคัรนำยก อบต. และ ส.อบต. 

(สมำชิกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล) ที่คณะกำ้วหนำ้ใหก้ำรสนบัสนนุ ที่โรงแรมอติกำนตป์ริน้เซส ทัง้นี ้นำยปิยบตุรมีก ำหนดกำรในอีก 

4 วนัขำ้งหนำ้จะเดินทำงไปยงัพืน้ท่ีตำ่งๆ ของภำคอีสำน ไดแ้ก่ จ.หนองคำย จ.หนองบวัล ำภ ูจ.บงึกำฬ และ จ.หนองบวัล ำภ ู

 นำยปิยบตุร กลำ่วภำยในงำนกิจกรรมดงักลำ่ววำ่ ส  ำหรบั จ.อดุรธำนี เรำใหก้ำรสนบัสนนุสง่ผูส้มคัร นำยก อบต.มำกที่สดุ 

23 ทีม เมื่อรวมกบั ส.อบต.แลว้มีถึง 94 คน มำกที่สดุในภำคอีสำน มีควำมมั่นใจจะสำมำรถปักธงในพืน้ที่ไดแ้น่นอน ซึ่งถำ้บอกวำ่

อดุรธำนีจะเป็นฐำนที่มั่นในกำรขบัเคลื่อนทำงกำรเมืองภำคอีสำนของเรำ แบบนีก็้คงไมน่่ำจะเกินเลยไปนกั เพรำะถำ้ดสูถิติ ดตูวัเลข

กำรเลือกตัง้ที่ผ่ำนมำ ตอนครัง้ที่ยงัเป็นพรรคอนำคตใหม ่ในกำรเลือกตัง้ ส.ส.8 เขตของจงัหวดั เรำไดค้ะแนนรวมกนัอยูท่ี่ 148,850 

คะแนน และกำรเลอืกตัง้ อบจ.ท่ีผำ่นมำ ผูส้มคัรของเรำมำเป็นล ำดบัท่ี 2 ได ้185,801 คะแนน ซึง่เพิ่มมำจำกกำรเลอืกตัง้ ส.ส.เกือบ 

40,000 คะแนน ในระยะเวลำผำ่นมำเพียง 1 ปีเศษ ยงัไมน่บักำรเลอืกตัง้นำยก อบจ. ไมม่ีเลอืกตัง้ลว่งหนำ้ ไมม่ีเลอืกตัง้นอกเขต ไม่

มีเลอืกตัง้ตำ่งประเทศ และคนไมค่อ่ยกลบับำ้นไปเลอืกตัง้ ไมอ่ยำ่งนัน้เช่ือวำ่จะไดค้ะแนนมำกกวำ่นี ้

“หำกใครดูถูกถำกถำงเรำว่ำแพ ้จะส่งทอ้งถ่ินอะไรก็แพ ้ก็ใหเ้ขำว่ำไป แต่ตวัเลขที่เป็นวิทยำศำสตรเ์ป็นสิ่งที่ยืนยนัไดว้่ำ 

คะแนนควำมนิยมของเรำมีแตเ่พิ่มขึน้เรือ่ยๆ กำรท ำงำนของคณะกำ้วหนำ้พืน้ท่ี จ.อดุรธำนี แมไ้มไ่ดร้บัเลอืกตัง้ในระดบั อบจ.มำเป็น

ฝ่ำยบริหำร แต่เรำยงัได ้ส.อบจ.ถึง 10 คน ซึ่งเขำ้ไปท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงดี มีผลงำนประจกัษ์ชดั เช่นกรณีที่ ส.อบจ.ของเรำไปรว่มแปร

ญัตติ ร่ำงขอ้บญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยที่ผ่ำนมำ งบที่เอำไปใชไ้ม่คุม้ค่ำอย่ำงโครงกำรปล่อยปลำ ก็ร่วมแปรญัตติตดังบนีน้  ำไป

ช่วยเหลอืประชำชนในชว่งสถำนกำรณโ์ควดิ นอกจำกนีย้งัมี ทต.บำ้นยวด อ.สรำ้งคอม, ทต.ปะโค อ.กดุจบั และ ทต.ศรธีำต ุอ.ศรธีำต ุ

คณะกำ้วหนำ้ชนะเลอืกตัง้เป็นฝ่ำยบรหิำร” 

 นำยปิยบุตรกล่ำวอีกว่ำ ท่ีนี่จึงเป็นฐำนที่มั่นของเรำในอีสำน และเช่ือว่ำเรำจะมีคะแนนควำมนิยมเพิ่มขึน้   เรื่อยๆ กำร

เลือกตัง้ระดบั อบต. วนัที่ 28 พฤศจิกำยนนี ้จะเป็นโอกำสอีกครัง้ที่เรำจะไดพ้ิสจูนว์่ำ พี่นอ้งชำวอดุรธำนีสนบัสนนุเรำ อดุรธำนีเป็น

จงัหวดัของคนที่รกัประชำธิปไตย มีกำรตอ่สูเ้พื่อประชำธิปไตยเมื่อไร พี่นอ้งจะออกมำยืนแถวหนำ้ทกุครัง้ กำรเลอืกตัง้ อบต.ที่จะถึงนี ้ 

เช่ือวำ่พี่นอ้งชำวอดุรธำนีก็จะไดอ้อกมำแสดงพลงันีอ้ีกครัง้เช่นกนั 
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“ส่วนที่ประชุมรฐัสภำที่ตีตก ร่ำงแก้ไขรฐัธรรมนูญ ฉบับประชำชน มองว่ำเรื่องของกำรแก้ไขรฐัธรรมนูญ 60 หยุดกำร

รณรงคไ์ม่ได ้อย่ำงที่ทรำบกนัดีวำ่รฐัธรรมนญูนี ้ถกูออกแบบมำใหแ้กไ้ขไดย้ำกมำก แต่กำรแกไ้ขที่ยำกแบบนีจ้ะตอ้งถกูกดดนัจำกพี่

นอ้งประชำชนอย่ำงตอ่เนื่อง ตอ้งรณรงคอ์ย่ำงต่อเนื่อง เพรำะถำ้เรำเลิกรณรงคเ์มื่อไร ฝ่ำยที่ไดป้ระโยชนจ์ำกรฐัธรรมนญู 60 ฝ่ำยที่

ตอ้งกำรสืบทอดอ ำนำจผ่ำนรฐัธรรมนญู 60 เขำก็จะไดร้ฐัธรรมนญู 60 ไวก้บัเขำตลอดกำล อยำกฝำกถึงประชำชนทกุคนว่ำอยำ่พึง่

ทอ้แทอ้ยำ่งพึง่สิน้หวงั กำรตอ่สูเ้พื่อประชำธิปไตยก็จะเต็มไปดว้ยอปุสรรคแบบนีแ้หละ แตย่ิ่งสถำบนักำรเมืองในระบบ ยิ่งรฐัสภำปิด

กัน้เทำ่ไร ประชำชนก็ยิ่งตอ่สูต้อ่ไป” 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3052186 
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โปรดเกล้าฯรธน.ฉบับแก้ไขเพิม่เติม2564 ปรับจ านวนส.ส.-แก้การค านวณปารต์ีล้ิสต ์

21 พฤศจิกำยน 2564 21:40 น. 

