
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์           
ติดต่อ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต.  

     
รู ้

วั

น

น้ี 

     ข่าววนัน้ี 

     รูว้นัน้ี 

รู ้

วั

น

น้ี 

ข่าวประจ าวันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที่ เลขที่ เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 97/2562 กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้ งที่  5  
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

ไทยรัฐ
ออนไลน์ 

กกต. เผยประกำศเลือกตั้ง เขต 
5 นครปฐม ภำยใน 60 วัน  
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สื่อออนไลน์ :

ไทยรัฐ (3), 
แนวหน้ำ,MGR,
เดลินิวส์,โพสต์ทู
เดย์, มติชน (2) 

23 ตุลำคม 2562 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตรวจ
หน่วยเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครปฐม และเชิญชวนประชำชนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 โดยยืนยันไม่มีปัญหำซ้ ำรอยเรื่องกำรนับคะแนน พร้อม
ก ำชับให้ระวังและผิดพลำดน้อยที่สุด ทั้งนี้เผยมีเรื่องร้องเรียน 4-5 เรื่อง คำดประ 
กำศคะแนนเป็นทำงกำรได้ 28 ต.ค.นี้   
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2 สื่อออนไลน์ : 
คมชัดลึก 
มติชน 
ข่ำวสด 
แนวหน้ำ 

23 ตุลำคม 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
กล่ำวว่ำ ภำพรวมกำรลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครปฐม  เขตเลือกตั้งที่ 5 
ครึ่งวันเช้ำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประชำชนทยอยออกมำใช้สิทธิจ ำนวนมำก 
ในส่วนของ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งจ ำนวน 5 เรื่องส ำหรับ
กำรประกำศผลเลือกตั้งกฎหมำยใหม่ก ำหนดให้ต้องรับฟังควำมเห็นจำกผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ทั้งนี้ผลกำรเลือกตั้ง
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรจะรู้ผลภำยในเวลำ 24.00 น.  
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3 สื่อออนไลน์ : 
แนวหน้ำ 
คมชัดลึก 
ไทยโพสต์ 

23 ตุลำคม 2562 นำงสำวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผอ.สนง.กกต.จว.นครปฐมให้
สัมภำษณ์ถึงควำมเรียบร้อยกำรเปิดหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำงในเขต
เลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม ว่ำ หน่วยเลือกตั้งในเขต 5 นครปฐมทั้งหมดจ ำนวน 
193 หน่วย เปิดได้ครบทุกหน่วยแล้วโดยเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สำมำรถมำใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงเวลำ 17.00 น. โดยกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่
ว่ำงครั้งนี้ คำดว่ำจะมีผู้ใช้สิทธิมำใช้สิทธิไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ซ่ึงต้ังเปำ้ไว้นอ้ยกว่ำ
จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือก ต้ังในวันที่ 24 มีนำคมที่ผ่ำนมำ ที่มีผู้มำใช้สิทธิร้อยละ 76 
เนื่องจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ำส ำหรับผลคะแนน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรนั้นคำดว่ำ จะสำมำรถเปิดเผยได้ภำยในเวลำ 24:00 น. 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ คึกคัก! เลือกตั้งซ่อมนครปฐม กกต. คำดรู้ผลไม่เป็นทำงกำรเที่ยงคืน 27 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมนครปฐมคึกคัก แห่ใช้สิทธิ! ไร้ปัญหำวุ่นวำย 28 
3 มติชนออนไลน์ พิรุธเลือกตั้งนครปฐมหน่วย 7 ผญบ. นั่งก ำกับ ถ่ำยรูป เดินเข้ำบริเวณ 

 โดยไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง 
29 

4 ไทยรัฐออนไลน์ ผอ.กกต.นครปฐม สรุปปิดหีบ พบ 2 รำย ตำ-ยำย ฉีกบัตรเลือกตั้ง คำดเข้ำใจผิด 30 
5 กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์ 
กกต. สรุปเลือกตั้งเขต 5 นครปฐมใช้สิทธิ 9.1 หมื่นคน “เผดิมศักดิ์” ชนะที่ 
37,675 คะแนน 
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เม่ือวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหาร และพนักงาน ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิย
มหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง  
 

 

 

 

 

 

 

 

น้อมร าลึก... 
23 ต.ค.62 วันปิยมหาราช 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์           
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

กิจกรรมรอบรั้ว กกต.  

