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 ข่าวประจ าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 136/2564 สายด่วน 1444 มุ่งม่ันให้บริการช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง อบต.   

ภายใต้แนวคิด “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 
2 137/2564 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท 
3 138/2564 “กกต.” ประสานความรว่มมือ “ส านักทะเบียนอ าเภอ” เปิดบริการท าบัตรประจ าตวัประชาชน 

พร้อมรับแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิในวันหยุดราชการ ในการเลือกตั้ง ส.อบต.  
และนายก อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เปิดสายด่วน 1444 ตอบข้อสงสัยเลือกตั้ง อบต.   17 
2 ทีเอ็นเอ็น 16 ออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 2564 เช็กด่วนข้อพึงระวังก่อน-วันเลือกตั้ง อะไรท าไม่ได้บ้าง 18 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เตือน 9 ข้อพึงระวัง ท าผิด กม. เลือกตั้ง อบต. 20 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ข้อพึงระวัง “เลือกตั้ง อบต.” กกต. ย้ าสิ่งที่ห้ามกระท า พบทุจริตขอให้แจ้ง 22 
5 มติชนออนไลน์ กกต. เตือน 9 ข้อพึงระวัง ท าผิดกฎหมาย โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ 24 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เตือนโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ระวังท าผิดกฎหมาย 25 
7 MGR ออนไลน์ กกต. เตือน 9 ข้อพึงระวัง ท าผิด กม. โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ 26 
8 ข่าวสดออนไลน์ ห้ามท าเด็ดขาด ! กกต. แจ้งเตือนผู้สมัคร-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. เสี่ยงติดคุก 27 
9 สยามท้องถิ่นออนไลน์ หนุนเครือข่าวเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต. 28 
10 7HD ออนไลน์ กกต. หนุน เครือข่าย "We Watch" สังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
29 

11 สยามรัฐออนไลน์ กกต. สนับสนุน "We Watch" ร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 30 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 เปิดเครื่องหมายกากบาท กาอย่างไร 

ไม่เป็น "บัตรเสีย" 
31 

13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 2564 อยากเซลฟ่ีเก็บไว้เป็นที่ระลึกท าได้ไหม ที่นี่มีค าตอบ 33 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 7HD ออนไลน์ ปธ.กกต. ลงพื้นที่ตรวจเข้มเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พ.ย.นี้ 35 
2 7HD ออนไลน์ กกต. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ 36 
3 MGR ออนไลน์ ซื้อกระจาย ! กกต. แจงเลือกตั้ง อบต. ร้องเรียนซื้อเสียงสูงสุด 37 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. ร้องเรียนซื้อเสียงสูงสุด ไต่สวนแล้ว 34 เรื่อง 38 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โค้งสุดท้าย “เลือกตั้ง อบต.” กกต. เผยมี 175 ค าร้อง-ซ้ือเสียงมากถึง 34 ส านวน 39 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ โค้งท้าย “เลือกตั้ง อบต.” กกต. เผยมี 175 ค าร้อง ซื้อเสียง 34 ส านวน 40 
7 มติชนออนไลน์ เลขา กกต. แจงเลือกตั้ง อบต. ร้องเรียนซื้อเสียงสูงสุด ไต่สวนแล้ว 34 เรื่อง 41 
8 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
ผอ.กกต. จังหวัดนราธิวาส ตรวจความพร้อมก่อนจัดการเลือกตั้ง อบต. 
ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ 

42 

9 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

จ.ประจวบฯ พร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต. 44 แห่ง ใน 406 เขตเลือกตั้ง  
วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. นี้ 

43 

10 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ประจวบฯ สั่งด่วนปลัด อบต. วังก์พง หยุดท าหน้าที่ ผอ. เลือกตั้งท้องถิ่น 44 
11 สยามรัฐออนไลน์ ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ชวน ปชช. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. วอนแจ้ง กกต. หากพบเบาะแสโกง 45 
12 สยามรัฐออนไลน์ อบต. สากอ ติวเข้มเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง นายก อบต.- ส.อบต. 46 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. เมืองคอนดุ ดักยิงผู้สมัครควนชุมแขนทะลุ แต่ฮึดสู้ยิงสวน 47 

2 มติชนออนไลน์ ส.ส. ประชาธิปัตย์ ให้รางวัล 5 หมื่นบาท ผู้แจ้งเบาะแส มือยิงผู้สมัครนายก อบต. ควนชุม 48 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : คิดยาว - คิดสั้น โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข 49 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ สภาล่มระเบิดเวลาลูกใหม่รัฐบาล 51 

3 มติชนออนไลน์ ธงความคิด จาก “กฎหมายลูก” พลังดัน การเมือง โดยธรรมชาติ 53 
4 ไทยพีบีเอสออนไลน์ The EXIT : พ้ืนที่เฝ้าระวังความรุนแรงเลือกตั้ง อบต. 55 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม 
การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เรือเอกไตรสรณ์ ผาสุข รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ  
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. หนองนาแซง 
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วนัท่ี 25 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พรอ้มคณะ ลงพืน้ที่จังหวัดนครรำชสีมำ ตรวจเยี่ยม 

กำรอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ อบต. เพื่อเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยก

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พรอ้มกับไดจ้ัดหน่วยเลือกตัง้สำธิตและฝึกปฏิบตัิ เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย  

ตำมมำตรกำรปอ้งกนัโรค COVID-19 ดว้ย โดย ประธำน กกต. ประเมินวำ่จะมีผูไ้ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ถึงกวำ่ 73% เลยทีเดียว 

 ทัง้นี ้กกต. ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้แลว้ 172 เรื่อง เป็นเรื่องเก่ียวกับทุจริตเลือกตัง้

ประมำณ 60 เรือ่ง ขณะที่ตวัเลขจำกแอปพลเิคชนัตำสบัปะรด มี 142 เรือ่ง แจง้วำ่มีกำรกระท ำทจุรติเลอืกตัง้ 

 กกต. ยังออกค ำเตือนข้อพึงระวังกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง มีทั้งที่ท  ำไม่ได้หลัง 18.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกำยน 

เช่น หำ้มจ ำหน่ำย จ่ำยแจก จัดเลีย้งสุรำทุกชนิด หำ้มหำเสียงทุกรูปแบบ ส่วนขอ้พึงระวังในวันเลือกตัง้ มีกำรหำ้มผูไ้ม่มีสิทธิ  

พยำยำมไปใชส้ทิธิลงคะแนน หำ้มท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ หำ้มน ำบตัรเลอืกตัง้ออกนอกคหูำ ห้ำมถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้ที่มีเครื่องหมำย

ลงคะแนนหรอืหำ้มแสดงใหค้นอื่นเห็น หำ้มขดัขวำงหนว่งเหน่ียวคนไปใชส้ทิธิ หำ้มจดัยำนพำหนะขนคนไปใชส้ทิธิ เป็นตน้ 

 

อำ้งองิ : https://news.ch7.com/detail/532097 

 

 

ปธ.กกต. ลงพื้นที่ตรวจเข้มเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พ.ย.นี้ 

https://news.ch7.com/detail/532097
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม 
การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกว้าว โดยมี ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ  อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. เนินกว้าว 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม 
การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) องค์การบริหารส่วนต าบลพยุหะ โดยมี ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. พยุหะ 
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รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม 
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก   
โดยมี ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลอืกตั้ง อบต. นครสวรรค์ตก 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายอาลักษณ์ เจนเสถียรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง   
นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ  ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ ด า เนินการ เลือกตั้ งประจ าหน่วยเลือกตั้ ง  ณ องค์การบริหารส่ วนต าบลสั นก าแพง อ า เภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง อบต. สันก าแพง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  บันทึกเทปรายการ 
Fact Check ส านักข่าว Spring News ประเด็น "กรณีมีข่าวปลอมว่า ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้ว" ผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting ณ ห้องท างานรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
บันทึกเทปรายการ Fact Check 

ประเด็น "กรณีมีข่าวปลอมว่า ไปเลือกตั้ง อบต. ตอ้งฉีดวัคซนีปอ้งกันโควิด-19 แล้ว" 
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     ข่าววันน้ี 
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เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น : นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย้ าเตือนให้เลือกตั้งโดยสุจริต 

และขอให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้คนดีเข้ามาบริหารท้องถิ่น  

 

 

 

 

เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธาน 

ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคุ้มครองพยานฯ โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน ชั้น 3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมพิจารณากล่ันกรองคุ้มครองพยานฯ 
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ข่าวอ้างอิง 
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เปิดสายด่วน 1444 ตอบข้อสงสัยเลือกตั้ง อบต.   

26/11/2564 10:57 

 

ส านักงานกกต. 26 พ.ย.-ส านักงานกกต.เปิดสายดว่น 1444 ให้ข้อมูลเลือกตัง้อบต. ตั้งแต่ 26 พ.ย.-5 ธ.ค. 64 พร้อมตอบ
ข้อสงสัย 08.30-20.30 น.   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตัง้(กกต.) เปิดใหบ้ริกำรสำยด่วน 1444  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหป้ร ะชำชนผูม้ีสิทธิ

เลือกตัง้ รวมถึงผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ติดต่อสอบถำมขอ้มลูกำรเลือกตัง้และข่ำวสำรต่ำง ๆ รองรบักำรเลือกตัง้สมำชิกสภำและนำยก

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล(อบต.) ที่จะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยนนี ้ตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤศจิกำยนถึงวนัท่ี 5 ธนัวำคม 2564 จะ

เปิดใหบ้รกิำรตอบขอ้ซกัถำมตัง้แตเ่วลำ 8.30 – 20.30 น. 

 ส ำหรบัในช่วงโคง้สดุทำ้ยนี ้สำยดว่น 1444 พรอ้มใหบ้รกิำรขอ้มลูขำ่วสำรท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัขัน้ตอนและ

แนวทำงปฏิบตัิงำนกำรเลือกตัง้อบต.ใหแ้ก่คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ ผูด้  ำเนินกำรเลือกตั้ง รวมถึงหน่วยงำนสนบัสนุนที่

เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติ โปรง่ใส เที่ยงธรรมและชอบดว้ยกฎหมำย 

นอกจำกนี ้ส  ำนกังำน กกต.ไดเ้พิ่มช่องทำงบรกิำรขอ้มลูขำ่วสำรตำ่งๆ  ผำ่น Facebook Fanpage พรอ้มใหค้วำมมั่นใจกำร

บรกิำร “ทกุค ำถำม มีค  ำตอบ ทกุค ำตอบ เรำติดตำมดว้ยควำมใสใ่จ” 

 สว่นกรณีที่ประชำชนตอ้งกำรทรำบขอ้มลูที่มีควำมชดัเจนเก่ียวกบัขอ้กฎหมำย ระเบียบและแนวทำงปฏิบตัิตำ่ง ๆ ที่ตอ้งให้

ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นใหข้อ้มลูส ำนกังำน กกต.จะแจง้ขอ้มลูใหท้รำบในวนัถดัไปทำงหมำยเลขโทรศพัทท์ี่แจง้ไว้ 

 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-831498 

  

https://tna.mcot.net/politics-831498
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เลือกตั้งอบต. 2564 เชก็ดว่นขอ้พึงระวังกอ่น-วนัเลอืกตั้ง อะไรท าไม่ได้บ้าง 

25 พฤศจิกำยน 2564, 13:56 น. 

 

 

 

 

 

เลือกตั้งอบต. 2564 กกต.เผยแพร่ข้อพึงระวังกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งทอ้งถิน่ ก่อนและวันเลอืกตั้งอะไรท าไม่ได้บ้าง 

วนันี ้(25พ.ย.64) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ขอใหข้อ้มลูเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำรเลือกตัง้สมำชิก

สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทั่วประเทศที่จะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 เพื่อให้

กำรเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยและเป็นไปตำมกฎหมำย ดงันี ้

ขอ้พงึระวงัสิง่ที่เคยท ำได ้หลงั 18.00 น. วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2564 ท ำไมไ่ด  ้

1. หำ้มผูใ้ดขำย จ ำหนำ่ย จ่ำยแจก หรอืจดัเลีย้งสรุำทกุชนิดในเขตเลอืกตัง้ ระหวำ่งเวลำ 18.00 น.ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้หนึง่วนั (27 

พฤศจิกำยน 2564) จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวนัเลอืกตัง้ (28 พฤศจิกำยน 2564) 

2. หำ้มผูใ้ดหำเสยีงเลอืกตัง้โดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกสด์ว้ย ไมว่ำ่จะ เป็นคณุหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรนบัตัง้แตเ่วลำ 

18.00 น. ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้หนึง่วนั (27 พฤศจิกำยน 2564) จนสิน้สดุวนัเลอืกตัง้ (24.00 น. ของวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564) 

ขอ้พงึระวงัในวนัเลอืกตัง้ 

1. หำ้มผูใ้ดซึง่รูอ้ยูแ่ลว้วำ่ตนเป็นผูไ้มม่ีสทิธิเลอืกตัง้พยำยำมออกเสยีงลงคะแนนหรอืออกเสยีงลงคะแนน 

2. หำ้มผูใ้ดจงใจกระท ำดว้ยประกำรใดๆ ใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ำรุด หรอืเสยีหำย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยีหรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ แก่บตัร

เสยีเพื่อใหเ้ป็นบตัรที่ใชไ้ด ้

3. หำ้มผูใ้ดใชบ้ตัรอื่นท่ีมิใช่บตัรเลอืกตัง้ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้เพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน 

4. หำ้มผูใ้ดน ำบตัรเลอืกตัง้ออกไปจำกที่เลอืกตัง้ เวน้แต่เป็นกำรกระท ำตำมหนำ้ที่และอ ำนำจ 

5. หำ้มผูใ้ดใชเ้ครือ่งมือหรอือปุกรณใ์ดถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้เพื่อใหเ้ห็นเครือ่งหมำยลงคะแนนในคหูำเลอืกตัง้ 

6. หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสียงลงคะแนนแลว้แสดงต่อผูอ้ื่นเพื่อใหผู้อ้ื่นทรำบว่ำตนไดล้งคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือก

ผูส้มคัรผูใ้ด 
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7. หำ้มผูใ้ดน ำบตัรเลือกตัง้ใส่ในหีบบตัรเลือกตัง้ โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบญัชีรำยช่ือผูม้ีสิทธิ

เลือกตัง้เพื่อแสดงว่ำมีผูม้ำแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตุใหม้ีบตัรเลือกตัง้

เพิ่มขึน้จำกควำมจรงิ 

8. หำ้มมิใหผู้ใ้ดกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้สำมำรถใชส้ิทธิได ้หรือขดัขวำงหรือ

หนว่งเหน่ียวมิใหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไป ณ ที่เลอืกตัง้ หรอืมิใหไ้ปถึงณ ที่เลอืกตัง้ ภำยในก ำหนดเวลำที่จะออกเสยีงลงคะแนนได ้    

9. หำ้มผูส้มัครจัดยำนพำหนะน ำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปยังที่เลือกตัง้เพื่อกำรเลือกตัง้ หรือน ำกลบัจำกที่เลือกตัง้ หรือจัดใหผู้ม้ีสิทธิ

เลอืกตัง้ไปหรอืกลบัเพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน โดยไมต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยหรอืคำ่จำ้ง 

จึงขอย ำ้เตือนใหร้ะมดัระวงัอยำ่กระท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ และหำกพบเห็นกำรทจุรติเลอืกตัง้ สำมำรถแจง้เบำะแสไดท้ำง

แอปพลิเคชนั“ตำสบัปะรด” หรือแจง้เหตไุดท้ี่หมำยเลขโทรศพัท ์0 2141 8860 , 0 2141 8579 และ 0 2141 8859 หรือศนูยบ์ริกำร

สำยดว่นเลอืกตัง้ 1444 

 

อำ้งอิง : https://www.tnnthailand.com/news/politics/97559/ 

  

https://www.tnnthailand.com/news/politics/97559/
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กกต. เตอืน 9 ขอ้พึงระวัง ท าผิดกม.เลือกตั้งอบต. 