 

 

 

 

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 เร่ิมบังคับใช้จริงพรุ่งนี้ ปรับจ านวนส.ส.เขตมี 400 คน - บัญชี
รายชื่อ 100 คน - แกก้ารค านวณส.ส.ปารต์ีล้ิสต ์

เมื่อวนัที่ 21 พ.ย. รำชกิจจำนุเบกษำเผยแพร่รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พุทธศกัรำช 

2564 ซึง่ใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำเป็นตน้ไป โดยระบเุหตผุลในกำรประกำศใชร้ฐัธรรมนญูฉบบันี ้วำ่ 

ตำมที่มำตรำ 83 และมำตรำ 91 ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย ไดก้ ำหนดสภำผูแ้ทนรำษฎรประกอบดว้ยสมำชิกจ ำนวน 

500 คน มีสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้จ ำนวน 350 คน สมำชิกซึ่งมำจำกบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมือง

จ ำนวน 150 คนนัน้ เป็นจ ำนวนที่ไม่สอดคลอ้งต่อจ ำนวนประชำกรในแต่ละเขตเลือกตัง้ หำกมีกำรก ำหนดใหม้ีสมำชิกสภำผูแ้ทน

รำษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตฯ 400 คน ก็จะท ำใหก้ำรดแูลปัญหำของประชำชนมีควำมใกลชิ้ดและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ จะเป็น

ประโยชนต์อ่ประชำชน และกำรค ำนวณคะแนนส.ส.แบบบญัชีรำยช่ือก็มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนและเป็นธรรมต่อ

พรรคกำรเมืองและตอ้งเคำรพหนึง่สิทธิหนึ่งเสียงของประชำชน กำรใหม้ีบตัรเลือกตัง้ 2 ใบเพื่อใหป้ระชำชนมีสิทธิในกำรเลือกพรรค

กำรเมืองและผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นส.ส.แบบแบง่เขต ยอ่มท ำใหป้ระชำชนไดใ้ชเ้จตจ ำนงในกำรเลอืกตัง้ที่สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจรงิ

มำกขึน้ จึงจ ำเป็นตอ้งตรำรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2564 

ทัง้นี ้รฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบันีม้ีสำระส ำคญัที่เป็นกำรแกไ้ขบทบญัญัติมำตรำ 83, 86 และ 91 แห่งรฐัธรรมนูญ 

พ.ศ.2560 โดยแกไ้ขจ ำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม้ีจ ำนวน 400 คน และแบบบญัชีรำยช่ือ 100 คน อีกทัง้ก ำหนดใหก้ำร

เลือกตัง้ส.ส.ใชว้ิธีบตัรเลือกตัง้แบบระบบเขตและแบบระบบบญัชีรำยช่ือ แบบละ 1 ใบ รวมถึงมีกำรก ำหนดจ ำนวนส.ส.ที่แต่ละ

จังหวดัจะพึงมี โดยใหใ้ชจ้ ำนวนรำษฎรทัง้ประเทศตำมหลกัฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศในปีสดุทำ้ยก่อนปีที่มีกำรเลือกตัง้ 

เฉลีย่ดว้ยจ ำนวนส.ส. 400 คน จ ำนวนที่ไดร้บัใหถื้อวำ่เป็นจ ำนวนรำษฎรตอ่ ส.ส. 1 คน  

นอกจำกนีย้งัแกไ้ขกำรค ำนวณสดัสว่นผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ตำมบญัชีรำยช่ือของแต่ละพรรคกำรเมืองที่จะไดร้บัเลือกตัง้ โดย

ใหน้ ำคะแนนที่แต่ละพรรคกำรเมืองไดร้บักำรเลือกตัง้มำรวมกนัทัง้ประเทศ แลว้ค ำนวณเพื่อแบ่งจ ำนวนผูท้ี่จะไดร้บัเลือกของแตล่ะ

พรรคกำรเมือง เป็นสดัสว่นที่สมัพนัธก์นัโดยตรงกบัจ ำนวนคะแนนรวมขำ้งตน้ โดยใหผู้ส้มคัรรบัเลือกตัง้ซึ่งมีรำยช่ือในบญัชีรำยช่ือ

ของแตล่ะพรรคกำรเมืองไดร้บัเลอืกตำมเกณฑค์ะแนนท่ีค ำนวณไดเ้รยีงตำมล ำดบัหมำยเลขในบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมืองนัน้... 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/499350/ 

  

https://www.dailynews.co.th/news/499350/
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"ธรรมนัส" ชู พปชร. “บิ๊กป้อม” น าทัพพร้อมสู้ศึก บัตรเลอืกตั้ง 2 ใบ 

22 พ.ย. 2564 10:59 น. 

 

 

 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ชู พลังประชารัฐ “บิ๊กป้อม” น าทัพพร้อมสู้ศึก บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยนั ส่งผู้สมัคร
ครบ 400 เขต หวังมีชัยชนะ ได้ที่น่ัง ส.ส.มากขึน้ แน่นอน โว พรรคมีความเป็น ปึกแผ่น เข้มแข็ง  

 วนัที่ 22 พ.ย. ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรคพลงัประชำรฐั กล่ำวว่ำ ตำมที่รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 ไดม้ีกำรประกำศแลว้นัน้ ท ำใหข้ณะนีก้ำรเลอืกตัง้แบบใหมบ่ตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ และมี ส.ส.แบบเขต 400 คน, 

ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน มีผลบงัคบัใชอ้ยำ่งเป็นทำงกำรแลว้ ตนเองขอยืนยนัวำ่ ทำงพรรคที่มีทำ่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รอง

นำยกรฐัมนตรี ในฐำนะหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั มีควำมพรอ้มส ำหรบักำรเลือกตัง้แบบใหมน่ี ้และพรอ้มที่จะสง่ผูส้มคัรลงแขง่ขนั

รบัเลอืกตัง้ทัง้ 400 เขตทั่วประเทศอยำ่งแน่นอน 

 ทัง้นี ้ที่ผำ่นมำ หวัหนำ้พรรค และตนเองพรอ้ม นำงนฤมล ภิญโญสนิวฒัน ์เหรญัญิกพรรค และบรรดำแกนน ำของพรรค ได้

ร่วมกันลงพืน้ที่พบปะทัง้สมำชิกพรรค และผูแ้ทนว่ำที่ผูส้มคัรของพรรคทุกภำคอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหม้ีกำรเตรียมพรอ้มและมีว่ำที่

ผูส้มคัรครบหมดทกุจงัหวดัแลว้ และในทกุจงัหวดั ไดด้  ำเนินกำรเลอืกตัง้ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั ที่มีเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบ

ในเขตเลือกตัง้นัน้ ครบเกือบหมดทุกเขตแลว้ ดงันัน้ ตำมกลไกของพรรคไดถ้กูวำงไวเ้รียบรอ้ยหมดแลว้ จึงพรอ้มมำกส ำหรบักำร

เลอืกตัง้ในครัง้หนำ้ 

"หวัหนำ้พรรครวมถึงผมและอำจำรยแ์หมม่ ไดล้งพืน้ท่ีไปพบปะสมำชิกพรรคและตวัแทนพรรคแทบทกุวนัอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อ

น ำนโยบำยของพรรคฯ ที่ท่ำนพลเอกประวิตร หวัหนำ้พรรคฯ เนน้ย ำ้ยึดมั่นเชิดชูในสถำบนัชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์และมุ่ง

ท ำงำนเพื่อแกปั้ญหำควำมเดือดรอ้นใหพ้ี่นอ้งประชำชนอยู่ดีกินดี มีคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ ลำ่สดุก็ไปที่ขอนแก่น ที่ถือว่ำเป็นเมืองหลวง

ของภำคอีสำน ซึ่งภำคอีสำนถือว่ำมีประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ มี ส.ส.ตำมรฐัธรรมนูญเก่ำถึง 132 ท่ีนั่ง ดังนัน้พรรคจึงให้

