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หลังเลือกตั้ง"นายกฯนครเชียงใหม"
เอกสารกกต.กับกรณี"ปวนเมือง"
แครายการคนใกลชิด บุกสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม (กกต.)ฉกเอกสารสําคัญประกอบคดี
ฟองรองกันในศาลปกครอง ของ"ดร.แปง"ยังตองเหนื่อยกันหลายยก!!ซ้ํารายกวานั้นปะปาในฐานะนายกอบจ.ก็ตองมาเผชิญรายการ
สจ.รวม 23 คนยื่นเรื่อง ขอใหใชอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ ของ อบจ.เชียงใหม โดยนําเสนอตอ ผูวาฯเชียงใหม ตอ
กรณีการใชงบประมาณ? เขาไปอีกงานนี้เหนื่อยกันหลายระลอกคลื่น?++
ไมวาผลคะแนนจะออกมาใหเปนผูกําชัยชนะในสนามเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม24,204 คะแนน โดย
ชนะแชมปเกา "บุญเลิศ บูรณุปกรณ"อดีตนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม ซึ่งไดคะแนน17,570 คะแนน แบบพลิกความคาดหมาย
ลมโตะกันกระเจิดกระเจิง!!!!
แตชัยชนะที่ไดมาก็ยังตองรอลุนการรับรองผลจากกกต.ภายใน 30 วัน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผูมาใชสิทธิ์รวม
65,213 รายคิดเปน 59.66% บัตรเสียมี 1,204 ใบ และไมลงคะแนน หรือโนโหวต 4,257 ราย
การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเปนกรณีศึกษา เปนการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตรเนื่องจากกกต.กลางยืนคําวินิจฉัยตามที่กกต.
จังหวัดเชียงใหมมีมติเปนเอกฉันท ในการตัดสิทธิ์ ผูสมัคร(รอ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง)++ โดยมีเอกสารที่ลต.0301/7780 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2550 ถึง ผูอํานวยการ การเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม ตอบหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม
ดวนที่สุดที่ลต.(ชม)0702/1874 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550 เรื่องรายงานการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นรายรอย
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เอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ตามคําวินิจฉัยคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
ที่ 1/2550และ2/2550 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประชุมครั้งที่ 50/2550 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2550 มีมติวา รอยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ลง
นามโดย นายประวิง คชาชีวะ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหนาที่แทน เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งภายหลังผูถูกตัดสิทธิ์ ยื่นเรื่องตอศาลปกครอง จังหวัดเชียงใหมและตอมามีคําสั่งศาลฯให"ทุเลาการบังคับ"ตาม
คําสั่งของผูถูกฟองจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ทั้งนี้เงื่อนไขเวลาของศาลไมอาจระบุไดวาจะพิพากษาสรุปปดคดีเมื่อไหร แตที่แนๆ
ตามระเบียบ กกต.กลางจะประกาศผลภายใน 30 วันและ++ตัวอยางกรณีที่วานี้มีฎีกาตัวอยางเหตุเกิดที่นคร?แหงหนึ่งมาแลว "ทีม
งานวาที่!!"นาจะหามาอาน ศึกษาไววา คําตอบสุดทายคือ?++
อยางไรก็ตามการที่เอกสารประกอบคดี ในการพิจารณาวาจะมีสิทธิ์หรือไมมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งกกต.
