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 ข่าวประจ าวันที ่23 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 

  1 127/2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล  
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง   

2 128/2564 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....   

3 129/2564 “กกต.” จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์การเลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้าย 
28 พ.ย. 2564 “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”   

4 130/2564 กกต. เชิญชวนตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งทาง Smart Vote  
และเว็บไซต์ของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

5 131/2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง   

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เปิดคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 25 
2 MGR ออนไลน์ กกต. ขอ ปชช. เช็กคุณสมบัติก่อนไปเลือกตั้ง อบต. 26 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ อย่าลืม ! เลือกตั้ง อบต. 2564 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พ.ย. นี้ 27 
4 สยามท้องถิ่นออนไลน์ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 วันก่อน/หลังวันเลือกตั้ง 29 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 7HD ออนไลน์ กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์การเลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้าย 30 
2 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์การเลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้าย  
เน้นย้ าการออกไปใช้สิทธิในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 
เพ่ือสร้างความมั่นใจของการเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ 

31 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เลือกตั้ง อบต. 32 
4 MGR ออนไลน์ กกต. จัดบิ๊กเดย์ ! ชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. พบเรื่องร้องเรียนแล้ว 120 เรื่อง 33 
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5 7HD ออนไลน์ กกต. จังหวัด รับเรื่องร้องเรียนเลือกตั้ง อบต. กว่า 100 เรื่อง 35 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 MGR ออนไลน์ กกต. แจ้งจังหวัดเปิดรับฟังความเห็นร่าง กม. เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตราแล้ว 

หลัง รธน. แก้ไขเพ่ิมเติมมีผลใช้บังคับ ทั้งบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ-วิธีค านวณ ส.ส. 
บัญชี 

36 

7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เปิดสูตรค านวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์น าคะแนนรวมทั้งหมดหารด้วย 
100 = 1 ที่นั่ง 

37 

8 ไทยพีบีเอสออนไลน์ กกต. เตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่าง กม. เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตรา 39 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ลุยฟังความเห็นรื้อ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. เปลี่ยนสูตรปาร์ตี้ลิสต์- 

ใช้บัตรสองใบ-ลดเวลาเปิดคูหา 
40 

10 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ลุยรับฟังความเห็น ร่าง กม. เลือกตั้ง บัตร 2 ใบ-วิธีค านวณปาร์ตี้ลิสต์ 41 
11 แนวหน้าออนไลน์ ให้เวลา 15 วัน ! กกต. แจ้งจังหวัดเปิดรับฟังความเห็น ร่าง กม. เลือกตั้ง 

ส.ส. 37 มาตราแล้ว 
42 

12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิดร่าง พรบ. เลือกตั้ง ส.ส. ฉบบั กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็น ประชาชน 
ผ่าน 4 ช่องทาง 

43 

13 มติชนออนไลน์ กกต. แก้ กม. เลือก ส.ส. ใช้เบอร์เดียวทั่ว ปท. 44 
14 มติชนออนไลน์ กกต. เปิดรับฟังความเห็นร่าง กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตราแล้ว  

ให้กรอบเวลา 15 วัน ก่อนชง ครม. ดันเข้าสภา 
45 

15 MGR ออนไลน์ กกต. เปิด 4 ช่องทางรับฟังความเห็นร่าง กม. เลือกตั้ง ส.ส. ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 46 
16 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. เปิดรับฟังความเห็นกฎหมายลูก 47 
17 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
จ.เลย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) 
กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 

48 

18 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. สิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้าย 49 

19 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. ยะลา เร่งรณรงค์ประชาชนใช้สิทธิ์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งทั้ง 47 แห่ง 
ตั้งเป้าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

50 

20 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. สุจริตใช้สิทธิโปร่งใส 52 
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21 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

ผู้ตรวจการเลือกตั้งยโสธ ลงพ้ืนที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง อบต. 53 

22 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. ตราด เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต. ในสถานการณ์โควิด -19 54 

23 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. “ทุกเสียง
คือพลัง เลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส”   

55 

24 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. สิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้าย 56 

25 สยามท้องถิ่นออนไลน ์ เพ่ือไปพัฒนาท้องถิ่นของพวกเราทุกคน 57 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” โยน ถามประชาชน พรรคการเมืองใด ได้เปรียบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 58 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' เมินบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกกันไปแล้วแต่ประชาชน 59 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. ไม่หวั่นบัตรเลือกตั้งสองใบ! ลั่นส่งคนชิงเก้าอ้ีทุกเขต ภท.- ชทพ. 

เชื่อได้ ส.ส. เพิ่ม 

60 

4 มติชนออนไลน์ ‘วราวธุ’ ยนั ชทพ. ไม่กังวลบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เชื่อไม่ท าเก้าอ้ี ส.ส. ลด  
หนุนใช้เบอร์เดียวทั้งประเทศ 

61 

5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พรรคร่วมจับมือลุยแก้ กม. เลือกตั้ง ให้นับคะแนนเหมือน รธน. ปี 50 62 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ รัฐธรรมนูญใหม่ รีเซตสมการการเมือง? 64 

2 มติชนออนไลน์ กระแสข่าวลือยุบสภาปลิวว่อน ภายใต้การพลิกผัน ‘การเมือง’ 66 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เลือก“ก้าวไกล” ได้แก้รัฐธรรมนูญ เจาะ 4 ปัจจัยเป้าหมาย 80 ที่นั่ง 68 
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย 

ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายนันทิวัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายประยูร รัตนเสนีย ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางนพรัตน์ มงคลางกูร ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผ่านการถ่ายทอดสด เฟซบุ๊ก ไลฟ์ 

(Facebook Live) ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้รับความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในรูปแบบรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ด้วย  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เปิดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)  
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         วนัท่ี 23 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

วันนี ้(23 พ.ย.64) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) จัดกิจกรรมโคง้สุดทำ้ยเลือกตัง้ อบต. หรือ Big Day 

รณรงคป์ระชำสมัพนัธ์กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ อบต. และ นำยก อบต. วนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้ภำยใตแ้คมเปญ 

 “ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส” 

โดยมีคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ อธิบดีกรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน อธิบดีกรมควบคมุโรค เลขำธิกำรคณะกรรมกำร

กำรเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้ผูบ้รหิำรและพนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ รว่มกิจกรรม โดย กกต. ไดเ้นน้ย ำ้กำรออกไปใช้

สทิธิในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 ท่ีเป็นกำรเลอืกตัง้วิถีใหม่ 

 ส ำหรบัในพืน้ที่ต่ำงจังหวดั ทำงส ำนกังำน กกต.  และภำคีเครือข่ำย ไดร้่วมกันปล่อยรถประชำสมัพนัธ์เคลื่อนที่ รณรงค์ 

กำรเลอืกตัง้ เพื่อใหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน และมีควำมตื่นตวัในกำรออกไปใชส้ทิธิเลือกตัง้

ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00 -17.00 นำฬิกำ ณ หนว่ยเลอืกตัง้ท่ีมีช่ืออยู ่

 นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กกต. ย ำ้ว่ำ กำรเลือกตั้งครัง้นีต้ ้องอยู่ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ  

โรคโควิด - 19 ดงันัน้ หำกประชำชนจะเตรียมปำกกำสว่นตวัไปเอง เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ขอใหเ้ตรียมปำกกำสีน ำ้เงินเทำ่นัน้  

เพื่อไมใ่หเ้ป็นบตัรเสยี และหำกพบเหตผิุดปกติหรอืกำรทจุรติสำมำรถแจง้ไดท้ี่สำยด่วน 1444 

 

อำ้งอิง : https://news.ch7.com/detail/531445 

 

กกต. จัดกจิกรรม Big Day รณรงค์การเลอืกตั้ง อบต. โค้งสุดทา้ย 

https://news.ch7.com/detail/531445


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

     23 พ.ย. 2564  

 

    

 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดกิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (Big Day)  

ในกำรรณรงคเ์ลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 

2564 ภำยใตแ้คมเปญ ทุกเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิโปร่งใส โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย ์อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น นางนพรัตน ์มงคลางกูร ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค  พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง พรอ้มทัง้ผูบ้รหิำรและพนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ทัง้สว่นกลำงและสว่นภมูิภำค 

 ส ำหรบักำรจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ย Big Day ครัง้นี ้นบัเป็นกิจกรรมรณรงคป์ระชำสมัพนัธ์ช่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนกำรเลอืกตัง้ 

พร้อมเน้นย ้ำกำรออกไปใช้สิทธิในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ 

ของกำรเลอืกตัง้วิถีใหม ่ปลอดภยัใชส้ทิธิ โดยกำรรณรงคค์รัง้นี ้มีกำรเปิดตวัสปอตประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้องคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบล ชุดคนรุ่นใหม่และคลิปวิดีโอสัน้ ผ่ำนแอปพลิเคชัน TikTok โดย นำยณัฐพงษ์ หยงัหลงั หรือ อำนสั ดำว TkTok 

ยอดผูต้ิดตำม 1.6 ลำ้นคน รวมถึงคลิปวีดีโอประชำสมัพนัธ์กำรออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ในสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ผ่ำนกำรถ่ำยทอดสดเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ทุกเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต  

ใชส้ทิธิโปรง่ใส 

 นอกจำกกำรรณรงค ์ในวนันีแ้ลว้ ยงัไดร้บัควำมร่วมมือจำก ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั ทอ้งถ่ินจังหวดั และสำธำรณสขุจงัหวดั 

และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง รณรงคแ์บบรถประชำสมัพนัธเ์คลื่อนที่ (รถแห่) โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวดั 

และภำคีเครือข่ำยร่วมปล่อยรถประชำสมัพนัธ์เคลื่อนที่ เพื่อใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ตระหนกัถึงควำมส ำคัญของกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน  

และมีควำมตื่นตวัในกำรออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00 -17.00 น. 

อำ้งองิ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123130827248 

 

กกต. จัดกจิกรรม Big Day รณรงค์การเลอืกตั้ง อบต. โค้งสุดทา้ย 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123130827248
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นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธำน เปิดกิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (Big Day)  

ในกำรรณรงคเ์ลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล วนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยนนี ้

ภำยใตแ้คมเปญ “ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส” โดยมี นายประยรู รัตนเสนีย ์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น นางนพรัตน ์มงคลางกูร ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการ กกต. พรอ้มทัง้ผูบ้ริหำร

และพนกังำนของส ำนกังำน กกต. ทัง้สว่นกลำงและสว่นภมูิภำค 

ส ำหรบักำรจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ย Big Day ครัง้นี ้นบัเป็นกิจกรรมรณรงคป์ระชำสมัพนัธช์่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนกำรเลอืกตัง้ 

พร้อมเน้นย ้ำกำรออกไปใช้สิทธิในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ 

ของ “กำรเลือกตัง้วิถีใหม่ ปลอดภยัใชส้ิทธิ” ซึ่งกำรรณรงคค์รัง้นีไ้ดเ้ปิดตวัสปอตประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนไปใชส้ิทธิเลือกตัง้องคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบล ชุดคนรุ่นใหม่และคลิปวิดีโอสัน้ผ่ำนแอปพลิเคชัน TikTok โดยนำยณัฐพงษ์ หยงัหลงั หรือ อำนสั ดำว TkTok 

ยอดผูต้ิดตำม 1.6 ลำ้นคน รวมถึงคลิปวีดีโอประชำสมัพนัธ์กำรออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้  อบต. ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ 

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ผำ่นกำรถ่ำยทอดสดเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 

นำยธวชัชยั กลำ่วว่ำ กำรเลือกตัง้ครัง้นีเ้ป็นกำรเลือกตัง้  อบต. พรอ้มกนัทั่วประเทศ จึงขอใหป้ระชำชนที่มีสิทธิไปใช้สิทธิ 

ของตนเอง และขอใหท้กุคนรว่มสอดสอ่งกำรทจุรติ และหำกประชำชนไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธิเลือกตัง้ได ้ใหแ้จง้ที่อ  ำเภอ เว็บไซต ์กกต. 

หรอืทำงไปรษณียก์่อนหรอืหลงักำรเลอืกตัง้ 7 วนั เพื่อไมใ่หถ้กูจ ำกดัสทิธิทำงกำรเมือง สว่นสถำนกำรณโ์ควิดขณะนี ้กกต. ไดป้อ้งกนั

ดว้ยกำรลดจ ำนวนผูใ้ชส้ิทธิในแต่ละหน่วยใหเ้หลือ 600 คนจำก 1,000 คนเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมแออดั และจะวัดอณุหภมูิผูม้ำใชส้ทิธิ 

ที่หนำ้หนว่ยเลอืกตัง้ดว้ย 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-829328 

กกต.จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เลือกตั้ง อบต. 

https://tna.mcot.net/politics-829328
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             วันนี้ (23 พ.ย.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. เป็นประธานจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Bigday) ในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต  
ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นางนพรัตน์ มงคลางกูร ผู้แทนกรมควบคุมโรค 
ร่วมการแถลงข่าว 

นายธวัชชัย กล่าวว่า ในวันที่ 28 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08:00 น ถึง 17:00 น. เป็นวันเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต. ขอเชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนไปใช้สิทธิ ก่อนออกจากบ้านก็ขอให้น าบัตรประชาชน หน้ากากอนามัยออกไปด้วยเพื่อความปลอดภัย และให้
ตรวจสอบ ผู้สมัครนโยบายในการหาเสียง ว่า ผู้สมัครคนใดเป็นคนดมีีคุณธรรมช่วยเหลอืภาครฐัและประชาชน โดยจดจ าช่ือและหมายเลข
ผู้สมัครคนนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบสิทธิและหน่วยเลือกตั้งว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  
จากเว็บไซต์ของ กกต.หรือ Application Smart vote และขอเตือนประชาชนว่า มีข้อห้ามท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยตั้งแต่เวลา  
18:00 น. ของวันที่ 27 พ.ย.ห้ามจ าหน่ายจ่ายแจกสุราจัดเลี้ยงเพราะจะมีโทษทางกฎหมาย พร้อมย้ า หากไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุ  
จะเสียสิทธิหลายประการรวมถึงถูกจ ากัดสิทธิทางการเมืองด้วย ดังนั้น หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ งได้ขอให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ 
7 วันก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 3 ช่องทาง คือ แจ้งด้วยตัวเองที่ส านักงานอ าเภอ แจ้งทางไปรษณีย์ และช่องทางออนไลน์ หรือ 
Application Smart vote ในส่วนของการจัดหน่วยเลือกตั้ง ย้ าว่า กกต.  ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และกรมควบคุมโรค 
อย่างเข้มงวด เช่น ลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือหน่วยละ 600 คน จัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา รวมถึง 
มีการเตรียมแอลกอฮอล์ที่จุดเข้าออกและหน้ากากอนามัยส าหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน้ากากช ารุด และขอให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการติดตามการกระท าผิดกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม ทั้งเรื่องของการนับคะแนน ติดตาม  
การท างานของนักการเมืองท้องถิ่นว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง มากน้อยขนาดไหนเพื่อตัดสินใจส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า เนื่องจาก  
การเลือกตั้งครั้งนีถ้ือว่ายิ่งใหญ่ เป็นการเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000116075 
  

กกต. จัดบิ๊กเดย ์! ชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. พบเรื่องร้องเรียนแล้ว 120 เรือ่ง 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000116075
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปรายการ 
เพ่ือประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ตอน "ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564"  
ณ ห้องรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ตอน "ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564" 
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2564 เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย  
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ครั้งที ่2/2564 
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ 
รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะท างาน
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ “รณรงค์ให้ผู้แทนปวงชนและผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้ตระหนักในบทบาท สิทธิ หน้าที่  
และความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยค าขวัญ (Key Words)” ครั้งที่ 3/2564 
วุฒิสภา โดยมี นายสมชาย สาโรวาท เป็นประธานคณะท างาน พร้อมด้วย คณะท างาน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมคณะท างานโครงการรณรงคใ์ห้ผู้แทนปวงชนและผู้ส่วนร่วมทางการเมืองฯ ครั้งที่ 

3/2564 
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งแนะน าแนวทาง  
การด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนและไต่สวน โดยมี นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งต่อประธานกรรมการ 

การเลือกตั้ง มีผล 1 ธันวาคมนี้ เพ่ือไปด ารงต าแหน่ง สมาชิกวุฒิสภาที่ว่างอยู่ ภายหลังจากได้รับหนังสือจากส านัก

เลขาธิการวุฒิสภา สอบถามความประสงค์ และได้ตัดสินใจ เรียบร้อยแล้ว โดยจะท าหนังสือตอบตกลงไปยังส านัก

เลขาธิการวุฒิสภา 23 พฤศจิกายนนี้ เพ่ือให้ด าเนินการตามข้ันตอนการแต่งตั้ง นั่งเป็นสมาชิกสภาสูงต่อไป 

 

 

คนตามข่าว 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือถึงผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ทั่วประเทศ พร้อมส าเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... 

ฉบับที่...เพ่ือให้ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัด ด าเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชน ตามรัฐธรรมนญู

มาตรา 77 ก าหนดแล้ว ภายหลังรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 2564 มีผลใช้บังคับวันที่ 22 พฤศจิกายน  

ทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน ก่อนที่ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดจะส่งกลับ

มายังส านักงาน กกต. กลาง เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นน าเสนอต่อที่ประชุม กกต. และปรับปรุงร่างกฎหมาย จากนั้น 

จะเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภาต่อไป 

กกต. แก้ กม. เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตรา 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือถึงผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ทั่วประเทศ พร้อมส าเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ...

ฉบับที่...เพ่ือให้ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัด ด าเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชน  

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ก าหนดแล้ว ภายหลังรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 2564 มีผลใช้บังคั บวันที่ 22 

พฤศจิกายน ทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน ก่อนที่ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัด

จะส่งกลับมายังส านักงาน กกต. กลาง เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นน าเสนอต่อที่ประชุม กกต. และปรับปรุงร่างกฎหมาย 

จากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภาต่อไป 

กกต. แก้ กม. เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตรา 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เปิดคุณสมบตั-ิลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 

22 พฤศจิกำยน 2564 16:45 น. 

 

 

 

 

กกต.เปิดคุณสมบตัิ-ลกัษณะตอ้งห้าม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ขอ ปชช.ตรวจสอบคุณสมบตัิกอ่นเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เผยแพร่คุณสมบัติและลกัษณะตอ้งหำ้มของผูม้ีสิทธิ

เลือกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) เพื่อใหป้ระชำชนตอ้งตรวจสอบคณุสมบตัิผูม้ี

สิทธิเลือกตัง้ ก่อนวนัเลือกตัง้ โดยคณุสมบตัิของผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ ประกอบดว้ย 1. มีสญัชำติไทย แต่บคุคลผูม้ีสญัชำติไทยโดยกำร

แปลงสญัชำติ ตอ้งไดส้ญัชำติไทยมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี 2. มีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 18 ปี ในวนัเลือกตัง้ คือบคุคลที่เกิดก่อนวนัที่ 30 พ.ย. 