ควำมส ำคญัอยำ่งมำก เพื่อกำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเลือกตัง้ตำมรฐัธรรมนญูใหม่ดงักลำ่วที่ก ำลังจะมำถึงในอนำคต และมั่นใจ

วำ่ จะไดร้บัชยัชนะ และไดท้ี่นั่ง ส.ส.ในภำคอีสำนและจงัหวดัอื่นทั่วประเทศมำกขึน้" ร.อ.ธรรมนสั กลำ่ว 

 ร.อ.ธรรมนสั ยงักลำ่วอีกวำ่ พลงัประชำรฐั มีควำมเป็น ปึกแผน่ เขม้แข็ง และในฐำนะท่ีเป็นพรรคฯ แกนน ำของรฐับำล ก็ได้

มีกำรขบัเคลื่อนผลงำนผ่ำนกลไกรฐัถึงพี่นอ้งประชำชนเห็นเป็นที่ประจักษ์ชดัเจนทุกมิติรอบดำ้น ท ำใหป้ระชำชนเช่ือมั่นในควำม

มุง่มั่น ตัง้ใจในผูแ้ทนทกุพืน้ท่ีทัง้ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคใตแ้ละอื่นๆ จึงมั่นใจวำ่ พรรค พปชร.จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกประชำชน 

และมีชยัชนะเพิ่มมำกขึน้แนน่อน 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2247740 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2247740
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‘ธรรมนัส’ลั่นพปชร.พร้อมมาก! สู้ศึกบัตรเลอืกตั้ง 2 ใบสง่ผู้สมัคร ส.ส.ครบ 400 เขต 

22 พฤศจิกำยน 2564 10:01 น. 

 

 

 

 

 

'ธรรมนัส'ลั่น พปชร.พร้อมมากสู้ศึกเลอืกบตัรเลือกตั้ง 2 ใบย า้ส่งผู้สมัครครบ 400 เขตม่ันใจได้ทีน่ั่ง ส.ส.ทั่วประเทศมาก
ขึน้แน่นอน 

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวว่ำ ตำมที่

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกลำ้เจำ้อยู่หวั ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ รฐัธรรมนญู

แห่งรำชอำณำจกัรไทย แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 แลว้นัน้ท ำใหข้ณะนีก้ำรเลือกตัง้แบบใหม่บตัรเลือกตัง้ 2 ใบ และมี ส.ส.แบบเขต 

400 คน, ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน มีผลบงัคบัใชอ้ยำ่งเป็นทำงกำร ตนเองขอยืนยันวำ่พรรค พปชร. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ 

รองนำยกรฐัมนตร ีเป็นหวัหนำ้พรรคมีควำมพรอ้มส ำหรบักำรเลอืกตัง้แบบใหม ่และพรอ้มสง่ผูส้มคัรลงแขง่ขนัรบัเลอืกตัง้ 400 เขตทั่ว

ประเทศโดยที่ผำ่นมำหวัหนำ้พรรค และบรรดำแกนน ำพรรคไดร้ว่มกนัลงพืน้ท่ีทกุภำคอยำ่งตอ่เนื่องและได้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้ตวัแทน

พรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั ครบเกือบหมดทกุเขต ดงันัน้ ตำมกลไกของพรรคไดถ้กูวำงไวเ้รียบรอ้ยหมดแลว้ จึงพรอ้มมำกส ำหรบั

กำรเลอืกตัง้ในครัง้หนำ้ 

“ทำงท่ำนหวัหนำ้พรรคฯ รวมถึงผมไดล้งพืน้ที่ไปพบปะสมำชิกพรรคและตวัแทนพรรคแทบทุกวนัอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ อน ำ

นโยบำยของพรรคฯ เนน้ย ำ้ยดึมั่นเชิดชใูนสถำบนัชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตรยิ ์และมุง่ท ำงำนเพื่อแกปั้ญหำควำมเดือดรอ้นใหพ้ี่นอ้ง

ประชำชนอยูด่ีกินดี มีคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ ลำ่สดุไปที่ จ.ขอนแก่น ที่ถือวำ่เป็นเมืองหลวงของภำคอีสำน ซึง่ภำคอีสำนถือวำ่มีประชำกร

สว่นใหญ่ของประเทศมี ส.ส.ตำมรฐัธรรมนญูเก่ำ 132 ที่นั่ง ดงันัน้พรรคจึงใหค้วำมส ำคญัอย่ำงมำก เพื่อกำรเตรียมควำมพรอ้มใน

กำรเลือกตัง้ตำมรฐัธรรมนญูใหมท่ี่ก ำลงัจะมำถึงในอนำคต และมั่นใจว่ำ จะไดร้บัชยัชนะและไดท้ี่นั่ง ส.ส.ในภำคอีสำนและจงัหวดั

อื่นทั่วประเทศมำกขึน้” ร.อ.ธรรมนสั กลำ่วและย ำ้มั่นใจวำ่ พรรค พปชร.จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกประชำชน และมีชยัชนะเพิ่มมำก

ขึน้แนน่อน. 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/499910/ 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/news/499910/
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ธรรมนัส พร้อมสู้ศึกเลอืกตั้งบตัร 2 ใบ  

ยนัส่งครบ 400 เขต ม่ันใจ พปชร.ได้เก้าอีเ้พิ่ม 

วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2564 - 09:54 น. 

 

เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกำยน ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) กลำ่วว่ำ ตำมที่พระบำทสมเด็จ

พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรสีนิทร มหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ รฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัร

ไทย แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 แลว้นัน้ ท ำใหข้ณะนีก้ำรเลือกตัง้แบบใหมบ่ตัรเลือกตัง้ 2 ใบ และมี ส.ส.แบบเขต 400 คน ส.ส.บญัชี

รำยช่ือ 100 คน มีผลบงัคบัใชอ้ยำ่งเป็นทำงกำรแลว้ ตนขอยืนยนัวำ่ทำงพรรคที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรี ใน

ฐำนะหัวหนำ้พรรค มีควำมพรอ้มส ำหรบักำรเลือกตัง้แบบใหม่นี ้และพรอ้มที่จะส่งผูส้มัครลงแข่งขันรบัเลือกตัง้ทัง้ 400 เขตทั่ว

ประเทศอยำ่งแนน่อน 

ทัง้นี ้เนื่องจำกที่ผำ่นมำ หวัหนำ้พรรค และตนเองพรอ้มดว้ยนำงนฤมล ภิญโญสนิวฒัน ์เหรญัญิกพรรค และบรรดำแกนน ำ

ของพรรค ไดร้ว่มกนัลงพืน้ที่พบปะทัง้สมำชิกพรรคและผูแ้ทนว่ำที่ผูส้มคัรของพรรคทกุภำคอย่ำงต่อ เนื่อง ท ำใหม้ีกำรเตรียมพรอ้ม

และมีว่ำที่ผูส้มคัรครบหมดทกุจงัหวดัแลว้ และในทกุจงัหวดั ไดด้  ำเนินกำรเลือกตัง้ตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั ที่มีเขตพืน้ท่ี

รบัผิดชอบในเขตเลือกตัง้นัน้ ครบเกือบหมดทุกเขตแลว้ ดงันัน้ ตำมกลไกของพรรคไดถู้กวำงไวเ้รียบรอ้ยหมดแลว้ จึงพ รอ้มมำก

ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ในครัง้หนำ้ 

“ทำงหวัหนำ้พรรค รวมถึงผมและนำงนฤมลไดล้งพืน้ที่ไปพบปะสมำชิกพรรคและตวัแทนพรรคแทบทกุวนัอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อน ำนโยบำยของพรรค ที่ พล.อ.ประวิตรเนน้ย ำ้ยึดมั่นเชิดชูในสถำบนัชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์และมุ่งท ำงำนเพื่อแกปั้ญหำ

ควำมเดือดรอ้นใหพ้ี่นอ้งประชำชนอยู่ดีกินดี มีคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ ลำ่สดุ ก็ไปที่ขอนแก่น ที่ถือว่ำเป็นเมืองหลวงของภำคอีสำน ซึ่ง

ภำคอีสำนถือวำ่มีประชำกรสว่นใหญ่ของประเทศ มี ส.ส.ตำมรฐัธรรมนญูเก่ำถึง 132 ที่นั่ง ดงันัน้ พรรคจึงใหค้วำมส ำคญัอยำ่งมำก 

เพื่อกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรเลอืกตัง้ตำมรฐัธรรมนญูใหมด่งักลำ่วที่ก ำลงัจะมำถึงในอนำคต และมั่นใจวำ่จะไดร้บัชยัชนะและได้

ที่นั่ง ส.ส.ในภำคอีสำนและจงัหวดัอื่นทั่วประเทศมำกขึน้” ร.อ.ธรรมนสักลำ่ว 

ร.อ.ธรรมนสักลำ่วว่ำ พรรคมีควำมเป็นปึกแผ่น เขม้แข็ง และในฐำนะที่เป็นพรรคแกนน ำของรฐับำล ก็ไดม้ีกำรขบัเคลื่อน

ผลงำนผำ่นกลไกรฐัถึงพี่นอ้งประชำชนเห็นเป็นท่ีประจกัษ์ชดัเจนทกุมติิรอบดำ้น ท ำใหป้ระชำชนเช่ือมั่นในควำมมุง่มั่น ตัง้ใจในผูแ้ทน

ทกุพืน้ที่ทัง้ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคใตแ้ละอื่นๆ จึงมั่นใจว่ำพรรค พปชร.จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกประชำชน และมีชยัชนะเพิ่ ม

มำกขึน้แนน่อน 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3052559 
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"โฆษกพท." หวังแก้ รธน.บัตรเลือกตั้ง 2 ใบปลดสลักแกปั้ญหาประชาชน พร้อมสู่โหมดเลอืกตั้ง 

 22 พฤศจิกำยน 2564 12:41 น.  

 

 

 

 

วันที่ 22 พ.ย.64 น.ส.ธีรรตัน ์ส  ำเร็จวำณิชย ์ส.ส.กทม.โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกรณีรำชกิจจำนุเบกษำเผยแพร่

รฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พทุธศกัรำช 2564 มำตรำ 83 และมำตรำ 91 ก ำหนดใหม้ี ส.ส.เขต 400 

คน จำกเดิม 350 คน และ ส.ส.แบบบญัชีรำยช่ือ 100 คน จำกเดิม 150 คนวำ่ ถือเป็นกำรเปิดทำงใหพ้รรคกำรเมืองซึง่มีควำมยดึโยง

กับประชำชนและรูปั้ญหำของประเทศไดม้ีโอกำสกลบัมำสรำ้งควำมหวงัและประโยชนใ์หก้บัประชำชนอีกครัง้ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ

ประเทศไทยติดกับดกัเง่ือนไข ส.ว. 250 คน ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นเครือข่ำยอ ำนำจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ นำยกฯและรมว.

กลำโหม ถือเป็นอุปสรรคในกระบวนกำรทำงรฐัสภำในกำรช่วยเหลือ และเสนอแนวทำงแกไ้ขวิกฤตของประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ในขณะนีป้ระชำชนเผชิญปัญหำในทกุดำ้น โดยเฉพำะปัญหำปำกทอ้งและคณุภำพชีวติที่ต  ่ำกวำ่มำตรฐำน รำยไดไ้มพ่อรำยจ่ำย และ

อีกมำกมำย เมื่อพรรคเพื่อไทยและพรรครว่มฝ่ำยคำ้นไดน้ ำปัญหำเขำ้หำรอื สอบถำม และทวงถำมไปยงัรฐับำล แตก่ลบัไมไ่ดร้บักำร

ตอบสนอง ไมเ่ขำ้มำฟังปัญหำ รวมทัง้ตอบไมต่รงค ำถำม ซึง่ท ำใหปั้ญหำของพี่นอ้งประชำชนไมถ่กูแกไ้ข 

 "พรรคเพื่อไทยหวังว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองมำตรำนีจ้ะเป็นกำรปลดสลักแรกในกำรแก้ไขปัญหำใหก้ับพี่นอ้ง

ประชำชนอย่ำงแทจ้ริง เพรำะเรำมีควำมพรอ้มทัง้ในเรื่องของบคุลำกรทัง้คนรุน่ใหมแ่ละผูม้ำกประสบกำรณ ์รวมทัง้ประสบกำรณใ์น

กำรบริหำรประเทศ พรรคเพื่อไทยมีควำมพรอ้มเขำ้สู่โหมดกำรเลือกตัง้มำโดยตลอด เรำคิด หำรือทำงออกใหก้ับประชำชนผ่ำน

ควำมเห็นของคนรุน่ใหม ่รว่มกบัคนรุน่ใหญ่อยำ่งตอ่เนื่อง เรำหวงัวำ่ครัง้นีจ้ะเกิดกำรเปลีย่นแปลงประเทศไปในทิศทำงที่ดขีึน้" น.ส.ธีร

รตันก์ลำ่ว 

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/299697 
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ปธ. วิปรัฐถกเดนิหน้าแก้กฎหมายเลือกตั้งรับ รธน. ใหม ่

วนัท่ี 22 พ.ย. 2564 เวลำ 13:10 น. 

 

 

 

 

 

วิปรัฐบาล เตรียมหารือจัดท ากฎหมายลูก เลง็คุยกกต.- ครม.ก่อนสรุปแนวทาง ระบุ จะมีกฎหมายลูกร่าง 2 ฉบับ ชงสภา
ฯ 

นำยนิโรธ สนุทรเลขำ ส.ส.นครสวรรค ์และประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎร (วิปรฐับำล)ใหส้มัภำษณ์

ถึงกำรประชมุวิปในวนันี ้วำ่ ท่ีประชมุจะหำรอืถงึกำรเตรยีมจดัท ำกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนญู หลงัโปรดเกลำ้ฯรฐัธรรมนญู 2560 

ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม โดยเบือ้งตน้ไดม้ีกำรตัง้คณะท ำงำนเพื่อรวบรวมแนวทำงกำรจดัท ำกฎหมำยลกู ที่แตล่ะพรรคกำรเมืองไดก้ ำหนด

ไวบ้ำ้งแลว้ เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงยกระดบัจดัท ำในนำมของพรรครว่มรฐับำลตำมขัน้ตอนตอ่ไป ซึง่ก่อนจะไดแ้นวทำงและขอ้สรุป

จะตอ้งหำรอืรว่มกบัทำงคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ดว้ยเพื่อควำมชดัเจนของรำ่งที่จะเสนอเขำ้สูท่ี่ประชมุสภำฯ 

นอกจำกนีจ้ะมกีำรพดูคยุกบัคณะรฐัมนตร(ีครม.)ทีจ่ะตอ้งจดัท ำรำ่งของครม.อีกหนึง่ฉบบั เพื่อน ำเสนอเขำ้สูท่ี่ประชมุสภำ

ผูแ้ทนรำษฎร จึงท ำใหฝ่้ำยรฐับำลจะมีกำรจดัสง่รำ่งกฏหมำยประกอบรฐัธรรมนญู สองฉบบัคือรำ่งของครม.และรำ่งของพรรครว่ม

รฐับำล 

 

อำ้งองิ : https://www.posttoday.com/politic/news/668814 
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“เพื่อไทย” เชื่อได้ “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ”ช่วงปลายเดือน มี.ค. 2565 

21 พ.ย. 2564 เวลำ 13:55 น. 20 

 

 

 

 

 

 

“เพื่อไทย”เชื่อหลังจบ “เลือกตั้ง อบต.” ได้ “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ช่วงปลายเดือนมี.ค.2565 เหตุครม.ต้องประกาศให้
เลือกเพื่อลดแรงกดดันรัฐบาล 

วนันี ้(21 พ.ย.64) ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นำยยทุธพงศ ์จรสัเสถียร ส.ส.มหำสำรคำม และรองหวัหนำ้พรรคเพื่อไทย (พท.) 