เชียงใหมตองยื่นเอกสารประกอบคดีใหทางศาลปกครอง เปนเอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งนับวามีความสําคัญ
และมีผลอยางสูงตอทิศทางของคดี ถูกฉกออกไปจากสํานักงานกกต. เชียงใหมตอหนาตอตาเจาหนาที่ จากการที่ นส.โสรัตยา บัว
ชุม คนสนิท "ดร.แปง" ไดนําเอกสารมอบอํานาจมายื่นตอกกต.ขอรับเอกสารดังกลาว
ผอ.ฐิติพล ทศรฐ ผอ.กกต.เชียงใหม++ระบุผานสื่อฯตอกรณีที่เกิดขึ้นวา เมื่อขอมา ทางกกต.ก็ชี้แจงไปวายังมอบคืน
ไมได แตสามารถใหตรวจสอบดูไดวาครบถวนหรือไมในสํานักงานฯเทานั้น เนื่องจากตองใชประกอบสํานวนในการยื่นเรื่องตอศาล
ปกครอง ตนไมอนุญาตแต บุคคลดังกลาวนําเอกสารวิ่งขึ้นรถไป เจาหนาที่ กกต.พยายามติดตาม ขนาดขวางรถก็จะถูกชน เรื่องไป
ขอเอกสารคืนไมใชหนาที่ของกกต.แลว เพราะเราไดแจงความไป แตเปนหนาที่ของตํารวจที่ตองติดตาม เอกสารนี้สําคัญหรือไมคิด
ดูเอาเอง เหตุที่ไมนาเกิด!!แมจะมีการประสานขอคืนเอกสาร แตปายไมรับเอกสารคืนที่ กกต.แปะติดหรา นาจะพอมองอะไรออก!!
"ทีมการเมือง"พยายามสอบถามรายละเอียดประกอบทั้งในสวนของผูถูกกลาวหาและผูที่อยูในเหตุการณ ปรากฎวา
เจาหนาที่ ในสวนของกกต.ระบุวาไมคาดคิดวาจะเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นมา สวนผูที่ถูกพาดพิงกลาววานาจะเปนการเขาใจผิดกัน กก
ต.อยากไดเอกสารอะไรก็ทําเรื่องขอมา?
ในขณะที่ บุคคลซึ่งอยูในเหตุการณ ยืนยันเปนเสียงเดียวกันวา ใครทําอะไรไวนาจะรูอยูแกใจ และเอกสารที่ทําเรื่อง
ขอคืนเอกสารก็ยังอยูที่กกต. แมจะมีความพยายามไปดําเนินการใหเอกสารนั้นสมบูรณ ก็ไมนามีผล เพราะสังคมไดเห็นภาพ เห็น
ธาตุแทกันแลววา สุดทาย ผลที่ออกมา เปนไปตามที่คาดหวัง เปนวาที่ฯซึ่งสงางาม หรือเพียงแค ทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดถึงจุดมุง
หมาย
ทามกลางกระแสขาว ทีมงานชุดใหญของพรรคไมยุบ เดินทางมาบัญชาการ สูศึกชิงนครเชียงใหม พรอมการกลาว
อาง บิ๊กคมช.ขอมาในฐานะสีเดียวกัน เพื่อการขุดรากถอนโคนขั้วอํานาจเดิมในพื้นที่ถิ่นนายกฯคนเมือง ยิ่งสะทอนความไมยึดหลัก
การสมานฉันทและยังสรางความไมพออกพอใจของ"คนเมือง" แมกระทั่งการรับใบสั่งสรางราคาของ กกต. ตอกรณีเอกสารสําคัญ
หาย และมีผลตอ รูปคดี กระแสขาวเหลานี้ บรรดาผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะ กกต. ระบุวา เปนภาระหนาที่ ของสื่อฯในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารตอสาธารณะที่ตองกลั่นกรอง และทําความเขาใจ ใหเกิดขึ้นในสังคม
นายกิตติ พรหมารัตน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดเชียงใหม หนึ่งในผูที่อยูในเหตุการณระบุวา การ
กระทําที่เกิดขึ้นก็เห็นกันอยูวาเปนอยางไร หากใหคนอยางนี้เขามาทํางานตนก็ไมรูจะวาอยางไรแลว"++
เปนที่นาสังเกตและนาติดตามยิ่งวา กรณีการวินิจฉัยของกกต.ซึ่งถือเปนสิ้นสุดแลวในกระบวนการ เลือกตั้ง ขอกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบที่ขัดแยงกับ พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พศ.2545 ในมาตรา 44 (3)และ (4)ลวนแลวแตมี
ตัวอยางและรายละเอียดที่ชัดเจนถือเปนแนวทางในการปฏิบัติได ทั้งนี้ขึ้นอยูที่ดุลยพินิจในการบังคับใชและผูมีสวนไดเสียกับกรณีที่
เกิดขึ้นจะยอมรับกฎกติกาหรือไม และขอย้ําวา กรณีตัวอยางที่เปนไปในทํานองนี้มีฎีกาตัวอยางดวย แวดวงในผูเกี่ยวของระหวาง 2
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องคกรตางทราบดีวา สุดทายแลวผลออกมาอยางไร?