2546 3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นในเขตเลือกตัง้มำแลว้เป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ คือบุคคลที่มีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบำ้นในเขตเลอืกตัง้ก่อนวนัท่ี 29 พ.ย. 2563 

สว่นลกัษณะตอ้งหำ้มมิใหใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้ ประกอบด้วย 1.เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรตหรือนกับวช 2.อยู่ในระหว่ำงถกูเพิก

ถอนสิทธิเลือกตัง้ไมว่่ำคดีนัน้จะถึงที่สดุแลว้หรือไม ่3.ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมำยของศำลหรอืโดยค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย 4.วิกลจรติ

หรอืจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 5.มีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด. 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/502074/ 

  

https://www.dailynews.co.th/news/502074/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

กกต. ขอ ปชช. เช็กคุณสมบตักิ่อนไปเลอืกตั้ง อบต. 

22 พ.ย. 2564 15:14    

 

 

กกต. แจ้งประชาชน เช็กคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบต. 28 พ.ย. นี้ 

วนันี ้(22 พ.ย.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ แจง้ว่ำ ตำมที่ กกต.ไดป้ระกำศก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน นี ้ตัง้แตเ่วลำ 08.00-17.00 น. ก่อน

วนัเลือกตัง้ขอใหป้ระชำชนตรวจสอบคณุสมบตัิผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ โดยคณุสมบตัิของผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ คือ มีสญัชำติไทย แต่บคุคลผูม้ี

สญัชำติไทยโดยกำรแปลงสญัชำติ ตอ้งไดส้ญัชำติไทยมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปี มีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 18 ปี ในวนัเลือกตัง้ คือ บคุคลที่เกิด

ก่อนวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2546 มีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นในเขตเลือกตัง้มำแลว้เป็นเวลำติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปี นบัถึงวนัเลอืกตัง้ 

คือ บคุคลที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นในเขตเลอืกตัง้ก่อนวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563  

 ส่วนลกัษณะตอ้งหำ้มมิใหใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้ คือ เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตัง้ ไม่ว่ำคดีนัน้จะถึงที่สดุแลว้หรือไม่ ตอ้งคมุขงัอยู่โดยหมำยของศำล หรือโดยค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย วิกลจริต หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไมส่มประกอบ และมีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจัดตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด 

 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9640000115719 
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อยา่ลืม ! เลือกตั้ง อบต. 2564 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สทิธิเลอืกตั้ง 28 พ.ย. นี ้

22 พ.ย. 2564 เวลำ 15:40 น. 

 

 

 

 

 

เลือกตั้งอบต. 2564 แนะ ช่องทางแจ้งเหตุไม่ไปใช้สทิธิเลอืกตั้ง "นายก อบต.-สมาชิก อบต." ต้องท าอยา่งไรพร้อม
เอกสารที่ตอ้งใช้ ทีน่ี่ 

กำรเลือกตัง้อบต. 2564 ที่จะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นีต้ัง้แต่เวลำ 08.00-17.00 น. ส  ำหรบัผูม้ีสิทธิ

เลือกตัง้หำกมีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถไปเลือกตัง้ใชส้ิทธิเลือกตัง้ในวันและเวลำดงักล่ำวได ้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 

(กกต.) เปิดช่องทำงใหแ้จง้เหตจุ ำเป็นนัน้ได ้โดยใหผู้ท้ี่ไม่สำมำรถไปลงคะแนนเลือกตัง้ อบต.2564 แจง้ "เหตจุ ำเป็น" ไม่ไปเลือกตัง้

ไดก้่อนกำรเลอืกตัง้ 7 วนั คือ ระหวำ่งวนัท่ี 21-27 พ.ย. 64 หรอื ภำยใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรเลอืกตัง้ คือ ระหวำ่งวนัท่ี 29 พ.ย. – 5 

ธ.ค. 64 

 ส ำหรบัผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ "ไม่มีสมำรท์โฟน" สำมำรถแจง้เหตไุม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้โดยยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 ท ำเป็น

หนงัสือโดยระบุหมำยเลขประจ ำตวัประชำชนและที่อยู่ตำมหลกัฐำนทะเบียนบำ้นใหช้ัดเจน พรอ้มแจง้เหตุผลที่ไม่อำจไปใชส้ิทธิ

เลอืกตัง้ได ้

 จำกนัน้น ำไปยื่นตอ่นำยทะเบียนอ ำเภอที่ตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นดว้ยตวัเองหรอืมอบหมำยใหผู้อ้ื่นไปยื่นแทน หรอืจดัสง่

ทำงไปรษณียล์งทะเบียน 7 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ หรอืภำยใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรเลอืกตัง้ 

สว่นผูท้ี่ "มีสมำรท์โฟน" สำมำรถแจง้เหตจุ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้อบต. 2564 ผำ่นทำงออนไลนไ์ด ้ดงันี ้  

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

2.เว็บไซต ์www.ect.go.th 

โดยด ำเนินกำรกรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้น อำทิ เลขประจ ำตวัประชำชน, รหสัหลงับตัรประจ ำตวัประชำชน, ช่ือ-นำมสกลุ 

โดยไมต่อ้งระบคุ ำน ำหนำ้ช่ือ และ วนั/เดือน/ปีเกิดที่ปรำกฎในบตัรประชำชน เป็นตน้  

 หลงัจำกตรวจสอบควำมถกูตอ้งแลว้ใหก้ดยืนยนัขอ้ควำมที่ไดก้รอกซึง่ระบบจะแจง้เหตจุ ำเป็นที่ไมไ่ปใชส้ทิธิเลือกตัง้ อบต.

2564 ใหโ้ดยอตัโนมตัิ จำกนัน้ใหพ้ิมพแ์บบกำรแจง้ไม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ หรือจดัเก็บส ำเนำขอ้มลูไวใ้นรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อเป็นหลกัฐำน 
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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 

ใหค้ลกิไปที่เมน ู"เลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน" ตำมดว้ย "ขอ้มลูกำรเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน"  

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

ช่องตำ่ง ๆ ใหค้รบถว้น  

 จำกนัน้กดยืนยนัขอ้ควำมที่ไดก้รอกแลว้ พรอ้มพิมพแ์บบกำรแจง้ไมไ่ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ หรอืจดัเก็บส ำเนำขอ้มลูไวใ้นรูปแบบ

ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อเป็นหลกัฐำน 

 ทัง้นี ้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัและบริกำรขอ้มลูสำย

ดว่น 1440 หรอืสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ไดท้ี่ สำยดว่น 1444 

 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504189 
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หากไม่ไปใช้สทิธิเลอืกตั้ง 7 วนักอ่น/หลังวนัเลอืกตั้ง 

 23 พฤศจิกำยน 2021   

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ..ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) แจง้ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ อบต. ที่ไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ไดใ้นวันท่ี 28 

พ.ย. 64 สำมำรถแจง้เหตจุ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรอืท ำเป็นหนงัสอื โดยยื่นไดท้ี่ช่องทำงดงันี ้1. 

ยื่นต่อนำยทะเบียนอ ำเภอที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนดว้ยตัวเองหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นไปยื่นแทน  2. จัดส่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียน  3. แจง้เหตุทำงอิเล็กทรอนิกส ์ที่เว็บไซต ์www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart 

Vote ภำยใน 7 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ คือ ระหวำ่งวนัท่ี 21-27 พ.ย. 64 หรอืภำยใน 7 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ คือระหวำ่งวนัท่ี 29 พ.ย. – 5 

ธ.ค. 64 

 สว่นเหตจุ ำเป็นที่ไม่อำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้อำทิ มีกิจธุระจ ำเป็นเรง่ด่วนที่ตอ้งเดินทำงไปพืน้ที่ห่ำงไกล  เจ็บป่วยและไม่

สำมำรถเดินทำงไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้ เป็นคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผูสู้งอำยุและไม่สำมำรถเดินทำงไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้ 

เดินทำงออกนอกรำชอำณำจกัร  มีถ่ินที่อยู่ห่ำงไกลจำกที่เลือกตัง้เกินกว่ำ 100 กม.  ไดร้บัค ำสั่งจำกทำงรำชกำรใหไ้ปปฏิบตัิหนำ้ที่

นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมกำรก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ำง 

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

 

อำ้งอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/27340/ 
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กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงคก์ารเลือกตัง้ อบต. โค้งสุดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี ้(23 พ.ย.64) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) จัดกิจกรรมโคง้สุดทำ้ยเลือกตัง้ อบต. หรือ Big Day 

รณรงคป์ระชำสมัพนัธก์ำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ อบต. และ นำยก อบต. วนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้ภำยใตแ้คมเปญ “ทกุ

เสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส” 

โดยมีคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ อธิบดีกรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน อธิบดีกรมควบคมุโรค เลขำธิกำรคณะกรรมกำร

กำรเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้ผูบ้รหิำรและพนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ รว่มกิจกรรม โดย กกต. ไดเ้นน้ย ำ้กำรออกไปใช้

สทิธิในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 ท่ีเป็นกำรเลอืกตัง้วิถีใหม่ 

 ส ำหรบัในพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดั ทำงส ำนกังำน กกต.  และภำคีเครอืขำ่ย ไดร้ว่มกนัปลอ่ยรถประชำสมัพนัธเ์คลือ่นท่ี รณรงคก์ำร

เลือกตัง้ เพื่อใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน และมีควำมตื่นตวัในกำรออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ใ น

วนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00 -17.00 นำฬิกำ ณ หนว่ยเลอืกตัง้ท่ีมีช่ืออยู ่

 นำยธวชัชยั เทอดเผำ่ไทย กกต. ย ำ้วำ่ กำรเลอืกตัง้ครัง้นีต้อ้งอยูภ่ำยใตม้ำตรกำรกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด - 

19 ดงันัน้ หำกประชำชนจะเตรยีมปำกกำสว่นตวัไปเอง เพื่อลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ขอใหเ้ตรยีมปำกกำสนี ำ้เงินเทำ่นัน้ เพื่อไมใ่หเ้ป็น

บตัรเสยี และหำกพบเหตผิุดปกติหรอืกำรทจุรติสำมำรถแจง้ไดท้ี่สำยดว่น 1444 

 

อำ้งอิง : https://news.ch7.com/detail/531445 

  

https://news.ch7.com/detail/531445
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กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงคก์ารเลือกตัง้ อบต. โค้งสุดท้าย เน้นย า้การออกไปใชส้ิทธิในสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ19 เพื่อสร้างความม่ันใจของการเลือกตั้งวิถใีหม่ ปลอดภยัใช้สทิธิ 

23 พ.ย. 2564  

 

    

 

 

นำยธวชัชยั เทอดเผำ่ไทย กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เป็นประธำน เปิดกิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลอืกตัง้ อบต. (Big Day) ในกำร

รณรงคเ์ลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้

ภำยใตแ้คมเปญ ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส โดยมี นำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดกีรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน/ 

นำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนอธิบดีกรมควบคมุโรค/ พนัต ำรวจเอก จรุงวิทย ์กมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้

ผูบ้รหิำรและพนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ทัง้สว่นกลำงและสว่นภมูิภำค 

 ส ำหรบักำรจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ย Big Day ครัง้นี ้นบัเป็นกิจกรรมรณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์ชว่งโคง้สดุทำ้ยก่อนกำรเลอืกตัง้ 

พรอ้มเนน้ย ำ้กำรออกไปใชส้ทิธิในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจของกำร

เลอืกตัง้วิถีใหม ่ปลอดภยัใชส้ทิธ์ิ โดยกำรรณรงคค์รัง้นี ้มีกำรเปิดตวัสปอตประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้องคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล ชดุคนรุน่ใหมแ่ละคลปิวิดีโอสัน้ ผำ่นแอปพลเิคชนั TikTok โดย นำยณฐัพงษ์ หยงัหลงั หรอื อำนสั ดำว TkTok ยอด

ผูต้ิดตำม 1.6 ลำ้นคน รวมถงึคลปิวีดีโอประชำสมัพนัธก์ำรออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในสถำนกำรณก์ำรแพร่

ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ผำ่นกำรถ่ำยทอดสดเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ทกุเสยีงคอืพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส 

 นอกจำกกำรรณรงค ์ในวนันีแ้ลว้ ยงัไดร้บัควำมรว่มมือจำก ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั ทอ้งถ่ินจงัหวดั และสำธำรณสขุจงัหวดั 

และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รณรงคแ์บบรถประชำสมัพนัธเ์คลือ่นท่ี (รถแห)่ โดยส ำนกังำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และ

ภำคีเครอืขำ่ยรว่มปลอ่ยรถประชำสมัพนัธเ์คลือ่นท่ี เพื่อใหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน และมี

ควำมตื่นตวัในกำรออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00 -17.00 น. 

 ทัง้นี ้กำรเลอืกตัง้เป็นกำรเลอืก อบต. พรอ้มกนัทั่วประเทศ ขอใหป้ระชำชนท่ีมีสทิธ์ิไปใชส้ทิธิของตนเอง และขอใหท้กุคน

รว่มสอดสอ่งกำรทจุรติ และหำกประชำชนที่ไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้ใหแ้จง้ที่อ  ำเภอ เวปไซต ์กกต. หรอื ทำงไปรษณีย ์ก่อน

หรอื หลงักำรเลอืกตัง้ 7 วนั เพื่อไมใ่หถ้กูจ ำกดัสทิธิทำงกำรเมอืง สว่นสถำนกำรณโ์ควดิขณะนี ้กกต. ไดป้อ้งกนัดว้ยกำรลดจ ำนวน

ผูใ้ชส้ทิธิในแตล่ะหนว่ยใหเ้หลอื 600 คน จำก 1,000 คน เพื่อไมใ่หเ้กิดควำมแออดั และจะมีกำรวดัอณุหภมูิ ผูม้ำใชส้ทิธิที่หนำ้หนว่ย 

เลอืดตัง้ดว้ย 

อำ้งองิ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123130827248 

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123130827248
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กกต.จัดกิจกรรม Big Day รณรงคเ์ลือกตั้ง อบต. 

กรุงเทพฯ 23 พ.ย.64 

 

 

 

 

นำยธวชัชยั เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตัง้(กกต.) เป็นประธำน เปิดกิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้อบต. (Big Day) ใน

กำรรณรงคเ์ลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล วนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยนนี ้ภำยใต้

แคมเปญ “ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิโปรง่ใส” โดยมีนำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดีกรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน นำง

นพรตัน ์มงคลำงกูร ผูแ้ทนอธิบดีกรมควบคุมโรค พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กุมมำ เลขำธิกำรกกต. พรอ้มทัง้ผูบ้ริหำรและพนักงำนของ

ส ำนกังำนกกต.ทัง้สว่นกลำงและสว่นภมูิภำค 

ส ำหรบักำรจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ย Big Day ครัง้นี ้นบัเป็นกิจกรรมรณรงคป์ระชำสมัพนัธช์่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนกำรเลอืกตัง้ 

พรอ้มเนน้ย ำ้กำรออกไปใชส้ิทธิในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจของ “กำร

เลือกตัง้วิถีใหม่ ปลอดภยัใชส้ิทธิ” ซึ่งกำรรณรงคค์รัง้นีไ้ดเ้ปิดตัวสปอตประซำสมัพนัธเ์ชิญชวนไปใชส้ิทธิเลือกตัง้องคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบล ชุดคนรุน่ใหม่และคลิปวิดีโอสัน้ผ่ำนแอปพลิเคชนั TikTok โดยนำยณฐัพงษ์ หยงัหลงั หรือ อำนสั ดำว TkTok ยอดผูต้ิดตำม 

1.6 ลำ้นคน รวมถึงคลิปวีดีโอประชำสมัพนัธก์ำรออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้อบต.ในสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร

นำ 2019 ผำ่นกำรถ่ำยทอดสดเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 

 ทัง้นี ้นอกจำกกำรรณรงคใ์นวนันีแ้ลว้ ยงัไดร้บัควำมรว่มมือจำกผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั  ทอ้งถ่ินจงัหวดั และสำธำรณสขุจงัหวดั 

และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รณรงคแ์บบรถประชำสมัพนัธเ์คลือ่นท่ี (รถแห)่ โดยส ำนกังำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และภำคี

เครือข่ำยรว่มปลอ่ยรถประชำสมัพนัธเ์คลื่อนที่เพื่อใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน และมีควำม

ตื่นตวัในกำรออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00 -17.00 น. 

นำยธวชัชยั กลำ่วว่ำ กำรเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ป็นกำรเลือกตัง้อบต.พรอ้มกนัทั่วประเทศ จึงขอใหป้ระชำชนท่ีมีสทิธ์ิไปใชส้ทิธิของ

ตนเอง และขอใหท้กุคนรว่มสอดสอ่งกำรทจุรติ และหำกประชำชนไมส่ำมำรถไปใชส้ิทธิเลอืกตัง้ได ้ใหแ้จง้ที่อ  ำเภอเวปไซตก์กต. หรอื 

ทำงไปรษณียก์่อนหรอืหลงักำรเลอืกตัง้ 7 วนั เพื่อไมใ่หถ้กูจ ำกดัสทิธิทำงกำรเมือง สว่นสถำนกำรณโ์ควิดขณะนี ้กกต.ไดป้อ้งกนัดว้ย

กำรลดจ ำนวนผูใ้ชส้ิทธิในแต่ละหน่วยใหเ้หลือ 600 คนจำก 1,000 คนเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมแออดั และจะวดัอุณหภูมิผูม้ำใชส้ิทธิที่

หนำ้หนว่ยเลอืกตัง้ดว้ย. 