แถลงวำ่ ส  ำหรบักำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่กรุงเทพมหำนคร (เลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม.) พล.อ.อนพุงษ์ เผำ่จินดำ รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงมหำดไทย 

ไดเ้สนอเรือ่งเลอืกตัง้ผูว้ำ่ กทม. และผูว้ำ่ฯเมืองพทัยำเขำ้ ครม. ตัง้แตว่นัท่ี 7 กนัยำยน 64 แลว้ รอเพียง ครม. เคำะใหม้ีกำรเลอืกตัง้ 

 ดงันัน้ เช่ือว่ำ หลงักำรเลือกตัง้ อบต. วนัที่ 28 พฤศจิกำยนนี ้และมีกำรรบัรองผลกำรเลือกตัง้ภำยใน 30 วนัแลว้ จำกนัน้

ประมำณเดือนมกรำคม 65 จะมีกำรประกำศใหเ้ลอืกตัง้ผูว้ำ่ กทม. และจะไปเลอืกตัง้ในช่วงปลำยเดือนมีนำคม 65 ทัง้นี ้เพื่อลดแรง

กดดนัจำกประชำชน และลดกระแสควำมกดดนัของรฐับำล 

 วนัเดียวกนั นำยจุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย ์รองนำยกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีพำณิชย ์เดินสำย “จุริ

นทร ์ออนทวัร”์ กทม. รว่มกบั นำยธนิตศกัดิ์ ดำรำมั่น ว่ำท่ีผูส้มคัร ส.ก. เขตลำดพรำ้ว พรอ้มดว้ยทีมพรรคประชำธิปัตย ์และยวุประ

ชำธิปัตย ์ลงพืน้ที่เยี่ยมพี่นอ้งชำว “ชุมชนเนียมกล ่ำสำมคัคี” เพื่อมอบถงุน ำ้ใจ ปชป. มีชำวชุมชนมำใหก้ำรตอ้นรบัอยำ่งดี พรอ้มกบั

ช่ืนชม นำยจรุนิทร ์วำ่ มีควำมขยนั เขม้แข็ง กลำ้หำญ อดทน 

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504069 
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วิบากกรรมหอกข้างแคร่ วกิฤติเดธโซน 

22 พฤศจิกำยน 2564 7:00 น. 

 

 

ภาพวันนี้ที่ออกมาระหว่าง'บิ๊กตู่'และแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐ เลยท าให้คนมองว่าเสถียรภาพรัฐบาลตอนนี้

ยงัสั่นคลอนไม่แข็งป้ึกเป็นเนื้อเดียว เลยท าให้มองว่าสถานการณข์้างหน้า'บิ๊กตู่'ยงัเดินอยูบ่นคมหอกคมดาบ 

เจอข่ำวลือแพร่สะพดั 6 รฐัมนตรีของพรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.)  ที่ประกำศอยู่ขำ้ง ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตรแีละรมว.กลำโหม มำโดยตลอด จะดอดหนีไปพรรคใหม ่ 

 6 รฐัมนตร ีในขำ่วลอืที่วำ่ ไดแ้ก่ นำยสชุำติ ชมกลิน่ รมว.แรงงำน, นำยชยัวฒุิ ธนำคมำนสุรณ ์รมว.ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สงัคม (ดีอีเอส) นำยสนัติ พรอ้มพฒัน ์รมช.คลงั และ ‘แกนน ำกลุม่สำมมิตร’ อย่ำง นำยสมศกัดิ์ เทพสทิุน รมว.ยตุิธรรม, นำยสรุิยะ 

จึงรุง่เรอืงกิจ รมว.อตุสำหกรรม และนำยอนชุำ นำคำศยั รมต.ประจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตรี  

 ส ำหรบัพรรคส ำรองอะไหล ่ช่ือ ‘พรรคไทยสรำ้งสรรค’์ ที่จะเปิดให ้‘บิก๊ตู’่ โดดไปเป็นแคนดิเดตบญัชีนำยกรฐัมนตรขีองพรรค 

สูศ้กึเลอืกตัง้ครัง้หนำ้  

แมเ้รือ่งนี ้‘บิก๊ตู’่ ยงัสำ่ยหนำ้แทนค ำตอบ หลงัถกูถำมยงัจะอยูก่บัพรรคพลงัประชำรฐัตอ่หรอืไม ่แตก่ระแสรอ้นถึง ‘บิก๊ปอ้ม’

พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรีและหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั  ที่ตอ้งรีบออกมำปฏิเสธทนัควนั ว่ำเรื่องนีไ้ม่จริง เช่ือ 

‘นอ้งตู’่ ไมไ่ปหรอก และโยนใหไ้ปถำมคนปลอ่ยขำ่ว พรอ้มย ำ้วำ่พรรค พปชร.สนบัสนนุ ‘บิก๊ตู’่ อยูแ่ลว้  

 สว่นกระแสขำ่วที่มีกำรไปตัง้พรรคส ำรองเตรยีมไวใ้ห ้นำยกฯ นัน้ ‘บิก๊ปอ้ม’ ยืนยนั “ไมม่ี มีพรรคเดียวก็จะเอำตวัไมร่อด” 

ทัง้นีท้ัง้นัน้ใครปลอ่ยข่ำวออกมำไม่รู ้แต่ตอนนีค้นกว่ำครึง่เช่ือว่ำ ทำงเลือกนีจ้ะเป็นทำงเลือกหนึ่งที่ ‘บิก๊ตู่’ คิดไวอ้ยู่ในหวั 

เพรำะตอนนีอ้ย่ำลืมว่ำท่ำทีของสนิมเนือ้ใน ท่ำมกลำงปัญหำขดัแยง้ภำยในพรรคพลงัประชำรฐันัน้ยงัแกไ้ม่ตก โดยเฉพำะเมื่อเดิน

มำถึงทำงแยกอนัตรำย ช่วงเวลำหวัเลีย้วหวัตอ่ที่จะมีกำรเลอืกตัง้ในอนำคตอนัใกลห้ลงัจำกนี  ้

 แตส่ถำนกำรณท์กุวนันีย้งัเหมือน ‘บิก๊ตู’่ เดินอยูบ่นเดธโซน ที่ทกุกำ้วยำ่งแตล่ะกำ้วลว้นแตม่ีหอกหนำมคอยทิ่มแทง ไมอ่ำจ

ไวใ้จได ้ดงันัน้ใครๆก็เลยคิดวำ่ ‘บิก๊ตู’่ ตอ้งหำทำงเอำตวัรอด  

นำทีนีถ้ำ้จะลงจำกหลงัเสอื กลบับำ้นไปรอเลีย้งหลำนเฉยๆ ก็คงจะเสีย่งเจอกำรเช็คบิลไลห่ลงัตำมมำ ดงันัน้กำรลงหลงัเสอื