"การมีสิทธิ์เลือกตั้งตามคําสั่งศาลปกครองและการไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนิน
การตามอํานาจหนาที่ตามพรบ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2541กรณีผูรองขอใหศาลพิพากษาหรือคําสั่งไมวาจะเปนการเพิกถอนคํา
สั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ที่ใหรอ.หญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ไมมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมกระทั่งให ผอ.การเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม ,คณะกรรมการการเลือกตั้งและกกต.เชียงใหมรวม
ชดใชคาเสียหายรวม 10 ลานบาท
ผลทางคดีจะเปนเชนไร?คงไมสะเทือน สะทานเมืองเทาการบุก"กกต.ฉกเอกสารสําคัญ ประกอบการพิจารณคดี"ของ
คนใกลชิด ดร.แปง แมจะอางวาไมรูเรื่อง แตเมื่อกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม บุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ
ตลอดจนบุคลากรเจาหนาที่กกต.พบเหตุการณที่สรางประวัติศาสตรอันชวนหดหูใจเชนนี้++
คอการเมืองตางฟนธงวาที่เห็นและเปนไปในสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้กับอนาคตทางการเมืองของ"ดร.แปง"...แลวดาวจะเต็ม
ดวงซะเมื่อไหร!!และในปรากฎการณบรรดาสมาชิกสภาฯอบจ.กวา 23 ชีวิตลงนามรองไปยัง ผูวาฯเชียงใหม หลังจากจัดซื้อเครื่อง
จักรกลหลายสิบรายการ แบบเหมายกลอต!!เกือบ 600 ลานบาท ซื้อมาจอดเรียงเปนแถวเปนแนว มีการตั้งงบคาวัสดุเชื้อเพลิง และ
การซอมบํารุง รอยกวาลานการยายฐานปฏิบัติการเพื่อ.. เชียงใหม... ไมงายอยางที่วาดหวัง?++
ขอประกาศอีกครั้งวางานนี้ คมช.คงไมทราบ (ปล. คมช.ยอมาจาก คณะมวลชนชาวเชียงใหม นะจะบอกให..ฮา )!!!!!
[ Update วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 time 20:00:17 ]
[ ขาวนี้มีผูอานไปแลว 334 คน ]
ความคิดเห็นที่ 1
ในฐานะเคยเปนกกต.ในการเลือกตั้งมาหลายครั้ง ทั้ง ส.ส. ส.ว. ครั้งนี้ถือวาปาเถื่อนที่สุด เปนการเลือกตั้งที่สกปรก เอาชนะกัน
ดวยเลหเหลี่ยมกลโกงชนิดแพไมได รูทั้งรูอยูแกใจ...แตหวังเพื่อตนเองไมนึกถึงระบบ ที่จะตองเสียหายไปดวย งานนี้ขอฟนธงได
เลย....ไมมีสิทธิ์เปนนายก.....และตองจัดการเลือกตั้งใหม.....และจะมีปญหาตามมาอีกมากมาย.....นี่แหละการเมือง?