อำ้งองิ : https://tna.mcot.net/politics-829328 

 

https://tna.mcot.net/politics-829328
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กกต.จัดบิ๊กเดย์! ชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.พบเร่ืองร้องเรียนแล้ว 120 เร่ือง 

 23 พ.ย. 2564 14: 
 
 
 
 
 
 
กกต.จัดบิ๊กเดย์ ชวนคนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง อบต. เผย มีเร่ืองร้องเรียนแล้ว 120 เร่ือง พร้อมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลือกต้ัง 
             วันนี้ (23 พ.ย.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. เป็นประธานจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Bigday) ในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้ง
สุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นางนพรัตน์ มงคลางกูร ผู้แทนกรม
ควบคุมโรค ร่วมการแถลงข่าว 

นายธวัชชัย กล่าวว่า ในวันท่ี 28 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08:00 น ถึง 17:00 น. เป็นวันเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต. ขอเชิญชวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนไปใช้สิทธิ ก่อนออกจากบ้านก็ขอให้น าบัตรประชาชน หน้ากากอนามัยออกไปด้วยเพื่อความปลอดภัย และให้
ตรวจสอบ ผู้สมัครนโยบายในการหาเสียง ว่า ผู้สมัครคนใดเป็นคนดมีีคุณธรรมช่วยเหลอืภาครฐัและประชาชน โดยจดจ าช่ือและหมายเลข
ผู้สมัครคนนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบสิทธิและหน่วยเลือกตั้งว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
จากเว็บไซต์ของ กกต.หรือ Application Smart vote และขอเตือนประชาชนว่า มีข้อห้ามท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยตั้งแต่เวลา 18:00 
น. ของวันท่ี 27 พ.ย.ห้ามจ าหน่ายจ่ายแจกสุราจัดเลี้ยงเพราะจะมีโทษทางกฎหมาย พร้อมย้ า หากไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุจะเสียสิทธิ
หลายประการรวมถึงถูกจ ากัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย ดังนั้น หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ขอให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ 7 วันก่อนและ
หลังวันเลือกตั้ง 3 ช่องทาง คือ แจ้งด้วยตัวเองที่ส านักงานอ าเภอ แจ้งทางไปรษณีย์ และช่องทางออนไลน์ หรือ Application Smart 
vote ในส่วนของการจัดหน่วยเลือกตั้ง ย้ าว่า กกต.ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.และกรมควบคุมโรคอย่างเข้มงวด เช่น ลดจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือหน่วยละ 600 คน จัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา รวมถึงมีการเตรียมแอลกอฮอล์ที่จุดเข้า
ออกและหน้ากากอนามัยส าหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน้ากากช ารุด และขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการกระท าผิด
กฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม ทั้งเรื่องของการนับคะแนน ติดตามการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อตัวเอง มากน้อยขนาดไหนเพื่อตัดสินใจส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ เป็นการ
เลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

ด้าน นายประยูร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานกับ กกต.มาโดยตลอด และได้แจ้ง อบต.ทั่วประเทศเตรียมการตาม
แนวทางกฎหมายและขั้นตอนของ กกต.รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด การเลือกตั้ง เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประชาชน และถือเป็นเวทีส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับรากฐานโดยแท้ของประชาชน จึงขอเชิญชวนป ระชาชนออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อบต. เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ 

นางนพรัตน์ กล่าวว่า กรมควบคุมโรคสนับสนุนการเลือกตั้งปลอดโควิดอย่างเต็มที่ มีผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคมาร่วม
ตรวจสอบมาตรการในการด าเนินการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันควบคุมโรค ปัจจุบันแม้จ านวนผู้ป่วยยืนยันจะลดลงระดับหลักพัน ภาพรวมถือ
ว่าสถานการณ์ดีขึ้น แต่อาจเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุข
อย่างเข้มงวด เพื่อให้การเลือกตั้งปลอดโควิดอย่างแท้จริง 
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ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ตอนนี้มีค าร้องประมาณ 120 เรื่อง ซึ่งเป็นค าร้องที่มีการยื่นร้องเรียน
ในแต่ละจังหวัด ยังไม่ได้เป็นส านวนการสอบสวน ส่วน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ประสานงานในการด าเนินปราบปรามอาชญากรรมที่
อาจจะเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งด้วย ซึ่งในการเลือกตั้งทุกครั้งท่ีผ่านมาในอดีตก็มีการด าเนินการในเรื่องอาชญากรรมในช่วงที่มีการเลือกตั้ง
เช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุต่างๆ ขึ้น 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000116075 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000116075
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กกต.จังหวัด รับเร่ืองร้องเรียนเลือกตั้ง อบต.กว่า 100 เร่ือง 

วันที่ 23 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

วนันี ้(23 พ.ย.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) กลำ่ววำ่ ขณะนีม้ีผูย้ื่นเรือ่งรอ้งเรยีน 

เก่ียวกบักำรเลือกตัง้นำยก อบต. และ สมำชิกสภำ อบต. มำที่  กกต.จงัหวดั แลว้ 120 เรื่อง แต่ยงัไม่สำมำรถระบรุำยละเอียดได ้ว่ำ

เป็นเรือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกบัอะไรบำ้ง ขณะนี ้กกต. จงัหวดัก ำลงัเป็นผูพ้ิจำรณำรำยละเอียด 

 ส่วนกำรดูแลควำมสงบเรียบรอ้ยก่อนกำรเลือกตัง้ เลขำฯ กกต. กล่ำวว่ำ ทำงส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติไดโ้ทรศพัทม์ำ

ประสำนงำน เพื่อด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเลอืกตัง้ อบต. โดยส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ จะด ำเนินกำรในเรือ่งของกำรปรำบปรำม

อำชญำกรรม และกำรปอ้งปรำบเหตทุจุรติ เพ่ือใหก้ำรเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ป็นไปดว้ยควำมบรสิทุธ์ิยตุิธรรม 

อำ้งอิง : https://news.ch7.com/detail/531452 

https://news.ch7.com/detail/531452
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กกต. แจ้งจังหวดัเปิดรับฟังความเห็นร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตราแล้ว หลัง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ ทั้งบตัร
เลือกตั้ง 2 ใบ-วิธีค านวณ ส.ส.บัญชี 

22 พ.ย. 2564 15:06    

 

 

 

กกต.แจ้งจังหวัดเปิดรับฟังความเห็นร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตราแล้ว หลัง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ ทั้งบตัร
เลือกตั้ง 2 ใบ-วิธีค านวณ ส.ส.บัญชี แบ่งเขตใหม่ 400 ใน 90 วัน ลดเวลาลงคะแนน เผย ให้เวลา 15 วัน ก่อนชงรัฐดนั
เข้าสภาฯ 

 วนันี ้(22 พ.ย.) มีรำยงำนวำ่ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำร กกต.ไดม้ีหนงัสอืถึงผูอ้  ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั

ทั่วประเทศ พรอ้มส ำเนำร่ำง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ...ฉบบัที่ เพื่อใหท้ำงส ำนกังำน กกต.ประจ ำ

จงัหวดัด ำเนินกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชำชนตำมที่รฐัธรรมนญูมำตรำ 77 ก ำหนดแลว้หลงัรฐัธรรมนญูแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) 2564 มีผลใชบ้งัคบัวนันี ้

 กำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะใชเ้วลำรำว 15 วนั ก่อนที่ส  ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดั จะสง่กลบัมำยงัส ำนกังำน 

กกต.กลำง เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็น น ำเสนอต่อที่ประชุม กกต.และปรบัปรุงรำ่งกฎหมำยจำกนัน้จะเสนอที่ประชุมคณะรฐัมนตรี

ส  ำนกังำนกฤษฎีกำ และรฐัสภำตอ่ไป 

 ส ำหรบัรำ่ง พ.ร.ป.ว่ำกำรเลือกตัง้ ส.ส.ที่จะเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นนัน้ มีกำรแกไ้ขทัง้หมด 37 มำตรำ สำระส ำคญัที่มีกำร

แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติมที่มีกำรประกำศใชป้ระกอบดว้ย กำรใหม้ีบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ จ ำนวน ส.ส.เขต 400 คน

และ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน กำรค ำนวณ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ที่จะใหน้ ำคะแนนที่แต่ละพรรคกำรเมืองไดร้บัเลือกตัง้ทัง้ประเทศมำ

รวมกนัหำรดว้ย 100 เพื่อใหไ้ดค้ะแนนตอ่ ส.ส. 1 คน หำกจดัสรรแลว้ยงัได ้ส.ส.บญัชีรำยช่ือไมค่รบ 100 คน ก็จะจดัสรรใหก้บัพรรคที่

คะแนนเหลอืเศษมำกตำมล ำดบั กำรแบง่เขตใหม ่400 เขตใหเ้สรจ็ใน 90 วนั ส.ส.เขต ใชเ้บอรเ์ดียวกบัเบอรพ์รรค โดยกำรกำรสมคัร

เปิดรบัสมคัรแบบแบง่เขตก่อน แลว้จึงรบัสมคัรแบบบญัชีรำยช่ือเมื่อไดเ้บอรพ์รรคแลว้ จึงใชเ้บอรน์ัน้กบัผูส้มคัรที่พรรคส่งใน 400 เขต 

กำรลดเวลำลงคะแนนเลือกตัง้เหลือ 08.00-16.00 น. กำรเพิ่มกรรมกำรประจ ำหน่วยเป็น 9 คน และก ำหนดจ ำนวนผูม้ีสิทธิเลอืกตัง้

ตอ่หนว่ย 800 คน 

 อยำ่งไรก็ตำม ขณะนีท้ำงส ำนกังำน กกต.ก ำลงัเรง่ยกรำ่งแกไ้ข พ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ซึง่คำดวำ่จะมีกำรแกไ้ขในเรือ่ง

กระบวนกำรจดัท ำไพรมำรีโหวตสง่ผูส้มคัรของพรรคกำรเมือง ซึง่หลงัด ำเนินกำรเสรจ็และผำ่นท่ีประชมุ กกต. แลว้ก็จะมีกำรสง่ไปยงั

ส ำนกังำน กกต.จงัหวดัเพื่อเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชน เช่นเดียวกนั 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9640000115712 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000115712
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กกต. เปิดสูตรค านวณ ส.ส. ปารต์ีล้ิสตน์ าคะแนนรวมทั้งหมดหารดว้ย 100 = 1 ทีน่ั่ง 

22 พ.ย. 2564 เวลำ 15:21 น.  

 

 

 

 

กกต.เปิดฟังความเหน็ร่างก.ม.เลือกตั้งส.ส. 37 มาตรา แยม้สูตรค านวณปารต์ีล้ิสต ์น าคะแนนรวมหารดว้ย 100 = 1 ทีน่ั่ง 

หากจดัสรรแล้วยงัไดส้.ส.ไม่ครบ 100 คน จัดสรรให้พรรคทีค่ะแนนเหลอืเศษมากตามล าดับ จ่อรือ้ “ไพรมารีโหวต” 

 วนันี ้(22 พ.ย.64) มีรำยงำนวำ่ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ไดม้ีหนงัสอืถึง

ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทั่วประเทศ พรอ้มส ำเนำรำ่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ...ฉบบัท่ี 

เพื่อใหท้ำงส ำนกังำนกกต.ประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชำชนตำมที่รฐัธรรมนญูมำตรำ 77 

ก ำหนดแลว้ หลงัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี1) 2564 มีผลใชบ้งัคบัวนันี(้22 พ.ย.64) 

กำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะใชเ้วลำรำว 15 วนั ก่อนที่ส  ำนกังำนกกต.ประจ ำจงัหวดัจะสง่กลบัมำยงัส ำนกังำน

กกต.กลำง เพื่อรวบรวมควำมคดิเห็น น ำเสนอตอ่ที่ประชมุกกต.และปรบัปรุงรำ่งกฎหมำยจำกนัน้จะเสนอท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี

(ครม.) ส ำนกังำนกฤษฎีกำ และรฐัสภำตอ่ไป 

ส ำหรบัรำ่งพ.ร.ป.วำ่กำรเลอืกตัง้ส.ส.ท่ีจะเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นนัน้ มีกำรแกไ้ขทัง้หมด 37 มำตรำ  

สำระส ำคญัที่มกีำรแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิที่มีกำรประกำศใชป้ระกอบดว้ย  

 -กำรใหม้ีบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ  

 -จ ำนวนส.ส.เขต 400 คน 

-ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน  

 -กำรค ำนวณส.ส.บญัชีรำยช่ือ ที่จะใหน้ ำคะแนนท่ีแตล่ะพรรคกำรเมืองไดร้บัเลอืกตัง้ทัง้ประเทศมำรวมกนัหำรดว้ย 100 

เพื่อใหไ้ดค้ะแนนตอ่ส.ส. 1 คน 

 หำกจดัสรรแลว้ยงัไดส้.ส.บญัชีรำยช่ือไมค่รบ 100 คน ก็จะจดัสรรใหก้บัพรรคที่คะแนนเหลอืเศษมำกตำมล ำดบั  

-กำรแบง่เขตใหม ่400 เขต ใหเ้สรจ็ใน 90 วนั  

 -ส.ส.เขตใชเ้บอรเ์ดียวกบัเบอรพ์รรค  
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-กำรสมคัรเปิดรบัสมคัรแบบแบง่เขตก่อน แลว้จึงรบัสมคัรแบบบญัชีรำยช่ือ 

-เมื่อไดเ้บอรพ์รรคแลว้จึงใชเ้บอรน์ัน้กบัผูส้มคัรที่พรรคสง่ใน 400 เขต 

 -กำรลดเวลำลงคะแนนเลอืกตัง้เหลอื 08.00-16.00 น.  

 -กำรเพิ่มกรรมกำรประจ ำหนว่ยเป็น 9 คน 

-ก ำหนดจ ำนวนผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ตอ่หนว่ย 800 คน 

 อยำ่งไรก็ตำม ขณะนีท้ำงส ำนกังำนกกต.ก ำลงัเรง่ยกรำ่งแกไ้ขพ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ซึง่คำดวำ่จะมกีำรแกไ้ขในเรือ่ง

กระบวนกำรจดัท ำ “ไพรมำรโีหวต” สง่ผูส้มคัรของพรรคกำรเมือง ซึง่หลงัด ำเนินกำรเสรจ็และผำ่นท่ีประชมุกกต.แลว้ ก็จะมีกำรสง่ไป

ยงัส ำนกังำนกกต.จงัหวดัเพื่อเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชน เช่นเดียวกนั 

 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504187 
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กกต. เตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่าง กม. เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตรา 

 16:00 |  22 พฤศจิกำยน 2564 |   

 

กกต.แจ้งจังหวัดเปิดรับฟังความเห็นร่างกม.เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตรา หลังรธน.แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ ทั้งบัตร
เลือกตั้ง 2ใบ และ วิธีค านวณ ส.ส.บัญชี แบ่งเขตใหม่ 400 เขต ภายใน 90 วัน ลดเวลาลงคะแนน เผยให้เวลา 15 วัน 
ก่อนเสนอรัฐบาลดันเข้าสภา 

 วนันี ้(22 พ.ย.2564) มีรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำร กกต.ไดม้ีหนงัสือถึงผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ

จงัหวดัทั่วประเทศ พรอ้มส ำเนำรำ่ง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ...ฉบบัที่ เพื่อใหท้ำงส ำนกังำน กกต.

ประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชนตำมที่รฐัธรรมนญูมำตรำ 77 ก ำหนดแลว้หลงัรฐัธรรมนญู

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี1) 2564 มีผลใชบ้งัคบัวนันี ้

 กำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะใชเ้วลำรำว 15 วนั ก่อนที่ส  ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดัจะสง่กลบัมำยงัส ำนกังำน 

กกต.กลำง เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็น น ำเสนอต่อที่ประชุม กกต.และปรบัปรุงรำ่งกฎหมำยจำกนัน้จะเสนอที่ประชุมคณะรฐัมนตรี

ส  ำนกังำนกฤษฎีกำ และรฐัสภำตอ่ไป 

 ส ำหรบัร่ำง พ.ร.ป.ว่ำกำรเลือกตัง้ ส.ส.ที่จะเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นนัน้มีกำรแกไ้ขทัง้หมด 37มำตรำ สำระส ำคญัที่มีกำร

แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติมที่มีกำรประกำศใชป้ระกอบดว้ย กำรใหม้ีบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ จ ำนวน ส.ส.เขต 400 คน 

และ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน 

 กำรค ำนวณ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ที่จะใหน้ ำคะแนนที่แต่ละพรรคกำรเมืองไดร้บัเลือกตัง้ทัง้ประเทศมำรวมกนัหำรดว้ย 100 

เพื่อใหไ้ดค้ะแนนตอ่ ส.ส.จ ำนวน 1 คน หำกจดัสรรแลว้ยงัได ้ส.ส.บญัชีรำยช่ือไมค่รบ 100 คน ก็จะจดัสรรใหก้บัพรรคที่คะแนนเหลือ

เศษมำกตำมล ำดบั 

 กำรแบง่เขตใหม ่400 เขตใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 90 วนั ส.ส.เขตใชเ้บอรเ์ดียวกบัเบอรพ์รรค โดยเปิดรบัสมคัรแบบแบง่เขตก่อน 

จำกนัน้จึงรบัสมคัรแบบบญัชีรำยช่ือ เมื่อไดเ้บอรพ์รรคแลว้จึงใชเ้บอรน์ัน้กบัผูส้มคัรที่พรรคส่งใน 400 เขต กำรลดเวลำลงคะแนน

เลอืกตัง้เหลอื 08.00 - 16.00 น. กำรเพ่ิมกรรมกำรประจ ำหนว่ยเป็น 9 คน และก ำหนดจ ำนวนผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ตอ่หนว่ย 800 คน 

 อยำ่งไรก็ตำม ขณะนีท้ำงส ำนกังำน กกต.ก ำลงัเรง่ยกรำ่งแกไ้ข พ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ซึง่คำดวำ่จะมีกำรแกไ้ขในเรือ่ง

กระบวนกำรจดัท ำไพรมำรีโหวตสง่ผูส้มคัรของพรรคกำรเมือง ซึ่งหลงัด ำเนินกำรเสร็จและผ่ำนที่ประชมุ กกต.แลว้ก็จะมีกำรสง่ไปยงั

ส ำนกังำน กกต.จงัหวดัเพื่อเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชน เช่นเดียวกนั 

อำ้งองิ : https://news.thaipbs.or.th/content/309969 
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กกต. ลุยฟังความเหน็รือ้ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. เปลี่ยนสูตรปารต์ีล้ิสต-์ใช้บตัรสองใบ-ลดเวลาเปิดคหูา 

22 พฤศจิกำยน 2564 16:54 น. 

 

 

 

 

กกต.ลุยเปิดรับฟังความเหน็ทั่วประเทศ รือ้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ใช้ระบบบัตรสองใบ-สูตรค านวณปารต์ีล้ิสต-์ลด
เวลาเปิดคหูา-เพิม่กรรมการประจ าหน่วย 

 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. มีรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ไดม้ีหนังสือถึง

ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวดัทั่วประเทศ พรอ้มส ำเนำร่ำง พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำดว้ยกำร

เลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. …ฉบบัที่… เพื่อใหท้ำงส ำนกังำน กกต.ประจ ำจังหวดัด ำเนินกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็น

ผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชำชนตำมที่รฐัธรรมนญูมำตรำ 77 ภำยหลงั รฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ.2564 มีผลใชบ้งัคบัวนันี ้

โดยกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะใชเ้วลำ 15 วนั ก่อนที่ส  ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดัจะสง่กลบัมำยงัส ำนกังำน กกต.กลำง 

เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นน ำเสนอตอ่ที่ประชมุ กกต.และปรบัปรุงรำ่งกฎหมำยจำกนัน้เสนอที่ประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ส  ำนกังำน

กฤษฎีกำ และรฐัสภำตอ่ไป 

ทัง้นีส้  ำหรบัรำ่ง พ.ร.ป.ว่ำกำรเลือกตัง้ ส.ส.ที่จะเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นนัน้มีกำรแกไ้ขทัง้หมด 37 มำตรำ สำระส ำคญัที่มี

กำรแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูประกอบดว้ย ใหม้ีบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ, จ ำนวน ส.ส.เขต 400 คน และส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน, 

กำรค ำนวณ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ใหน้ ำคะแนนท่ีแตล่ะพรรคกำรเมืองไดร้บัเลอืกตัง้ทัง้ประเทศมำรวมกนัหำรดว้ย 100 เพื่อใหไ้ดค้ะแนน

ตอ่ ส.ส. 1 คน หำกจดัสรรแลว้ยงัได ้ส.ส.บญัชีรำยช่ือไมค่รบ 100 คน ก็จะจดัสรรใหก้บัพรรคที่คะแนนเหลอืเศษมำกตำมล ำดบั 

 สว่นกำรแบ่งเขตใหม ่400 เขตใหเ้สร็จใน 90 วนั, ส.ส.เขตใชเ้บอรเ์ดียวกบัเบอรพ์รรค, โดยกำรกำรสมคัรเปิดรบัสมคัรแบบ

แบ่งเขตก่อน แลว้จึงรบัสมัครแบบบัญชีรำยช่ือ, เมื่อไดเ้บอรพ์รรคแลว้จึงใช้เบอรน์ัน้กับผูส้มคัรที่พรรคส่งใน 400 เขต , ลดเวลำ

ลงคะแนนเลอืกตัง้จำกเดิม 08.00-17.00 น. เปลีย่นเป็น 08.00-16.00 น., เพิ่มกรรมกำรประจ ำหนว่ยเป็น 9 คน และก ำหนดจ ำนวนผู้

มีสทิธิเลอืกตัง้ตอ่หนว่ย 800 คน เป็นตน้ 

อย่ำงไรก็ตำมขณะนีท้ำงส ำนักงำน กกต.ก ำลงัเร่งยกร่ำงแก้ไข พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง ซึ่งคำดว่ำจะมีกำรแกไ้ข

กระบวน กำรคดัเลือกผูส้มคัรขัน้ตน้ หรือ “ไพรมำรีโหวต” (Primary Vote) ซึ่งหลงัด ำเนินกำรเสร็จและผ่ำนที่ประชุม กกต. ตอ้ง

เปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชน เช่นเดียวกนั. 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/502078/ 
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กกต.ลุยรับฟังความเหน็ ร่างกม.เลือกตั้ง บัตร 2 ใบ-วิธีค านวณปารต์ีล้ิสต ์

22 พ.ย. 2564 - 16:28 น. 