      
รู ้

วั

น

น้ี 

 

 

 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนวัด
ท่าพูด เทศบาลเมืองไร่ขิง หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนวัดไร่ขิง ศูนย์รวมคะแนน
เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 5 วัดไร่ขิง หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 หน่วย
เลือกตั้งโรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน และหน่วยเลือกตั้ง ณ บริเวณ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อ้อมใหญ่ อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม  

 
 

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง และคณะตรวจเยี่ยมการ

เลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ 

หน่วยที่ 24 และ 25 ณ ปะร าบริเวณบ้านเอื้ออาทร วัดนครชื่นชุม เทศบาล

เมืองกระทุ่มล้ม หน่วยเลือกตั้งท่ี 14 -16 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม และปะร า

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ที่ท าการเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (หลังเก่า) เทศบาล

เมืองกระทุ่มล้ม  
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต
เลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2-3 โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

กกต.ลงพื้นที่...! ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง 
 ในวันเลือกตั้ง 23 ตุลาคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.นครปฐม 
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ภำยหลังจำกที่ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.  แทนต ำแหน่งที่
ว่ำงในวันที่ 23 ตุลำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.00-17.00 น. เสร็จสิ้นลง คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) จึงได้ด ำเนินกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจนเสร็จสิ้น 
แล้วจึงน ำส่งผลคะแนนเลือกตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเลือกตั้ง ณ อำคำรปฏิบัติ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ วัดไร่ขิง  อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

 

ภำพดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมร่วมแรงร่วมใจของเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ทุกภำคส่วนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ รวมทั้งส ำนักประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่ร่วมปฏิบัติหน้ำที่ติดตำมและรำยงำนสถำนกำรณ์ ข่ำวสำร 
อย่ำงใกล้ชิดพร้อมทั้งน ำสื่อมวลชนเกำะติดสถำนกำรณ์เพ่ือรำยงำนข้อมูลข้อเท็จจริงแก่
ประชำชนทั่วประเทศให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส สุจริต และเท่ียงธรรม ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

 

 

  

 

 

บรรยากาศหลังปิดหีบเลือกตั้ง  
วันที่ 23 ตุลาคม 2562  เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.นครปฐม 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.เผย ประกาศผลเลือกตั้ง เขต 5 นครปฐม ภายใน 60 วนั 
23 ต.ค. 2562 16:20 น. 

 
 

กกต.ออกประกาศ เผย ผลการเลือกตั้ง เขต 5 นครปฐม แทนต าแหน่งที่ว่างลง ภายใน 60 วัน เม่ือได้ตรวจสอบ

เบื้องต้นแล้วเชื่อได้ว่า ผลเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เอกสำรข่ำวระบุว่ำ  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะประกำศผลกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขและเวลำที่

กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ำ ผลกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

และต้องรับฟังรำยงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครปฐม  รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับจำกแหล่งต่ำงๆ  

มำประกอบกำรพิจำรณำ โดยกกต.จะประกำศผลกำรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มี 

กำรเลือกตั้งใหม ่

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1688638 
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ประธาน กกต. ถอดบทเรียนในอดีต นับคะแนนเลือกตั้งซ่อมต้องพลาดน้อยที่สุด 
23 ต.ค. 2562 11:17 น. 