25 พ.ย. 2564 เวลำ 15:40 น. 59 

 

กกต.ออกแนวปฎิบตัิ กอ่นหยอ่นบตัรเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย. พร้อมเตือน 9 ข้อพึงระวัง ท าผิดกฎหมายช่วงหลงั 18.00 
น.ของวนัที่ 27 พ.ย.นี ้

 

วนัที่ 25 พ.ย. 2564  ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เปิดเผยขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำรเลือกตัง้

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ทั่วประเทศที่จะมีขึน้ในวันอำทิตย์ที่ 28 

พฤศจิกำยน 2564 เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและเป็นไปตำมกฎหมำย จึงก ำหนด ขอ้พึงระวงัสิ่งที่เคยท ำได ้หลงั 

18.00 น. วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2564 ท ำไมไ่ด ้

 1. หำ้มผูใ้ดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจดัเลีย้งสรุำทกุชนิดในเขตเลือกตัง้ ระหว่ำงเวลำ 18.00 น.ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้

หนึ่งวนั (27 พฤศจิกำยน 2564) จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวนัเลือกตัง้ (28 พฤศจิกำยน 2564) 2. หำ้มผูใ้ดหำเสียงเลือกตัง้โดย

วิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัรนับตัง้แต่เวลำ 18.00 น. ของวนัก่อนวนั

เลอืกตัง้หนึง่วนั (27 พฤศจิกำยน 2564) จนสิน้สดุวนัเลอืกตัง้ (24.00 น. ของวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564) 

  สว่นขอ้พงึระวงัในวนัเลอืกตัง้ คือ 1. หำ้มผูใ้ดซึง่รูอ้ยูแ่ลว้วำ่ตนเป็นผูไ้มม่ีสทิธิเลอืกตัง้พยำยำมออกเสยีงลงคะแนนหรอืออก

เสียงลงคะแนน 2. หำ้มผูใ้ดจงใจกระท ำดว้ยประกำรใดๆ ใหบ้ตัรเลือกตัง้ช ำรุด หรือเสียหำย หรือใหเ้ป็นบตัรเสียหรือกระท ำดว้ย

ประกำรใด ๆ แก่บตัรเสียเพื่อใหเ้ป็นบตัรที่ใชไ้ด ้3. หำ้มผูใ้ดใชบ้ตัรอื่นที่มิใช่บตัรเลือกตัง้ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้

เพื่อกำรออกเสียงลงคะแนน 4. หำ้มผูใ้ดน ำบตัรเลือกตัง้ออกไปจำกที่เลือกตัง้ เวน้แต่เป็นกำรกระท ำตำมหนำ้ที่และอ ำนำจ 5. หำ้ม

ผูใ้ดใชเ้ครือ่งมือหรอือปุกรณใ์ดถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้เพื่อใหเ้ห็นเครือ่งหมำยลงคะแนนในคหูำเลอืกตัง้ 

 6. หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสยีงลงคะแนนแลว้แสดงตอ่ผูอ้ื่นเพื่อใหผู้อ้ื่นทรำบวำ่ ตนไดล้งคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่

เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด 7. หำ้มผูใ้ดน ำบตัรเลอืกตัง้ใสใ่นหีบบตัรเลอืกตัง้ โดยไมม่ีอ  ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอืกระท ำกำรใดในบญัชี

รำยช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตัง้เพื่อแสดงว่ำมีผูม้ำแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตใุหม้ี

บตัรเลือกตัง้เพิ่มขึน้จำกควำมจริง 8. หำ้มมิใหผู้ใ้ดกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้

สำมำรถใชส้ทิธิได ้หรอืขดัขวำงหรอืหนว่งเหน่ียวมิใหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไป ณ ที่เลอืกตัง้ หรอืมิใหไ้ปถึง ณ ที่เลอืกตัง้ ภำยในก ำหนดเวลำ

ที่จะออกเสยีงลงคะแนนได ้
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 9. หำ้มผูส้มคัรจดัยำนพำหนะน ำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปยงัที่เลอืกตัง้เพื่อกำรเลือกตัง้ หรือน ำกลบัจำกที่เลือกตัง้ หรือจดัใหผู้ม้ี

สทิธิเลอืกตัง้ไปหรอืกลบัเพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน โดยไมต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำย หรอืคำ่จำ้ง จึงขอย ำ้เตือนใหร้ะมดัระวงัอยำ่กระท ำผิด

กฎหมำยเลือกตัง้ และหำกพบเห็นกำรทุจริตเลือกตัง้ สำมำรถแจง้เบำะแสไดท้ำงแอปพลิเคชัน“ตำสบัปะรด” หรือแจ้งเหตุไดท้ี่

หมำยเลขโทรศพัท ์0 2141 8860 ,0 2141 8579 และ 0 2141 8859 หรอืศนูยบ์รกิำรสำยดว่นเลอืกตัง้ 1444 

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504594 

  

https://www.thansettakij.com/politics/504594
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ข้อพึงระวัง “เลือกตั้ง อบต.” กกต. ย า้สิ่งที่ห้ามกระท า พบทุจริตขอให้แจ้ง 

25 พ.ย. 2564 14:45 น. 

 

 

 

 

 

 “เลือกตั้ง อบต.” อาทิตยท์ี่ 28 พ.ย. นี้ กกต. เผยข้อพึงระวงั ย า้สิ่งทีห่้ามกระท าชว่งก่อนและวันเลอืกตั้ง หาก
พบทุจริตขอให้ชว่ยแจ้งสายดว่น 1444 หรือแอปพลิเคชนั “ตาสับปะรด” 

วนัท่ี 25 พ.ย. 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) เผยขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำรเลอืกตัง้สมำชิก

สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล หรอื เลอืกตัง้ อบต. ทั่วประเทศที่จะมีขึน้ในวนัอำทติยท์ี่ 28 พ.ย. 

2564 เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยและเป็นไปตำมกฎหมำย ดงันี ้

ข้อพึงระวังสิง่ทีท่ าไม่ได้ หลงั 18.00 น. วนัที่ 27 พ.ย. 2564  

1. หำ้มผูใ้ดขำย จ ำหนำ่ย จ่ำยแจก หรอืจดัเลีย้งสรุำทกุชนิดในเขตเลอืกตัง้ ระหวำ่งเวลำ 18.00 น. ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 1 วนั (27 

พ.ย. 2564) จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวนัเลอืกตัง้ (28 พ.ย. 2564) 

2. หำ้มผูใ้ดหำเสยีงเลอืกตัง้โดยวธีิกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย ไมว่ำ่จะเป็นคณุหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรนบัตัง้แตเ่วลำ 

18.00 น. ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 1 วนั จนสิน้สดุวนัเลอืกตัง้ (24.00 น. ของวนัท่ี 28 พ.ย. 2564) 

ข้อพึงระวังในวนัเลอืกตั้ง 

1. หำ้มผูใ้ดซึง่รูอ้ยูแ่ลว้วำ่ตนเป็นผูไ้มม่ีสทิธิเลอืกตัง้พยำยำมออกเสยีงลงคะแนนหรอืออกเสยีง 

2. หำ้มผูใ้ดจงใจกระท ำดว้ยประกำรใดๆ ใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ำรุด หรอืเสยีหำย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี หรอืกระท ำดว้ยประกำรใดๆ แก่บตัร

เสยีเพื่อใหเ้ป็นบตัรทีใ่ชไ้ด ้

3. หำ้มผูใ้ดใชบ้ตัรอื่นท่ีมิใช่บตัรเลอืกตัง้ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้เพื่อกำรออกเสยีง 

4. หำ้มผูใ้ดน ำบตัรเลอืกตัง้ออกไปจำกทีเ่ลอืกตัง้ เวน้แตเ่ป็นกำรกระท ำตำมหนำ้ที่และอ ำนำจ 

 

5. หำ้มผูใ้ดใชเ้ครือ่งมือหรอือปุกรณใ์ดถำ่ยภำพบตัรเลอืกตัง้เพื่อใหเ้ห็นเครือ่งหมำยลงคะแนนในคหูำเลอืกตัง้ 

6. หำ้มน ำบตัรเลอืกตัง้ที่ออกเสยีงลงคะแนนแลว้แสดงตอ่ผูอ้ื่นเพือ่ใหผู้อ้ื่นทรำบวำ่ตนไดล้งคะแนนเลอืกหรอืลงคะแนนไมเ่ลอืก

ผูส้มคัรผูใ้ด 
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7. หำ้มผูใ้ดน ำบตัรเลอืกตัง้ใสใ่นหีบบตัรเลอืกตัง้ โดยไมม่ีอ  ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอื กระท ำกำรใดในบญัชีรำยช่ือผูม้ีสทิธิ

เลอืกตัง้เพื่อแสดงวำ่มีผูม้ำแสดงตนเพื่อออกเสยีงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจรงิ หรอืกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตใุหม้ีบตัรเลอืกตัง้

เพิ่มขึน้จำกควำมจรงิ 

8. หำ้มมิใหผู้ใ้ดกระท ำกำรใดโดยไมม่ีอ  ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อมใิหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ สำมำรถใชส้ทิธิได ้หรอืขดัขวำงหรอื

หนว่งเหน่ียวมใิหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไป ณ ที่เลอืกตัง้ หรอืมิใหไ้ปถึง ณ ที่เลอืกตัง้ ภำยในก ำหนดเวลำที่จะออกเสยีงลงคะแนนได้ 

9. หำ้มผูส้มคัรจดัยำนพำหนะน ำผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไปยงัที่เลอืกตัง้เพื่อกำรเลอืกตัง้ หรอืน ำกลบัจำกที่เลอืกตัง้ หรอืจดัใหผู้ม้ีสิทธิ

เลอืกตัง้ไปหรอืกลบัเพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน โดยไมต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยหรอืคำ่จำ้ง 

ทัง้นี ้ขอย ำ้เตือนใหร้ะมดัระวงัอยำ่กระท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ และหำกพบเห็นกำรทุจรติเลอืกตัง้สำมำรถแจง้เบำะแสได้

ทำงแอปพลเิคชนั “ตำสบัปะรด” หรอืแจง้เหตไุดท้ี่หมำยเลขโทรศพัท ์0-2141-8860, 0-2141-8579 และ 0-2141-8859 หรอื

ศนูยบ์รกิำรสำยดว่นเลอืกตัง้ 1444. 

 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2250435 
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กกต.เตอืน 9 ข้อพึงระวัง ท าผิดกฎหมาย  

โค้งสุดท้ายเลอืกตั้งอบต.28 พ.ย.นี้ 

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 - 13:42 น. 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เปิดเผยขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำร

เลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ทั่วประเทศที่จะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 

พฤศจิกำยน 2564 เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและเป็นไปตำมกฎหมำย จึงก ำหนด ขอ้พึงระวงัสิ่งที่เคยท ำได ้หลงั 

18.00 น. วนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 ท ำไม่ได ้1. หำ้มผูใ้ดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจดัเลีย้งสรุำทกุชนิดในเขตเลอืกตัง้ ระหวำ่ง

เวลำ 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตัง้หนึ่งวนั (27 พฤศจิกำยน 2564) จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวันเลือกตัง้ (28 พฤศจิกำยน 

2564) 2. หำ้มผูใ้ดหำเสียงเลือกตัง้โดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร

นับตัง้แต่เวลำ 18.00 น. ของวันก่อนวนัเลือกตัง้หนึ่งวัน (27 พฤศจิกำยน 2564) จนสิน้สุดวันเลือกตัง้ (24.00 น. ของวันที่ 28 

พฤศจิกำยน 2564) 

 สว่นขอ้พงึระวงัในวนัเลอืกตัง้ คือ 1. หำ้มผูใ้ดซึง่รูอ้ยูแ่ลว้วำ่ตนเป็นผูไ้มม่ีสทิธิเลอืกตัง้พยำยำมออกเสยีงลงคะแนนหรอืออก

เสียงลงคะแนน 2. หำ้มผูใ้ดจงใจกระท ำดว้ยประกำรใดๆ ใหบ้ตัรเลือกตัง้ช ำรุด หรือเสียหำย หรือใหเ้ป็นบตัรเสียหรือกระท ำดว้ย

ประกำรใด ๆ แก่บตัรเสียเพื่อใหเ้ป็นบตัรที่ใชไ้ด ้3. หำ้มผูใ้ดใชบ้ตัรอื่นที่มิใช่บตัรเลือกตัง้ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้

เพื่อกำรออกเสียงลงคะแนน 4. หำ้มผูใ้ดน ำบตัรเลือกตัง้ออกไปจำกที่เลือกตัง้ เวน้แต่เป็นกำรกระท ำตำมหนำ้ที่และอ ำนำจ 5. หำ้ม

ผูใ้ดใชเ้ครือ่งมือหรอือปุกรณใ์ดถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้เพื่อใหเ้ห็นเครือ่งหมำยลงคะแนนในคหูำเลอืกตัง้ 

 6. หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสยีงลงคะแนนแลว้แสดงตอ่ผูอ้ื่นเพื่อใหผู้อ้ื่นทรำบวำ่ ตนไดล้งคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่

เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด 7. หำ้มผูใ้ดน ำบตัรเลอืกตัง้ใสใ่นหีบบตัรเลอืกตัง้ โดยไมม่ีอ  ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอืกระท ำกำรใดในบญัชี

รำยช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตัง้เพื่อแสดงว่ำมีผูม้ำแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตใุหม้ี

บตัรเลือกตัง้เพิ่มขึน้จำกควำมจริง 8. หำ้มมิใหผู้ใ้ดกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้

สำมำรถใชส้ทิธิได ้หรือขดัขวำงหรอืหนว่งเหน่ียวมิใหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไป ณ ที่เลอืกตัง้ หรอืมิใหไ้ปถึง ณ ที่เลอืกตัง้ ภำยในก ำหนดเวลำ

ที่จะออกเสียงลงคะแนนได ้9. หำ้มผูส้มคัรจัดยำนพำหนะน ำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปยงัที่เลือกตัง้เพื่อกำรเลือกตัง้ หรือน ำกลบัจำกที่

เลือกตัง้ หรือจดัใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปหรือกลบัเพื่อกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำย หรือค่ำจำ้ง จึงขอย ำ้เตือนให้

ระมดัระวงัอยำ่กระท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ และหำกพบเห็นกำรทจุรติเลอืกตัง้ สำมำรถแจง้เบำะแสไดท้ำงแอปพลเิคชนั“ตำสบัปะรด” 

หรอืแจง้เหตไุดท้ี่หมำยเลขโทรศพัท ์0 2141 8860 ,0 2141 8579 และ 0 2141 8859 หรอืศนูยบ์รกิำรสำยดว่นเลอืกตัง้ 1444 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3057908 
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เตือนโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ระวังท าผิดกฎหมาย 

25/11/2564 16:47 

 

ส านักงาน กกต. 25 พ.ย. – กกต.เตือนระวังท าผิดกฎหมาย โค้งสุดท้ายเลอืกตั้ง อบต.28 พ.ย.นี้ งดจ าหน่ายจ่ายแจกสุรา 
– จัดเลีย้งก่อนวนัเลอืกตั้ง 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เผยแพรเ่อกสำรขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำและนำยก

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทั่วประเทศ(อบต.) ที่จะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำม

เรียบรอ้ยและเป็นไปตำมกฎหมำย จึงก ำหนดขอ้พงึระวงัสิ่งที่เคยท ำไดห้ลงั 18.00 น.วนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 ท ำไม่ได ้คือ หำ้ม

ผูใ้ดขำย จ ำหนำ่ย จ่ำยแจก หรือจดัเลีย้งสรุำทกุชนิดในเขตเลอืกตัง้ ระหวำ่งเวลำ 18.00 น.ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้หนึง่วนั (27 พ.ย.) 

จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวนัเลอืกตัง้ (28 พ.ย.) หำ้มผูใ้ดหำเสยีงเลอืกตัง้โดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกสด์ว้ย ไมว่ำ่จะ

เป็นคณุหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรนบัตัง้แตเ่วลำ 18.00 น. ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้หนึง่วนั (27 พ.ย.) จนสิน้สดุวนัเลอืกตัง้ คือ 24.00 น. 

ของวนัท่ี 28 พฤศจิกำยนนี ้

 สว่นขอ้พึงระวงัในวนัเลือกตัง้ คือ หำ้มผูใ้ดซึ่งรูอ้ยู่แลว้ว่ำตนเป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตัง้พยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรือออก

เสยีงลงคะแนน หำ้มจงใจกระท ำดว้ยประกำรใดๆ ใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ำรุด หรอืเสยีหำย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยีหรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ 

แก่บตัรเสียเพื่อใหเ้ป็นบตัรที่ใชไ้ด ้หำ้มใชบ้ตัรอื่นที่มิใช่บตัรเลือกตัง้ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้เพื่อกำรออกเสี ยง

ลงคะแนน หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ออกไปจำกที่เลือกตัง้ เวน้แต่เป็นกำรกระท ำตำมหนำ้ที่และอ ำนำจ หำ้มใชเ้ครื่องมือหรืออปุกรณใ์ด

ถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้ เพื่อใหเ้ห็นเครือ่งหมำยลงคะแนนในคหูำเลอืกตัง้ 

 หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสียงลงคะแนนแลว้แสดงต่อผูอ้ื่น เพื่อใหผู้อ้ื่นทรำบวำ่ไดล้งคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลอืก

ผูส้มคัรผูใ้ด หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ใสใ่นหีบบตัรเลือกตัง้ โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบญัชีรำยช่ือผูม้ี

สทิธิเลอืกตัง้ เพื่อแสดงวำ่มีผูม้ำแสดงตนเพื่อออกเสยีงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจรงิ หรอืกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตใุหม้ีบตัรเลอืกตัง้

เพิ่มขึน้จำกควำมจริง หำ้มมิกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้สำมำรถใชส้ิทธิได ้หรือ

ขดัขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปที่เลือกตัง้ หรือมิใหไ้ปถึงที่เลือกตัง้ ภำยในก ำหนดเวลำที่จะออกเสียงลงคะแนนได้  

หำ้มผูส้มคัรจดัยำนพำหนะน ำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปยงัที่เลือกตัง้เพื่อกำรเลือกตัง้ หรือน ำกลบัจำกที่เลือกตัง้ หรือจดัใหผู้ม้ีสิทธิเลอืกตัง้

ไปหรือกลบัเพื่อกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำย หรือค่ำจ้ำง กกต.จึงขอย ำ้เตือนใหร้ะมดัระวังอย่ำกระท ำผิด

กฎหมำยเลอืกตัง้  

อำ้งองิ : https://tna.mcot.net/latest-news-831099 
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กกต.เตอืน 9 ข้อพึงระวัง ท าผิด กม.  

โค้งสุดท้ายเลอืกตั้ง อบต.28 พ.ย.นี้ 

25 พ.ย. 2564 16:05    

กกต.เตอืนระวังท าผิดกฎหมาย โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ งดจ าหน่ายจ่ายแจกสุรา-จัดเลีย้งก่อนวนัเลือกตั้ง 

 วนันี ้(25 พ.ย.) ส ำนกังำน กกต. เผยขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลทั่วประเทศ ที่จะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.นี ้เพื่อใหก้ำรเลือกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและเป็นไปตำมกฎหมำย จึง

ก ำหนดขอ้พึงระวงัสิ่งที่เคยท ำไดห้ลงั 18.00 น. วนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 ท ำไม่ได ้คือ หำ้มผูใ้ดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจดั

เลีย้งสรุำทุกชนิดในเขตเลือกตัง้ ระหว่ำงเวลำ 18.00 น.ของวนัก่อนวนัเลือกตัง้หนึ่งวนั (27 พ.ย.) จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวนั

เลือกตัง้ (28 พ.ย.) หำ้มผูใ้ดหำเสียงเลือกตัง้โดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่

ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลำ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (27 พ.ย.) จนสิน้สุดวันเลือกตั้ง คือ 24.00 น. ของวันที่ 28 

พฤศจิกำยน 

 สว่นขอ้พึงระวงัในวนัเลือกตัง้ คือ หำ้มผูใ้ดซึ่งรูอ้ยู่แลว้ว่ำตนเป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตัง้พยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรือออก

เสยีงลงคะแนน หำ้มจงใจกระท ำดว้ยประกำรใดๆ ใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ำรุด หรอืเสยีหำย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยีหรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ 

แก่บตัรเสียเพื่อใหเ้ป็นบตัรที่ใชไ้ด ้หำ้มใชบ้ตัรอื่นที่มิใช่บตัรเลือกตัง้ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้เพื่อกำรออกเสียง

ลงคะแนน หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ออกไปจำกที่เลือกตัง้ เวน้แต่เป็นกำรกระท ำตำมหนำ้ที่และอ ำนำจ หำ้มใชเ้ครื่องมือหรืออปุกรณใ์ด

ถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้ เพื่อใหเ้ห็นเครื่องหมำยลงคะแนนในคหูำเลอืกตัง้ 

 หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสียงลงคะแนนแลว้แสดงต่อผูอ้ื่น เพื่อใหผู้อ้ื่นทรำบวำ่ไดล้งคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลอืก

ผูส้มคัรผูใ้ด หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ใสใ่นหีบบตัรเลือกตัง้ โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบญัชีรำยช่ื อผูม้ี

สทิธิเลอืกตัง้ เพื่อแสดงวำ่มีผูม้ำแสดงตนเพื่อออกเสยีงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจรงิ หรอืกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตใุหม้ีบตัรเลอืกตัง้

เพิ่มขึน้จำกควำมจริง หำ้มมิกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้สำมำรถใชส้ิทธิได ้หรือ

ขดัขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปที่เลือกตัง้ หรือมิใหไ้ปถึงที่เลือกตัง้ ภำยในก ำหนดเวลำที่จะออกเสียงลงคะแนนได ้

หำ้มผูส้มคัรจดัยำนพำหนะน ำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปยงัที่เลือกตัง้เพื่อกำรเลือกตัง้ หรือน ำกลบัจำกที่เลือกตัง้ หรือจดัใหผู้ม้ีสิทธิ เลอืกตัง้

ไป หรือกลบัเพื่อกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำย หรือค่ำจำ้ง กกต.จึงขอย ำ้เตือนใหร้ะมดัระวงัอย่ำกระท ำผิด

กฎหมำยเลอืกตัง้ 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9640000117018 
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ห้ามท าเดด็ขาด! กกต. แจ้งเตอืนผู้สมัคร-ผู้มีสทิธิเลอืกตั้งอบต. เสี่ยงตดิคุก 

25 พ.ย. 2564 - 14:31 น. 
 
 
 
 

กกต. แจ้งเตือนผู้สมัคร-ผู้มีสทิธิเลอืกตั้งอบต. ห้ามท าเด็ดขาด ทั้งกอ่นและวนัเลอืกตั้ง เสี่ยงผิดกฎหมาย มีโทษทัง้จ าคุก
และปรับ 

 

เมื่อวนัท่ี 25 พ.ย.2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้(กกต.) เผยแพรถ่ึงแนวทำงปฏิบตัิ และขอ้พงึระวงักำรกระท ำ
ควำมผิดกฎหมำยในกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) และนำยก อบต. ทั่วประเทศ ในวนัท่ี 28 พ.ย.นี ้ไดแ้ก่ 
 

 1.ในเวลำ 18.00 น. ของวนัที่ 27 พ.ย.2564 หำ้มผูใ้ดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจัดเลีย้งสรุำทุกชนิดในเขตเลือกตัง้ 
จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวนัเลอืกตัง้วนัท่ี 28 พ.ย.64 หำกฝ่ำฝืน ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรอืปรบัไมเ่กิน 10,000 บำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

  

2.หำ้มหำเสียงเลือกตัง้โดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย ไม่ว่ำจะเป็นคณุหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัรนบัตัง้แต่เวลำ 
18.00 น. ของวนัท่ี 27 พ.ย. จนสิน้สดุวนัเลอืกตัง้ เวลำ 24.00 น. ของวนัท่ี 28 พ.ย. 
ส่วนในวันเลือกตั้ง ควรระวังการกระท าดังนี้ เพราะจะมีโทษทั้งจ าและปรับ 

1.หำ้มผูใ้ดซึง่รูอ้ยูแ่ลว้วำ่ตนเป็นผูไ้มม่ีสทิธิเลอืกตัง้พยำยำมออกเสยีงลงคะแนน 

2.หำ้มผูใ้ดจงใจกระท ำใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ำรุด หรอืเสยีหำย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี 

3.หำ้มใชบ้ตัรอื่นท่ีมีใช่บตัรเลอืกตัง้ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้น ำมำออกเสยีงลงคะแนน 

4.หำ้มน ำบตัรเลอืกตัง้ออกไปจำกที่เลอืกตัง้ เวน้แต่เป็นกำรกระท ำตำมหนำ้ที่ 
5.หำ้มใชเ้ครือ่งมือหรอือปุกรณใ์ดถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้ในคหูำเลอืกตัง้ ท่ีจะท ำใหเ้ห็นเครือ่งหมำยในช่องลงคะแนน 

6.หำ้มน ำบตัรเลอืกตัง้ที่ออกเสยีงลงคะแนนแลว้แสดงใหค้นอื่นเห็น 

7.หำ้มน ำบตัรเลอืกตัง้ใสใ่นหีบบตัรเสอืกตัง้ โดยไมม่ีอ  ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอื กระท ำกำรใดในบญัชีรำยช่ือผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 

8.หำ้มมิใหก้ระท ำที่ขดัขวำงหรอืหนว่งเหน่ียวมิใหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไป 

9.หำ้มผูส้มคัรจดัยำนพำหนะรบัสง่ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไปยงัที่เลอืกตัง้เพื่อกำรเลอืกตัง้ 

 

นอกจำกนี ้หำกผูใ้ดเลน่หรอืจดัใหม้ีกำรเลน่กำรพนนัขนัตอ่ใดๆ เก่ียวกบัผลกำรเลอืกตัง้ ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุตัง้แต ่1 ปี ถงึ 
5 ปี หรอืปรบัตัง้แต ่20,000 ถึง 100,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลอืกตัง้ของผูเ้ลน่มีก ำหนด 10 ปี และ
เพิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูจ้ดั ใหม้ีกำรเลน่ 

 ถำ้เป็นกำรกระท ำของผูส้มคัร ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุตัง้แต ่1 ปีถึง 10 ปี หรอืปรบัตัง้แต ่20,000 บำทถึง 200,000 บำท หรอื
ทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิสมคัร รบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรผูน้ัน้ 

 

อำ้งองิ : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6750688 
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หนุนเครือข่าวเยาวชนสังเกตการณเ์ลือกตั้ง อบต. 

 25 พฤศจิกำยน 2021  chai 

 

กรุงเทพฯ..ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ไดร้บักำรประสำนจำกเครือขำ่ยเยำวชนสงัเกตกำรณ์

กำรเลือกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) เป็นองคก์รเอกชนที่ไดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ มีควำม

ประสงคจ์ะด ำเนินกำรติดตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 โดยมีอำสำสมคัรเยำวชนรว่มติดตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้โดยรอบหน่วยเลือกตัง้ในพืน้ท่ี

ทั่วประเทศ ตัง้แตก่ำรเปิดหนว่ยเลอืกตัง้จนสิน้สดุกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้ 

ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระชำชนเขำ้มำมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง 

ในกำรเสริมสรำ้งกำรเลือกตัง้ที่สจุริตและเที่ยงธรรม ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั องคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน และสว่นงำนที่เก่ียวขอ้งไดเ้ตรียมควำมพรอ้มใหก้ำรสนบัสนนุและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัเครือขำ่ยเยำวชนสงัเกตกำรณ์

กำรเลือกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ไดร้่วมสงัเกตกำรณ ์กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยก

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในครัง้นีด้ว้ย 

 

อำ้งอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/27537/ 
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กกต. หนุน เครือข่าย "We Watch" สังเกตการณเ์ลือกตัง้ อบต. 28 พ.ย.นี้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

วนัท่ี 25 พ.ย. 2564 

 

 

 

(  25 พ.ย.)  ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เผยว่ำ ไดร้บักำรประสำนจำกเครือข่ำยเยำวชนสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้เพื่อ

ประชำธิปไตย (We Watch)  ซึง่เป็นองคก์รเอกชนที่ไดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำน  กกต. มีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำรติดตำมและ

สงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน

นี ้  

 โดยมีอำสำสมคัรเยำวชนรว่มติดตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้โดยรอบหน่วยเลือกตัง้  ในพืน้ที่ทั่วประเทศ   ตั้งแตก่ำร

เปิดหนว่ยเลอืกตัง้จนสิน้สดุกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้  เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระชำชนเขำ้มำมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง  ใน

กำรเสรมิสรำ้งกำรเลอืกตัง้ที่สจุรติและเที่ยงธรรม  

 ส ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดั องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และสว่นงำนที่เก่ียวขอ้งไดเ้ตรียมควำมพรอ้มใหก้ำรสนบัสนนุและ

อ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับเครือข่ำยเยำวชนสงัเกตกำรณ์กำรเลือกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ไดร้่วมสงัเกตกำรณก์ำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในครัง้นีด้ว้ย 

 

อำ้งอิง : https://news.ch7.com/detail/532076 
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กกต. สนับสนุน "We Watch" ร่วมสังเกตการณเ์ลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 

 25 พฤศจิกำยน 2564 12:44 น.   