 

 

 

 

กกต.แจ้งจังหวัด เปิดรับฟังความเห็นร่างกม.เลือกตัง้ส.ส. 37 มาตรา ทั้งบตัร 2 ใบ วิธีค านวณส.ส.ปารต์ีล้ิสต ์แบ่งเขต
ใหม่ ลดเวลาลงคะแนน 

 เมื่อวนัท่ี 22 พ.ย.2564 รำยงำนขำ่วจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) แจง้วำ่ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ 

เลขำธิกำร กกต. มีหนงัสอืถึงผูอ้  ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทั่วประเทศ (ผอ.กต.จว.) พรอ้มส ำเนำรำ่งพระรำชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร ฉบบัท่ี พ.ศ… เพื่อใหส้  ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดั 

เปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชำชนตำมที่รฐัธรรมนญู มำตรำ 77 ก ำหนดแลว้ หลงัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 1 

) พ.ศ.2564 มีผลใชบ้งัคบัวนันี ้

 กำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นดงักลำ่ว จะใชเ้วลำ15 วนัก่อนท่ีส ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดั จะสง่กลบัมำยงัส ำนกังำน กกต.

กลำง เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็น น ำเสนอตอ่ที่ประชมุ กกต. และปรบัปรุงรำ่งกฎหมำย จำกนัน้จะเสนอท่ีประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 

ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และรฐัสภำตอ่ไป 

 ส ำหรบัรำ่งพ.ร.ป.วำ่กำรเลอืกตัง้ส.ส. ที่จะเปิดรบัฟังควำมคดิเห็นนัน้ มีทัง้หมด 37 มำตรำ สำระส ำคญัที่มกีำรแกไ้ขให้

สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบดว้ย กำรใหม้ีบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ จ ำนวนส.ส.เขต 400 คนและส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 

คน กำรค ำนวณส.ส.บญัชีรำยช่ือ ท่ีจะใหน้ ำคะแนนท่ีแตล่ะพรรคกำรเมืองไดร้บัเลอืกตัง้ทัง้ประเทศมำรวมกนัหำรดว้ย 100 เพื่อใหไ้ด้

คะแนนตอ่ส.ส. 1 คน หำกจดัสรรแลว้ยงัไดส้.ส.บญัชีรำยช่ือไมค่รบ 100 คน จะจดัสรรใหก้บัพรรคที่คะแนนเหลอืเศษมำกตำมล ำดบั 

 กำรแบง่เขตใหม ่400 เขต ใหเ้สรจ็ใน 90 วนั ส.ส.เขตใชเ้บอรเ์ดียวกบัเบอรพ์รรค โดยเปิดรบัสมคัรแบบแบง่เขตก่อน แลว้จงึ

รบัสมคัรแบบบญัชีรำยช่ือ เมื่อไดเ้บอรพ์รรคแลว้ จึงใชเ้บอรน์ัน้กบัผูส้มคัรที่พรรคสง่ใน 400 เขต กำรลดเวลำลงคะแนนเลอืกตัง้เหลอื 

08.00-16.00 น. กำรเพิม่กรรมกำรประจ ำหนว่ยเป็น 9 คน และก ำหนดจ ำนวนผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ตอ่หนว่ย 800 คน 

 ขณะนี ้ส  ำนกังำน กกต. เรง่ยกรำ่งแกไ้ขพ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมอืง คำดวำ่จะแกไ้ขในเรือ่งกระบวนกำรจดัท ำไพรมำรี

โหวตสง่ผูส้มคัรของพรรคกำรเมือง ซึง่หลงัด ำเนินกำรเสรจ็และผำ่นท่ีประชมุ กกต. จะสง่ส ำนกังำน กกต.จงัหวดัเพื่อเปิดรบัฟังควำม

คิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชนเช่นกนั 

 

อำ้งองิ : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6745054 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6745054
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ให้เวลา 15 วัน! กกต. แจ้งจังหวดัเปิดรับฟังความเหน็ 

ร่าง กม. เลือกตั้ง ส.ส.37 มาตราแล้ว 

 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 17.08 น. 

 

กกต.แจ้งจังหวัดเปิดรับฟังความเหน็ร่างกม.เลือกตัง้ส.ส.37 มาตราแล้ว หลังรธน.แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ เผยให้เวลา 
15 วัน ก่อนชงรัฐดันเข้าสภา โดยประเด็นส าคัญทั้งบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ-วิธีค านวณ ส.ส.บัญชี แบ่งเขตใหม่ 400 เขต ใน 90 
วัน ลดเวลาลงคะแนน 

 เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2564 มีรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ไดม้ี

หนงัสือถึงผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัทั่วประเทศ พรอ้มส ำเนำรำ่ง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร 

พ.ศ. .... ฉบบัที่ .. เพื่อใหท้ำงส ำนกังำน กกต.ประจ ำจังหวดั ด ำเนินกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชำชนตำมที่

รฐัธรรมนญูมำตรำ 77 ก ำหนดแลว้หลงัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1 ) 2564 มีผลใชบ้งัคบัวนันี ้โดยกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเหน็

ดงักล่ำวจะใชเ้วลำรำว 15 วนั ก่อนที่ส  ำนกังำน กกต.ประจ ำจังหวดั จะส่งผลกลบัมำยงัส ำนกังำน กกต.กลำง เพื่อรวบรวมควำม

คิดเห็นน ำเสนอตอ่ที่ประชมุ กกต.และปรบัปรุงรำ่งกฎหมำย จำกนัน้จะเสนอท่ีประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) , ส ำนกังำนกฤษฎีกำ และ

รฐัสภำ ตอ่ไป 

 ส ำหรบัรำ่ง พ.ร.ป.ว่ำกำรเลือกตัง้ ส.ส.ที่จะเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นนัน้ มีกำรแกไ้ขทัง้หมด 37 มำตรำ สำระส ำคญัที่มีกำร

แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติมที่มีกำรประกำศใช ้ประกอบดว้ย กำรใหม้ีบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ จ ำนวน ส.ส.เขต 400 คน 

และ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน กำรค ำนวณ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ที่จะใหน้ ำคะแนนที่แต่ละพรรคกำรเมืองไดร้บัเลือกตัง้ทัง้ประเทศมำ

รวมกนัหำรดว้ย 100 เพื่อใหไ้ดค้ะแนนตอ่ ส.ส.1 คน หำกจดัสรรแลว้ยงัได ้ส.ส.บญัชีรำยช่ือไมค่รบ 100 คน ก็จะจดัสรรใหก้บัพรรคที่

คะแนนเหลอืเศษมำกตำมล ำดบั กำรแบง่เขตใหม ่400 เขต ใหเ้สรจ็ใน 90 วนั ส.ส.เขตใชเ้บอรเ์ดียวกบัเบอรพ์รรค โดยกำรกำรสมคัร

เปิดรบัสมคัรแบบแบง่เขตก่อน  แลว้จึงรบัสมคัรแบบบญัชีรำยช่ือเมื่อไดเ้บอรพ์รรคแลว้จึงใชเ้บอรน์ัน้กบัผูส้มคัรที่พรรคสง่ใน 400 เขต 

กำรลดเวลำลงคะแนนเลือกตัง้เหลือ 08.00 - 16.00 น.กำรเพ่ิมกรรมกำรประจ ำหน่วยเป็น 9 คน และก ำหนดจ ำนวนผูม้ีสิทธ์ิเลอืกตัง้

ตอ่หนว่ย 800 คน 

อยำ่งไรก็ตำม ขณะนีท้ำงส ำนกังำน กกต.ก ำลงัเรง่ยกรำ่งแกไ้ข พ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ซึง่คำดวำ่จะมีกำรแกไ้ขในเรือ่ง

กระบวนกำรจดัท ำไพรมำรีโหวตสง่ผูส้มคัรของพรรคกำรเมือง ซึ่งหลงัด ำเนินกำรเสร็จและผ่ำนที่ประชมุ กกต.แลว้ก็จะมีกำรสง่ไปยงั

ส ำนกังำน กกต.จงัหวดั เพื่อเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชนเช่นเดียวกนั 

อำ้งองิ : https://www.naewna.com/politic/617385 

 

 

https://www.naewna.com/politic/617385


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 

เปิดร่าง พรบ. เลือกตั้ง ส.ส. ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ชอ่งทาง 

22 พ.ย. 2564 เวลำ 16:58 น.  

 

 

 

 

กกต.เปิดร่างพรบ.เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตรา 11 หน้า ส่งฟังความเห็นประชาชน 4 ช่องทาง ปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
จ านวนส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมวิธีค านวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรเลือกตัง้(กกต.) ไดจ้ัดท ำร่ำงพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทน

รำษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ....ใหม้ีควำมสอดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2564 เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะต่อ

คณะรฐัมนตรี ตำมมำตรำ 131(1) ของรฐัธรรมนูญ และไดน้ ำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว เผยแพร่ทำงเว็บไซตข์องส ำนักงำนกกต.

www.ect.go.th แลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 77 ของรฐัธรรมนญู จึงจดัใหม้ีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตอ่รำ่งพ.ร.ป.วำ่

ดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 

 โดยสำมำรถส่งควำมคิดเห็นที่มีต่อร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวได ้4 ช่องทำง คือ ยื่นดว้ยตัวเอง ณ ส ำนักงำนกกต.ยื่นทำง

ไปรษณีย ์ทำง Email : election@ect.go.th หรอืทำงโทรสำร หมำยเลข 02-143-7662-3 ภำยในวนัท่ี 9 ธ.ค.64 

 ก่อนหนำ้นัน้ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ไดม้ีหนงัสือถึงผูอ้  ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้

ประจ ำจงัหวดัทั่วประเทศ พรอ้มส ำเนำรำ่งพ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ ...ฉบบัที่ เพื่อใหท้ำงส ำนกังำน

กกต.ประจ ำจังหวดัด ำเนินกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชำชนตำมที่รฐัธรรมนูญมำตรำ 77 ก ำหนด ภำยหลงั

รฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี1) 2564 มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต ่วนัท่ี 22 พ.ย.2564 เป็นตน้ไป 

กำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะใชเ้วลำรำว 15 วนั ก่อนที่ส  ำนกังำนกกต.ประจ ำจงัหวดัจะสง่กลบัมำยงัส ำนกังำน

กกต.กลำง เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็น น ำเสนอต่อที่ประชุมกกต.และปรบัปรุงร่ำงพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้

สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. 2561 จำกนัน้จะเสนอท่ีประชมุคณะรฐัมนตร(ีครม.) ส ำนกังำนกฤษฎีกำ และรฐัสภำตอ่ไป 

 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504209 
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กกต. แก้ กม. เลือก ส.ส. ใช้เบอรเ์ดียวทั่ว ปท. 

วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 - 08:54 น. 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกำยน รำยงำนข่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แจง้ว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ 

เลขำธิกำร กกต. ไดม้ีหนังสือถึงผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดทั่วประเทศ พรอ้มส ำเนำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. … ฉบบัที่ … ซึ่งมีทัง้หมด 37 มำตรำ เพื่อใหด้  ำเนินกำร

เปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชน ตำมที่รฐัธรรมนญูมำตรำ 77 เนื่องจำกภำยหลงัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 

1) 2564 มีผลใชบ้งัคบัวนัที่ 22 พฤศจิกำยน กำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะใชเ้วลำประมำณ 15 วนั ก่อนที่ส  ำนกังำน กกต.

ประจ ำจงัหวดัจะสง่กลบัมำยงัส ำนกังำน กกต.กลำง เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นน ำเสนอต่อที่ประชมุ กกต.และปรบัปรุงรำ่งกฎหมำย 

จำกนัน้จะเสนอท่ีประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและรฐัสภำตอ่ไป 

ส ำหรบัสำระส ำคญัที่มีกำรแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติมที่มีกำรประกำศใช ้ประกอบดว้ย กำรใหม้ีบตัร

เลือกตัง้ 2 ใบ จ ำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ 400 คน และ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน กำรค ำนวณ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ท่ีจะใหน้ ำ

คะแนนท่ีแตล่ะพรรคกำรเมืองไดร้บัเลอืกตัง้ทัง้ประเทศมำรวมกนัหำรดว้ย 100 เพื่อใหไ้ดค้ะแนนตอ่ ส.ส. 1 คน หำกจดัสรรแลว้ยงัได ้

ส.ส.บญัชีรำยช่ือไมค่รบ 100 คน ก็จะจดัสรรใหก้บัพรรคที่คะแนนเหลอืเศษมำกตำมล ำดบั กำรแบง่เขตใหม ่400 เขตใหเ้สรจ็ภำยใน 

90 วนั โดย ส.ส.เขตใชเ้บอรเ์ดียวกับเบอรพ์รรค กำรสมคัรเปิดรบัสมคัรแบบแบ่งเขตก่อนแลว้จึงรบัสมคัรแบบบญัชีรำยช่ือ เมื่อได้

เบอรพ์รรคแลว้จึงใช้เบอรน์ัน้กับผูส้มัครที่พรรคส่งใน 400 เขต กำรลดเวลำลงคะแนนเลือกตัง้เหลือ 08.00-16.00 น. กำรเพิ่ม

กรรมกำรประจ ำหน่วยเป็น 9 คน และก ำหนดจ ำนวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ต่อหน่วย 800 คน อย่ำงไรก็ตำม ขณะนีส้  ำนกังำน กกต.ก ำลงั

เร่งยกร่ำงแกไ้ข พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมืองฯ คำดว่ำจะมีกำรแกไ้ขในเรื่องกระบวนกำรจัดท ำไพรมำรีโหวตส่งผูส้มคัรของพรรค

กำรเมือง หลงัด ำเนินกำรเสร็จและผ่ำนที่ประชุม กกต.แลว้ก็จะมีกำรส่งไปยงัส ำนกังำน กกต.จังหวดั เพื่อเปิดรบัฟังควำมคิดเห็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชนเช่นเดียวกนั 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3054050 
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กกต. เปิดรับฟังความเหน็ร่าง กม.ลูกเลอืกตั้ง ส.ส. 37 มาตราแล้ว ให้กรอบเวลา 15 วัน กอ่นชง ครม.ดันเข้าสภา 

วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2564 - 16:05 น. 

 

 

 

กกต.เปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตราแล้ว ทั้ง ‘บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ-วิธีค านวณ ส.ส.ปาตีล้ิสต-์
แบ่งเขตใหม่ 400 เขตภายใน 90 วัน ลดเวลาลงคะแนน’ ให้กรอบเวลา 15 วัน ก่อนชง ครม.ดันเข้าสภาพิจารณา 

เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน มีรำยงำนวำ่ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ไดม้ีหนงัสอืถึง

ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทั่วประเทศ พรอ้มส ำเนำรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้

สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. … ฉบบัที่ … เพื่อใหส้  ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและ

ประชำชน ตำมที่รฐัธรรมนญู มำตรำ 77 ก ำหนดแลว้ ภำยหลงัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) 2564 มีผลใชบ้งัคบัวนันี ้

 โปรดเกลำ้ฯ รฐัธรรมนญู แกไ้ขเพิ่มเติม ใหม้ีบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ ส.ส.เขต 400 คน ปำรต์ีล้สิต ์100 คน 

ทัง้นี ้กำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะใชเ้วลำประมำณ 15 วนั ก่อนที่ส  ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดัจะสง่กลบัมำยงั

ส ำนกังำน กกต.กลำง เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นน ำเสนอต่อที่ประชุม กกต. และปรบัปรุงร่ำงกฎหมำย จำกนัน้จะเสนอที่ประชุม

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และรฐัสภำตอ่ไป 

ส ำหรบัรำ่ง พ.ร.ป.ว่ำกำรเลือกตัง้ ส.ส.ที่จะเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นนัน้ มีกำรแกไ้ขทัง้หมด 37 มำตรำ สำระส ำคญัที่มีกำร

แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติมที่มีกำรประกำศใช ้ประกอบดว้ย กำรใหม้ีบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ จ ำนวน ส.ส.แบบแบง่เขต

เลือกตัง้ 400 คน และ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ 100 คน กำรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ ท่ีจะใหน้ ำคะแนนที่แต่ละพรรคกำรเมืองไดร้บั

เลอืกตัง้ทัง้ประเทศมำรวมกนัหำรดว้ย 100 เพื่อใหไ้ดค้ะแนนตอ่ ส.ส. 1 คน หำกจดัสรรแลว้ยงัได ้ส.ส.บญัชีรำยช่ือไมค่รบ 100 คน ก็

จะจดัสรรใหก้บัพรรคที่คะแนนเหลอืเศษมำกตำมล ำดบั 

 กำรแบ่งเขตใหม่ 400 เขต ใหเ้สร็จภำยใน 90 วนั โดย ส.ส.เขตใชเ้บอรเ์ดียวกบัเบอรพ์รรค ซึ่งกำรสมคัรเปิดรบัสมคัรแบบ

แบ่งเขตก่อน แลว้จึงรบัสมคัรแบบบญัชีรำยช่ือเมื่อไดเ้บอรพ์รรคแลว้จึงใชเ้บอรน์ัน้กับผูส้มคัรที่พรรคส่งใน 400 เขต กำรลดเวลำ

ลงคะแนนเลือกตัง้เหลือ 08.00-16.00 น. กำรเพิ่มกรรมกำรประจ ำหน่วย เป็น9 คน และก ำหนดจ ำนวนผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ต่อหน่วย 

800 คน 

อยำ่งไรก็ตำม ขณะนีท้ำงส ำนกังำน กกต.ก ำลงัเรง่ยกรำ่งแกไ้ข พ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ซึง่คำดวำ่จะมีกำรแกไ้ขในเรือ่ง

กระบวนกำรจดัท ำไพรมำรโีหวต สง่ผูส้มคัรของพรรคกำรเมือง ซึง่หลงัด ำเนินกำรเสรจ็และผำ่นท่ีประชมุ กกต. แลว้ก็จะมีกำรสง่ไปยงั

ส ำนกังำน กกต.จงัหวดั เพื่อเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชนเช่นเดียวกนั 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3053323 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3053323
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กกต. เปิด 4 ชอ่งทางรับฟังความเห็นร่าง กม. เลือกตั้ง ส.ส. ถงึวันที่ 9 ธ.ค. 