จากคุณ : รักเชียงใหม [ IP 222.123.213.xxx 29/6/2550 เวลา 22:06:40 ]
ความคิดเห็นที่ 2
เห็นดวยคับ
จากคุณ : เชียงใหมจะสดใสถาไร แปงฝุ [ IP 222.123.131.xxx 29/6/2550 เวลา 22:13:50 ]
ความคิดเห็นที่ 3
เลือกตั้งอีกก็จะตองเสียเงินกันอีก....เอาระบบคอมมิวนิสตมาครองเมืองเลยดีฝา
จากคุณ : มดคันไฟ [ IP 125.24.152.xxx 30/6/2550 เวลา 7:22:24 ]
ความคิดเห็นที่ 4
เชียงใหมนิวส ผมไมรูวาทําไมคนถึงจงเกลียดจงชัง เบอรสองตลอด สื่อมวลชนเสนอขาวเปนกลางหนอยซิครับ
อยาเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
จากคุณ : l [ IP 222.123.70.xxx 30/6/2550 เวลา 8:41:00 ]
ความคิดเห็นที่ 5
เลิกรับดีกวาวะเชียงใหมนิวส ไมเปนกลาง รับไทยนิวส ดีกวา
จากคุณ : ส [ IP 222.123.70.xxx 30/6/2550 เวลา 8:42:16 ]
ความคิดเห็นที่ 6
คนที่ซื้อเสียงไดขนาดนี้ถือวาหนาดานมากเลยนะ....แถมยังพูดออกทีวีรายการหนี่งดวยวาคนเชียงใหมกลั่นแกลง.......พูดออก

http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=14044&lyo=1

27/6/2550

Read News : หลังเลือกตั้ง"นายกฯนครเชียงใหม"

Page 4 of 7

มาไดยังไงเนี่ย
หวังวาเงิน 2000 บาทของคุณที่เอามาพาดหัวชาวบานจะสงผลกรรม..ไมใชสิผลบุญตางหาก ใหคุณเจริญตอไปในชีวิตนะ
คนเชียงใหมมีสมองนะ อยานึกวาทุกคนจะโง
ปล.ขอบคุณนะที่ชวยใหมีเงินสะพัดทั่วเชียงใหม
จากคุณ : ทําแลวคุมมั้ยเนี่ย [ IP 202.28.27.xxx 30/6/2550 เวลา 11:48:24 ]
ความคิดเห็นที่ 7
วิธีที่คุณทํามันสกปรกเกินไป..........คราวหนาทําเนียนกวานี้สิ
จากคุณ : คนที่รูเห็น [ IP 202.28.27.xxx 30/6/2550 เวลา 11:50:31 ]
ความคิดเห็นที่ 8
ยังงัยแน..นะเนี้ยนองแปง...สงสัยวิธีนี้คงไม work แน ไป แบบ นําขุน ๆ คงตองใชวิชามาร(ที่พอ และ แมเธอเคยมี) ออกมาใช
นะ ..งานนี้นองเดือนคงไมเต็มดวงแน ๆ สมนําหนา...สรางภาพ แอบ..แบว ทุเรศ..สิ้นดี
จากคุณ : สนับสนุน [ IP 61.7.175.xxx 30/6/2550 เวลา 12:37:33 ]
ความคิดเห็นที่ 9
รับสมัคร ผูสนใจรายไดเสริมนอกเวลางานประจํา/หลังเลิกเรียน/ควบคูงานที่ทําอยู ทําไดจากที่บาน
Part-Time 5,500-18,000 บ.-/ด.