 

 

 

 

วนัท่ี 25 พ.ย.64 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) แจง้วำ่ ไดร้บักำรประสำนจำกเครอืขำ่ยเยำวชนสังเกตกำรณ์

กำรเลอืกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ซึง่เป็นองคก์รเอกชนท่ีไดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำน กกต. มีควำมประสงคจ์ะ

ด ำเนินกำรตดิตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) 

ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน โดยมีอำสำสมคัรเยำวชนรว่มตดิตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลอืกตัง้โดยรอบหนว่ยเลอืกตัง้ในพืน้ท่ีทั่ว

ประเทศ ตัง้แตก่ำรเปิดหนว่ยเลอืกตัง้จนสิน้สดุกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้ 

 ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระชำชนเขำ้มำมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง ในกำรเสรมิสรำ้งกำรเลอืกตัง้ที่สจุรติ

และเที่ยงธรรม ส ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดั องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และสว่นงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มใหก้ำรสนบัสนนุ

และอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัเครอืขำ่ยเยำวชนสงัเกตกำรณก์ำรเลอืกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ไดร้ว่มสงัเกตกำรณก์ำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในครัง้นีด้ว้ย 

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/300574 

  

https://siamrath.co.th/n/300574
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"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 เปิดเคร่ืองหมายกากบาท กาอยา่งไรไม่เป็น "บัตรเสีย" 

25 พ.ย. 2564 เวลำ 16:00 น.5.4k 

 

 

 

 

เปิดภาพบัตร "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 ก าหนด "บัตร" 2 สีใช้อย่างไร พร้อมเผยตัวอย่าง"เคร่ืองหมายกากบาท" เข้า
คูหา กาอยา่งไรไม่เป็น "บัตรเสีย" 

 วันอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.2564 เวลำ 08.00-17.00 น. เป็นวัน "เลือกตัง้ อบต." โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 

(กกต.) ไดก้ ำหนด "บตัรเลอืกตัง้" ของนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

โดยมีบัตรเลือกตั้ง 2 รูปแบบแบ่งเป็น 

1.บตัรเลอืกนำยก อบต.เป็น "บตัรสแีดง" โดยมีพืน้บตัรสแีดงออ่น 

2.บตัรเลอืกสมำชิกสภำ อบต. จะเป็น "บตัรสนี ำ้เงิน" โดยพืน้บตัรเป็นสนี ำ้เงินออ่น 

การเลือกตั้ง อบต.คร้ังนี้ เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหาจะได้รับบัตร 2 ใบแบ่งเป็น ดังนี้ 

1.บตัรเลอืก "นำยก อบต." ซึง่ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ท ำเครือ่งหมำยกำกบำท X ภำยใน "ช่องท ำเครือ่งหมำย" ที่มีหมำยเลข "นำยก อบต." ไม่

เกินหนึง่หมำยเลข 

 2.บตัรเลอืกตัง้สมำชิกสภำ อบต.ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ท ำเครือ่งหมำยกำกบำท X ภำยใน "ช่องท ำเครือ่งหมำย" ไมเ่กินจ ำนวนสมำชิกที่แต่

ละเขตนัน้พงึมี  

ส่วนกรณีผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ ไม่ประสงคล์งคะแนนเลือกตัง้ผูส้มัครผูใ้ดใหท้ ำเครื่องหมำย X ใน "ช่องไม่เลือกผูส้มัครใด" 

ดำ้นลำ่งของบตัรเลอืกตัง้ (ตำมภำพ) 

 ส ำหรบัสิ่งที่ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ อบต.จะตอ้งรบัทรำบเก่ียวกบั วิธีลงคะแนนออกเสียงกำรเลือกตัง้ วนัที่ 28 พ.ย.2564 โดยมี

ลกัษณะ"บตัรดี" และลกัษณะ "บตัรเสยี" (ตำมภำพ)  

อยำ่งไรก็ตำม ในขอ้บงัคบัใน "พ.ร.บ.กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562" 

ก ำหนดขอ้หำ้มกระท ำควำมผิดตอ่เก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ ท่ีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ตอ้งพงึระวงั ประกอบดว้ย 
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 1.หำ้มผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ผูใ้ด ใชบ้ตัรอื่นที่มิใช่บตัรเลือกตัง้ที่ไดร้บัจำกเจำ้พนกังำน มีโทษจ ำคกุ ไม่เกิน 1-10 ปี ปรบัตัง้แต่ 

20,000 - 200,000 บำท และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ 20 ปี 

 2.หำ้มมิใหน้ ำบตัรเลอืกตัง้ออกไปจำกที่เลอืกตัง้ มีโทษจ ำคกุ ไมเ่กิน 1-5 ปี ปรบัตัง้แต ่20,000 - 100,000 บำท หรอืทัง้จ ำ

ทัง้ปรบัและใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ 10 ปี 

 3.หำ้มมิใหผู้ใ้ดจงใจท ำเครื่องหมำยเพื่อเป็นที่สงัเกตโดยวิธีใดไวท้ี่บัตรเลือกตัง้ มีโทษจ ำคุก ไม่เกิน 1-5 ปี ปรบัตัง้แต่ 

20,000 - 100,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ 10 ปี 

 4.หำ้มมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ใชเ้ครื่องมือ หรืออปุกรณใ์ดถ่ำยภำพบตัรเลือกตัง้ที่ไดล้งคะแนนเลือกตัง้แลว้ มีโทษจ ำคกุ ไม่

เกิน 1 ปี ปรบัไมเ่กิน 20,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 5.หำ้มมิใหผู้ใ้ดน ำบตัรเลือกตัง้ใส่หีบเลือกตัง้โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดใหม้ีบตัรเลือกตัง้

เพิ่มขึน้จำกควำมจริง มีโทษจ ำคกุ ไม่เกิน 1-5 ปี ปรบัตัง้แต ่20,000 - 100,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิ

เลอืกตัง้ 10 ปี 

 6.หำ้มมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้น ำบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสียงลงคะแนนแลว้ แสดงต่อผูอ้ื่น เพื่อใหผู้อ้ื่นทรำบว่ำ ตนไดล้งคะแนน

เลอืกหรอืลงคะแนนไมเ่ลอืกผูส้มคัรใด มีโทษจ ำคกุ ไมเ่กิน 1 ปี ปรบัไมเ่กิน 20,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 7.ผูใ้ดจงใจกระท ำใหบ้ตัรเลือกตัง้ช ำรุด เสียหำย ท ำใหเ้ป็นบตัรเสีย หรือท ำใหบ้ตัรเสียเป็นบตัรที่ใชไ้ด ้มีโทษจ ำคกุ ไม่เกิน 

5 ปี ปรบัไมเ่กิน 1 แสนบำท และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ 10 ปี 

 

อำ้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/news/973927 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/973927
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เลือกตั้งอบต. 2564 อยากเซลฟ่ีเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกท าได้ไหม ที่น่ีมีค าตอบ 

26 พ.ย. 2564 เวลำ 0:13 น. 48 

 

 

 

 

เลือกตั้งอบต. 2564 เตือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-ผู้สมัคร อบต. พึงระวังท าผิดกฎหมาย กกต. ตอบ คนรุุ่นใหม่อยากถา่ยภาพ
บัตรเลือกตั้งเก็บไว้เป็นที่ระลึกท าได้หรือไม่ เช็คเลย 

 กำรเลอืกตัง้องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) และสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (สมำชิก ส.อบต.) จ ำนวน 5.3 พนั

แหง่ทั่วประเทศในรอบ 8 ปีที่ก ำลงัจะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00- 17.00 น.นี ้

 เมื่อลองเทียบเคียงขอ้มูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเทศบำลและ

นำยกเทศมนตร ีเมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 มีนำคม 2564 มีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ทัง้สิน้ 19,196,850 คน 

 ในจ ำนวนนีม้ีอยูไ่มน่อ้ยที่เป็นคนรุน่ใหม่ที่เดินทำงออกไปใชส้ิทธิเลอืกตัง้เป็นครัง้แรก แลว้อำจนกึอยำกถ่ำยภำพเก็บไวเ้ป็น

ที่ระลกึในกำรออกไปใชส้ิทธิเลืกตัง้ เนื่องจำกประเทศไทยห่ำงหำยจำกกำรเลือกตัง้ อบต.มำนำน แต่ทรำบกนัหรือไม่ว่ำ กำรกระท ำ

ดงักลำ่วอำจเขำ้ขำ่ยกระท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ มีโทษทัง้จ ำทัง้ปรบัได ้   

 ขอ้มลูลำ่สดุ กกต.ไดเ้ผยแพรแ่นวทำงปฏิบตัิ และขอ้พึงระวงักำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยในกำรเลือกตัง้นำยก อบต.และ

นำยก อบต.ทั่วประเทศในวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้โดยขอ้พงึระวงัในวนัเลอืกตัง้ อบต. 2564 ดงัเช่น  

 หำ้มใชบ้ตัรอื่นท่ีมิใช่บตัรเลอืกตัง้ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้น ำมำออกเสยีงลงคะแนน ผูใ้ดฝ่ำฝืนตอ้งระวำง

โทษจ ำคกุตัง้แต ่1-10 ปี หรอื ปรบัตัง้แต ่20,000- 200,000 บำท หรอื ทัง้จ ำทัง้ปรบัและใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ 20 ปี  

 หำ้มใชเ้ครือ่งมือหรอือปุกรณใ์ดถำ่ยภำพบตัรเลอืกตัง้ในคหูำเลอืกตัง้ที่จะท ำใหเ้ห็นเครือ่งหมำยในช่องลงคะแนน ผูใ้ดฝ่ำฝืน

ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กิน 1 ปี หรอืปรบัไมเ่กิน 20,000 บำท หรอื ทัง้จ ำทัง้ปรบั  

 หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสียงลงคะแนนแลว้แสดงใหค้นอื่นเห็น ผูใ้ดฝ่ำฝืนตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรบั ไม่

เกิน 20,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

หำ้มน ำบตัรเลือกตัง้ใส่หีบบตัรเลือกตัง้โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือ กระท ำกำรใดในบญัชีรำยช่ือผูม้ีสิทธิ

เลือกตัง้ ผูใ้ดฝ่ำฝืนระวำงโทษจ ำคกุตัง้แต่ 1-10 ปี หรือปรบัตัง้แต่ 20,000-200,000 บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอน

สทิธิเลอืกตัง้ 20 ปี  
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รวมถึงหำ้มมิใหก้ระท ำกำรขดัขวำงหรอืหนว่งเหน่ียวมิใหผู้ม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไป, หำ้มผูใ้ดซึง่รูอ้ยูแ่ลว้วำ่ ตนเป็นผูไ้มม่ีสทิธิเลอืก

ตัง้แตพ่ยำยำมลงคะแนนเสยีง, หำ้มผูใ้ดจงใจกระท ำใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ำรุด หรอืเสยีหำย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี และหำ้มน ำบตัรเลอืกตัง้

ออกไปจำกที่เลอืกตัง้ เวน้แตเ่ป็นกำรกระท ำตำมหนำ้ที่ เป็นตน้  

 นอกจำกนีก้ฎหมำยยงั หำ้มผูใ้ดขำย จ ำหนำ่ย จ่ำยแจก หรอืจดัเลีย้งสรุำทกุชนิดในเขตเลอืกตัง้ ระหวำ่งเวลำ 18.00 น.ของ

วนัก่อนวนัเลือกตัง้หนึ่งวนั (27 พฤศจิกำยน 2564) จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวนัเลือกตัง้ (28 พฤศจิกำยน 2564) หำกฝ่ำฝืน ตอ้ง

ระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรอืปรบัไมเ่กิน 10,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 ทัง้ยงัหำ้มหำเสียงเลือกตัง้โดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร

นับตัง้แต่เวลำ 18.00 น. ของวันก่อนวนัเลือกตัง้หนึ่งวัน (27 พฤศจิกำยน 2564) จนสิน้สุดวันเลือกตัง้ (24.00 น. ของวันที่ 28 

พฤศจิกำยน 2564) 

 และหำ้มผูส้มคัรจดัยำนพำหนะน ำผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไปยงัที่เลอืกตัง้เพื่อกำรเลอืกตัง้ หรอืน ำกลบัจำกที่เลอืกตัง้ หรอืจดัใหผู้ม้ี

สทิธิเลอืกตัง้ไปหรอืกลบัเพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน โดยไมต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำย หรอืคำ่จำ้ง 

 นอกจำกนี ้หำกผูใ้ดเลน่หรอืจดัใหม้ีกำรเลน่กำรพนนัขนัตอ่ใด ๆ เก่ียวกบัผลกำรเลอืกตัง้ ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุตัง้แต ่1 ปี ถงึ 

5 ปี หรือปรบัตัง้แต่ 20,000 ถึง 100,000 บำท หรือทัง้จ ำทั้งปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผูเ้ลน่มีก ำหนด 10 ปี และ

เพิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูจ้ดั ใหม้ีกำรเลน่ 

 ถำ้เป็นกำรกระท ำของผูส้มคัร ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุตัง้แต ่1 ปีถึง 10 ปี หรือปรบัตัง้แต่ 20,000 บำทถึง 200,000 บำท หรือ

ทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิสมคัร รบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรผูน้ัน้ 

 ทัง้นี ้หำกพบเห็นกำรทุจริตเลือกตัง้ สำมำรถแจง้เบำะแสไดท้ำงแอปพลิเคชัน "ตำสบัปะรด" หรือแจง้เหตุไดท้ี่หมำยเลข

โทรศพัท ์0 2141 8860 ,0 2141 8579 และ 0 2141 8859 หรอืศนูยบ์รกิำรสำยดว่นเลอืกตัง้ 1444 

 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504604 
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ปธ.กกต.ลงพืน้ที่ตรวจเข้มเลอืกตั้ง อบต. วันที่ 28 พ.ย.นี ้

วนัท่ี 25 พ.ย. 2564 

 

 

 

วนันี ้นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ หรือ กกต. พรอ้มคณะ ลงพืน้ที่จังหวดันครรำชสีมำ ตรวจ