22 พ.ย. 2564 16:30    

 

 

 

 

กกต. เผย รับฟังความเห็นร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. 4 ช่องทาง ทั้งยืน่ด้วยตนเอง ไปรษณีย ์อีเมล โทรสาร ภายใน 9 ธ.ค. 

วนันี ้(22 พ.ย.) ส ำนกังำน กกต. แจง้ว่ำ กกต.ไดจ้ดัท ำรำ่ง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ....ใหม้ีควำมสอดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญ 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 2564 เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี ตำม

มำตรำ 131(1) ของรัฐธรรมนูญ และได้น ำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว  เผยแพร่ทำง เว็บไซต์ของส ำนักงำน http://xn--

12caaw6eva8o.www.ect.go.th/ แลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 77 ของรฐัธรรมนูญ จึงจัดใหม้ีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของ

ประชำชนต่อร่ำง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ....โดยสำมำรถส่งควำมคิดเห็นที่มีต่อร่ำง

กฎหมำยดงักล่ำวได ้4 ช่องทำง คือ ยื่นดว้ยตวัเอง ณ ส ำนกังำน กกต.ยื่นทำงไปรษณีย ์ทำง Email : election@ect.go.th หรือ

ทำงโทรสำร หมำยเลข 02-143-7662-3 ภำยในวนัท่ี 9 ธ.ค. 64 

 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000115773 
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กกต.เปิดรับฟังความเห็นกฎหมายลูก 

22/11/2564 16:39 

 

 

 

 

กกต. 22 พ.ย.- กกต.เปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 4 ช่องทาง 

ส ำนกังำนกกต แจง้วำ่ กกต.ไดจ้ดัท ำรำ่ง พ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ…. ใหม้ีควำม

สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญู 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 2564 เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี ตำมมำตรำ 131(1) ของ

รฐัธรรมนญู และไดน้ ำรำ่งกฎหมำยดงักลำ่ว เผยแพรท่ำงเวบ็ไซตข์องส ำนกังำนกกต.www.ect.go.th แลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 

77 ของรฐัธรรมนญู จึงจดัใหม้ีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชนต่อรำ่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ฉบบั

ที่ ..) พ.ศ. โดยสำมำรถส่งควำมคิดเห็นที่มีต่อร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวได ้4 ช่องทำง คือ ยื่นด้วยตัวเองที่ส  ำนักงำนกกต. ยื่นทำง

ไปรษณีย ์ทำง Email : election@ect.go.th หรอืทำงโทรสำร หมำยเลข 02-143-7662-3 ภำยในวนัท่ี 9 ธ.ค. 

 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-828849 
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จ.เลย จัดกิจกรรมเดินรณรงค ์โค้งสุดท้ายเลอืกตั้ง อบต. (BIG DAY) กระตุน้ความสนใจใหป้ระชาชนออกมาใชส้ิทธิ
เลือกตั้ง อบต. ในวันอาทติยท์ี ่28 พฤศจิกายน นี ้

23 พ.ย. 2564  

    

     

 

 

 

 วันนี ้(23 พฤศจิกำยน 2564) ณ บริเวณหนำ้ส ำนักงำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเมือง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส ำนั กงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัเลย จดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (BIG DAY) ในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล “ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิโปรง่ใส” โดยมีนำยชยัธวชั เนียมศิริ 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเลย เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งจดัในรูปแบบเดินรณรงคผ์่ำนชุมชน เพื่อกระตุน้ควำมสนใจใหป้ระชำชน

ออกมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ อบต. ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้ ซึง่เปำ้หมำยมำใชส้ทิธิไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 และมีบตัรเสยีไม่

เกินรอ้ยละ 2 ของจ ำนวนประชำกรที่มีสิทธิเลือกตัง้  อีกทัง้ยงัเป็นกำรรกัษำแชมป์กำรออกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้เป็นอนัดบั 1 ของภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลอดจนใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยอิสระ ปรำศจำกกำรซือ้สทิธิขำยเสยีง ค ำนงึถึงผลประโยชนข์องประเทศชำติ

เป็นส ำคญั โดยมีผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมประกอบดว้ย หวัหนำ้ส่วนรำชกำร ขำ้รำชกำร เจำ้หนำ้ที่ของรฐั ต ำรวจ ทหำร กรรมกำรศูนย์

สง่เสรมิพฒันำประชำธิปไตยต ำบล (ศส.ปชต.) ชมรม อำสำสมคัร นกัศกึษำวิชำทหำร ตลอดจนนกัเรยีนนกัศกึษำและประชำชน เป็น

ตน้ 

ผูว้่ำรำชกำรจังหวดัเลย กล่ำวว่ำ กำรเลือกตัง้ผูแ้ทนของประชำชนเป็นกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่ ส  ำคญัในระบอบกำร

ปกครองแบบประชำธิปไตย อีกทัง้ยงัเป็นกำรแสดงเจตนำรมณข์องประชำชนในกำรเลือกสรรผูแ้ทนของตน เพื่อเป็นตวัแทนเขำ้ไป

บริหำรบำ้นเมืองในระดบัชำติและทอ้งถ่ิน อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกตัง้จะสมัฤทธ์ิผลโดยบรรลเุปำ้หมำยแห่งเจตนำรมณไ์ดน้ัน้ จะตอ้ง

ด ำเนินไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบดว้ยกฎหมำย บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับกำรเลือกตัง้คือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ 

ประชำชน และเจำ้หนำ้ที่ของรฐั จะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยไมก่ระท ำกำรอนัเป็นกำรละเมิดตอ่กฎหมำย 

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123132226260 
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กกต. สิงหบุ์รี จัดกิจกรรมรณรงคเ์ลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย 

23 พ.ย. 2564  

 

     

วนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 นำยชัยชำญ สิทธิวิรชัธรรม ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสิงหบ์ุรี เป็นประธำนเปิดกิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ 

อบต.(BIG DAY) ในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลของจงัหวดัสิงหบ์ุรี ณ 

บริเวณถนนดำ้นหำ้พระบรมรำชำนสุำวรีย ์รชักำลที่ 5 ศำลำกลำงจงัหวดัสิงหบ์รุี โดยมี นำงสำวชลุีพร ชำญใบพดั ผูอ้  ำนวยกำรกำ ร

เลือกตัง้ประจ ำจังหวดัสิงหบ์ุรี กอ.รมน.สิงหบ์ุรี หวัหนำ้ส่วนรำชกำร และคณะกรรมกำรเลือกตัง้ อบต.และสมำชิก อบต. จังหวดั

สิงหบ์รุี รว่มกิจกรรมปลอ่ยขบวนรถประชำสมัพนัธเ์คลื่อนที่รอบเมืองสิงหบ์รุี เพื่อรณรงคก์ระตุน้เตือนใหป้ระชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้

สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลของจงัหวดัสงิหบ์รุ ีจ ำนวนทัง้สิน้ 33 แหง่ ไดอ้อกมำมีสว่น

รว่มทำงกำรเมืองและออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้โดยปรำศจำกกำรซือ้สทิธิขำยเสยีงอยำ่งพรอ้มเพรยีงกนั  

 ทัง้นี ้กำรเลือกตัง้ผูแ้ทนของประชำชนเป็นกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่ส  ำคญัในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมี

พระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุขที่เช่ือว่ำอ ำนำจอธิปไตย เป็นของประชำชน อีกทัง้ยังเป็นกำรแสดงเจตนำของประชำชนในกำร

เลือกสรรผูแ้ทนของตนเพื่อเป็นตวัแทนเขำ้ไปบริหำรบำ้นเมืองทัง้ในระดบัชำติและระดบัทอ้งถ่ินอยำ่งไรก็ตำมกำรเลือกตัง้จะสัมฤทธ์ิ

ผลโดยบรรลเุปำ้หมำยแหง่เจตนำรมณไ์ดน้ัน้ กำรเลอืกตัง้จะตอ้งด ำเนินไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย สจุรติและเที่ยงธรรม โดยประชำชนให้

ควำมส ำคญัต่อกำรเลือกตัง้และกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมืองมีวฒันธรรมประชำธิปไตยอนัจะสง่ผลใหก้ำรพฒันำประชำธิปไตยและ

กำรเลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งยั่งยืน 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123133150275 
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กกต.ยะลา เร่งรณรงคป์ระชาชนใช้สิทธ์ิ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งทั้ง 47 แห่ง ตั้งเป้าไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

23 พ.ย. 2564  

    

 

 

 

 

วนันี ้23 พ.ย.64 บรรยำกำศกำรรณรงคเ์ชิญชวนประชำชนออกมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้สมำชิกและนำยก อบต. วนัท่ี 28 พ.ย.64 

ในพืน้ที่จงัหวดัยะลำ ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผอ.กกต.ประจ ำจงัหวดัยะลำ พรอ้มเจำ้หนำ้ที่ กกต.ยะลำ เจำ้หนำ้ที่ อบต.พรอ่น ไดเ้ดิน

รณรงค ์พรอ้มน ำรถติดเครื่องขยำยเสียง เชิญชวนประชำชนออกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้ ในพืน้ที่ พรอ้มทัง้แจกคู่มือประชำชน เลือกตัง้ 

อบต. รำยช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำ และนำยก ในแต่ละพืน้ท่ี ใหป้ระชำชนรบัทรำบถึงสิทธ์ิ เลือกตัง้ และออกมำใชส้ิทธ์ิ

เลอืกตัง้กนัอยำ่งพรอ้มเพียง 

 ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผอ.กกต.ประจ ำจงัหวดัยะลำ เปิดเผยว่ำ ส ำหรบักำรเลือกตัง้ สมำชิกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและ

นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้ซึ่งช่วงนี ้ถือเป็นช่วงสุดทำ้ยของกำรเลือกตัง้ ทำงส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัยะลำและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทัง้ 47 แห่ง ในพืน้ที่จงัหวดัยะลำ ไดร้ว่มกนัรณรงคท์ัง้

สปัดำห ์เพ่ือท่ีจะใหป้ระชำชนเขำ้ถึงสิทธ์ิเลือกตัง้ ออกมำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้กนัอย่ำงพรอ้มเพียง ซึ่งประชำชนมีควำมตื่นตวัพอสมควร 

ส ำหรบัเรื่องของปัญหำอปุสรรค ถือว่ำเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยไมม่ีปัญหำแตอ่ยำ่งใด สว่นปัญหำในเรือ่งของกำรซือ้สทิธ์ิขำยเสยีง 

หรอืกำรแจง้เหตกุำรรอ้งเรยีนขณะนีย้งัไมม่ี ซึง่ภำพรวมในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลำเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ขณะนีก้ำรเตรยีมควำมพรอ้ม

ในทกุๆ ดำ้นเรือ่งของกำรจดัหนว่ยเลอืกตัง้ และเรือ่งของกำรปอ้งกนัและเรื่องปัญหำของอทุกภยั และปัญหำของกำรปอ้งกนักำรแพร่

ระบำดของโรคโควิด-19 ไดม้ีกำรด ำเนินกำรเตรยีมควำมพรอ้มอยำ่งเต็มที่ ในสว่นของพืน้ท่ี ที่มีกำรแขง่ขนักนัสงูก็จะมีอยูใ่นเขตพืน้ท่ี

อ ำเภอรำมนั และอ ำเภอเบตงบำงสว่น ซึง่ถือวำ่ตอนนีเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย  

 ทัง้นี ้ตัง้เป้ำกำรออกมำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้นัน้ คำดว่ำไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 70 เพรำะบำงพืน้ที่ที่มีผูส้มคัรคนเดียว กำรออกมำใช้

สทิธ์ิของประชำชนอำจจะนอ้ย สว่นพืน้ท่ีท่ีมีผูส้มคัรกำรแขง่ขนัหลำยทำ่น ก็คำดวำ่กำรเลอืกตัง้จะเป็นไปอยำ่งคึกคกั ขณะนีไ้ดม้ีกำร

ลงพืน้ที่หำเสียงของผูส้มคัร เดินเคำะประตบูำ้น สิ่งท่ีน่ำเป็นห่วงในเรื่องของควำมใกลชิ้ดระหว่ำงผูส้มคัรและผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ นัน้ 

ตอนนีไ้ดม้ีกำรเตรียมควำมพรอ้มในเรื่องของกำรคดัสรรเจำ้หนำ้ที่ผูด้  ำเนินกำรเลือกตัง้หรือ กปน.ไม่ใหม้ีควำมใกลชิ้ดหรือมีสว่นได้

เสียอะไรตำ่งๆ ตอนนีถื้อวำ่เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย เรื่องของกำรแจง้เหตท่ีุไมส่ำมำรถมำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ได ้สำมำรถด ำเนินกำรได้

ทัง้ก่อนเลือกตัง้เจ็ดวนัและหลงัเลือกตัง้เจ็ดวนั โดยช่องทำงในกำรด ำเนินกำรสำมำรถยืนไดด้ว้ยตนเองที่ส  ำนกัทะเบียนหรือมอบคน

อื่นหรือสง่ทำงไปรษณีย ์ครัง้นีถื้อวำ่เป็นควำมพิเศษคือเรำสำมำรถแจง้เหตผุ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยผ่ำนเว็บไซตต์ำ่งๆ และ

แอปสำมำรถโหลดของ กกต.  
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สดุทำ้ยนีข้อเชิญชวนประชำชน วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้อย่ำลืมออกมำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำร

สว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เพรำะทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธ์ิโปรง่ใส 

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123130054243 
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รณรงคโ์ค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. สุจริตใช้สิทธิโปร่งใส 

23 พ.ย. 2564  

    

 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" 28 พฤศจิกายน นี้ 

 วนันี ้23 พฤศจิกำยน 2564 ที่บริเวณหนำ้พระพทุธนิรโรคนัตรำยชยัวฒันจ์ตรุทิศ จงัหวดัพทัลงุ นำยกูเ้กียรติ วงศก์ระพนัธุ ์

ผูว้่ำรำชกำรจังหวดัพทัลงุ ประธำนพิธีเปิดกิจกรรม รณรงคโ์คง้สดุทำ้ยเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยก

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล "ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิโปรง่ใส" โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั

พัทลุง ได้บูรณำกำรร่วมกับองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้ง 24 แห่ง และภำคีเครือข่ำยในจังหวัดพัทลุง เพื่อปล่อยขบวนรถแห่

ประชำสมัพนัธ ์จำกจุดเริ่มตน้เสน้ทำงตัง้แต่บริเวณหนำ้พระพทุธนิรโรคนัตรำยชยัวฒันจ์ตรุทิศ ไปตำมถนนรำเมศวร ์จนถึงหำดแสน

สขุล ำป ำ ไป-กลบั จำกนัน้ รถแห่ประชำสมัพนัธ ์แต่ละ อบต. แยกยำ้ยประชำสมัพนัธไ์ปตำมเสน้ทำงในพืน้ที่ของแต่ละ อบต. เพื่อ

รณรงคป์ระชำสมัพนัธ์เชิญชวนใหส้ิทธิเลือกตัง้ของแต่ละต ำบล ไดต้ระหนกัเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรออกไปใชส้ิทธิเลือก เพื่อ

กระตุน้ใหท้กุภำคส่วน รวมถึงประชำชนมีควำมตื่นตวัและมีควำมมั่นใจออกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้วนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน2564 

ตอ้งพรอ้มใจออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้โดยพรอ้มเพรียงกัน ท่ีส  ำคัญกำรเลือกตัง้ในครัง้นีผู้ใ้ชส้ิทธ์ิตัง้เลือกตอ้งปฏิบตัิมำตรกำรกำร

ปอ้งกนัและควบคมุโรคโควิด -19 อยำ่งเขม้งวด 

 ส ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในพืน้ท่ีของจงัหวดัพทัลงุใน

วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน นี ้มีทัง้หมด จ ำนวน 24 อบต. มีหนว่ยเลอืกตัง้จ ำนวน 300 หนว่ยเลอืกตัง้ ผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบล จ ำนวน 159,705 รำย และผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล จ ำนวน 159,652 รำย ซึ่งทกุหน่วย

เลอืกตัง้ขณะนีม้ีควำมพรอ้ม 100 เปอรเ์ซ็นต ์ทกุดำ้นไมว่ำ่จะเป็นสถำนที่ กรรมกำรเลอืกตัง้แตล่ะหนว่ย พรอ้มเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยั 

 นำยกูเ้กียรติ วงศก์ระพนัธุ์ ผูว้่ำรำชกำรจังหวดัพทัลงุ กล่ำวว่ำ กำรรณรงคช์่วงโคง้สดุทำ้ยของกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ในวนันีเ้พื่อเป็นกำรกระตุน้เตือนใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ในเขตองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล ออกมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้อยำ่งพรอ้มเพรยีงกนั โดยไมย่อมใหม้ีกำรซือ้สทิธิขำยเสยีง เพรำะสมำชิกและนำยกองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล ที่ไดร้บัเลอืกตัง้ ตอ้งมำบรหิำรงบประมำณ ซึง่เป็นเงินภำษีอำกรของประชำชนในเขตพืน้ท่ีขององคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบลกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน ตอ้งอำศยัหลกักำรมีสว่นรว่มของประชำชน ดงันัน้กำรกระตุน้เตือนใหท้กุคนเกิดจิตส ำนกึรบัผิดชอบในกำร

เลือกตัง้ เป็นสิ่งที่จะตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงเต็มที่ และถือว่ำเป็นหวัใจส ำคญั และเช่ือว่ำกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ที่จะมีกำรเลือกตัง้ ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย 

สจุรติ โปรง่ใส และชอบดว้ยกฎหมำย และเช่ือวำ่จะประชำชนจะออกมำใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้มำกกวำ่ 80 เปอรเ์ซ็นตอ์ยำ่งแนน่อน 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123115248207 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123115248207
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ผู้ตรวจการเลือกตั้งยโสธ ลงพืน้ที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งอบต. 

  สยำมรฐัออนไลน ์ 22 พฤศจิกำยน 2564 14:35 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลำ 10.00 น.วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2564 ที่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดูทุ่ง่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร พนัต ำรวจเอกชวลติ 

นำคสขุ ผูต้รวจกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัยโสธร ลงพืน้ที่เพื่อตรวจเยี่ยมและดกูำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเลือกตัง้ นำยก และ ส.