ไปเฉยๆดือ้ๆ นำ่จะปิดทำงนีไ้ปได ้

แต่หำกหนทำงไปต่อถำ้ ‘บิก๊ตู่’ อยู่กบัพรรคพลงัประชำรฐั แน่นอนว่ำยงัตอ้งเจอหอกขำ้งแคร ่ยงัอยู่ในเดธโซน โซนอนัตรำย

เช่ือใจใครไมไ่ด ้เพรำะพี่ใหญ่บรูพำพยคัฆอ์ยำ่ง ‘บิก๊ปอ้ม’ เอง ก็ไมไ่ดด้แูลแค ่‘นอ้งตู’่ คนเดียว แตต่อ้งดแูลนอ้งรกัอยำ่ง ร.อ.ธรรมนสั 

พรหมเผำ่ เลขำธิกำรพรรค พปชร. ใหไ้ปดว้ยกนัดว้ย  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

49 

 

นอกจำกนีท้ี่หลำยคนจบัตำ ช่วงสปัดำหท์ี่ผ่ำนมำ ‘บิ๊กป้อม’ เดินสำยลงพืน้ที่ถ่ีขึน้ และไม่ว่ำไปจงัหวดัไหนก็ตอ้งหนีบเอำ 

‘ร.อ.ธรรมนสั’ ไปดว้ยทกุทรปิ  

 เรยีกไดว้ำ่ทัง้ ‘ร.อ.ธรรมนสั’ และนำงนฤมล ภิญโญสนิวฒัน ์เหรญัญิกพรรคฯ ยงัฉำยแววเกำะตดิ ‘บิก๊ปอ้ม’ แบบไมห่ำ่งกำย 

ลำ่สดุก็ขยบัแพ็กคูล่ยุควงกนัลงพืน้ท่ีประกำศศกัดำน ำทพัสูศ้กึเลอืกตัง้  

 โดย ‘ร.อ.ธรรมนสั’ ระบวุำ่ ตอนนีม้ีวำ่ที่ผูส้มคัรครบหมดทกุจงัหวดัแลว้ กลไกของพรรคไดถ้กูวำงไวเ้รยีบรอ้ยหมดแลว้ พรอ้ม

โชวพ์ำวก ำรำบสมำชิกและ ส.ส. ของพรรค ไม่อยำกใหอ้อกมำพดูเป็นรำยวนั ทกุอย่ำงอยำกจะใหฟั้งจำกปำกหวัหนำ้พรรค เพรำะ

ทำ่นสั่งมำชดัเจนวำ่อยำ่ใหส้มัภำษณซ์ีซ้ัว้  

 ภำพวนันีท้ี่ออกมำระหวำ่ง ‘บิก๊ตู’่ และแรงกระเพื่อมใน พรรคพลงัประชำรฐั เลยท ำใหค้นมองวำ่เสถียรภำพรฐับำลตอนนีย้งั

สั่นคลอนไมแ่ข็งปึก้เป็นเนือ้เดียว เลยท ำใหม้องวำ่สถำนกำรณข์ำ้งหนำ้ ‘บิก๊ตู’่ ยงัเดินอยูบ่นคมหอกคมดำบ  

 ท่ำมกลำงสถำนกำรณก์ำรเมืองอ่อนไหว เสถียรภำพรฐับำลอ่อนแอ แต่กลุม่ตำ้นไม่อ่อนโยนที่ใชโ้อกำสทองนีรุ้กหนกั หวงั

กดัเซำะใหร้ฐับำลลม้ครนื 

 งำนนีปั้จจยัที่บั่นทอนอำยไุขของ ‘บิก๊ตู่’ และ รฐับำล ว่ำจะอยู่สัน้หรือยำว ครบเทอมหรือไม่ ไปต่อหรือพอแค่นี ้ไม่ใช่อยู่ที่

ม็อบ 3 นิว้ แตอ่ยูท่ี่หอกขำ้งแครแ่ละคนกนัเองของพลพรรคในรฐับำล… 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/498826/ 
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การขับเคี่ยว 2 พรรค ยกัษใ์หญ่  

ระหว่าง เพื่อไทย พลงัประชารัฐ 

วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2564 - 08:31 น. 

 

ไม่ว่าค าประกาศยดึครอง 132 เขตจากพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่ว่า
เป้าหมาย 235 แลนดส์ไลดจ์ากพรรคเพื่อไทย 

 สอดรบักบักำรประกำศและบงัคบัใชร้ฐัธรรมนญู พ.ศ.2560 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 

 นั่นก็คือ ระบบเลอืกตัง้จำกที่เคยใชบ้ตัรใบเดยีวกบั 350 เขต 150 บญัชีรำยช่ือ ก็เปลีย่นไปสูบ่ตัร 2 ใบพรอ้มกบั 400 เขต

และ 100 บญัชีรำยช่ือโดยอตัโนมตัิ 

 ท ำใหก้ระบวนกำรเลอืกตัง้ไมเ่พยีงแตใ่กลเ้คยีงกบัเมื่อเดือน กรกฎำคม 2554 ใกลเ้คียงกบัเมื่อเดือนธนัวำคม 2550 หำกแต่

ถอด พิมพเ์ขยีวมำจำกเมื่อเดือนกมุภำพนัธ ์2544 

 เทำ่กบัท ำใหค้วำมฝันลกึๆอนัมำจำกพรรคพลงัประชำรฐั พรรค ประชำธิปัตย ์พรรคเพื่อไทย เริม่ใกลก้บัควำมเป็นจรงิยิง่ขึน้ 

 เทำ่กบั 3 พรรคกำรเมืองนีม้ีควำมสขุกบั “ควำมฝัน” รว่มกนั 

 เพียงแตเ่มื่อเผชิญกบัควำมเป็นจรงิจะท ำใหด้  ำเนินไปในทว่งท ำนองแบบ “นอนเตยีงเดียวกนั” แต ่“ฝันคนละเรือ่ง” หรอืไม ่

 หำกเริม่ตน้จำกสภำพควำมเป็นจรงิของกำรเลอืกตัง้เมื่อเดือนมีนำคม 2562 มแีตพ่รรคเพื่อไทยซึง่ไดร้บัเลอืก 136 และ

พรรคพลงัประชำรฐัซึง่ไดร้บัเลอืก 115 เทำ่นัน้ท่ีอยูใ่นฐำนะคูแ่ขง่ 

กระนัน้ ก็จะมองขำ้มรำกฐำนของพรรคอนำคตใหมท่ี่ได ้80 พรรคประชำธิปัตยท์ี่ได ้52 พรรคภมูใิจไทยที่ได ้51 มิได ้

 ค ำถำมที่เสนอเขำ้มำก็คือกำรเลอืกตัง้เมื่อเดือนมีนำคม 2562 อำจมำพรอ้มกบัควำมเช่ือตอ้งกำรควำมสงบ จบที่ พล.อ.

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ อนัท ำใหพ้รรคพลงัประชำรฐัคือควำมหวงัหนึง่ 

 เป็นควำมหวงัที่มี 250 ส.ว.เป็นฐำนอยำ่งทรงควำมหมำย 

 แตจ่ำกเดือนมีนำคม 2562 มีกำรเปลีย่นแปลงมำกมำยที่ท ำใหค้วำมขลงัของค ำขวญั “ตอ้งกำรควำมสงบ จบที่ ลงุตู”่ เสือ่มลง 

 จึงไมแ่นว่ำ่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ จะยงัเป็น “ควำมหวงั” 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3052451 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3052451


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

 

 

ศึก รธน. ยงัไม่จบหาทางสายกลางคลายความขัดแยง้ 

วนัท่ี 20 พ.ย. 2564 เวลำ 16:10 น. 