Full-Time 8,000-55,000 บ.-/ด. ขึ้นไป
คุณสมบัติ
-ช/ญ อายุ 18 ปขึ้นไป
-ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สามารถใชงานอินเตอรเน็ทได
-มีความสนใจที่จะเรียนรูงาน และตองการที่จะสรางรายไดอยางจริงจัง
ลักษณะงาน
- ไมใชงานเดินขายสินคาตามบาน
- ทํางานดวยระบบ E-commerce บริษัทฯจะมี Website ใหเมื่อเริ่มงาน
- สามารถทํางานไดจากที่บาน กําหนดเวลาทํางานเองไดโดยอิสระ
- Link ขอมูลกับระบบชวยเหลืออัตโนมัติ ของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
- ใชเวลาทํางานเพียง 1-2 ชั่วโมง/วันแบบ part-time ควบคูกับกิจการหรืองานหลัก
- บริษัทฯ มีระบบการฝกอบรมการทํางานอยางเปนขั้นตอนเมื่อเริ่มงาน
- งานมั่นคง บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและดําเนินการในประเทศไทยกวา 9 ป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่
http://www.richtostar.com
จากคุณ : nikh [ IP 202.28.27.xxx 30/6/2550 เวลา 13:22:47 ]
ความคิดเห็นที่ 10
ผมเขาใจวา การที่คุณแปงไดคะแนนชนะ คูแขงอยางคุณบุญเลิศ กอเพราะ คมช.สั่งการ ใหทหารที่อยูในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม หรือวาที่อยูในคายกาวิละ เลื่อกคุณแปง แนนอน พอจะมองกันออกวา คมช.ตองการที่จะกําจัดขั่วอํานาจเกา ยิ่งเปน
เชียงใหมยิ่งนาดู เพราะเปนบานของทักษิณ อันที่จริงก็นาสงสารคุณแปงหรอกนะ แตชวยไมไดคับ คุณเลื่อกทางเดินของคุณเอง ไป
อยูกับไอพวกพรรคประชาธิปตยนี่ ก็รูอยูวาคนเชียงใหมเกียจพรรคประชาธิปตย แคไหน ผมรับรองไดเลยวาเลือกตั้งครั้งหนา ใครที่
ลงสมัคร สส. เชียงใหมในนามพรรคประชาธิปตย ไมมีทางไดเปนลาน %
จากคุณ : ชานนท [ IP 203.150.116.xxx 30/6/2550 เวลา 14:34:38 ]
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ความคิดเห็นที่ 11
คนเชียงใหมเขาฉลาดนะตัดสินไปแลวใครแพตองยอมรับ ชียงใหมนิวสไมเปนกลางตางหาก มองตัวเองสิ เขียนอะไรคิดบาง
กรรมเวรมีจริง
จากคุณ : รี
[ IP 222.123.208.xxx 30/6/2550 เวลา 15:30:43 ]
ความคิดเห็นที่ 12
ศาลปกครองเขาทําตามหนาที่ถูกตองคับ ไมยอมรับศาลแลวจะยอมรับใครกัน ยอมรับเชียงใหมนิวสเหรอ จาดหนาปุนกะ นอง
แปงชนะใจคนเชียงใหมไปแลว คิคิคิคิ..........
จากคุณ : 111
[ IP 222.123.211.xxx 30/6/2550 เวลา 15:42:08 ]
ความคิดเห็นที่ 13
เชียงใหมนิวส ไมเปนกลางคะ พิจารณาตัวเองดวน
จากคุณ : PP [ IP 222.123.129.xxx 30/6/2550 เวลา 17:33:28 ]
ความคิดเห็นที่ 14
อานขาวแลวสับสนจับตนชนปลายไมถูกวาอะไรเปนอะไร การเมืองเชียงใหมลึกลับซับชอน ยิ่งกวาสวนกลางเสียอีก
จากคุณ : เหนือสุด
[ IP 222.123.70.xxx 30/6/2550 เวลา 19:08:42 ]
ความคิดเห็นที่ 15
เพราะลงทุนไปแลว ถาถอยก็หมดตัว สูจนทุกวิธีมีสิทธิ์จะชนะอยู แมจะสกปรกแคไหนก็ตองยอม เพราะทุมไปเยอะแลว มันเปน
เรื่องจริงคะ ถาใครรัก "แปง" คงทนไมไดที่โดนตอวา แตตองมีสติคะ การเมืองเหมือนการพนันถาไมชนะ ก็เสีย สูโกงดีกวามีสิทธิ์ฟรุ
กรวย แตถาเลนแบบวัดดวงโอกาสแพมีสูงคะ
อยาไปโทษสื่อเลยคะ เคาทําถูกแลว ขอใหกําลังใจ ตอใหเบอรอื่นทําเรื่องแบบนี้ เคาก็ตองแฉ ไมงั้นหนังสือพิมพจะไมมีคุณคา
ขอใหกําลังใจ ที่ผานมาคิดวาคุณเอนเอียง ตอนนี้ซึ้ง
จากคุณ : รูนะ [ IP 203.156.0.xxx 30/6/2550 เวลา 21:07:03 ]
ความคิดเห็นที่ 16
คนผิดตองยอมรับผิดคับ
หวานคอจิรง.............500 ในกระเปา
เดี๋ยวมีอีก .......อิอิ....555555.........