เยี่ยมกำรอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ อบต. เพื่อเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเลือกตัง้นำยก และสมำชิกองคก์ำรบริหำร

สว่นต ำบล 

 พรอ้มกับไดจ้ัดหน่วยเลือกตัง้สำธิตและฝึกปฏิบตัิ เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยตำมมำตรกำร

ปอ้งกนัโรค COVID-19 ดว้ย โดยประธำน กกต.ประเมินวำ่จะมีผูไ้ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ถึงกวำ่ 73% เลยทีเดียว 

 ทัง้นี ้กกต.ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้แลว้ 172 เรื่อง เป็นเรื่องเก่ียวกับทุจริตเลือกตัง้

ประมำณ 60 เรือ่ง ขณะที่ตวัเลขจำกแอปพลเิคชนัตำสบัปะรด มี 142 เรือ่ง แจง้วำ่มีกำรกระท ำทจุรติเลอืกตัง้ 

 กกต.ยงัออกค ำเตือนขอ้พึงระวงักระท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้มีทัง้ที่ท  ำไม่ไดห้ลงั 18.00 น. วนัที่ 27 พฤศจิกำยน เช่น หำ้ม

จ ำหนำ่ย จ่ำยแจก จดัเลีย้งสรุำทกุชนิด หำ้มหำเสยีงทกุรูปแบบ สว่นขอ้พงึระวงัในวนัเลอืกตัง้ มีกำรหำ้มผูไ้มม่ีสทิธิพยำยำมไปใชส้ทิธิ

ลงคะแนน หำ้มท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ หำ้มน ำบตัรเลอืกตัง้ออกนอกคหูำ หำ้มถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้ที่มีเครือ่งหมำยลงคะแนนหรอืหำ้ม

แสดงใหค้นอื่นเห็น หำ้มขดัขวำงหนว่งเหน่ียวคนไปใชส้ทิธิ หำ้มจดัยำนพำหนะขนคนไปใชส้ทิธิเป็นตน้ 

 

อำ้งองิ : https://news.ch7.com/detail/532097 
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กกต. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี ้

วนัท่ี 25 พ.ย. 2564 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ หรอื กกต. รว่มกบันกัศกึษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู รุน่

ที่ 11 และ อปท.นิวสโ์พล ไดส้  ำรวจกำรรบัรูถ้ึงกำรเลอืกตัง้ภำยใตห้ว้ขอ้ "ถำมใจคนทอ้งถ่ินใชส้ทิธิเลอืกตัง้ อบต." จำกผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 

42 จังหวัด 1,500 คน พบว่ำรอ้ยละ 73.5 พรอ้มออกไปใช้สิทธิ เพรำะได้รับทรำบจำกป้ำยประชำสัมพันธ์เชิญชวนและกำร

ประชำสมัพนัธข์องผูส้มคัร รวมถึงหอกระจำยขำ่วประจ ำหมู่บำ้น แต่ประชำชนยงักงัวลเรื่องกำรแพรร่ะบำดโรคโควิด -19 สว่นปัจจยั

ของกำรเลอืกครัง้นี ้มองถึงนโยบำยของผูล้งสมคัรมำกที่สดุ 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ หรือ กกต. ขอควำมรว่มมือประชำชนแจง้เหตทุจุริตเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้นำยก อบต.

และสมำชิกสภำ อบต. ทัง้โครงกำร "ตำสบัปะรด" สำยด่วนโทร. 1444 แลว้ ยงัแจง้ผ่ำนเว็บไซต ์กกต. ซึ่งข้อมลูผูแ้จง้จะถกูเก็บไวเ้ป็น

ควำมลบั ทัง้นี ้กกต. ยงัจดัชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกบักำรเลือกตัง้นำยก อบต.และสมำชิก

สภำ อบต.ท่ีจะท ำหนำ้ที่ไปจนถึงวนัเลอืกตัง้ 

 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. ตรวจควำมพรอ้มกำรเลือกตัง้ในเขตพืน้ที่ จังหวดันครรำชสีมำ และกำรอบรม

กรรมกำรประจ ำหนว่ยก่อนเลอืกตัง้ 28 พฤศจิกำยนนี ้

 

อำ้งองิ : https://news.ch7.com/detail/532061 
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ซือ้กระจาย! กกต.แจงเลือกตั้ง อบต.ร้องเรียนซือ้เสียงสูงสุด 

25 พ.ย. 2564 12:48    

 

 

 

 

 

เลขาฯ กกต. เผย สถติิเลือกตัง้ อบต.ถกูร้องเรียนซือ้เสียงสงูสุด ไตส่วนแล้ว 34 เร่ือง กกต.เตือนอยา่เลือกคนที่ซือ้เสียง 
เพราะอาจจะเข้ามาแล้วทุจริต 

 วนันี ้(25 พ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำร กกต. เปิดเผยถึงสถิติเรือ่งรอ้งเรยีนที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ว่ำ ขณะนีม้ีค  ำรอ้งที่เก่ียวขอ้งกับกำรเลือกตัง้ อบต. แลว้ 

จ ำนวน 175 ค ำรอ้ง ในจ ำนวนนีม้ีเรื่องที่เป็นส ำนวนและอยู่ระหว่ำงกำรไต่สวน จ ำนวน 74 ส ำนวน ซึ่งค ำรอ้งที่มำกที่สดุเป็นเรื่องที่

เก่ียวกับกำรซือ้เสียง โดยเริ่มมีกำรรอ้งเรียนและเป็นส ำนวนที่อยู่ระหว่ำงไต่สวนแลว้ 34 ส ำนวน ดงันัน้ ฝำกเตือนไปยงัผูส้มคัรรบั

เลอืกตัง้สมำชิก อบต. และผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ นำยก อบต. วำ่ กำรหำเสยีงเลอืกตัง้อยำ่เอำรดัเอำเปรยีบ โดยเฉพำะกำรซือ้เสยีง รวม

ไปถึงเรื่องกำรปิดป้ำยหำเสียงก็ตอ้งท ำใหเ้ป็นไปตำมระเบียบที่ กกต.ก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบัผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ก็อย่ำเลือกคนท่ี

ซือ้เสยีง เพรำะอำจจะเขำ้มำแลว้ทจุรติ หรอืถอนทนุคืนได ้

 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9640000116904 
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เลือกตั้ง อบต. ร้องเรียนซือ้เสยีงสูงสุด ไต่สวนแล้ว 34 เร่ือง 

25 พฤศจิกำยน 2564 11:42 น. 

 

 

 

 

เลขากกต. เผยเลือกตั้งอบต.สถติิร้องเรียนแล้ว 175 ค าร้อง ตั้งเร่ืองไต่สวนแล้ว 74 ส านวน ร้องปมซือ้เสียงสูงสุด 

เมื่อวนัที่ 25 พ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เปิดเผยถึงสถิติเรื่องรอ้งเรียนที่

เก่ียวขอ้งกับกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ว่ำ ขณะนีม้ีค  ำรอ้งที่

เก่ียวขอ้งกบักำรเลือกตัง้ อบต. แลว้ จ ำนวน 175 ค ำรอ้ง โดยในจ ำนวนนีม้ีเรื่องที่เป็นส ำนวนและอยู่ระหว่ำงกำรไต่สวน จ ำนวน 74 

ส ำนวน ซึ่งค ำรอ้งที่มำกที่สดุเป็นเรื่องที่เก่ียวกบักำรซือ้เสียง โดยเริ่มมีกำรรอ้งเรียนและเป็นส ำนวนที่อยู่ระหว่ำงไต่สวนแลว้ จ ำนวน 

34 ส ำนวน ดงันัน้ฝำกเตือนไปยงัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชิก อบต. และผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ นำยก อบต. วำ่กำรหำเสยีงเลอืกตัง้อยำ่เอำ

รดัเอำเปรยีบ โดยเฉพำะกำรซือ้เสยีง รวมไปถึงเรือ่งกำรปิดปำ้ยหำเสยีงก็ตอ้งท ำใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ี กกต.ก ำหนด อยำ่งไรก็ตำม

ส ำหรบัผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ก็อยำ่เลอืกคนที่ซือ้เสยีง เพรำะอำจจะเขำ้มำแลว้ทจุรติ หรอืถอนทนุคืนได ้

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/510971/ 
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โค้งสุดท้าย “เลือกตั้ง อบต.” กกต.เผยมี 175 ค าร้อง-ซือ้เสียงมากถงึ 34 ส านวน 

25 พ.ย. 2564 เวลำ 13:25 น.51 

 

 

 

 

โค้งสุดท้าย! เลขาธิการ “กกต.” เปิดเผยสถติิร้องเรียน “เลือกตั้ง อบต.” 175 ค าร้อง อยูร่ะหว่างไต่สวน 74 ส านวน พบซือ้
เสียงมากถงึ 34 ส านวน 

 เมื่อวนัท่ี 25 พ.ย. 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) เปิดเผยถึงสถิตเิรือ่งรอ้งเรยีน

ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลอืกตัง้สมำชิก และนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) วำ่ ขณะนีม้ีค  ำรอ้งที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลอืกตัง้ อบต. 

แลว้ จ ำนวน 175 ค ำรอ้ง โดยในจ ำนวนนีม้ีเรือ่งทีเ่ป็นส ำนวนและอยูร่ะหวำ่งกำรไตส่วน จ ำนวน 74 ส  ำนวน  

พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กลำ่ววำ่ ค ำรอ้งทีม่ำกที่สดุเป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวกบักำรซือ้เสยีง โดยเริม่มีกำรรอ้งเรยีนและเป็นส ำนวนที่อยู่

ระหวำ่งไตส่วนแลว้ จ ำนวน 34 ส  ำนวน ดงันัน้ ฝำกเตือนไปยงัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชิก อบต. และผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ นำยก อบต. 

วำ่กำรหำเสยีงเลอืกตัง้อยำ่เอำรดัเอำเปรยีบ โดยเฉพำะกำรซือ้เสยีง รวมไปถึงเรือ่งกำรปิดปำ้ยหำเสยีงก็ตอ้งท ำใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ

ที่ กกต.ก ำหนด 

“ส ำหรบัผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ก็อยำ่เลอืกคนที่ซือ้เสยีง เพรำะอำจจะเขำ้มำแลว้ทจุรติ หรอืถอนทนุคืนได”้ เลขำธิกำร กกต.กลำ่ว 

 

อำ้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/news/973896 
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โค้งท้าย “เลือกตัง้ อบต.” กกต.เผยมี 175 ค าร้อง ซือ้เสียง 34 ส านวน 

25 พ.ย. 2564 เวลำ 14:51 น. 20 

 

 

 

 

เลขาฯ “กกต.” ระบุโค้งสุดท้าย “เลือกตั้ง อบต.” มีสถติิร้องเรียน 175 ค าร้อง อยูร่ะหว่างไตส่วน 74 ส านวน ซือ้เสียงมาก
ถงึ 34 ส านวน 

 วนัท่ี 25 พ.ย. 2564 พ.ต.อ.จรุงวทิย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) เปิดเผยถึงสถิตเิรือ่งรอ้งเรยีนที่

เก่ียวขอ้งกบักำรเลอืกตัง้สมำชิก และนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) วำ่ ขณะนีม้ีค  ำรอ้งที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลอืกตัง้ อบต. 

แลว้ จ ำนวน 175 ค ำรอ้ง โดยในจ ำนวนนีม้ีเรือ่งทีเ่ป็นส ำนวนและอยูร่ะหวำ่งกำรไตส่วน จ ำนวน 74 ส  ำนวน  

พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กลำ่ววำ่ ค ำรอ้งทีม่ำกที่สดุเป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวกบักำรซือ้เสยีง โดยเริม่มีกำรรอ้งเรยีนและเป็นส ำนวนที่อยู่

ระหวำ่งไตส่วนแลว้ จ ำนวน 34 ส  ำนวน ดงันัน้ ฝำกเตือนไปยงัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชิก อบต. และผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ นำยก อบต. 

วำ่กำรหำเสยีงเลอืกตัง้อยำ่เอำรดัเอำเปรยีบ โดยเฉพำะกำรซือ้เสยีง รวมไปถึงเรือ่งกำรปิดปำ้ยหำเสยีงก็ตอ้งท ำใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ

ที่ กกต.ก ำหนด 

“ส ำหรบัผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ก็อยำ่เลอืกคนที่ซือ้เสยีง เพรำะอำจจะเขำ้มำแลว้ทจุรติ หรอืถอนทนุคืนได”้ เลขำธิกำร กกต.กลำ่ว 

 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504583 
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เลขา กกต. แจงเลอืกตั้ง อบต. ร้องเรียนซือ้เสียงสูงสุด ไต่สวนแล้ว 34 เร่ือง 

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 - 13:11 น. 

 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) เปิดเผยถึงสถิติเรือ่งรอ้งเรยีน

ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล และนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ว่ำ ขณะนีม้ีค  ำรอ้งที่

เก่ียวขอ้งกบักำรเลือกตัง้ อบต. แลว้ จ ำนวน 175 ค ำรอ้ง โดยในจ ำนวนนีม้ีเรื่องที่เป็นส ำนวนและอยู่ระหว่ำงกำรไต่สวน จ ำนวน 74 

ส ำนวน ซึ่งค ำรอ้งที่มำกที่สดุเป็นเรื่องที่เก่ียวกบักำรซือ้เสียง โดยเริ่มมีกำรรอ้งเรียนและเป็นส ำนวนที่อยู่ระหว่ำงไต่สวนแลว้ จ ำนวน 

34 ส ำนวน ดงันัน้ ฝำกเตือนไปยงัผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สมำชิก อบต. และผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ นำยก อบต. ว่ำกำรหำเสียงเลือกตัง้อยำ่

เอำรดัเอำเปรียบ โดยเฉพำะกำรซือ้เสยีง รวมไปถึงเรื่องกำรปิดป้ำยหำเสียงก็ตอ้งท ำใหเ้ป็นไปตำมระเบียบที่ กกต.ก ำหนด อย่ ำงไรก็

ตำม ส ำหรบัผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ก็อยำ่เลอืกคนที่ซือ้เสยีง เพรำะอำจจะเขำ้มำแลว้ทจุรติ หรอืถอนทนุคืนได้ 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3057813 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3057813


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 

ผอ.กกต.จังหวัดนราธิวาส ตรวจความพร้อมกอ่นจัดการเลอืกตั้ง อบต. ในวนัที่ 28 พ.ย.นี้ พร้อมระบุม่ันใจชาวนราธิวาส
จะออกมาใชส้ิทธิลงคะแนนไม่น้อยกว่า 80 เปอรเ์ซน็ต ์

26 พ.ย. 2564  

    

 

 

 

นำยเสนห่ ์ รกัรงค ์ผูอ้  ำนวยกำร กกต.ประจ ำจงัหวดันรำธิวำส กลำ่ววำ่   ในกำรจดักำรเลอืกตัง้นำยกและสมำชิกสภำอบต. 