 
 

ประธาน กกต. เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 ยนั ไม่มปัีญหาซ ้ารอยเร่ืองการนับคะแนน พร้อมก าชับให้

ระวงัและผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 

วนัท่ี 23 ต.ค. 2562 นายอทิธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพ้ืนท่ีตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งท่ี 5 จงัหวดันครปฐม โดยระบุว่า เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประชาชนออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งจ านวนมาก บางหน่วย
เลือกตั้งมีปริมาณประชาชนท่ีหนาแน่น จึงขอเชิญชวนใหป้ระชาชนท่ียงัไม่ไดอ้อกมาใชสิ้ทธิ มาเลือกตั้งก่อนเวลาปิดหีบในเวลา 17.00 
น. แต่หากผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่สามารถมาใชสิ้ทธิไดต้อ้งแจง้เหตุแห่งการไม่ไปใชสิ้ทธิภายใน 7 วนันบัจากวนัเลือกตั้งต่อนายทะเบียน
ทอ้งท่ี ไม่เช่นนั้นจะถูกตดัสิทธิบางประการ 

ทั้งน้ี นายอิทธิพร มั่นใจว่าการนับคะแนนคร้ังนีจ้ะไม่มีปัญหาซ ้ารอยเหมือนการเลือกตั้งคร้ังที่ผ่านมา  เพราะนบัคะแนนท่ีหนา้หน่วย
และมีการรายงานผลคะแนนแบบปกติ ไม่ผ่านระบบแรบบิทรีพอร์ต หรือการรายงานแบบเรียลไทม์ โดย กกต. ได้ถอดบทเรียน
ข้อผดิพลาดในการเลือกตั้งคร้ังทีผ่่านมาแล้ว ท าให้ กกต. ต้องพึงระวงัและจะท าให้มข้ีอผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 

อ่านข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง “เลือกตั้งซ่อมนครปฐม” 

ส่วนความคืบหน้าการไต่สวนคดีท่ี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อยกูใ้ห้กบัพรรคอนาคตใหม่ ประธาน 
กกต. ระบุวา่ อยูร่ะหวา่งการไต่สวนของคณะอนุกรรมการท่ีตั้งข้ึน คงจะเสนอความเห็นในไม่ชา้ไปหรือเร็วไป เพราะตอ้งท าตามล าดบั
ขั้นตอน แต่ กกต. สามารถไปเร่งรัดได.้ 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1688473 

 

https://www.thairath.co.th/search?sort=desc&type=&q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/news/politic/1688473
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“อทิธิพร” ยนั เลือกตั้งซ่อมนครปฐม ไม่ต้องค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่ 

23 ต.ค. 2562 12:10 น. 

 

 

“อิทธิพร” คาด คนออกมาเลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 มากข้ึนในช่วงเยน็ ยนั ไม่มีผลต่อการค านวณ ส.ส.บญัชีรายช่ือ ช้ี เป็นเพียงการ

แทนต าแหน่งวา่ง 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยวา่ จากการตระเวนตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งท่ีต่างๆ ในพ้ืนท่ี
เขต 5 จ.นครปฐม พบวา่ ในบางพ้ืนท่ีผูใ้ชสิ้ทธ์ิทยอยเดินทางกนัมา บางพ้ืนท่ีก็มากนัอยา่งหนาแน่น แต่ไม่ถึงขั้นแออดั คาดวา่ในช่วง
เยน็จะมีผูม้าใชสิ้ทธ์ิเพ่ิมข้ึนเพราะอากาศเร่ิมเยน็ลง ไม่ร้อนเหมือนช่วงกลางวนั 

ส าหรับเขตเลือกตั้งท่ี 5 ในการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม ท่ีผา่นมา มีผูม้าใชสิ้ทธ์ิร้อยละ 76.13 มีบตัรเสียคิดเป็นร้อยละ 4.6 จึงคาดวา่
ในคร้ังน้ีจะมีผูม้าใชสิ้ทธ์ิไม่นอ้ยกวา่คร้ังท่ีผา่นมา และจ านวนบตัรเสียไม่เพ่ิมข้ึน ส่วนกรณีท่ีพรรคการเมืองมีการพูดบนเวทีปราศรัย
บา้งวา่ มีพรรคการเมืองบางพรรคซ้ือเสียงหัวละ 500 บาทนั้น ขณะน้ียงัไม่มีขอ้ร้องเรียนดงักล่าวมาถึง กกต. ซ่ึงหากใครมีเบาะแสก็
สามารถร้องเรียนมาท่ี กกต. ได ้