อบต.ที่จะมีขึน้ในวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 พรอ้มสอบถำมปัญหำอุปสรรคในกำรเตรียมกำรเลือกตัง้โดยมี นำยสนิท จริงสรุะ 

ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจังหวดัยโสธรพรอ้ม คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ อบต.ดู่ทุ่งและเจำ้หนำ้ที่ใหก้ำรตอ้นรบั โดยในกำรนี ้

นำยสนิท จริงสรุะ ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ อบต.ดู่ทุ่ง ไดร้ำยงำนผลกำรเตรียมควำมพรอ้มของ อบต.ดุ่ทุ่ง ใหร้บัทรำบและเป็นไป

ดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/299738 

 

  

https://siamrath.co.th/n/299738
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กกต.ตราด เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต. ในสถานการณโ์ควิด -19 

 สยำมรฐัออนไลน ์ 22 พฤศจิกำยน 2564 16:04 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

  

 

นำยชำญ กมุภะ หวัหนำ้กลุม่งำนจดักำรเลอืกตัง้และกำรมีสว่นรว่ม ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจงัหวดัตรำด 

เปิดเผยวำ่ ที่ผ่ำนมำทำงส ำนกังำนฯไดจ้ดัโครงกำรฝึกอบรม เจำ้พนกังำนผูด้  ำเนินกำรเลือกตัง้ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ และผูช้่วยเหลอื

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (อสม.) ในกำรเลือกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล

ตำ่งๆในจงัหวดัตรำด จ ำนวน 28 ต ำบล เพื่อเตรยีมกำรจดักำรเลอืกตัง้นำยกและสมำชิกอบต.ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 

ที่จะถึงนี ้

 นำยชำญ กลำ่วว่ำ กำรจดัฝึกอบรมเจำ้พนกังำนผูด้  ำเนินกำรเลือกตัง้ประจ ำหนว่ยเลือกตัง้ และผูช้่วยเหลือคณะกรรมกำร

ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ ในครัง้นีเ้ป็นกำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรจดักำรเลือกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลทัง้หมด 28 แหง่ จะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน นี ้โดยมีกำรใหค้วำมรูใ้นเรือ่ง กำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร

ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ กำรจดัเตรียมอปุกรณ ์เครื่องมือตำ่ง ๆ กำรจดัเตรียมสถำนที่เลือกตัง้ กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ รวมทัง้

กำรจดัสถำนท่ีนบัคะแนน กำรนบัคะแนน กำรำยงำนผลคะแนน และกำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรนบัคะแนน กำรตรวจสอบและจดัท ำ

แบบพิมพต์่ำง ๆ ในกำรเลือกตัง้ ทัง้นีเ้พื่อใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่ำยและผูเ้ก่ียวขอ้งด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง เรียบรอ้ยภำยใต้

มำตรกำรปอ้งกนัปัญหำกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 

 ในสว่นกำรรอ้งเรยีนก่อนกำรเลอืกตัง้นัน้ นำยชำญ กลำ่ววำ่ ท่ีผำ่นมำมีสนำมเลอืกตัง้บำงต ำบลที่ทำงกกต.ตรำดจบัตำเป็น

กรณีพิเศษ และมีกำรรอ้งเรียนมำบำ้งแต่ยงัตอ้งมีกำรตรวจสอบถึงขอ้เท็จจริง บำงเรื่องเป็นกำรกลั่นแกลง้ เพรำะเรื่องจบไปแลว้ 

อยำ่งไรก็ตำม ทำงกกต.ตรำดมีเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบกำรเลือกตัง้ที่มีกำรตัง้ขึน้มำเพื่อดแูลในเรือ่งนีอ้ยูแ่ลว้ และยงัไมม่ีควำมรุนเเรงใน

กำรเลอืกตัง้ครัง้นีใ้นจ.ตรำด 

ทัง้นีก้ำรเลือกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ในวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 

จงัหวดัตรำด มีองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลที่จดักำรเลอืกตัง้รวมทัง้สิน้ 28 แหง่ มีจ ำนวนเขตเลอืกตัง้รวมทัง้สิน้ 210 เขตเลอืกตัง้ 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/299783 

 

 

https://siamrath.co.th/n/299783
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กกต.ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. “ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส”   

 สยำมรฐัออนไลน ์ 23 พฤศจิกำยน 2564 11:33 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวนัที่ 23 พ.ย.64 นำยวชิัระ เกตพุนัธุ ์รองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัลพบรุี ไดเ้ป็นประธำน เปิดกิจกรรม 

รณรงคโ์คง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (Big Day) “ทุกเสียง คือ พลงัเลือก ตัง้สุจริตใชส้ิทธิโปร่งใส” ซึ่งส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

เลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัลพบรุี และ ส ำนกังำนสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัลพบรุี ไดร้ว่มกนัจดัขึน้ ณ ลำนอเนกประสงค ์สนำม

กีฬำพระรำเมศวร อ ำเภอเมือง จงัหวดัลพบรุี 

 ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรกระตุน้เชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ออกไปใชส้ิทธิลงคะแนนเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล 

และนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 102 แห่ง ของจังหวดัลพบุรี อย่ำงพรอ้มเพรียงกนั และเป็นกำรแสดงพลงัประชำธิปไตยของ

ประชำชนชำวจงัหวดัลพบรุ ีเผยแพรสู่ส่ำธำรณชนใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งสจุรติโปรง่ใสเที่ยงธรรม และชอบดว้ยกฎหมำยโดยตัง้ผู้

มำใชส้ทิธ์ิ ไมต่  ่ำกวำ่ รอ้ยละ 80 และมีจ ำนวนบตัรเสยีไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของจ ำนวนผูใ้ชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้

ไดป้ระกำศใหม้ีกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในวนัอำทิตยท์ี่ 28พฤศจิกำยน 

2564 พรอ้มกนัทัง้ประเทศ 

ส ำหรบักิจกรรมประกอบดว้ย กำรรวมพลงัขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในเขตพืน้ท่ีอ ำเภอเมืองลพบรุ ีจ ำนวน 14 แหง่โดย

เป็นกำรประชำสมัพนัธ์เชิงรุกและวงกวำ้งในพืน้ที่ พรอ้มทัง้ปล่อยขบวนรถประชำสมัพนัธ ์ไปรอบตวัเมืองลพบรุี และเดินเชิญชวน

ประชำชนไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ ควบคู่กับกำรรณรงค ์“ไม่ซือ้สิทธิขำยเสียง เพื่อใหก้ำรเลือกตัง้สจุริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” โดยมี

ผูเ้ขำ้รว่มกิจกรรมจ ำนวน 200 คน 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/299945 
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กกต.สิงหบุ์รี จัดกิจกรรมรณรงคเ์ลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย 

23 พ.ย. 2564  

     

 

 

 

 

 

วนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 นำยชยัชำญ สิทธิวิรชัธรรม ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสิงหบ์รุี เป็นประธำนเปิดกิจกรรมโคง้สดุทำ้ย

เลือกตัง้ อบต.(BIG DAY) ในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลของจังหวัด

สิงหบ์ุรี ณ บริเวณถนนดำ้นหำ้พระบรมรำชำนุสำวรีย ์รชักำลที่ 5 ศำลำกลำงจังหวัดสิงหบ์ุรี โดยมี นำงสำวชุลีพร ชำญใบพดั 

ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัสิงหบ์รุี กอ.รมน.สิงหบ์รุี หวัหนำ้สว่นรำชกำร และคณะกรรมกำรเลือกตัง้ อบต.และสมำชิก 

อบต. จงัหวดัสิงหบ์รุี รว่มกิจกรรมปลอ่ยขบวนรถประชำสมัพนัธเ์คลื่อนที่รอบเมืองสิงหบ์รุี เพื่อรณรงคก์ระตุน้เตือนใหป้ระชำชนผูม้ี

สิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลของจงัหวดัสิงหบ์รุ ีจ ำนวนทัง้สิน้ 33 แห่ง ได้

ออกมำมีสว่นรว่มทำงกำรเมืองและออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้โดยปรำศจำกกำรซือ้สทิธิขำยเสยีงอยำ่งพรอ้มเพรยีงกนั  

 ทัง้นี ้กำรเลือกตัง้ผูแ้ทนของประชำชนเป็นกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่ส  ำคญัในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมี

พระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุขที่เช่ือว่ำอ ำนำจอธิปไตย เป็นของประชำชน อีกทัง้ยังเป็นกำรแสดงเจตนำของประชำชนในกำร

เลือกสรรผูแ้ทนของตนเพื่อเป็นตวัแทนเขำ้ไปบริหำรบำ้นเมืองทัง้ในระดบัชำติและระดบัทอ้งถ่ินอยำ่งไรก็ตำมกำรเลือกตัง้จะสมัฤทธ์ิ

ผลโดยบรรลเุปำ้หมำยแหง่เจตนำรมณไ์ดน้ัน้ กำรเลอืกตัง้จะตอ้งด ำเนินไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย สจุรติและเที่ยงธรรม โดยประชำชนให้

ควำมส ำคญัต่อกำรเลือกตัง้และกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมืองมีวฒันธรรมประชำธิปไตยอนัจะสง่ผลใหก้ำรพฒันำประชำธิปไตยและ

กำรเลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งยั่งยืน 

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123133150275 
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เพื่อไปพัฒนาท้องถิน่ของพวกเราทุกคน 

 23 พฤศจิกำยน 2021   

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ..ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนว่ำ นำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดีกรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน(สถ.) เผยว่ำ ในวำระส ำคญัที่

จะมีกำรเลือกตัง้  นำยก และสมำชิกสภำ อบต. พรอ้มกนัทั่วประเทศ 5,300 แห่ง อบต.ถือเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินที่ใกลชิ้ด

กบัประชำชนมำกที่สดุถึงเวลำแลว้ที่พี่นอ้งประชำชนทั่งคนรว่มกนัไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ผูแ้ทนเพื่อไปพฒันำทอ้งถ่ินของพวกเรำทุกคน 

ตนขอเชิญชวนผูม้ีสิทธิทุกท่ำนไดไ้ปใชส้ิทธิเลือกตัง้ ส.อบต.ละนำยก อบต.ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 ตัง้แต่เวลำ 08.00-17.00 

น.ณ หนว่ยเลอืกตัง้ทำ่นมีรำยช่ือ รว่มพฒันำทอ้งถ่ินไทย พรอ้มใจไปเลอืกตัง้ 

 

อำ้งองิ : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/27343/ 
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“บิ๊กป้อม” โยน ถามประชาชน พรรคการเมืองใด ได้เปรียบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

23 พ.ย. 2564 10:24 น. 

 

 

 

 

 “บิ๊กป้อม” โยน ถามประชาชน ตอบพรรคการเมืองใด ได้เปรียบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บอก ไม่รู้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ ยงั
อุบ วันประชุมใหญ่ พรรคพลังประชารัฐ 

วนัที่ 23 พ.ย. เมื่อเวลำ 09.10 น. ที่ตึกบญัชำกำรท ำเนียบรฐับำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรี ในฐำนะ

หวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) ใหส้มัภำษณ ์กรณีกำรเลื่อนงำนเลีย้งพรรครว่มรฐับำลจำกวนัที่ 26 พ.ย. ไปเป็นวนัที่ 3 ธ.ค.วำ่ 

ส.ส.ติดธุระเยอะและเก่ียวกบักำรประชมุสภำฯ ดว้ย เดี๋ยวมนัจะไมพ่รอ้มกนั 

เมื่อถำมถึงกรณี มีกำรประกำศใชร้ฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเป็นบตัรเลือกตัง้สองใบพรรคพลงัประชำรฐั มีกำรประเมินภำยใน

หรอืไมว่ำ่ ไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบอยำ่งไร พล.อ.ประวิตร กลำ่ววำ่ ไมรู่ ้สองใบก็ตอ้งสองใบ ก็ตอ้งเลอืกกนัไป ก็แลว้แตป่ระชำชน 

 เมื่อถำมว่ำ มีกำรวิเครำะหว์่ำ พรรคที่ไดเ้ปรียบคือพรรคขนำดใหญ่ เช่น พลงัประชำรฐั และ พรรคเพื่อไทย พล.อ.ประวิตร 

กลำ่ววำ่ จะไปรูไ้ดอ้ยำ่งไร วำ่ไดเ้ปรยีบหรอืไมไ่ดเ้ปรยีบ ตอ้งไปถำมประชำชนวำ่ ใครไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ 

 เมื่อถำมวำ่ มีกำรวิเครำะหว์ำ่ บตัรเลอืกตัง้สองใบ จะเขำ้ทำงพรรคเพื่อไทย พล.อ.ประวิตร กลำ่ววำ่ ก็แลว้แตป่ระชำชน เมื่อ

ถำมว่ำ จะส่งผูส้มคัรรบัเลือกตัง้แบบแบ่งเขตทัง้ 400 เขต หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ไม่ตอบค ำถำมดงักล่ำว เพียงแต่ตอบว่ำ ก็ตอ้ง

เตรยีมพรอ้ม 

 เมื่อถำมวำ่ พปชร.จะมีประชมุใหญ่ ส.ส.เมื่อใด พล.อ.ประวิตร กลำ่ววำ่ ยงัไมรู่ ้

 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2248500 
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'บิ๊กป้อม' เมินบัตรเลอืกตั้ง 2 ใบ เลือกกันไปแล้วแตป่ระชาชน 

23 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 10:10 น. 

 

 

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ ์กรณีการเลื่อนงาน
เลีย้งพรรคร่วมรัฐบาลจากวันที่ 26 พ.ย. ไปเป็นวันที่ 3 ธ.ค. ว่า ส.ส.ติดธุระเยอะและเกี่ยวกับการประชุมสภาฯด้วย เดี๋ยว
มันจะไม่พร้อมกัน 

 เมื่อถำมถึงกรณีมีกำรประกำศใชร้ฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเป็นบตัรเลือกตัง้สองใบพรรคพลงัประชำรฐั มีกำรประเมินภำยใน

หรอืไมว่ำ่ไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบอยำ่งไร รองนำยกฯ ปฏิเสธวำ่ ไมรู่ ้สองใบก็ตอ้งสองใบ ก็ตอ้งเลอืกกนัไป ก็แลว้แตป่ระชำชน 

 ถำมวำ่มีกำรวิเครำะหว์ำ่พรรคที่ไดเ้ปรยีบคือพรรคขนำดใหญ่ เช่นพปชร. และพรรคเพื่อไทย พล.อ.ประวิตร กลำ่ววำ่ จะไปรู้

ไดอ้ยำ่งไร วำ่ไดเ้ปรยีบหรอืไมไ่ดเ้ปรยีบ ตอ้งไปถำมประชำชนวำ่ใครไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ 

 ซกัวำ่มีกำรวิเครำะหว์ำ่บตัรเลอืกตัง้สองใบจะเขำ้ทำงพรรคเพื่อไทยพล.อ.ประวิตร ตอบวำ่ ก็แลว้แตป่ระชำชน. 

 เมื่อถำมวำ่จะสง่ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้แบบแบง่เขตทัง้ 400 เขตหรือไม่พล.อ.ประวิตรไมต่อบค ำถำมดงักลำ่ว เพียงแตต่อบวำ่ 

ก็ตอ้งเตรยีมพรอ้ม 

 ถำมวำ่พปชร.จะมีประชมุใหญ่ส.ส.เมื่อใด พล.อ.ประวิตร กลำ่ววำ่ยงัไมรู่.้ 

 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/politics-news/30982/ 

  

https://www.thaipost.net/politics-news/30982/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

 

ปชป. ไม่หวั่นบตัรเลือกตัง้สองใบ!  

ลั่นส่งคนชิงเก้าอีทุ้กเขต ภท.- ชทพ. เชือ่ได้ ส.ส. เพิ่ม 

23 พฤศจิกำยน 2564 10:44 น. 

'จุรินทร'์ไม่หวั่นบัตรเลือกต้ังสองใบลั่นส่งคนชิงเก้าอีทุ้กเขตชีส้ัญญาณดีเสริมพรรคการเมืองเข้มแข็งไม่ถูกด้อยค่าแบบ
บัตรใบเดียว ภท.-ชทพ.เชื่อได้ ส.ส.เพิ่ม 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ท  ำเนียบรัฐบำล ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำแกนน ำหลำยพรรคกำรเมืองออกมำแสดงควำมมั่นใจกรณี

รฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมมีผลบงัคบัใชแ้ละเปลีย่นมำใชร้ะบบบตัรเลอืกตัง้สองใบ จะท ำใหพ้รรคคตวัเองได ้ส.ส.เพิ่มมำกขึน้ 

นำยจุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ยืนยัน

รฐัธรรมนูญที่แกไ้ขฉบบัใหม่ใหค้วำมส ำคญักับพรรคกำรเมืองมำกขึน้เนื่องจำกระบบเดิมบตัรใบเดียวตอ้งเอำคนกับพรรคมำมดั

รวมกนัประชำชนไม่สำมำรถแยกได ้ท ำใหพ้รรคกำรเมืองถกูดอ้ยค่ำวนันีร้ฐัธรรมนญูมีผลบงัคบัใชเ้ป็นสญัญำณดี และพรรค ปชป.

พรอ้มสง่ผูส้มคัรครบทกุเขต 

 ส ำหรบัประเด็นหลำยฝ่ำยมองระบบเลือกตัง้บตัรสองใบจะเป็นกำรเทคะแนนใหพ้รรคเพื่อไทยนัน้ นำยจุรินทร ์กลำ่ววำ่เมื่อ

ถึงเวลำขึน้อยู่กบัเสียงประชำชน อย่ำไปคำดคะเนย ำ้ว่ำ พรรค ปชป.เสนอแกไ้ขรฐัธรรมนญูดว้ยเหตผุลที่ตอ้งกำรใหพ้รรคกำรเมือง

เขม้แข็งพรอ้มปฏิเสธแสดงควำมเห็นกรณี นำยเทพไท เสนพงศ ์อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรค ปชป.ออกมำวิเครำะหร์ะบบกำร

เลอืกตัง้นี ้เป็นกำรยื่นดำบใหศ้ตัรูและฟ้ืนระบอบทกัษิณ โดยนำยจรุนิทร ์กลำ่ววำ่ “ไมท่รำบและไมไ่ดต้ิดตำม” 

นำยศกัดิ์สยำม ชิดชอบ รมว.คมนำคม ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคภมูิใจไทย (ภท.) ยืนยนัพรรค ภท.ไม่เสียเปรียบเรื่องบตัร

สองใบ ทัง้หมดขึน้อยุก่บัประชำชนถำ้ทกุพรรคท ำงำน ประชำชนจะเห็นและตดัสนิใจได  ้

 นำยวีรศกัดิ ์หวงัศภุกิจโกศล รมช.คมนำคม ในฐำนะส.ส.บญัชีรำยช่ือ และกรรมกำรบรหิำรพรรค ภท.ยืนยนัพรรค ภท.ไม่มี

ปัญหำเรือ่งบตัรสองใบ และมั่นใจกำรเลอืกตัง้ครัง้หนำ้ พรรค ภท.ไดส้.ส.มำกกวำ่เดิม โดยเฉพำะพืน้ท่ี จ.นครรำชสมีำ 

 นำยวรำวธุ ศิลปอำชำ รมว.ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยและยทุธศำสตร์

พรรคชำติไทยพฒันำ (ชทพ.) ยืนยนัไมก่งัวลเรือ่งระบบบตัรสองใบ พรรค ชทพ.พรอ้มไมว่ำ่บตัรแบบใดมีทัง้ขอ้ดี -ขอ้ดอ้ยแตกตำ่งกนั

และมั่นใจ ส.ส.พรรค ชทพ.ไมล่ดลงและมีควำมคิดเพิ่มจ ำนวนส.ส.ดว้ย 

ส ำหรบัประเด็นนำยพิธำ ลิม้เจริญรตัน ์ส.ส.บญัชีรำยช่ือ และหวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ประกำศกำรเลือกตัง้ครัง้หนำ้เ ตรียม

เจำะพืน้ท่ีจ.สพุรรณบรุ ีใหไ้ดน้ัน้ นำยวรำวธุ กลำ่ววำ่ เป็นสทิธิที่จะพดูแตค่วำมเป็นจรงิเป็นอยำ่งไรวำ่กนัอีกที จรงิอยูท่ี่นำยพิธำพดูวำ่ 

จ.สพุรรณบรุีไมไ่ดเ้ป็นของใคร แต่ทกุครัง้ที่มีกำรเลือกตัง้พรรค ชทพ.หำเสียงและท ำงำนใหจ้งัหวดัไดอ้ยำ่งดีที่สดุในช่วงหลำยสบิปีที่

ผำ่นมำ 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/503511/ 

https://www.dailynews.co.th/news/503511/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

61 

 

 

‘วราวุธ’ ยนั ชทพ.ไม่กังวลบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  

เชื่อไม่ท าเก้าอี ้ส.ส.ลด หนุนใช้เบอรเ์ดียวทัง้ประเทศ 

วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 - 09:48 น. 