ในวนัที่ 28 พฤศจิกำยน นี ้เวลำ 08.00-17.00 น. ทำงส ำนกังำน กกต. ประจ ำจังหวดันรำธิวำส มีหนำ้ที่ควบคุมก ำกบั ดูแล กำร

จดักำรเลอืกตัง้ ซึง่ภำพรวมจงัหวดันรำธิวำส มี อบต. 72 แหง่ ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 422,812 คน  ดำ้นกำรจดัหนว่ยเลอืกตัง้ในสถำนกำรณ์

โควิด-19 ตำมมำตรกำรปอ้งกนัและควบคมุโรค โดยเพิ่มจ ำนวนหนว่ยเลอืกตัง้จำกเดิม 610 หนว่ย ผูใ้ชส้ทิธิตอ่หนว่ย 800-1,000 คน 

เป็น 860 หนว่ย ผูใ้ชส้ทิธิตอ่หนว่ยประมำณ 600 คน เพื่อลดควำมแออดั สว่นในวนัเลอืกตัง้จะมีเจำ้หนำ้ที่ อสม. มำตรวจคดักรองโค

วิด-19 ตรวจวดัอณุหภมูิ  กำรจัดจดุบริกำรแอลกอฮอลล์ำ้งมือ และใหส้วมใสห่นำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ ที่ส  ำคญัเมื่อมีผูม้ำใชส้ทิธิ 

10-15 คน จะมีกำรท ำควำมสะอำดคหูำลงคะแนน เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจและลดควำมเสีย่งจำกโรคโควิด 

 นอกจำกนี ้ตนไดล้งพืน้ที่ตรวจเยี่ยมกำรจดัอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ หรือ กปน. ซึ่งมีกำรอบรมทัง้ภำคทฤษฎี

และภำคปฏิบัติ เพื่อลดปัญหำกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดควำมผิดพลำด รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรเลือกตัง้และเรื่องที่

เก่ียวขอ้ง  ซึง่ในวนันี ้(26 พ.ย.64) ในพืน้ท่ีจะจดัอบรมเสรจ็สิน้พรอ้มจดักำรเลอืกตัง้//กำรรณรงคเ์ชิญชวนออกไปใชส้ทิธิเลอืกตั้ง ผำ่น

เจดีประชำธิปไตย เครอืขำ่ย กศน.ต ำบลในพืน้ท่ี ในฐำนะศนูยส์ง่เสรมิพฒันำประชำธิปไตยและกำรเลอืกตัง้ต ำบล หรอื ศส.ปชต. โดย 

กกต. ใหก้ำรสนบัสนนุสือ่ประชำสมัพนัธแ์ผน่พบั แผน่ปำ้ยใบปลวิ เป็นตน้   

 ผูอ้  ำนวยกำร กกต.ประจ ำจงัหวดันรำธิวำส กลำ่วอีกวำ่ เช่ือมั่นวำ่ประชำชนชำวนรำธิวำสจะใหค้วำมส ำคญัออกมำใชส้ทิธิ

เลือกตัง้กวำ่ 80 เปอรเ์ซ็นต ์ เนื่องจำกกำรเลือกตัง้ อบต.  เป็น อปท.ที่ใกลชิ้ดกบัประชำชนมำกที่สดุอยูใ่นระดบัฐำนรำก ยึดโดยงกบั

ประชำชนโดยตรงท ำใหม้ีควำมหวงแหนในสทิธิที่จะเลอืกตวัแทนของตนเองมำท ำหนำ้ที่ในกำรบรกิำรและพัฒนำทอ้งถ่ินตอ่ไป  

อำ้งองิ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211126092821668 
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จ.ประจวบฯ พร้อมจัดการเลอืกตั้ง อบต. 44 แห่ง ใน 406 เขตเลอืกตั้ง วนัอาทติยท์ี่ 28 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สทิธิไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 75 

26 พ.ย. 2564  

    

 

 

 

นำยสญัญำ แกว้อนนัต ์ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ประจ ำจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์เปิดเผย

วำ่ ขณะนีส้  ำนกังำน กกต.จงัหวดัฯ ไดชี้แ้จงท ำควำมเขำ้ใจกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ หรอื กปน.ทกุหนว่ยใน 406 เขตเลอืกตัง้

แลว้ เพื่อใหก้ำรจดักำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล หรอื สมำชิกสภำ อบต.และนำยก อบต.ทัง้ 44 อบต. ในวนั

อำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ถกูตอ้งตำมระเบยีบกฎหมำย   

 สว่นกรณีเจำ้หนำ้ที่ กปน.บำงรำยมีปัญหำติดเชือ้โควดิ 19 หรอืเป็นผูท้ี่มีควำมเสีย่งตอ้งกกัตวั ก็สำมำรถที่จะประสำนเพื่อ

เปลีย่นตวัเจำ้หนำ้ที่ไดโ้ดยไมม่ีผลกระทบตอ่กำรจดักำรเลอืกตัง้แตอ่ยำ่งใดและพบวำ่ไมม่ีหนว่ยเลอืกตัง้ใดที่ประสบปัญหำน ำ้ทว่ม

จำกฝนตกหนกัในช่วงที่ผำ่นมำ ทัง้นี ้กำรจดัเตรยีมสถำนท่ีหนว่ยเลอืกตัง้ ยงัคงยดึหลกัมำตรกำรปอ้งกนัโรค มีจดุคดักรองตรวจวดั

อณุหภมูิรำ่งกำยผูม้ำใชส้ทิธิ มีบรกิำรเจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือ หำกใครมีอณุหภมูิรำ่งกำยสงูเกินกวำ่ 37.5 องศำเซลเซียส จะใหใ้ช้

สทิธิลงคะแนนในคหูำที่จดัแยกไว ้ 

 จำกนัน้เจำ้หนำ้ที่จะอ ำนวยควำมสะดวกดว้ยกำรยกหีบบตัรเลอืกตัง้มำใหผู้ใ้ชส้ทิธิหยอ่นบตัรดว้ยตวัเอง ซึง่เป็นกำร

ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวใ้นระเบียบ สว่นกรณีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้เป็นกลุม่เสีย่งติดเชือ้โควดิ ยืนยนัวำ่สำมำรถออกมำใชส้ทิธิ

ลงคะแนนท่ีหนว่ยเลอืกตัง้ที่ตนเองมีช่ืออยูไ่ดต้ำมปกติ ไมม่ีขอ้หำ้มใดๆ โดยตัง้เปำ้ผูอ้อกมำใชส้ทิธิในครัง้นีไ้มต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 75   

 

อำ้งองิ: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211126065557643 
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กกต.ประจวบฯสั่งด่วนปลัด อบต.วังกพ์ง หยุดท าหน้าที่ ผอ.เลือกตั้งท้องถิน่ 

วนัพฤหสับดี ท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 13.45 น. 

 

 

 

 

กกต.ประจวบฯสั่งด่วนปลดั อบต.วงักพ์ง หยุดท ำหนำ้ที่ ผอ.เลือกตัง้ทอ้งถ่ินก่อนถึงวนัหย่อนบตัร หลงัโดนรอ้งเรียนเป็น

ญำติใกลชิ้ดกบัผูส้มคัรนำยก อบต.รำยหนึง่ ขณะที่เจำ้ตวัยอมรบัค ำสั่ง พรอ้มจีส้  ำรวจขอ้มลูอยำ่งจรงิจงัเพรำะอบต.อีกจ ำนวนมำกที่

มีผูส้มคัรเป็นสำมีภรรยำทัง้พฤตินยัและนิตินยั เป็นญำติกบัเจำ้หนำ้ที่ อบต.ถือเป็นเรือ่งปกติ 

 วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 นำยวสันต์ เผ่ำพันธ์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล( อบต.)วังก์พง อ.ปรำณบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ เปิดเผยว่ำ ไดร้บัแจง้หนงัสือด่วนจำกส ำนกังำน กกต.จังหวดัสั่งใหห้ยดุปฏิบตัิหนำ้ที่ผูอ้  ำนวยกำรเลือกตัง้ประจ ำ

องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  ไม่ใหใ้ชอ้  ำนำจยุ่งเก่ียวกบักำรจดักำรเลือกตัง้ อบต.วงักพ์งในวนัที่  28 พฤศจิกำยนนี ้  โดยมอบหมำยให้

ปลดัอ ำเภอปรำณบุรีไปท ำหน้ำที่แทน เนื่องจำกกกต.อำจจะไดร้บักำรรอ้งเรียนจำกผูส้มคัรรบัเลือกตัง้นำยก อบต.บำงรำยว่ำท ำ

หนำ้ที่ไมเ่ป็นกลำง และเป็นญำติใกลชิ้ดกบัผูส้มคัรนำยก อบต.รำยหนึง่ ซึง่เป็นอดีตนำยก อบต.ที่ท ำงำนดว้ยกนันำนหลำยปี 

 “ยอมรบัค ำสั่งของ กกต. แตข่อใหส้  ำรวจขอ้มลู อบต.อีกจ ำนวนมำก ที่มีผูส้มคัรนำยก อบต.สมำชิก อบต.เป็นสำมีภรรยำทัง้

พฤตินยัและนิตินยั เป็นญำติกบัเจำ้หนำ้ที่ อบต.ถือเป็นเรือ่งปกติ โดยส ำรวจใหช้ดัเจนวำ่กำรท ำหนำ้ที่เอือ้ประโยชนใ์หผู้ส้มคัรรำยใด

หรือไม่ เพรำะ อบต.เป็นองคก์รทอ้งถ่ินขนำดเล็กที่มีสงัคมเครือญำติ สว่นตวัเห็นว่ำ กกต. จงัหวดัควรพิจำรณำสั่งใหห้ยดุท ำหนำ้ที่ 

ผอ.กกต.ทอ้งถ่ินตัง้แตว่นัท่ีญำติไปสมคัรนำยก อบต. ไมค่วรสั่งกำรลำ่ชำ้ หลงัจำกท ำหนำ้ที่เกือบครบถว้นก่อนใกลถ้ึงวนัลงคะแนน ” 

นำยวสนัต ์กลำ่ว 

 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/618077 
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ผู้ว่าฯบุรีรัมย ์ชวน ปชช.ไปใชส้ิทธิเลอืกตั้ง อบต.วอนแจ้ง กกต.หากพบเบาะแสโกง 

  26 พฤศจิกำยน 2564 10:40 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย ์เชิญชวนประชำชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนำยก อบต. และ สมำชิกสภำ อบต. แนะห ำกพบ

พฤติกำรณห์รือกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยทจุริต สำมำรถแจง้ไดท้ี่ส  ำนกังำน กกต.จงัหวดั ขณะที่ กกต.เรง่ณรงคป์ระชำสมัพนัธป์ระชำชน

ออกมำใชส้ทิธิ และปอ้งกนักำรซือ้สทิธิ ขำยเสยีง 

 (26 พ.ย.64) นำยธชักร หตัถำธยำกลู ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดับรุรีมัย ์เปิดเผยวำ่ ขณะนีจ้งัหวดับรุีรมัยม์ีควำมพรอ้มอยำ่งเตม็ที่ 

ในกำรสนบัสนุนกำรจัดกำรเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล(นำยก อบต.) และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล(ส.

อบต.) จ ำนวน 145 แห่ง ใน 23 อ ำเภอ ของ จ.บรุีรมัย ์ที่จะจดัใหม้ีกำรเลือกตัง้พรอ้มกนัในวนัที่ 28 พ.ย.2564 ตัง้แต่เวลำ 08.00-

17.00 น. 

 ซึ่งขณะนี ้ทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดบุรีรัมย์ และ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่ละแห่ง ได้เร่ง

ประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนประชำชนออกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้นำยก อบต. และ ส.อบต.ในวนัที่ 28 พ.ย.2564 นี ้และรว่มรณรงคป์อ้งกนั 

แกไ้ขปัญหำกำรซือ้สทิธิ ขำยเสยีง จึงขอเชิญชวนพ่ีนอ้งประชำชนที่มีสทิธิเลอืกตัง้ไดอ้อกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ อบต.ครัง้นี ้ซึง่ชำวบรุรีมัย ์

รกัศกัดิศ์ร ีเลอืกคนดี ไมซ่ือ้สทิธิ ขำยเสยีง และอยำ่ลมืใสห่นำ้กำกอนำมยัไปเลอืกตัง้ดว้ย เพ่ือเป็นกำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้

ไวรสัโควิด-19 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดับรุีรมัย ์กลำ่วอีกว่ำ เพื่อใหก้ำรเลือกตัง้ อบต.ครัง้นี ้ปลอดจำกกำรซือ้สิทธิ ขำยเสียง สจุริต และเที่ยง

ธรรม จงัหวดับรุรีมัย ์จึงขอควำมรว่มมือพี่นอ้งประชำชนท่ีพบเห็นพฤติกำรณ ์หรอืกำรกระท ำที่มีลกัษณะเป็นกำรทจุรติในกำรเลอืกตัง้ 

สำมำรถแจง้เบำะแสไดท้ี่ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดับรุรีมัย ์

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/300864 
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อบต.สากอ ตวิเข้มเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง นายก อบต.- ส.อบต. 

  25 พฤศจิกำยน 2564 13:43 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสำกอ อ.สไุหงปำดี จ.นรำธิวำส จัดกิจกรรมอบรมใหค้วำมรูก้ำรปฏิบตัิงำนของเจำ้พนักงำน

ผูด้  ำเนินกำรเลือกตัง้ เพื่อเป็นกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัระเบียบ หลกัเกณฑ ์กฎหมำย เตรียมควำมพรอ้ม อ ำนวยควำมสะดวก 

ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 

 ที่หอ้งประชมุโรงเรยีนมธัยมสไุหงปำดี อ.สไุหงปำดี จ.นรำธิวำส อบต.สำกอ อ.สไุหงปำดี จ.นรำธิวำส นำยสรสรรค ์ดลุมนสั 

ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลสำกอ นำยสเุทพ จนัทรวิสรุต ผู้ ู อ  ำหนว่ยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ อบต.

สำกอรว่มจดักิจกรรมอบรมใหค้วำมรูก้ำรปฏิบตัิงำนของเจำ้พนกังำนผูด้  ำเนินกำรเลือกตัง้ และคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ 

(กปน.) รวมถึงเจ้ำหนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตัง้ (รปภ.) ในกำรเลือกตัง้ส.อบต.และ นำยก อบต.สำกอ โดยมี

กลุม่เปำ้หมำยเขำ้รว่มจ ำนวย 285 คน จำกหนว่ยเลอืกตัง้ทัง้ 19 หนว่ย 12 หมูบ่ำ้น เพื่อเป็นกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัระเบียบ 

หลกัเกณฑ ์กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงเก่ียวกบักระบวนกำรเลอืกตัง้ ส.อบต. และ นำยก อบต. ส ำหรบักำรจดักิจกรรมในครัง้นีม้ีกำร

สำธิตจ ำลองเหตุกำรณเ์สมือนจริงขึน้มำดว้ย เพื่อเป็นกำรฝึกกำรปฏิบตัิท ำหนำ้ที่และกำรจดักำรออกเสียงลงคะแนน เพื่อเป็นกำร

จดัเตรยีมควำมพรอ้ม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 นี ้

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/300612 
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เลือกตั้ง อบต. เมืองคอนดุ ดกัยงิผู้สมัครควนชุมแขนทะลุ แต่ฮึดสู้ยงิสวน 

25 พ.ย. 2564 16:55 น. 