อย่างไรก็ตาม นายอิทธิพร ระบุดว้ยว่า การเลือกตั้งคร้ังนี้ไม่มีผลต่อการค านวณ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ เพราะเป็นการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างจากการลาออก ไม่ใช่การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างจากการทุจริต จึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ส.ส. และไม่ต้อง
ค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่. 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1688543 
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ผวาซ ้ ารอยป่วน! กกต.ไม่รายงานผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมนครปฐมแบบ

เรียลไทม ์

วนัพธุ ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 12.21 น. 

 

ประธาน กกต. พอใจภาพรวมการออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม ก าชับจนท.ไม่ให้การนับคะแนนเกิด
ข้อผิดพลาด เหมือนคร้ังที่ผ่านมา 

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดไ้ปตรวจดูการใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

ส.ส.เขต 5 นครปฐม ท่ีหน่วยเลือกตั้ง 2-4 ต าบล/เทศบาลสามพราน ซ่ึงตั้งอยูใ่นโรงเรียนนายร้อยต ารวจ   มีนกัเรียนนายร้อยระดบัชั้นปี
ต่างๆทยอยออกมาใชสิ้ทธิอยา่งต่อเน่ือง 

นายอิทธิพร  กล่าววา่ การเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเชา้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประชาชนออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งจ านวนมาก บาง
หน่วยเลือกตั้งมีปริมาณประชาชนท่ีหนาแน่น  จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนท่ียงัไม่ไดอ้อกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งก่อนเวลาปิดหีบในเวลา 
17.00 น. อยา่งไรก็ตาม หากผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่สามารถมาใชสิ้ทธิไดจ้ะตอ้งแจง้เหตุแห่งการไม่ไปใชสิ้ทธิภายใน 7 วนั นบัจากวนั
เลือกตั้งต่อนายทะเบียนทอ้งท่ี ไม่เช่นนั้นจะถูกตดัสิทธิบางประการ 

นายอิทธิพร มัน่ใจว่าการนับคะแนนคร้ังน้ีจะไม่มีปัญหาซ ้ ารอยเหมือนการเลือกตั้งคร้ังท่ีผ่านมา เพราะนับคะแนนท่ีหนา้
หน่วย และมีการรายงานผลคะแนนแบบปกติ ไม่ผา่นระบบแรบบิทรีพอร์ตหรือการรายงานแบบเรียลไทม ์

"กกต.ไดถ้อดบทเรียนขอ้ผิดพลาดในการเลือกตั้งคร้ังท่ีผ่านมาแลว้  ซ่ึงท าให้ กกต. ตอ้งพึงระวงัและจะท าให้มีขอ้ผิดพลาด
นอ้ยท่ีสุด "นายอิทธิพร กล่าว 

ขณะท่ีนายฉัตรไชย จนัทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวภายหลงัการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยในการมาใช้
สิทธ์ิของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งวา่ สภาพปัญหาผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งพบวา่เรียบร้อยดี ประชาชนมาใชสิ้ทธ์ิพอสมควร ยงัไม่พบปัญหาการกระท า
ผิดและไดท้ราบจากเจา้หนา้ท่ีวา่ทุกอยา่งเป็นไปดว้ยดี โดยประชาชนท่ีมาใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความสะดวก และยงัไม่พบปัญหา
ความล่าชา้ ทั้ งน้ี เช่ือว่าแนวโน้มจะผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งจะมีมากกว่า 70% ซ่ึงจะไม่น้อยกว่าจ านวนผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งในวนัท่ี 24 
มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม  การเลือกตั้ งในพ้ืนท่ีน้ีไม่ค่อยจะมีปัญหาร้องเรียนเร่ืองปัญหาการกระท าผิดในการเลือกตั้ ง
https://www.naewna.com/politic/449166 

https://www.naewna.com/politic/449166
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หน่วยเลือกตั้ง 23 นครปฐม คกึคกัแค่ช่วงเช้า ปชช.โอด บางคนตดิงานตจว. มาใช้สิทธิไม่ได้ 
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 - 12:29 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_1723558 
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ประธาน กกต.ตรวจเลือกตั้งซ่อมนครปฐม ยนันับคะแนนรอบนีไ้ม่พลาด ประกาศ
ผลทางการได้ 28 ต.ค. 