โดย...ชยัฤทธ์ิ ยนเป่ียม  

 

 

 

 

เป็นไปตามคาดรัฐสภาคว ่าร่างรธน.ฉบับประชาชน เรียบร้อยโรงเรียนประยุทธ ์แต่น่ันไม่ได้หมายความว่า การขับเคลื่อน
เพื่อร่างรธน.ฉบับใหม่ โละรธน.2560 กลไกคสช. ทิง้จะจบเพียงแค่นี้ ยังเป็นศึกยาวเข้มข้นต่อเน่ืองไปจนถึงการเลือกตั้ง
คร้ังหน้าและหลังมีรัฐบาลใหม่ 

 ไมใ่ช่ครัง้แรกที่รฐัสภำชดุนีท้ี่มีพรรคพลงัประชำรฐัและ สว.ปฏิเสธรำ่งรธน.ท่ีเสนอโดยภำคประชำชน แตถื่อเป็นครัง้ที่สองใน

รอบเกือบ 3 ปีของรฐัสภำยคุพล.อ.ประยทุธ ์มีกำรพิจำรณำแกไ้ขรธน.อยำ่งตอ่เนื่อง รวมแลว้ 3 ครัง้ใหญ่ 

รอบแรกที่กลำ่วมำซึง่เป็นควำมหวงัพรรคพลงัประชำรฐัและ สว.ปัดตกไป ครัง้แรก ปี 2563 กลุม่ไอลอวเ์สนอแกร้ำ่งแกไ้ขร

ธน.มีประชำชนเขำ้ช่ือ 98,041 คน หลกักำรของรำ่ง คือ รือ้มรดกผลพวงคสช. ไมว่ำ่ จะเป็น ยกเลิก สว.แตง่ตัง้ เปลีย่นใหม้ำจำกกำร

เลือกตัง้โดยตรง ยกเลิกนำยกฯ คนนอก ยกเลิกที่มำและอ ำนำจ ส.ว.ที่ใหเ้ลือกนำยกรฐัมนตรีได ้โละแผนยทุธศำสตรช์ำติ และแผน

ปฏิรูปทิง้ 

 แตส่ว.และพรรคพลงัประชำรฐั ตีตกรำ่งของไอลอว ์แตไ่ปรบัหลกักำรรำ่งแกไ้ขรธน.ของพรรครฐับำลและพรรคเพื่อไทยฝ่ำย

คำ้นท่ีเสนอใหม้ีกำรแกไ้ขม. 256 ตัง้สภำรำ่งรธน.เพื่อเขียนรธน.ใหมท่ัง้ฉบบั 

 ครำวนัน้ถือเป็นกำรพิจำรณำแกไ้ขรธน.ครัง้แรกของรฐัสภำภำยใตร้ฐับำลประยทุธ์ 

 เมื่อรฐัสภำรบัหลกักำรใหแ้กม้. 256 ปลกุควำมหวงัของสงัคมที่จะเห็นรฐัสภำแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองตำม

ครรลองประชำธิปไตย แตส่ดุทำ้ยผำ่นมำอีกไมก่ี่เดือน พปชร. และ สว. ก็ตลบตะแลงคว ่ำรำ่งในวำระ 3 เบรกกำรตัง้สสร. เพรำะชั่งใจ

แลว้กลวัจะสญูเสียอ ำนำจที่มีอยูใ่นรธน.2560 ซึ่งสรำ้งกลไกควำมไดเ้ปรียบใหก้บัระบอบคสช. ขณะที่กระแสขบัไลร่ฐับำลประยทุธ์

และกำรปลุกเรำ้ใหป้ฏิรูปสถำกษัตริยข์องม็อบสำมนิว้ก ำลงัเขม้ขน้ เสียงก่นด่ำรฐับำลประยุทธ์ไม่จริงใจแกร้ธน.เพื่อสรำ้งควำม

ปรองดองดงัไปทั่วทกุหนแหง 

 รอบสอง รฐัสภำเห็นชอบกำรแกไ้ขรำ่งรธน.แกร้ะบบเลอืกตัง้จำกระบบจดัสรรปันสว่นผสมเป็นปำรต์ีล้สิตเ์พียงประเด็นเดียว

ตำมกำรเสนอแกข้องพรรคพลงัประชำรฐั พรรคประชำธิปัตย ์พรรคเพื่อไทย ขณะนีร้อเพียงกำรโปรดเกลำ้ฯบงัคบัใช ้
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รอบสำม ล่ำสดุกลำงสปัดำหท์ี่รฐัสภำคว ่ำรำ่งภำคประชำชนจำกกลุ่มรีโซรูลั่น น ำโดย พริษฐ์ วชัรสินธุ และ ปิยบุตร แสง

กนกกุล เลขำธิกำรคณะกำ้วหนำ้ ในฐำนะตวัแทนกลุ่ม Re-Solution มีประชำชนเขำ้ช่ือ 135,247 คน หลกักำรคือ ถอดรือ้กลไก

ระบอบประยทุธ ์

 กลำ่วไดว้ำ่ เกือบ 3 ปีมำนี ้พรรคพปชร.และ สว.เครอืขำ่ยประยทุธ ์ตอ้งกำรรกัษำควำมไดเ้ปรยีบทำงกำรเมืองจึงไมแ่กร้ธน.

2560 พรรคพลงัประชำรฐัและสว. ท ำลำยควำมหวงัในกำรตัง้สภำรำ่งรธน. มีที่ยอมแกเ้รื่องเดียว คือ ประเด็นระบบเลือกตัง้ ซึ่งเป็น

ผลประโยชนข์องนกักำรเมืองนกักำรเมืองดว้ยกนั ระหวำ่งรฐับำลและฝ่ำยคำ้น ไมใ่ช่ประโยชนข์องประเทศชำติ นโยบำยเรง่ดว่นของ

รฐับำลประยทุธข์อ้ 12 สนบัสนนุใหม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญู จึงเป็นเฟคนิวสท์ี่ลวงโลกข ำไมอ่อก 

 แต่ถำมว่ำ รำ่งภำคประชำชนของกลุม่Re-Solution น ำโดยปิยบตุร -ไอติม ที่แมจ้ะตกไป แต่พรรคกำ้วไกลขำนรบัใชเ้ป็น

นโยบำยหำเสียงต่อ เป็นทำงออกใหส้งัคมไทยแกว้ิกฤตควำมขดัแยง้ไดห้รือไม่ ก็ไม่ได ้เพรำะถำ้น ำไปใชจ้ริงจะยิ่งเพิ่มควำมขดัแยง้

มำกขึน้ 

 หลกักำรของรำ่งของปิยะบตุร-ไอติม รือ้ระบอบประยทุธ ์คือ 

 โปรดเกลำ้ฯ รฐัธรรมนญูเลอืกตัง้กำบตัร2ใบส.ส.เขต400ปำรต์ีล้สิต1์00 

"บิก๊ตู"่เปิดใจไมใ่ช่คนดือ้รัน้ยินดีรบัฟังพรอ้มปรบัปรุงแกไ้ข 

1ลม้ ส.ว. เดินหนำ้ "สภำเดี่ยว"2โละ ศำลรฐัธรรมนญู องคก์รอิสระ ปฏิรูปท่ีมำ อ ำนำจและกำรตรวจสอบ3เลกิ ยทุธศำสตร์