เยอะกอดี...กําลังจนคับ......
จากคุณ : เจียงใหม [ IP 124.157.165.xxx 30/6/2550 เวลา 23:34:35 ]
ความคิดเห็นที่ 17
มีความคิดวาเชียงใหมนิวสเปนสื่อกลาง แตไมแนใจวาจะเอนเอียงขางใดขางหนึ่งหรือไมซึ่งจากการติดตามอานทําใหเขาใจเปน
อยางนั้น อยางไรก็ตามทางบรรณาธิการ และผูบริหารคงรูแนแกใจเปนอยางดี คิดวานาจะทบทวนบทบาทในฐานะที่เปนสื่อ จะทําให
แฟนเชียงใหมนิวสเชื่อมั่นและศรัทธา
จากคุณ : ชัย หนองหอย
[ IP 68.124.30.xxx 1/7/2550 เวลา 0:35:50 ]
ความคิดเห็นที่ 18
เชียงใหมนิวสมันชวยเบอร 5 หาเสียงมาตลอด...ถาใครใหเงินคาโฆษนามันก็เอาแตยกเวนเบอร 2 มันไมเอา..เพราะเจาหนุย
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กําลังฟองมันอยูเรื่องยังไมจบ...มันเลยถลมเบอร 2 มาตลอด...คิดงายๆ เวลาเบอร 2 ถูก กกต ตัดสิทธมันพาดหัวขาวหนา 1 ตัวเทา
หมอแกง...แตเวลาศาลปกครองคุมครองไมเห็นมันลงหนา 1 เลย....มันสลัดคราบหนังสือพิมพของนักการเมืองไมไดหรอก...
จากคุณ : เทศบาล [ IP 203.150.192.xxx 1/7/2550 เวลา 3:51:17 ]
ความคิดเห็นที่ 19
มวนแตๆกานเมียง เฮามันตึงงาว ฮื้อเปนจุเปนลายได สตางครอยสตางคปนเฮามาผิดกั๋นเปยคนอื่น ที่ความตุกที่บอมีหยังกิ๋น
ความตุกจากการสูญเสียคนฮักจากชายแดนบอนึกถึง กายงาว
จากคุณ : เมียงนาน [ IP 125.25.218.xxx 1/7/2550 เวลา 9:29:56 ]
ความคิดเห็นที่ 20
ถาเปนอยางที่วาจริง ก็คงบอกวาผิดหวังในตัวเคามากเลย แตถาไมอยากใหคนเกาไดเปนอยูดี เฮอ การเมือง ผลประโยชน? สุด
ทายมันก็แยกจากกันไมได แตก็อยากจะใหมันนอยๆลงหนอย พัฒนาเมืองใหเจริญไปดวย
ถาตัดสิทธิแลวเลือกใหมจะเปนใครอีกละเนี่ยที่ได - -a
จากคุณ : googleMAN [ IP 124.157.160.xxx 1/7/2550 เวลา 9:59:09 ]
ความคิดเห็นที่ 21
[color=red]ใชๆ

ไมได

ขอบสนับสนุน คห.ที่18 คับ เชียงใหมนิวสเลือกปฏิบัติ ไมเปนกลาง สูไทยนวส

จากคุณ : คนไมเปนกลาง [ IP 222.123.70.xxx 1/7/2550 เวลา 13:39:52 ]
ความคิดเห็นที่ 22
อยากใหมีเลือกตั้งกันทุกๆเดือน ๆ มีคนสมัครสัก10 คน รับคนละ 500 - 200 ก็เดือนละ 2000 - 5000 แลว แมนบอ
จากคนรากหญาคา
จากคุณ : มดคันไฟ [ IP 125.24.145.xxx 1/7/2550 เวลา 13:41:38 ]
ความคิดเห็นที่ 23