 

 

 

 

เลือกตัง้ อบต. เมืองคอนเดือด คนรำ้ยดกัยิงผูส้มคัรนำยก อบต.ควนชุม แขนทะลอุำกำรสำหสั แต่ยงัฮึดสูย้ิงสูไ้ป 1 นดั "ผู้

กำรฯ" ต ำรวจทอ้งที่เรง่ลงตำมคดีลำ่มือยิง คำดปมขดัแยง้สว่นตวักบักำรเมืองทอ้งถ่ินในช่วงโคง้ทำ้ย ขณะที่ ต.ปำกนคร หวัคะแนน

ชกัปืนขม่ขูก่นั ผกก.ตอ้งเรยีกทัง้สองฝ่ำยมำหยำ่ศกึ 

 เมื่อเวลำ 06.00 น. วนัที่ 25 พ.ย. 64 พ.ต.อ.สงบ จนัทรส์ิงห ์ผกก.สภ.รอ่นพิบลูย ์ไดร้บัแจง้ว่ำมีเหตไุลย่ิงกนัไดร้บับำดเจ็บ

สำหสั ริมถนนสำยบำ้นปัง-ทุ่งเลน หมู่ 4 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย ์จ.นครศรีธรรมรำช จึงพรอ้มดว้ย พล.ต.ต.สมชำย ซื่อต่อตระกูล 

ผบก.ภ.นครศรีธรรมรำช และก ำลงัต ำรวจชุดสืบสวนและสำยตรวจในพืน้ที่รีบรุดไปยงัที่เกิดเหตเุพื่อเรง่ท ำกำรสืบสวนสอบสวนและ

รบีน ำรำ่งคนเจ็บสง่ รพ.รอ่นพิบลูย ์

 เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนนวิ่งผ่ำนกลำงทุ่งนำ พบร่ำงคนเจ็บช่ือนำยชัยยุทธ แกว้บุญทอง อำยุ 49 ปี ผูส้มคัรนำยก 

อบต.ควนชมุ หมำยเลข 1 หน.ทีมพลงัควนชมุประชำรฐั และยงัเป็นอดีตนำยก อบต.ควนชมุ คนเก่ำ นอนเจ็บรอ้งครวญครำงริมถนน 

มีบำดแผลถกูยิงดว้ยอำวธุปืน พกสัน้ขนำด 11 มม. เขำ้แขนซำ้ยทะลเุป็นแผลฉกรรจก์ระดกูแตกเลอืดไหลอำบ ซึง่ จนท.กูภ้ยัในพืน้ที่

ไดร้ีบน ำรำ่งนำยชยัยทุธ สง่ รพ.รอ่นพิบลูย ์เพื่อช่วยเหลอืท ำบำดแผลในเบือ้งตน้แลว้จนพน้ขีดอนัตรำยแลว้ แต่ตอ้งนอนรกัษำตวัใน 

รพ.ต่อไป และในที่เกิดเหต ุจนท.พบรถ จยย.ยี่หอ้ฮอนดำ้เวฟ สีแดง ทะเบียน 1กฒ-5350 นครศรีธรรมรำช ซึ่งเป็นของผูบ้ำดเจ็บเสยี

หลกัตกลงไปในคนู ำ้รมิถนน โดยในท่ีเกิดเหต ุจนท.พบปลอกกระสนุปืน 11 มม. ตกอยูจ่  ำนวน 1 ปลอกจึงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนตอ่ไป 

 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2250642 
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ส.ส.ประชาธิปัตย ์ให้รางวัล 5 หม่ืนบาท ผู้แจ้งเบาะแส มือยงิผู้สมัครนายกอบต.ควนชุม 

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 - 23:45 น. 

 

 

 

 

จำกกรณีมีคนรำ้ยไมท่รำบจ ำนวน ใชอ้ำวธุปืนสงครำม ยิงใสน่ำยชยัยทุธ แกว้บญุทอง อำย ุ49 ปี เป็นอดีตนำยก อบต.ควน

ชุม ปัจจุบนัเป็นผูส้มคัรนำยก อบต.ควนชุม อยู่ระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตัง้ เหตุเกิดบริเวณรอยต่อ หมู่ 3-หมู่ 4 ต.ควนชุม อ.ร่อน

พิบลูย ์

 เมื่อวนัท่ี 25 พ.ย. นำยชยัชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรธีรรมรำช และรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย ์ไดโ้พสตข์อ้ควำม  ประกำศ

ใหร้ำงวลัผูใ้หเ้บำะแสยิงผูส้มคัรนำยกอบต.ควนชมุ 50,000 บำท 

 โดยระบวุำ่ ผมและครอบครวัขอมอบรำงวลัส ำหรบัผูใ้หเ้บำะแส  

และน ำจบัผูต้อ้งหำในเรือ่งนี ้

ชำววนันีผ้มไดร้บัทรำบขำ่ววำ่มีเหตกุำรใชอ้ำวธุปืนยิงใส่ 

นำยชยัยทุธ แกว้บญุทอง ผูส้มคัรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลควนชมุ ไดร้บับำดเจ็บท่ีแขน 

ผมไดป้ระสำนไปยงัผูบ้งัคบักำรต ำรวจภธูรนครศรีธรรมรำช เพื่อใหใ้หเ้รง่จบักุมและสืบสวนขอ้เท็จจริงผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมด

มำใหโ้ดยเรว็ เพื่อจะไดน้ ำคนผิดมำลงโทษและประชำชนจะไดม้ีควำมมั่นใจทรำบขอ้เท็จจรงิ 

#ขอคนละ1แชร0์ บำท 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3059014 
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สถานีคดิเลขที่ 12 : คิดยาว-คดิสั้น โดย วรศักดิ์ ประยรูศุข 

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 - 12:12 น. 

 

 

 

ผู้เขียน สถานีคดิเลขที่ 12 

วันอำทิตย ์28 พ.ย.นี ้จะมีกำรเลือกตัง้ นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ อบต. 5 พันกว่ำแห่งทั่ว

ประเทศ 

 คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอื กกต.ท ำโพลออกมำแลว้ ประชำชนรอ้ยละ 73.5 ยืนยนัไปเลอืกตัง้แนน่อน 

เมื่อถำมถึงควำมเช่ือมั่นว่ำกำรเลือกตัง้ จะเป็นไปดว้ยควำมสจุริต ยุติธรรม หรือไม่ ค ำตอบรอ้ยละ 53.3 เช่ือมั่น รอ้ยละ 

30.9 ไมแ่นใ่จ และ รอ้ยละ 15.8 ไมเ่ช่ือมั่น 

 เห็นชดัวำ่ ประชำชนมีควำมพรอ้มจะไปเขำ้คหูำหยอ่นบตัร สว่นกำรเลอืกตัง้จะเรยีบรอ้ยโปรง่ใสแคไ่หน ตอ้งรอฟังกนัตอ่ไป 

 เป็นกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ินท่ีกลบัมำ หลงัจำกโดนดองไวต้ัง้แตร่ฐัประหำร 2557 

 ยงัเหลอืเลอืกตัง้ กทม.และเมืองพทัยำ ท่ีรฐับำลยงัเงียบๆ ไมย่อมเคำะ แตค่ำดหมำยไดว้ำ่ ตอ้งไปคยุกนัใหมปี่ 2565 

 ท ำใหปี้ 2565-2566 เป็นปีของกำรเลอืกตัง้ครัง้ส  ำคญั 

 ลำ่สดุ กำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูใหใ้ชบ้ตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ จำกนีไ้ปคือกำรแกก้ฎหมำยลกู 

 กฎกติกำชดุนัน้เริม่จำกควำมคิดว่ำ ดีไซนเ์พื่อพวกเรำ สว่นกฎหมำยลกูจะเดินตำมรอยเดิมอีกไหม ตอ้งติดตำม 

 ตอ้งชิงไหวชิงพริบกนัพอควร อย่ำงกำรใหผู้ส้มคัรใชเ้บอรเ์ดียวกนัทั่วประเทศ เพื่อควำมสะดวกของผูใ้ชส้ิทธิ ซึ่งน่ำจะเป็น

เรือ่งที่ดี 

 แตใ่นสถำนกำรณอ์ยำ่งปัจจบุนันี ้อำจมีคนเห็นเป็นเรือ่ง “เอือ้” บำงพรรคไป 

 เรือ่งกฎหมำยลกูคงใชเ้วลำกนัเต็มที่ ตัง้เรือ่งกนัตอนนี ้ไปเสรจ็เดือน ก.ค.2565 

 

พอดีกบัข่ำวว่ำ รฐับำล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ จะตียำวไปยบุสภำปลำยปี 2565 หรือตน้ปี 2566 หลงัจำกท ำหนำ้ที่

เจำ้ภำพเอเปค และสง่ไมต้อ่ใหเ้จำ้ภำพรำยใหม่ 

 เรยีกวำ่จะ “อยูย่ำว” เกือบครบวำระ ซึง่รฐับำลชดุนีจ้ะครบเทอม 4 ปีในเดือน มี.ค.2566 และอำจกลบัมำดว้ยกลไกของบท

เฉพำะกำลที่มีอำย ุ5 ปี 
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 เป็นแผนงำนใหญ่ แตไ่มง่่ำย ดว้ยรอยรำ้วที่แกนอ ำนำจซึง่ก ำลงัชิงพรรคกนั และยงัมีปัญหำในกำรบรหิำรงำนดว้ย 

เศรษฐกิจตอนนี ้ย ่ำแยด่ว้ยโควิด-19 และเทคโนโลยีใหมท่ี่เขำ้มำ ดสิรปัต ์

 เครือ่งยนตด์บัไมพ่อ ยงัเกิดปัญหำเครือ่งยนตเ์กำ่ พน้สมยั เพรำะขำดกำรพฒันำ 

 ขณะที่เครือ่งยนตก์ำรเมืองก็ตกยคุ โดนลอ็กอยูด่ว้ยกลไกในบทเฉพำะกำล 

 ควำมไมง่ำ่ยนี ้พรรคตำ่งๆ รูด้ีและไดก้ลิน่ จึงเดินหนำ้หำเสยีงกนัจำ้ละหวั่น ไมว่ำ่จะเป็นรฐับำลหรอืฝ่ำยคำ้น 

 พลงัประชำรฐั ซึง่เป็นแกนน ำรฐับำล ก็เดินหนกัอยู่ 

 สว่นประชำชนเจำ้ของสทิธิ จะยอมนั่งๆ นอนๆ ใจเย็นๆ รอเวลำไปโหวตตำมปฏิทินของรฐับำลไหวหรอืไม ่นำ่สงสยัอยู่

เหมือนกนั 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_3057080 
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สภาล่มระเบิดเวลาลูกใหม่รัฐบาล 

26 พฤศจิกำยน 2564 7:00 น. 

 

 

 

สิ่งที่ “บิ๊กตู่”ต้องพึงระวังคือเกมสเ์วทีในสภาผู้แทนราษฎร ที่จะกลายเป็นตัวดิสเครดิต ท าลายวิกฤตศรัทธาของรัฐบาล 
จากปัญหา องคป์ระชุมสภา เพราะถา้ต้องเจอพรรคฝ่ายค้านเห็นจุดอ่อน เสนอนับองคป์ระชุมบ่อยๆ แล้วเกิดปัญหาสภา
ล่ม 

 หลงัจำกที่รฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 มีผลบงัคบัใชอ้ย่ำงเป็นทำงกำร  ท ำใหก้ติกำกำรเลือกตัง้เริ่มชดัเจน  โดย

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรเลอืกตัง้ (กกต.) จดัท ำรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ส.ส. (ฉบบัท่ี ..) 

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

มำตรำ 131(1) ของรฐัธรรมนญู และไดน้ ำรำ่งกฎหมำยดงักลำ่ว เผยแพรท่ำงเว็บไซตข์องส ำนกังำน กกต. www.ect.go.th พรอ้ม

จัดใหม้ีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชนต่อร่ำง พ.ร.ป.เลือกตัง้ ส.ส. โดยส่งควำมคิดเห็นที่มีต่อร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวได ้4 

ช่องทำง คือ ยื่นดว้ยตวัเอง ณ ส ำนกังำนกกต.ยื่นทำงไปรษณีย ์ทำง Email : election@ect.go.th หรอืทำงโทรสำร หมำยเลข 02-

143-7662-3 ภำยในวนัท่ี 9 ธ.ค.64 

 โดยมีส  ำหรบัสำระส ำคญัของร่ำง พ.ร.ป.เลือกตัง้ ส.ส.ฉบบัของ กกต.ดงักล่ำว ไดเ้พิ่มเติมสำระส ำคญัใหส้อดคลอ้งกับ

รฐัธรรมนญูปี 2560 นั่นคือ กำรแกไ้ขระบบกำรเลือกตัง้ โดยใหม้ีบตัรเลือกตัง้ 2 ใบ จ ำนวน ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 

100 คน เป็นตน้  สว่นบรรดำพรรคกำรเมืองก็เริม่เดินหนำ้ ชงรำ่งกฎหมำยลกูทัง้ 2 ฉบบั คือรำ่งแกไ้ข พ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. 

และรำ่งแกไ้ข พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง รองรบักติกำบตัรเลือกตัง้ 2 ใบ เป็นเกมสชิ์งไหวชิงพริบใหพ้รรคตวัเองใหไ้ดเ้ปรียบมำก

ที่สดุ  

 แต่ที่ลือสะพดัในขณะนีค้ือกำรยบุสภำก่อนกฎหมำยลกู 2 ฉบบัเสร็จ เพรำะดจูำกสภำพตอนนี ้สะบกัสะบอมซวนเซหลำย

เรื่อง ทัง้มรสมุโควิด -19  ปมรอ้นเศรษฐกิจ  คนตกงำน  และที่ส  ำคญัเรื่องปำกทอ้งประชำชน ที่เป็นปัญหำใหญ่ที่สดุในกำรน็อคทกุ

รฐับำลมำแลว้ 

 ขณะที่มือกฎหมำยอย่ำง นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยรัฐมนตรี  ออกมำบอกถึงไทม์ไลน์คร่ำวๆของกฎหมำยลูก 2 

ฉบบั  ว่ำ “เคยคิดไทมไ์ลนว์ำ่กฎหมำยลกูจะมีกำรประกำศใชช้่วงเดือน ก.ค.2565 เพรำะคิดวำ่เปิดสภำสมยัวิสำมญัช่วงเดือน เม.ย.