ชำติ แผนปฏิรูป ปลดโซต่รวนอนำคตประเทศ4ลำ้ง มรดกรฐัประหำร 

 เนือ้หำ ที่ถกูวิจำรณม์ำกสดุ คือ กำรเพิ่มอ ำนำจใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรเขำ้ไปตรวจสอบศำลยตุิธรรม ศำลรธน. กำรถอดถอน

ประธำนศำลตำ่งๆ องคร์อิสระ และประเด็นยบุวฒุิสภำ เหลอืเพียงสภำเดี่ยว 

 เมื่อดูจำกร่ำงทัง้หมด แกปั้ญหำระบอบประยุทธ์ก็จริง แต่ก็เอือ้ใหเ้กิดเผด็จกำรสภำฯ กลำยเป็น แกปั้ญหำหนึ่งแต่สรำ้ง

ปัญหำหนึง่ขึน้ ถำ้พรรคใดพรรคหนึง่ใชเ้งินซือ้เขำ้มำเป็นเสยีงขำ้งมำกเบ็ดเสรจ็ก็เขำ้คมุกลไกฝ่ำยบรหิำร ตลุำกำร องคก์รอิสระ ไดไ้ม่

ยำก 

 บทเรียนจำกระบอบทกัษิณที่ท ำลำยเจตนำรมณ ์รธน. 2540 ซึ่งเป็นตน้แบบรธน.ที่ออกแบบกำรถ่วงดลุ ตรวจสอบซึ่งกนั

และกนั และเป็นรธน.ที่ประชำชนมีสว่นรว่มมำกที่สดุอำจน ำมำเป็นตวัอยำ่งได  ้

 รฐับำลยคุทกัษิณไดแ้ทรกซึมองคก์รอิสระ ศำลรฐัธรรมนญู ปปช. กกต. ควบรวมพรรคเล็กพรรคกลำงๆ วฒุิสภำที่มำจำก

กำรเลอืกตัง้ซึง่ถกูออกแบบใหเ้ป็นสภำตรวจสอบ ก็ถูกแทรกซมึไปหมด ระบบถ่วงดลุที่รธน.2540 สรำ้งไวถ้กูท ำลำย รฐับำลทกัษิณมี

ปัญหำเรือ่งคอรปัชั่น องคก์รอิสระไมส่ำมำรถตรวจสอบอะไรไดถ้กูแทรกซือ้จนง่อยเปลีย้เสยีขำที่เป็นท่ีมำของกำรชมุนมุตอ่ตำ้นกำรใช้

อ ำนำจเบ็ดเสรจ็ คอรปัชั่น สดุทำ้ยน ำมำซึง่กำรรฐัประหำรของ คมช. ปี 2549 

หำกจะเปรยีบแลว้ รำ่งของภำคประชำชนฉบบันี ้ซึง่ ปิยะบตุร มีบทบำทในกำรยกรำ่งไดอ้อกแบบโครงสรำ้ง อ ำนำจ สถำบนั

กำรเมือง สวิงสดุขัว้ ไม่ประนีประนอม ปรองดอง แต่เป็นร่ำงในอดุมคติ เป็นยุทธกำรที่เจำ้ตวัเคยระบุว่ำ กำรจะผลกัดนัแกปั้ญหำ
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โครงสรำ้งจะตอ้งยกเพดำนใหส้งูไวเ้พื่อเกิดกำรตอ่รอง ขอ้เสนอจำกรำ่งของปิยบตุร- รโีซลชูั่น จึงยงัไมใ่ช่ทำงออกที่เป็นจรงิกบักำรแก้

วิกฤตควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองที่เป็นอยู ่แตอ่ำจเป็นวิกฤตซอ้นวิกฤตเขำ้ไปอีก 

 ยิ่งหำกเปรียบเทียบกบัรำ่งแกไ้ขรธน.ของภำคประชำชนฉบบัไอลอวท์ี่เสนอมำครัง้แรกเมื่อปีก่อนแตถูกตีตกจำกรฐัสภำ ก็

เห็นควำมแตกต่ำง รำ่งไอลอวด์จูะเหมำะสมในกำรแกปั้ญหำระบอบประยทุธ ์เพรำะไมถ่ึงขัน้ใหย้บุวฒุิสภำ แต่ใหเ้ปลี่ยนเป็นมำจำก

กำรเลอืกตัง้ทัง้หมด ไมก่ำ้วลว่งพรมแดนตลุำกำรเหมือนรำ่งของปิยะบตุรที่เสีย่งจะใชอ้  ำนำจ สภำกดดนั ตรวจสอบศำลฎีกำทำงออ้ม 

หำกค ำพิพำกษำนัน้ไมถ่กูใจ สส. หรอืนกักำรเมืองที่ตกเป็นจ ำเลยในคดีกำรเมือง คดีคอรปัชั่น 

 กระนัน้ กำรที่ กลุม่ตำ้นระบอบคสช. ไดเ้สนอรำ่งภำคประชำชนเขำ้สูส่ภำถือวำ่ บรรลเุป้ำหมำย เพรำะผูเ้สนอรำ่งเองไมไ่ด้

หวงัว่ำ รฐัสภำจะรบัหลกักำร เนื่องจำกเสนอใหย้บุสว.ทิง้ ทัง้ที่หำกตอ้งกำรใหร้ฐัสภำรบัหลกักำร จะตอ้งมีเสียงของ สว. 1 ใน 3 แต่

ตอ้งกำรสรำ้งกระแสควำมผิดหวงั จุดเชือ้ควำมเกลียดชงั หลอ่เลีย้งม็อบใชร้ณรงคย์กรำ่งรธน.ใหมต่อ่เนื่องในช่วงหำเสียงเลือกตัง้ไป

จนถึงรฐับำลหนำ้ 

 เปำ้หมำยของปิยบตุร คือปฏิรูปสถำบนักษัตรยิ ์แนน่อนกำรจะบรรจใุหส้  ำเรจ็ ตอ้งเปลีย่นควำมคิดคนขนำนใหญ่ แตก็่เสีย่ง

ตอ่กำรเผชิญหนำ้รุนแรงเป็นสงครำมกำรเมืองได ้

 กำรต่อสูค้รัง้นีต้อ้งใชเ้วลำถึงจะสำมำรถผลกัดนัไปสู่เป้ำหมำย เช่น แกป้ระมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 112 เรื่องหมิ่น

สถำบนั โดยเฉพำะกำรยกร่ำงรธน.ใหม่ ถือเป็นเครื่องมือส ำคญัที่จะเจำะทะลวงไปถึงกำรแกไ้ขในหมวด 1 และหมวด 2 สถำบนั

กษัตรยิ ์รวมไปถึง ตลุำกำร องคก์รอิสระ 

 กำรรุกของขบวนกำรสำมนิว้ครัง้นีแ้มแ้พใ้นสภำ แตถื่อวำ่ชนะในอีกหนึง่ศกึ เป็นศกึขยำยพรมแดนควำมคิด และ ยทุธวิธีรบ

ตอ่เนื่องในเกมที่ยงัอีกยำว แตข่อ้เสนอตำมรำ่งแกไ้ขรธน. หำใช่ กำรปรองดอง หรอื กำรแกปั้ญหำที่เหมำะสม 

 เป็นไปไดห้รือไม่ ท่ีเรำจะมีทำงสำยกลำง มิฉะนัน้ ก็ไม่สำมำรถคลี่คลำยวิกฤตควำมขดัแยง้ได ้กำรไลล่ำ่เอำคืนเวียนวนไม่

จบสิน้วง 
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