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2562 13:17   ปรับปรุง: 23 ต.ค. 2562 13:36  
 

 

 

 

 

 

 

“อิทธิพร-ฉัตรไชย” ตรวจเลือกตั้งซ่อมนครปฐม พอใจภาพรวม ปชช.ใช้สิทธิ  เตือนอย่าถ่ายภาพบัตรลงคะแนนแล้ว-ผดิ กม. มั่นใจ

ถอดบทเรียนมาด ีนับคะแนนไม่ผดิพลาดซ ้าอดตี คาดประกาศผลทางการ 28 ต.ค. 

วนัน้ี (23 ต.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวภายหลงัเดินทางตรวจเยี่ยมการลงคะแนน

เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 6 เทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน เขตเลือกตั้งท่ี 5 จ.นครปฐม วา่จากท่ีไดล้งพ้ืนท่ีตรวจการเลือกตั้ง

แบบไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 3 จุดตั้งแต่เวลา 08.45 น. เห็นวา่เรียบร้อยดี มีประชาชนออกมาใชสิ้ทธิกนัต่อเน่ืองและหนาแน่น และ

วนัน้ีจะพยายามไปตรวจหน่วยเลือกตั้งให้ไดม้ากท่ีสุดจากทั้ งหมด 193 หน่วยเลือกตั้ง อยากให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธิ
ออกมาใชสิ้ทธิ โดยยงัมีเวลาเพราะจะปิดหีบเวลา 17.00 น. แต่ละหน่วยก็จะมีเจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาวชิาทหารมาอ านวยความสะดวก  

อยา่งไรก็ตาม หากไม่มาใชสิ้ทธิกฎหมายใหแ้จง้เหตุผลต่อนายทะเบียนอ าเภอ ณ ท่ีวา่การอ าเภอภายใน 7 วนัหลงัการเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้
เสียสิทธิทางการเมืองบางประการ 

ส่วนเร่ืองการนบัคะแนนคร้ังน้ียงัคงนบัท่ีหน่วยเลือกตั้งเหมือนคร้ังก่อน และมีการน าไปรวมอีกคร้ังไม่มีการรายงานการนบัคะแนน

ล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Rapid Report) โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้งผูต้รวจการเลือกตั้งประจ าเขตจะตอ้งรายงานให้ กกต.

ทราบวา่มีเหตุอะไรหรือไม่ ซ่ึงผลการเลือกตั้งอยา่งเป็นทางการคาดวา่จะประกาศไดอ้ยา่งชา้ในวนัจนัทร์ท่ี 28 ตุลาคมน้ี อยา่งไรก็ตาม 

การนบัคะแนนคร้ังน้ี กกต.ไดร้วบรวมขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากคร้ังท่ีแลว้มาเป็นบทเรียนแกไ้ข อบรมเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรท่ีจะมา

ช่วยงานเพ่ือไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนอีกซ่ึงก็พบวา่ในการเลือกตั้งมีตวัแทนของพรรคการเมืองเขา้มาสังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ 

ดว้ย รวมทั้งฝากเตือนผูม้าใชสิ้ทธิอยา่ถ่ายภาพบตัรท่ีลงคะแนนแลว้เพราะเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ส่วนเร่ืองร้องเรียนไดรั้บทราบวา่มี 4-5 
เร่ือง แต่ขณะน้ียงัไม่ส่งถึง กกต.กลาง 

“กกต.ไดถ้อดบทเรียนขอ้ผิดพลาดในการเลือกตั้งคร้ังท่ีผ่านมาแลว้ ท าให้ กกต.ตอ้งพึงระวงัและจะท าให้มีขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด” นายอิทธิ