 

เมื่อเวลำ 08.50 น. วันที่  23 พฤศจิกำยน ที่ท  ำเนียบรัฐบำล นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระ ทรวง

ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยและยทุธศำสตรพ์รรคชำติไทยพฒันำ ใหส้มัภำษณถ์ึง

ระบบกำรเลือกตัง้แบบบตัรเลือกตัง้ 2 ใบ จะส่งผลต่อพรรคชำติไทยพฒันำหรือไม่ ว่ำไม่ว่ำบตัรเลือกตัง้ 1 ใบ หรือ 2 ใบ จะมีขอ้ดี

ขอ้ดอ้ยแตกต่ำงกนั อย่ำงกรณีบตัรเลือกตัง้ 2 ใบ ขอ้ดีคือพรรคกำรเมืองแต่ละพรรคไม่จ ำเป็นตอ้งสง่ผูส้มคัรครบ 400 เขต แต่หำก

เป็นบตัรใบเดียวจ ำเป็นตอ้งสง่ทกุเขต เพรำะหำกไม่สง่ก็จะไมไ่ดค้ะแนน ขอ้ดีขอ้ดอ้ยเหลำ่นีไ้มว่ำ่จะพรรคใหญ่ พรรคเล็ก จะมีควำม

ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแตกตำ่งกนัไป ดงันัน้ ไมว่ำ่จะเป็นวิธีใดก็ตำม ตอ้งเปิดโอกำสใหป้ระชำชนใชส้ทิธิไดอ้ยำ่งเต็มที่ 

 เมื่อถำมวำ่แสดงวำ่พรรคชำติไทยพฒันำไมไ่ดม้ีควำมกงัวลกบับตัรเลอืกตัง้ 2 ใบใช่หรอืไม ่นำยวรำวธุกลำ่ววำ่ ไมว่ำ่แบบใด

ก็มีขอ้ดีขอ้ดอ้ยแตกตำ่งกนั ในฐำนะพรรคกำรเมืองที่รบัฟังเสยีงมำแลว้ เมื่อเปลีย่นกติกำแลว้ก็ตอ้งท ำงำนตำมกรอบกติกำ 

 เมื่อถำมว่ำที่นั่ง ส.ส.ของพรรคจะลดลงหรือไม่ นำยวรำวุธกล่ำวว่ำ พรรคชำติไทยพฒันำคงไม่ลดลงหรอก และพรรคมี

ควำมคิดที่จะเพิ่มจ ำนวน ส.ส. แตท่ำ้ยที่สดุตอ้งดวูำ่เมื่อผลออกมำแลว้จะเป็นอยำ่งไร 

 เมื่อถำมว่ำมองว่ำควรใช้เบอรเ์ดียวทั้งประเทศ หรือเขตใหญ่เรียงเบอร ์นำยวรำวุธกล่ำวว่ำ จำกประสบกำรณ์ตอน

รฐัธรรมนญู 2540 บตัรเลือกตัง้ 2 ใบ และเป็นเบอรเ์ดียวกนัทัง้ประเทศประชำชนไม่เกิดควำมสบัสน พรรคกำรเมืองเองก็ไม่สบัสน

ดว้ย รวมทัง้สะดวกตอ่กำรหำเสยีง แตก่ำรใชเ้บอรไ์มซ่  ำ้กนัเลยจะท ำใหเ้กิดควำมสบัสนโดยเฉพำะประชำชนในเขตติดต่อกนัท่ีจะเกิด

ควำมสบัสนพอสมควรในครัง้ที่ผำ่นๆ มำ ดงันัน้ กำรใชเ้บอรเ์ดียวกนัทัง้ประเทศจะแกไ้ขปัญหำควำมสบัสนได้ 

 เมื่อถำมว่ำ นำยสมชัย ศรีสทุธิยำกร อดีต กกต. ระบุว่ำ ระบบบตัรเลือกตัง้ 2 ใบจะท ำใหพ้รรคขนำดเล็กสญูพนัธุ์ นำย

วรำวธุกลำ่ววำ่ ตนคิดวำ่สถำนกำรณก์ำรเลือกตัง้ในแตล่ะครัง้จะมีปัจจยัที่กระทบตอ่กำรเลอืกตัง้แตกตำ่งกนัไป ขณะนีย้งัเหลอืเวลำ

อีกพอสมควรท่ีจะถึงกำรเลอืกตัง้ ตนคิดวำ่เรว็เกินไปท่ีจะประเมินวำ่พรรคเลก็สญูพนัธุ ์หรอืพรรคใหญ่ไดเ้ปรยีบ เพรำะทกุครัง้ที่มีกำร

เลอืกตัง้กำรเปลีย่นแปลงจะเกิดขึน้ไดเ้สมอ ซึง่ตอ้งคอยดกูนัตอ่ไป 

เมื่อถำมวำ่กรณี นำยพิธำ ลิม้เจรญิรตัน ์ส.ส.บญัชีรำยช่ือและหวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ประกำศวำ่กำรเลอืกตัง้ครัง้หนำ้จะเจำะ

จงัหวดัสพุรรณบรุีใหไ้ด ้นำยวรำวธุกลำ่ววำ่ เป็นสิทธิที่จะพดู ทกุคนคิดไดแ้ละท ำได ้แต่ควำมเป็นจริงจะเป็นอยำ่งไรวำ่กนัอีกที และ

พรรคไม่ไดม้ีควำมกังวล ทัง้นี ้จริงอยู่ที่นำยพิธำพูดว่ำสพุรรณบรุีไม่ไดเ้ป็นของใคร แต่ทุกครัง้ที่มีกำรเลือกตัง้พรรคชำติไทยพฒันำ

ตัง้แต่เป็นพรรคชำติไทยก็หำเสียงและท ำงำนใหจ้งัหวดัไดอ้ยำ่งดีที่สดุในหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ จึงเป็นสิทธิที่แต่ละพรรคจะสง่ผูส้มคั ร

มำ ซึง่เป็นหนำ้ที่ของผูส้มคัรและ ส.ส.คนเดิมในพืน้ท่ีที่จะตอ้งปกปอ้งพืน้ท่ีตวัเอง ที่เหลอืก็เป็นไปตำมครรลอง 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3054085 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3054085
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พรรคร่วมจับมือลุยแกก้ม.เลือกตั้งให้นับคะแนนเหมือนรธน.ปี50 

วนัท่ี 22 พ.ย. 2564 เวลำ 16:39 น. 

 

 

 

 

พรรคร่วมฯ จับมือแกก้ฎหมายเลือกตั้ง แยกบตัรสองใบชดัเจนไม่เกี่ยวกัน นับคะแนน เหมือน รธน.50 ปิดชอ่งการนับ
คะแนนแบบจัดสรรปันสว่นผสม พร้อมแก้กม.พรรคการเมือง ลดปัญหาไพรมาร่ีโหวต 

นำยนิกร จ ำนง ส.ส.บญัชีรำยช่ือ พรรคชำติไทยพฒันำ (ชทพ.) ใหส้มัภำษณถ์ึงแนวทำงกำรเสนอร่ำงกำรแกไ้ขเพิ่มเติม

พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมืองภำยหลงัโปรดเกลำ้ฯ 

รฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเก่ียวกบักำรเลือกตัง้ว่ำ ต่อจำกนีเ้รำจะเดินหนำ้ท ำกฎหมำยลกูทัง้สองฉบบัไดอ้ย่ำงเต็มที่ อย่ำงไรก็ตำมก่อน

หนำ้นีม้ีกำรตกลงกนัวำ่ใหแ้ตล่ะพรรคตำ่งคนตำ่งยื่น แตต่อนหลงัวิปรฐับำลมำคิดรว่มกนัวำ่ใหย้ื่นรวมกนัดีกวำ่ จึงตัง้คณะกรรมกำรที่

มีนำยวิเชียร ชวลติ ส.ส. บญัชีรำยช่ือ พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) 

 ทัง้นีห้ลกักำรในกำรแกไ้ขไม่มำก โดยจะแกใ้หส้อดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญฉบบัแกไ้ข โดยจะแกเ้รื่องวิธีกำรนบัคะแนนที่จะ

คลำ้ยรฐัธรรมนูญ ปี 2550 แกไ้ขปี 2554 คือกำรรวมคะแนนทัง้ประเทศและมำหำรรวมดว้ย ส.ส. 400 คน ดงันัน้รฐัธรรมนูญ ปี 

2560 มำตรำ 92 ที่ระบวุ่ำ ส.ส.พึงมีจึงไม่เกิดผลอะไร ซึ่งหมำยควำมวำ่กำรนบัคะแนนแบบจดัสรรปันสว่นผสม (MMP) จึงใชไ้มไ่ด ้

และพรรคชำติไทยพฒันำก็จะเสนอรำ่งแกไ้ขไปในแนวทำงนี ้เพื่อเสนอเป็นรำ่งเดียวของพรรครว่มรฐับำล สว่นพรรคไหนเห็นตำ่งก็ไป

แปรญตัติ และคิดวำ่จะมีของฝ่ำยคำ้นอีก 2 รำ่งก็ตอ้งไปดกูนัวำ่จะแกไ้ขอยำ่งไร 

 ผูส้ื่อข่ำวถำมวำ่พรรคชำติไทยพฒันำไมเ่สียเปรยีบในกำรใชว้ิธีนบัคะแนนแบบรฐัธรรมนญู ปี 2550 แกไ้ข ปี 2554 หรือไม่ 

นำยนิกรกลำ่วว่ำไม่เสียเปรียบ เรำยอมรบัตัง้แต่ตน้ว่ำพรรคชำติไทยพฒันำไม่ใช่พรรคขนำดกลำงและขนำดใหญ่ และตอนที่แกไ้ข

รฐัธรรมนญูเป็นบตัรสองใบเรำรูว้ำ่จะเกิดอะไรขึน้ เพรำะเรำถือว่ำเป็นหลงักำรที่ประชำชนสะดวกในกำรลงคะแนน ประกอบกบักำร

เลอืกตัง้บตัรสองใบ นำยบรรหำร ศิลปอำชำ อดีตนำยกรฐัมนตร ีเป็นผูท้  ำไวต้ัง้แตเ่ดิมเรำจะปฏิเสธไดอ้ยำ่งไร เช่ือวำ่ พ.ร.ป.เก่ียวกบั

กำรเลอืกตัง้จะไมม่ีปัญหำ 

นำยนิกร กลำ่วว่ำ สว่นที่จะมีปัญหำคือพ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ซึ่งจะตอ้งมีกำรแกไ้ขมำตรำที่ระบ ุส.ส.แบบบญัชีรำยช่ือ ที่

เดิมเขียนไว ้150 คน จะตอ้งแกใ้หเ้หลอื 100 คน รวมทัง้มองวำ่กำรท ำไพรมำรีโ่หวตไมส่อดคลอ้งกนัเลย และจะเสนอแกไ้ขใหเ้ป็นกึ่ง

ไพรมำรี่โหวต ใหเ้หมือนตอนเลือกตัง้ครัง้ที่ผ่ำนมำตำมที่คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) แกใ้หต้วัแทนพรรคประจ ำจงัหวดัเขต

ใดเขตหนึง่แตใ่หส้ำมำรถครอบคลมุทัง้จงัหวดั ซึง่ถือวำ่เป็นกำรพบกนัครึง่ทำง 

เมื่อถำมว่ำกฎหมำยลกู 2 ร่ำงดงักล่ำวจะเสนอสภำฯไดเ้มื่อใด นำยนิกรกล่ำวว่ำจริงๆ ท ำกันเกือบเสร็จแลว้ และใหฝ่้ำย

กฎหมำยของสภำฯ ดอูยู ่และเตรยีมขอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรเลอืกตัง้ (กกต.) เพรำะรฐับำลก็ยื่นของตวัเองดว้ยเพื่อที่จะใหร้ำ่ง
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ของพรรครว่มรฐับำลไม่ขดักบัรำ่งรฐับำล ซึ่งกำรยื่นรำ่งของพรรครว่มรฐับำลอำจจะรอสกันิด เพรำะขณะนีม้ีกำรเปลี่ยนแปลงเลขำฯ 

กกต. 

 ผูส้ือ่ขำ่วถำมวำ่คดิวำ่กฎหมำย 2 ฉบบันีจ้ะผำ่นรฐัสภำเมื่อใด นำยนิกรกลำ่ววำ่ตอ้งไมเ่กิน180 วนั เป็นไปตำมที่

รฐัธรรมนญูก ำหนด แตส่ว่นตวัคดิวำ่ไมน่ำ่จะท ำถงึ เมื่อถำมวำ่หำกกฎหมำยสองฉบบัดงักลำ่วแลว้เสรจ็และมีกำรโปรดเกลำ้ฯ ลงมำ

ควรยบุสภำเลยหรอืไม ่นำยนิกรกลำ่ววำ่เป็นอ ำนำจของพล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีเรำมีหนำ้ที่แคท่ ำกฎหมำยและรอ

ดไูปวำ่จะเป็นอยำ่งไร 

 

อำ้งองิ : https://www.posttoday.com/politic/news/668829 
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รัฐธรรมนูญใหม่ รีเซตสมการการเมือง? 

23 พฤศจิกำยน 2564 7:42 น. 

 

 

ถึงเวลาพรรคเก่าแก่เบอรห์น่ึง เบอรส์อง กลับมาแชรส์่วนแบ่งการตลาด ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กติกาเอือ้เล่นบทที่

ควรเล่น เรียกงา่ยๆ รัฐธรรมนูญใหม่ตอบโจทยพ์รรคใหญ่ในระยะยาว 

ตอ้งบอกว่ำออกตำมโพยไม่มีพลำด เป็นไปตำมคำด เมื่อเว็บไซตร์ำชกิจจำนเุบกษำเผยแพร่มีพระบรมรำชโองกำรโปรด

เกลำ้ฯ รฐัธรรมนญู แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบั 1 พ.ศ.2564  โดยมีเนือ้หำระบุ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ใหม้ี 400 คน และ ส.ส.แบบบญัชี

รำยช่ือ 100 คน อีกทัง้ก ำหนดกำรเลอืกตัง้ ส.ส.ใชบ้ตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ คือแบบเขตและแบบบญัชีรำยช่ือ โดยก ำหนดจ ำนวน ส.ส.แตล่ะ

จงัหวดั โดยใชจ้ ำนวนรำษฎรทัง้ประเทศตำมทะเบียนรำษฎร ์

นอกจำกนี ้เพื่อใหก้ำรเลือกตัง้สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจรงิ ยงัแกไ้ขกำรค ำนวณสดัสว่นผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ตำมบญัชีรำยช่ือ

พรรคกำรเมือง หรือ “แกก้ำรค ำนวณ ส.ส.ปำรต์ีล้ิสต”์ โดยใหน้ ำคะแนนที่แต่ละพรรคกำรเมืองไดร้ับจำกกำรเลือกตัง้มำรวมกนัทัง้

ประเทศ แลว้ค ำนวณ เพื่อแบ่งจ ำนวนผูท้ี่จะไดร้บัเลือกของแต่ละพรรคกำรเมือง  ตำมเกณฑค์ะแนนที่ค  ำนวณไดเ้รียงตำมล ำดับ

หมำยเลขในบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมืองนัน้ๆ  

ทว่ำว่ำพรรคกำรเมืองใหญ่อย่ำงพรรค “พลงัประชำรฐั” พรรค “ประชำธิปัตย”์และพรรค “เพื่อไทย” ไดเ้ปรียบจำกบัตร

เลือกตัง้ 2 ใบ ตำมสภำพที่พรอ้มไปดว้ยสรรพก ำลงั  พลงัทุนที่ตุนไวห้ลำยขบวนรถเสบียง  แสดงใหเ้ห็นชัดถึงควำมพรอ้มสูศ้ึก

เลอืกตัง้ แตพ่รรครฐับำลอยำ่ง “พปชร.” 

ถึงตรงนี ้“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรีและรมว.กลำโหม เองก็ยังไม่ชัวรว์่ำ จะอยู่ในบญัชี “นำยก

ฯ” ของพรรค พปชร.หรอืไม ่

งำนนีส้ถำนกำรณต์รงกนัขำ้ม เมื่อเทียบกบัคู่แข่งยี่หอ้ “นำยใหญ่ดใูบ” ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนำยกรฐัมนตรี ที่โหมตีป๊ีบแห่

กระแส “แลนดส์ไลด”์ กนัอกึทกึตัง้แตไ่ก่โห่  ยิ่งบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ พรรค “เพื่อไทย “ยิ่งกวำ่มั่นใจเปิด “ไฮโลถว้ยแทง” 

 วำง เต็งสงูตัง้แต่ก่อนเขย่ำ ทัง้สงวนท่ำที ประเมินงำนเป็นจ๊อบๆ ระวงัทกุฝีกำ้ว ไม่ใหเ้กิดควำมเสี่ยงคอพำดอยูบ่นเขียงท ำ

เสยีรูปมวยพรรคใหญ่เบอรห์นึง่เป็นอนัขำด 

 ดำ้น “ธีรรตัน  ์ส ำเร็จวำณิชย์” โฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุว่ำ “ถือเป็นกำรเปิดทำงให้พรรคกำรเมืองซึ่งมีควำมยึดโยงกับ

ประชำชนและรูปั้ญหำของประเทศไดม้ีโอกำสกลบัมำสรำ้งควำมหวงัและประโยชนใ์หก้บัประชำชนอีกครัง้  ที่ผ่ำนมำประเทศไทยติด

กบัดกัเง่ือนไข ส.ว. 250 คน ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ป็นเครอืขำ่ยอ ำนำจของ พล.อ.ประยทุธ์ ถือเป็นอปุสรรคในกระบวนกำรทำงรฐัสภำในกำร

ช่วยเหลอื และเสนอแนวทำงแกไ้ขวิกฤตของประเทศมำอยำ่งตอ่เนื่อง” 
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ถึงเวลำพรรคเก่ำแก่เบอรห์นึ่ง เบอรส์อง กลบัมำแชรส์ว่นแบ่งกำรตลำด ตำมรฐัธรรมนญูฉบบัใหมท่ี่กติกำเอือ้เลน่บทท่ีควร

เลน่ เรียกง่ำยๆ รฐัธรรมนญูใหม่ตอบโจทยพ์รรคใหญ่ในระยะยำว เพรำะระบบเลือกตัง้บตัร 2 ใบ เอือ้ใหพ้รรคขนำดใหญ่มี ส.ส.เขต

มำก จำกนีค้งตอ้งจบัตำ เพรำะเมื่อสญัญำณรเีซตท ำงำน “สมกำรกำรเมือง” ก็อำจเปลีย่นตำมไปดว้ย. 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/501963/ 
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กระแสข่าวลือยุบสภาปลวิว่อน ภายใต้การพลิกผัน ‘การเมอืง’ 

วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 - 08:43 น. 