2565 จำกนัน้ก็ทลูเกลำ้ฯถวำย กรอบเวลำ 90 วนั จะอยูท่ี่ประมำณเดือน ก.ค. นี่คือกำรคิดเวลำยำวที่สดุไวก้่อน แตถ่ำ้โปรดเกลำ้ฯลง

มำก่อน กรอบเวลำก็จะเรว็ขึน้ เคยบอกใน ครม.วำ่ถำ้กฎหมำยลกูประกำศใช ้จะมีกำรกดดนัใหย้บุสภำ รฐับำลตอ้งเตรยีมรบัมือทำง

กำรเมืองเอง” 
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 แต่ก็ชดัเจนจำกปำกของ “บิก๊ตู่” พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรี ที่ประกำศชดั“ไม่ยบุสภำ”  เพรำะยงัมีภำรกิจ

ส ำคัญที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจำ้ภำพกำรจัดกำรประชุมผูน้  ำกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia-

Pacific Economic Cooperation – APEC) ปี 2565 ที่จะมีกำรประชุมระดบัผูน้  ำประเทศ ในเดือน พ.ย.65 เท่ำกับว่ำเหลือเวลำ

อีก 1 ปี 

 แต่สิ่งที่ “บิก๊ตู่”ตอ้งพึงระวงัคือเกมสเ์วทีในสภำผูแ้ทนรำษฎร ที่จะกลำยเป็นตวัดิสเครดิต ท ำลำยวิกฤตศรทัธำของรฐับำล 

จำกปัญหำ องคป์ระชุมสภำ เพรำะถำ้ตอ้งเจอพรรคฝ่ำยคำ้นเห็นจุดอ่อน เสนอนบัองคป์ระชุมบ่อยๆ   แลว้เกิดปัญหำสภำลม่  หรือ

ประธำนในที่ประชมุตอ้งชิงปิดประชมุหนีปัญหำสภำลม่ซ ำ้ซำก  

ซึง่ “บิก๊ตู”่ก็รูปั้ญหำเวทีสภำคือจดุออ่น ถึงกบัก ำชบัหวัหนำ้พรรครว่มรฐับำลเป็นหว่งเรือ่ง “สภำลม่” เช่นเดียวกบั“บิก๊ปอ้ม”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ หวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั ที่ตอ้งมำก ำชบัลกูพรรคในกำรประชมุพรรคดว้ยตวัเอง เพรำะหวั่นวำ่ “ถำ้องค์

ลม่บอ่ยๆ… ก็จะโดนบอกใหย้บุสภำ” 

 ดงันัน้อย่ำใหปั้ญหำสภำลม่เป็นระเบิดเวลำลกูใหม ่ที่กลำยมำเป็น  “จุดอ่อน” ท ำใหเ้กิดอบุตัิเหตทุำงกำรเมืองแบบไมค่ำด

ฝัน!! 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/514071/ 

 

  

https://www.dailynews.co.th/news/514071/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

 

ธงความคิด จาก “กฎหมายลูก” พลังดัน การเมือง โดยธรรมชาติ 

วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564 - 09:11 น. 

 

 

 

 

ปมอันเกี่ยวกับ “กฎหมายลูก” ไม่ว่าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่ว่าที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง คือ ปมอันแหลมคมและมีส่วน
อยา่งส าคัญในการกดดันต่อ พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

 ขณะที่ นำยวิษณ ุเครอืงำม รองนำยกรฐัมนตรกี ำกบัดแูลดำ้นกฎหมำยยืนยนัวำ่นำ่จะเรยีบรอ้ยในเดือนกรกฎำคม 2565 

 แตพ่รรคเพื่อไทย พรรคกำ้วไกล ยืนยนัวำ่เพียง 4 เดือนก็จบ 

 หำกนบัจำกเดือนพฤศจิกำยน ธนัวำคม 2564 ไปยงัมกรำคม 2565 ก็นำ่จะเรยีบรอ้ยไดใ้นเดือนกมุภำพนัธ ์เทำ่กบัชีใ้หเ้ห็น

วำ่เดือน กมุภำพนัธ ์2565 จะเป็นหมดุหมำยส ำคญัทำงกำรเมือง 

 ค ำถำมก็คือ ธงของเดือนกรกฎำคม 2565 ที่ปักโดย นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรฐัมนตรี กับธงของเดือนกุมภำพนัธ์ 

2565 ซึง่ขีด โดยพรรคเพื่อไทย พรรคกำ้วไกล อยำ่งไหนจะมีควำมเป็นไปไดก้วำ่ 

 ค ำถำมนีค้  ำตอบมิไดอ้ยูท่ี่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ เทำ่นัน้ 

 หำกที่ส  ำคญัเป็นอยำ่งมำกก็คือ เป็นกำร “ปักธง” ในทำง “ควำมคิด” ใหก้บัสงัคม 

“สงัคม” นั่นแหละจะส ำแดงบทบำทใน “กำรกดดนั” 

 พลนัที่มีกำรประกำศและบงัคบัใชร้ฐัธรรมนญู พ.ศ.2560 แกไ้ขเพิ่ม เติม พ.ศ.2564 ออกมำเมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกำยน นั่น

เทำ่กบัเป็นสญัญำณอนัแหลมคมยิ่งในทำงกำรเมือง 

 คสช.และ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ อำจเก่งในเรือ่งกำรเตะถ่วง หนว่งดงึเวลำตำ่งๆในทำงกำรเมือง 

 อำจเลน่บทเช่นนัน้ไดใ้นหว้ง 5 ปีแรกหลงัรฐัประหำรเมื่อเดือน พฤษภำคม 2557 เพรำะมีบทบญัญัติมำตรำ 44 อยู่ในมือ 

แตห่ลงักำรเลอืกตัง้เมื่อเดือนมีนำคม 2562 ก็มิใช่แลว้ 

 ในควำมเป็นจรงิแมจ้ะใชก้ลไกของพรรคพลงัประชำรฐัได ้แตก็่ยำกที่จะใชบ้รกิำรของพรรคภมูิใจไทย พรรคประชำธิปัตยไ์ด้ 

2 พรรคกำรเมืองนีก็้ปรำรถนำในกำรช่วงชิงโอกำสเหมือนกนั 
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นบัจำกเดือนพฤศจิกำยนเป็นตน้ไปจึงเป็นหว้งเวลำที่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ตกอยู่ในสภำวะทำงกำรเมืองที่เรียกว่ำ

เป็นต ำบล “กระสนุตก” ไดต้ลอดเวลำ 

 กำรสะดดุหนำ้โพเดียม กำรเกิดอำกำรหวัโขก คือ “สญัญำณ” 

 สญัญำณถึงสภำวะที่ใจมิไดอ้ยูก่บัเนือ้กบัตวั สญัญำณอนัสะทอ้นถึงแรงกดดนัอยำ่งตอ่เนื่องและรุนแรงยิ่งขึน้เป็นล ำดบั 

 ค ำถำมจึงอยูท่ี่เดือนกมุภำพนัธห์รอืกรกฎำคม 2565 กนัแน ่

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3059136 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3059136
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The EXIT : พืน้ทีเ่ฝ้าระวังความรุนแรงเลือกตั้ง อบต. 

 16:11 |  23 พฤศจิกำยน 2564  

  

ติดตาม อบต. จ.ชลบุรี ที่มีงบประมาณสูง และ ต่างมีอดีตนายก อบต.ลงชิงชัย ทีน่ี เป็นหน่ึงใน 39 จังหวัด
เป้าหมาย ที่ต ารวจเฝ้าระวังความรุนแรง โดยเฉพาะ อบต.ขนาดใหญ่ และมีรายได้สูง 

 จังหวัดชลบุรีแมไ้ม่ใช่พืน้ที่  ที่มีผู้สมัครชิงเก้ำอีน้ำยก อบต. จ ำนวนมำกที่สุด แต่เป็นหนึ่งในเป้ำหมำย 39 จังหวัด ที่ 

TheEXIT ไดร้บัขอ้มลูจำกต ำรวจวำ่เป็นพืน้ท่ีเฝำ้ระวงักำรกระท ำผิดกฎหมำย 

 พล.ต.อ.ด ำรงศกัดิ์ กิตติประภสัร ์รอง ผบ.ตร. ระบุว่ำ เนน้เฝ้ำระวงัในพืน้ท่ี อบต.ขนำดใหญ่และมีรำยไดส้งู “เรำเช่ือว่ำ

อำจจะมีกำรแข่งขนัสงู เช่น อำจจะมีผูส้มคัรที่มำกกว่ำ 2-3 คน และมีกำรแข่งขนัที่สสูี เป็นกำรประเมินที่ไดร้บัจำกต ำรวจสนัติบำล 

เพื่อประเมินสถำนกำรณเ์บือ้งตน้” 

เปิดขอ้มลู อบต. รำยไดส้งู จ.ชลบรุี 

ในจ ำนวน อบต. 49 แหง่ ของจงัหวดัชลบรุ ีพบวำ่ อบต.บอ่วิน อ.ศรรีำชำ มีรำยไดส้งูติดอนัดบั 1  สีปี่ติดตอ่กนัตัง้แตปี่ 2559 

ถึง 2562 

 ขอ้มลูจำกกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน พบวำ่  ปี 2562  อบต.บอ่วิน มีรำยไดร้วม 236.39 ลำ้นบำท   ปี 2561 มีรำยได้

รวม 261.46 ลำ้นบำท   ปี 2560 มีรำยไดร้วม 247.81 ลำ้นบำท และ ปี 2559 มีรำยไดร้วม 173.16 ลำ้นบำท 

รำยไดห้ลกัของแตล่ะ อบต. แบง่เป็น จดัเก็บเอง รฐัจดัสรร และ เงินอดุหนนุ ซึง่ในสว่นของ อบต.บอ่วิน พบวำ่ ทัง้ 4 ปี อบต. 

แหง่นีม้ีรำยไดจ้ำกรฐัจดัสรร สงูกวำ่รำยไดส้ว่นอื่น 

 สว่น อบต.พลตูำหลวง อ ำเภอสตัหีบ มีรำยไดส้งูเป็นล ำดบั 1 ในปี 2563 รวม 197.89 ลำ้นบำท ซึ่งในจ ำนวนนีเ้ป็นรำยได้

จำกรฐัจดัสรร 135.19 ลำ้นบำท ขณะที่ ปีอื่นๆ เป็นรอง อบต.บอ่วิน 

เมื่อตรวจสอบกำรใชเ้งินงบประมำณ อบต. ที่มีรำยไดส้งูทัง้ 2 แห่ง จำกรำยงำนกำรรบัจ่ำยเงินในปีงบประมำณ 2563 

พบวำ่ อบต.พลตูำหลวง ใชจ้่ำยเงินงบประมำณไปทัง้สิน้ 183.44 ลำ้นบำท มำกที่สดุเป็นรำยจ่ำยเก่ียวกบังบลงทนุ กวำ่ 63 ลำ้นบำท 

 ส่วน อบต.บ่อวิน ใชจ้่ำยเงินงบประมำณไปทัง้สิน้ 164.54 ลำ้นบำท โดยพบว่ำกว่ำ 82 ลำ้นบำท เป็นประเภทรำยจ่ำย

เก่ียวกบัคำ่ใชส้อย หรอื รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร เช่น คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ 

 

สแกนผูส้มคัรนำยก อบต. จ.ชลบรุ ี

The EXIT พบว่ำ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ชิงต ำแหน่ง นำยก อบต.พลตูำหลวง และ อบต.บ่อวิน ลว้นเคยมีต ำแหน่งบริหำรใน 

อบต. มำแลว้ 
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 อบต.บ่อวิน เป็นกำรแข่งขนัระหว่ำง อดีตรองนำยก อบต. สมยัล่ำสดุ ที่ไดร้บัแรงหนุนจำก อดีตนำยก อบต.กลุ่มบ่อวิน

กำ้วหนำ้ ลงชิงชยักบัผูส้มคัร ดีกร ีอดีตนำยก อบต. เช่นกนั โดยมีคณะกำ้วหนำ้ใหก้ำรสนบัสนนุ 

 อบต.พลตูำหลวง อดีตนำยก อบต. สมยัลำ่สดุ ลงสนำมแขง่ขนัชิงชยักบั ผูส้มคัรที่เคยเป็นเลขำนกุำรของตวัเองมำก่อน 

 นอกจำกกำรแข่งขนัในพืน้ที่ที่มีรำยไดส้งูแลว้ ยงัมี อบต.อีก 15 แห่ง ท่ีมีผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ต ำแหน่ง นำยก อบต. เพียงคน

เดียว จำกกำรตรวจสอบในจ ำนวนนีม้ี 1 อบต. มีรำยไดส้งูติด 1 ใน 5 อนัดบัของปี 2563 คือ อบต.หนองอิรุณ อ ำเภอบำ้นบงึ มีรำยได้

รวม 112.03 ลำ้นบำท 

ชิงเกำ้อี ้อบต. หวงัผลธุรกิจกำรเมือง? 

จำกงำนวิจยัหวัขอ้ “ธุรกิจกำรเมืองของกำรเลือกตัง้ นำยก อบต.แห่งหนึ่งในภำคตะวนัออก” ของ รศ.ดร.โอฬำร ถ่ินบำง

เตียว คณะรฐัศำสตรแ์ละนิติศำสตร ์ม.บูรพำ พบว่ำ เหตุผลที่มีผูส้นใจสมคัรเขำ้มำเป็น นำยก อบต.จ ำนวนมำกอำจเป็นเรื่องของ

โอกำสที่จะเขำ้ไปท ำธุรกิจกำรเมืองทอ้งถ่ิน 

 เนือ้หำบำงส่วน ระบุว่ำ ธุรกิจกำรเมืองทอ้งถ่ินเป็นภำพย่อจำกธุรกิจกำรเมืองระดบัประเทศ แลว้ที่ส  ำคญัธุรกิจกำรเมือง

ท้องถ่ินมันมีกำรตรวจสอบน้อย ประชำชนมีส่วนร่วมน้อย สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบน้อย ไม่เหมือนกับกำรเมือง

ระดบัชำติกฎหมำยเขม้ขน้ สือ่มวลชนตรวจสอบเขม้ขน้ 

“ท ำใหค้นกลุ่มนีรู้ส้กึว่ำเวทีกำรเมืองทอ้งถ่ินเป็นเวทีที่ดีกว่ำ สำมำรถสะสมทัง้อ ำนำจ สะสมทัง้ควำมมั่งคั่ง และสะสมทัง้

เครอืขำ่ยอ ำนำจทำงกำรเมืองในกำรท่ีจะสนบัสนนุพนัธมิตรของตวัเองกำ้วเขำ้สูก่ำรเมืองระดบัชำติไดต้อ่ไป” 

ขอ้มลูจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัชลบรุี พบว่ำ ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ใน 49 อบต. มีจ ำนวนทัง้หมด 

293,021 คน อบต.พลตูำหลวง มีจ ำนวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้มำกสดุ 27,100 คน รองลงมำคือ อบต.บอ่วิน 18,060 คน 

 

อำ้งองิ : https://news.thaipbs.or.th/content/309998 
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