ทานผูเจริญทั้งหลาย กรุณาไปหาคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เรื่อง กกต.ของใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รธน.ม.266 เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ กกต.ตาม รธน.ม.145 วรรค 1 กับคําสั่งศาลปกครอง แดงที่ 50/2550 เดือน พ.ค.50 จะ
ทราบดีวาสิ่งที่เกิดขึ้นทําใหเกิดความโกลาหลในเวทีเลือกนายกเทศบาลนครเชียงใหมซึ่งไมนาจะเกิดขึ้นเปนเชนไร อีกประเด็นเรื่อง
การเอกสารการเสียภาษีโรงเรือนโดยเสียผานผูใหเชาของเบอร 2 มันเรียกวาเสียภาษีใหทองถิ่นไดอยางไร? เปนงง!!! ดวยวาเรื่อง
ของการเสียภาษีตองมาจากรายไดไมใชหรือ? นี่ตะแบงเอาคาใชจายมาอางวาตนเสียภาษี จายคาเชาแลวบอกวาตนรับผิดชอบภาษี
โรงเรีอน มันเปนเรื่องของผูใหเชาเปนรายไดของผูใหเชามิใชหรือ ประเทศไหนกันที่เขาใชฐานภาษีมาจากคาใชจาย (คาเชาเปนคา
ใชจายที่นําไปหักรายไดในการคํานวนภาษี) กรณีเชนนี้แปลวา คุณไปเสียภาษีแทนผูมีรายไดเอง อยางนี้ไมเรียกวา "โง" จะเรียกวา
กระไร อีกทั้งยัง "อยางหนา" เอาการเสียภาษีแทนคนอื่นมาอางวาตนเสีย จะใหเรียกวากระไร ฟนธงตรงประเด็นแบบกลางๆ ไมเขา
ใครออกใคร "ยังไมทันเขามาบริหารก็อยางหนาซะแลว"
จากคุณ : วายุ [ IP 124.157.161.xxx 1/7/2550 เวลา 19:21:53 ]
ความคิดเห็นที่ 24
การบริการของทางเทศบาลนครเชียงใหมเปนการบริการที่แยที่สุด เชน การบริการอาหารใหแกเจาหนาที่นับคะแนนไมเพิ่งพอ
ตอเจาหนาที่นับคะแนนเนื่องจากอาหารนอยกินไมอิ่มเจาหนาบางคนไมไดกินเลยและที่สําคัญการจายเงินคาตอบแทนตามทั่วไปการ
นับคะแนนเลยเที่ยงคืนตองจายเงินเพิ่มอีกแรงหนึ่งแตทางเทศบาลนครเชียงใหมไดมีการแจงกับทางเจาหนาที่วาไมสามารถจายให
ไดเนื่องจากไมมีงบประมาณในเรื่องนี้สวนอาหารเบรกในการนับคะแนนก็มีเพียงกาแฟในถุงโลตัสเพียงถุงเดียวไปถามก็บอกวาหมด
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แลวไมมีแลวซึ่งเจาหนาที่บางคนยังไมไดกินและอยากถามวางบประมาณของทางเทศบาลนครเชียงใหมในสวนที่เหลือจากการ
เลือกตั้งเอาไปไวที่ไหน
จากคุณ : เจาหนานับคะแนน [ IP 203.113.50.xxx 1/7/2550 เวลา 20:42:03 ]
รวมแสดงความคิดเห็นไดที่นี่ครับ
โปรดใสรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนกอนการบันทึกขอมูลครับ
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