 

 

 

 

ท ำไมขำ่วลอืเรือ่ง ‘ยบุสภำ’ จึงปลวิวอ่นสรำ้งควำมหวั่นไหวเป็นอยำ่งสงู ไมว่ำ่จะมองจำกพรรครว่มรฐับำล ไมว่ำ่จะมองจำก

พรรครว่มฝ่ำยคำ้น 

 ปัจจยัส ำคญัมำจำกกำรประกำศและบงัคบัใชร้ฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมนบัแตว่นัท่ี 21 พฤศจิกำยนเป็นตน้มำ 

 นั่นหมำยควำมว่ำ ระบบกำรเลือกตัง้ใหม่โดยใช้บตัร 2 ใบต่อ 400 ระบบเขต และต่อ 100 ระบบบัญชีรำยช่ือ จะตอ้ง

เดินหนำ้ตอ่ไป ไมม่ีอะไรจะยบัยัง้ 

 ปมเง่ือนอยูท่ี่รำยละเอียดของรำ่ง พ.ร.ป.เลอืกตัง้จะด ำเนินไปอยำ่งไร ด ำเนินไปเหมือนกบัรฐัธรรมนญู พ.ศ.2540 หรอืวำ่ยงั

รกัษำกำรนบัคะแนนในแบบรฐัธรรมนญู พ.ศ.2560 เดิม 

 ขณะที่สภำพกำรณท์ำงกำรเมืองในหว้งที่เสนอรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติมระบบเลือกตัง้ กบัสภำพกำรณท์ำงกำรเมืองในปัจจุบนั ก็

แปรเปลีย่นไปอยำ่งรวดเรว็ 

 ปัจจยัที่ส  ำคญัเป็นอย่ำงมำกอยูท่ี่สภำวะที่ยงัขำดควำมนิ่งอยำ่งเพียงพอภำยในของพรรคพลงัประชำรฐั 

 อำจเพรำะสงัคมตกอยูใ่นสถำนกำรณ ์‘ลบั ลวง พรำง’ อนัเป็นยทุธวิธีที่ทหำรยดึกมุตัง้แตก่่อนรฐัประหำรเมื่อเดือนกนัยำยน 

2549 กระทั่งตอ่เนื่องมำยงัรฐัประหำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 

 ท่วงท ำนองทำงกำรเมืองไม่ว่ำจะมำจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ ไม่ว่ำจะมำจำก พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ จึงถกู

ตีควำมเขม้ 

 ระหวำ่ง ‘จรงิ’ กบั ‘เท็จ’ อะไรคือควำมจรงิที่ซอ่นเรน้ ง ำประกำย 

 ตวัอย่ำงที่ยำกแก่กำรสรุปก็คือ ควำมขดัแยง้ที่ด  ำรงอยูร่ะหวำ่ง พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ กบั พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ 

เป็นเรือ่งที่สรำ้งขึน้หรอืวำ่มีควำมจรงิรองรบัจนยำกจะสมำน 

 หำกมองจำกอำกปักิรยิำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ 

 แมก้ระทั่งกำรเลือ่นวนัสงัสรรคก็์กลำยเป็นขอ้สงสยั กลำยเป็นประเด็น 
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ควำมสงสยัที่คกุรุน่อยูข่ณะนีก็้คือ กำรเดินเขำ้ไปสูร่ะบบเลอืกตัง้ใหม ่เป็นกำรหลงเขำ้ไปใน ‘กลยทุธ’์ ทำงกำรเมืองของฝ่ำย

ใด ฝ่ำยของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ หรอืฝ่ำยของพรรคเพื่อไทย 

 โอกำสในกำรแกเ้กมมีเพียงช่องทำงเดียวเทำ่นัน้ คือกำรรกัษำจดุไดเ้ปรยีบจำก ‘กฎหมำยลกู’ และจงัหวะในกำร ‘ยบุสภำ’ 

 จึงเป็นไปไดว้ำ่ขำ่วลอื ขำ่วปลอ่ย จะปลวิวอ่นอยำ่งยิ่งตำมมำ 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3054020 
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เลือก“ก้าวไกล” ได้แก้รัฐธรรมนูญ เจาะ 4 ปัจจัยเป้าหมาย 80 ทีน่ั่ง 

By ชยัรตัน ์พชัรไตรรตัน ์23 พ.ย. 2564 เวลำ 9:10  

 

 

 

 

เคยมีโมเดลการเมืองพรรคชาติไทย ในยุค “บรรหาร ศิลปอาชา” ที่รณรงคเ์ร่ืองนี้ ในห้วงปี 2538 มีคียเ์วิรด์ส าคัญ “ถา้
เลือกบรรหาร จะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ปฏิรูปการเมือง” จนที่สุดพรรคชาติไทยควา้ชนะเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาลเม่ือปี 
2538 ส่งผลให้ “บรรหาร” ก้าวขึน้เป็นนายกรัฐมนตรี 

 “พรรคกำ้วไกล และผมในฐำนะหวัหนำ้พรรค พรอ้มจะน ำขอ้เสนอของประชำชนฉบบันีเ้ป็นนโยบำยทำงกำรเมืองในกำรหำ

เสยีง และหวงัวำ่จะไดร้บัแรงสนบัสนนุจำกประชำชนที่เช่ือและเห็นดว้ยกบัสิง่ที่ผูย้ื่นไดย้ื่นรำ่งแกไ้ขรฐัธรรมนญูฉบบันี ้เขำ้มำ ...” เป็น

จุดยืนที่ "พิธำ ลิม้เจริญรตัน"์ หวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ใหส้ญัญำประชำชน หลงัมติรฐัสภำเสียงขำ้งมำกโหวตค ่ำรำ่งรฐัธรรมนูญฉบบั

ประชำชน ท่ี “พรษิฐ์ วชัรสนิธุ” กบัประชำชน 135,247 คน เป็นผูเ้สนอ 

 ในสถำนกำรณ์กำรเมืองที่นับถอยหลงัสู่กำรเลือกตัง้ กติกำใหม่มีผลบังคับใช้ ย่อมมีพรรคไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ ทว่ำ 

“นโยบำย” ยอ่มเป็นสว่นส ำคญั ที่จะเป็นจดุตดัสนิอนำคตกำรเมืองแตล่ะพรรค 

“พิธำ ลิม้เจริญรตัน”์ หวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ใหส้มัภำษณเ์นชั่นทีวี ถึงประเด็นนีว้ำ่ ไม่กงัวลวำ่จะถกูโจมตี ประเด็น ที่น  ำรำ่ง

รฐัธรรมนูญฉบบัประชำชนที่ถูกรฐัสภำตีตกไปหำเสียง เพรำะพรรคจะเลือกเฉพำะบำงส่วนเท่ำนัน้ที่ตอบโจทย ์แต่คนที่น่ำกังวล

มำกกว่ำ คือคนที่เคยใหส้ตัยำบนัวำ่ รฐัธรรมนญูจะตอ้งมีกำรแกไ้ข ซึ่งครัง้นีเ้ป็นครัง้ที่ 3 แลว้ที่รฐัสภำพยำยำมจะแกไ้ขรฐัธรรมนญู 

แตก็่ยงัไมส่  ำเรจ็ จึงตอ้งเรง่มือปลดระเบิดเวลำที่เป็นรฐัธรรมนญูปี 2560 ใหไ้ด ้

 “พิธำ”ยอมรบัวำ่ แมจ้ะผิดหวงัที่รฐัสภำตีตกรำ่งแกไ้ขรฐัธรรมนญูฉบบัประชำชน เป็นครัง้ที่ 2 แตก็่ไมผิ่ดคำด เพรำะรูอ้ยูแ่ลว้

ว่ำควำมตอ้งกำรของชนชัน้น ำในประเทศไทย ไม่ตอ้งกำรใหอ้ ำนำจประชำชนไปกระทบถึง แต่ผิดหวงัเพรำะเป็นโอกำสที่ จะทเุลำ

ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองบนถนนใหเ้ขำ้มำสูส่ภำ 

ต่อขอ้ถำมว่ำ กำรน ำร่ำงประชำชนไปหำเสียง อำจถูกน ำไปเช่ือมโยงกับม็อบ จนเสี่ยงถูกน ำไปสู่กำรรอ้ง ใหยุ้บพรรคใน

อนำคตไดน้ัน้ หวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ระบวุ่ำ คนที่มีแนวคิดดงักลำ่วอำจจะมองหยำบไป และไม่ไดเ้ขำ้ใจควำมตอ้งกำรของประชำชน 

หรือ กลุ่ม Re-Solution ที่ตอ้งกำรใหม้ีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ทัง้กำรยกเลิกวฒุิสภำ หรือสภำเดี่ยว มีกำรตรวจสอบที่มำ

อ ำนำจกำรตรวจสอบศำลรฐัธรรมนูญ องคก์รอิสระต่ำง ๆ ซึ่งทัง้หมดไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสถำบนัฯ ตอ้งกำรแกไ้ขจุดอ่อนเพื่อลดแรง

ปะทะระหว่ำงสถำบนัฯ กบัพี่นอ้งประชำชน ใหเ้รำสำมำรถอยูร่ว่มกนัได ้ซึ่งเป็นระบบที่สถำบนัฯอยู่คูก่บัประชำธิปไตยได ้เป็นควำม

ตอ้งกำรท่ีจะตอ้งท ำ 
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“แน่นอนว่ำ ทำงฝ่ำยที่มีกำรประทว้งขำ้งนอก หวงัว่ำจะใหส้ภำฯ ตำมใหท้นั อยำกใหส้งัคมกบัสภำฯเป็นสิ่งที่สะทอ้นกนัไป

มำ ซึ่งตอ้งมีคนที่คอยรับฟัง ไม่เห็นพวกเขำเป็นศตัรู ไม่เห็นว่ำเป็นกำรลม้ลำ้งกำรปกครอง เพรำะเป็นส่วนที่อนัตรำยมำกส ำหรบั

สงัคมไทย ตอ้งหำวิธีที่จะกลบัมำหนัหนำ้คยุกนั และถอยกนัคนละกำ้วใหไ้ด”้  

 หวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ประเมินถึงกำรเลือกตัง้ครัง้หนำ้วำ่ น่ำจะเกิดขึน้ในช่วงที่รฐับำลไดป้ระโยชนแ์ละมั่นใจวำ่จะชนะ ไม่

ว่ำจะเป็นกำรโยกยำ้ยขำ้รำชกำร งบประมำณ กำรแบ่งเขตเลือกตัง้ วนัเลือกตัง้ที่จะท ำใหค้นท ำงำนไมส่ำมำรถมำเลือกตัง้ไดส้ะดวก 

ซึง่เมื่อรฐับำลพรอ้มเมื่อไหร ่คำดวำ่คงจะยบุสภำฯ ทนัที 

 ส ำหรบัทิศทำงของพรรคกำ้วไกล “พิธำ”เช่ือมั่นวำ่นำ่จะดีขึน้ จำกกำรท ำงำนอยำ่งหนกั ลงพืน้ที่ และจำกผลโพลลต์ำ่งๆ จึง

พยำยำมที่จะสูเ้ต็มที่ในสิ่งที่ท  ำได ้สว่นสิ่งที่ควบคมุไม่ได ้ในกำรลงคะแนนแต่ละพืน้ที่ เป็นสิ่งที่ตอ้งยอมรบัควำมจริงว่ำ กฎกติกำที่

อำจเอือ้ประโยชนใ์หก้บับำงพรรค กำ้วไกลจึงตอ้งพรอ้มสู ้

“พิธำ” มั่นใจว่ำ คะแนนของพรรคจะมีมำกขึน้จำกกำรท ำงำนภำยใน ขณะที่ปัจจัยภำยนอกทัง้กำรบริหำรโควิด น ำ้ท่วม 

เศรษฐกิจ ที่ผิดพลำด นำ่จะท ำใหป้ระชำชนหิวโหยกำรเปลีย่นแปลง ซึง่เรำจะน ำเสนอตวัเองเป็นตวัแทนแหง่กำรเปลีย่นแปลงใหก้บัพี่

นอ้งประชำชน 

 สว่นขัว้ฝ่ำยคำ้นดว้ยกนัเองอย่ำงพรรคเพื่อไทย ท่ีถกูมองว่ำเป็นคู่แข่ง ท่ีตอ้งชิงฐำนเสียงเดียวกนั โดยเฉพำะกลุม่เยำวชน 

หวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ระบวุำ่ ในระบบประชำธิปไตยกำรมีกำรแขง่ขนัถือเป็นเรือ่งดี ท ำใหม้ีนโยบำยใหม่ๆ  มำกขึน้ กระตุน้ใหม้ีกำรลง

พืน้ที่มำกขึน้ ซึ่งมองวำ่ไม่มีผลเสียตรงไหน และแน่นอนวำ่ ทัง้เพื่อไทยและกำ้วไกล ต่ำงเป็นพรรคฝ่ำยคำ้นรว่มกนั ตอ้งมีเอกภำพแม้

อยูค่นละพรรคกนั จดุยืนมีเหมือน มีตำ่งกนั แตส่ำมำรถท ำงำนรว่มกนัได ้แสวงจดุรว่มเพื่อใหป้ระชำชนไดผ้ลประโยชนม์ำกที่สดุจำก

กำรท ำงำนของฝ่ำยคำ้น 

++ ยุทธศาสตร“์ก้าวไกล”เป้าหมายทะลุร้อย ++ 

ค ำประกำศของ พิธำ ลิม้เจริญรตัน ์หวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ที่จะน ำประเด็นในรำ่งรฐัธรรมนญู “ฉบบัประชำชน” ที่ถกูรฐัสภำ

โหวตคว ่ำ ไปจดัท ำเป็นนโยบำยของพรรคเพื่อใชใ้นกำรรณรงคห์ำเสยีงเลอืกตัง้ ท ำใหห้ลำยฝ่ำยจบัตำถงึยทุธศำสตรข์องพรรคที่จะน ำ

ประเด็นออ่นไหวในรำ่งรฐัธรรมนญูไปประกำศเป็นนโยบำย จะไดเ้ปรยีบในสนำมเลอืกตัง้จรงิหรอื 

 ในทำงยทุธศำสตร ์กำ้วไกลประเมินสถำนกำรณเ์รื่องนีไ้วแ้ลว้ จึงยกมำเป็นสว่นหนึ่งของแผนกำรหำเสียงเลือกตัง้ที่คำดวำ่

จะมีขึน้ในปีหนำ้  

 กำรน ำประเด็นในรำ่งรฐัธรรมนญูที่ถกูตีตกไป มำใชเ้ป็นนโยบำยหำเสียง เพื่อตอกย ำ้ภำพลกัษณแ์ละจุดยืนของพรรคกำ้ว

ไกลท่ีวำ่ พรรคคือผูน้  ำกำรเปลีย่นแปลงตวัจรงิ 

สว่นยทุธศำสตรด์ำ้นอื่นๆ กำ้วไกลไดว้ำงไวอ้ย่ำงรอบดำ้น พรอ้มทัง้ตัง้เป้ำว่ำ จะได ้ส.ส.มำกกว่ำ 100 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็น 

ส.ส.เขตไม่นอ้ยกว่ำ 80 เขต และใน 80 เขตนี ้ถือเป็น “เขตเลือกตัง้ยทุธศำสตร”์ ของพรรค ที่ไดเ้ก็บขอ้มูล สถิติทกุดำ้นแลว้ จึงมั่นใจ

วำ่มีหวงั และนำ่จะไดร้บัชยัชนะ สำมำรถปักธงได ้ 

ส ำหรบัเขตยทุธศำสตรท์ี่พรรคกำ้วไกล ปักหมดุ 80 ท่ีนั่ง ไดป้ระมวลผลจำก 4 ปัจจยั ที่จะเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบคือ 
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 1.เป็นเขตที่ผูส้มค้ร ส.ส.เคยแพผู้ส้มคัรของพรรคเพื่อไทย หรือพรรคอื่น (แต่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อไทย) ในกำรเลือกตัง้เมื่อปี 

2562 ดว้ยคะแนนหำ่งกนัไมเ่กิน 5% 

 2.เป็นพืน้ที่ที่มีคะแนนเลือกตัง้ทอ้งถ่ินของพรรคดีขึน้เรื่อยๆ จำกองคก์ำรบริหำรสว่นจงัหวดั (อบจ.) เทศบำล ถึงองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล(อบต.) 

 3.เป็นพืน้ที่ที่มีประเด็นขดัแยง้ หรือกระแสต่อตำ้นเมกะโปรเจคที่สรำ้งผลกระทบกบัสิ่งแวดลอ้ม เช่น นิคมอตุสำหกรรมจะ

นะ จ.สงขลำ หรอืพืน้ท่ีที่มีโครงกำรสรำ้งเขื่อนท่ีประชำชนไมเ่ห็นดว้ย 

 และ 4.เป็นพืน้ท่ีที่มีคนรุน่ใหมจ่ ำนวนมำก มีมหำวิทยำลยั มีชมุชนของคนรุน่ใหม ่หรอืวยัรุน่มำก 

 ส ำหรบักำรท ำแคมเปญหำเสียง นอกจำกแคมเปญระดบัชำติ หรือนโยบำยที่เป็นวำระแห่งชำติ เช่น เกษตร อตุสำหกรรม 

สำธำรณสขุ ฯลฯ แลว้ กำ้วไกลยงัมีนโยบำยเจำะพืน้ที่ หรือ “เซกเมนต”์ โดยเฉพำะในพืน้ท่ีที่มีปัญหำ มีควำมขดัแยง้ ภำยใตห้ลกัคิด

ที่วำ่ “อะไรท่ีท ำใหเ้ขำนอนไมห่ลบั เรำจะท ำใหก้ระดิ่งในใจเขำดงัขึน้” 

สว่นประเด็นรอ้น เรือ่งนโยบำยแกร้ฐัธรรมนญู กำ้วไกลจะชนูโยบำย “เลอืกกำ้วไกล ไดแ้กไ้ขรฐัธรรมนญู” 

 แนวทำงนี ้เคยมีโมเดลกำรเมืองพรรคชำติไทย ในยคุ “บรรหำร ศิลปอำชำ” ที่รณรงคเ์รื่องนี ้ในหว้งปี 2538 โดยมีคียเ์วิรด์

ส  ำคญั “ถำ้เลือกบรรหำร จะไดแ้กไ้ขรฐัธรรมนญู ไดป้ฏิรูปกำรเมือง” จนที่สดุพรรคชำติไทยควำ้ชนะเลือกตัง้ ไดจ้ดัตัง้รฐับำลเมื่อปี 

2538 สง่ผลให ้“บรรหำร” กำ้วขึน้เป็นนำยกรฐัมนตร ี 

 จำกจดุนัน้ ไดก้ลำยเป็นจดุเริม่ตน้ของรฐัธรรมนญูฉบบัปี 2540 ท่ีไดร้บักำรยอมรบัวำ่เป็นรฐัธรรมนญูที่ประชำชนมีสว่นรว่ม

มำกที่สดุ...  

 “กำ้วไกล” จึงมีควำมหวงั จะเป็นพรรคที่สรำ้งจดุเปลีย่นทำงกำรเมืองอีกครัง้ 
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