พรกล่าวดา้นนายฉัตรไชย จนัทร์พรายศรี กกต. กล่าวหลงัตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตั้งท่ีหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 ท่ีท าการเทศบาลเมือง

กระทุ่มลม้ วา่จากท่ีไดล้งพ้ืนท่ีพบวา่ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกจากเจา้หนา้ท่ีในการใชสิ้ทธิทั้งการตรวจสอบรายช่ือและ

การรับบตัรก็เร็วไม่ชา้ จากสถิติการใชสิ้ทธิเลือกตั้งทัว่ไปของท่ีน่ีมากอยูแ่ลว้ จึงคิดวา่การเลือกตั้งคร้ังน้ีตวัเลขผูใ้ชสิ้ทธิไม่น่าจะนอ้ย

กว่าร้อยละ 70 ส่วนปัญหาการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งระหว่างหาเสียงขณะน้ี กกต.กลาง ก็ยงัไม่ได้รับแจ้งว่ามีแต่อย่างใด
https://mgronline.com/politics/detail/9620000101904  

https://mgronline.com/politics/detail/9620000101904
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กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมนครปฐมก่อนเทีย่งคืน 

กกต. คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5 นครปฐม อยา่งไม่เป็นทางการก่อนเท่ียงคืน ส่วนประกาศผลเป็นทางการ 28 

ต.ค. “ประธานกกต.”เผยมีเร่ืองร้องเรียนแลว้ 4-5 เร่ือง  

พธุท่ี 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.49 น.  

เม่ือวนัท่ี 23 ต.ค. ท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าว

ภายหลงัเดินทางตรวจหน่วยเลือกตั้งท่ี 6 บริเวณโรงเรียนนายร้อยสามพราน รวมถึงหน่วยเลือกตั้งอ่ืนๆ วา่ การเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเชา้

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประชาชนออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งจ านวนมาก บางหน่วยเลือกตั้งมีปริมาณประชาชนท่ีหนาแน่น  ถือวา่ผา่น

ไปดว้ยความเรียบร้อยทั้ง 193 จุด ซ่ึงในการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มี.ค.ท่ีผา่นมา เขต 5 มีผูม้าใชสิ้ทธิร้อยละ 76.13 มีบตัรเสียคิดเป็นร้อย

ละ 4.6 จึงคาดวา่ในคร้ังน้ีจะมีผูม้าใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกวา่คร้ังท่ีผา่นมา และจ านวนบตัรเสียไม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึง กกต.ก็พยายามประชาสมัพนัธ์ใน

วงกวา้งและมีการขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงงานใหลู้กจา้งออกมาใชสิ้ทธิ 
 

ทั้งน้ีก็ขอให้ประชาชนออกมาใชสิ้ทธิก่อนเวลา 17.00 น. และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วนพร้อมอ านวยความสะดวก ส่วนประชาชนท่ีไม่

สามารถมาใชสิ้ทธิไดส้ามารถไปแจง้เหตุผลไดภ้ายใน 7 วนัหลงัการเลือกตั้ง เพ่ือไม่ใหถู้กตดัสิทธิบางประการ  
 

ทั้งน้ีเบ้ืองตน้ตั้งแต่ช่วงเชา้ท่ีผ่านมามีการรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ 4-5 เร่ือง ส่วนการนับคะแนนมัน่ใจว่าการนบัคะแนนคร้ังน้ีจะไม่มี

ปัญหาซ ้ ารอยเหมือนการเลือกตั้งคร้ังท่ีผา่นมา เพราะนบัคะแนนท่ีหนา้หน่วยและมีการรายงานผลคะแนนแบบปกติ ไม่ผา่นระบบแรบ

บิทรีพอร์ตหรือการรายงานแบบเรียลไทม ์ซ่ึง กกต.ไดถ้อดบทเรียนขอ้ผิดพลาดในการเลือกตั้งคร้ังท่ีผา่นมาแลว้  ท าให้ กกต. ตอ้งพึง

ระวงัและจะท าใหมี้ขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด ขณะท่ีผลการเลือกตั้งอยา่งเป็นทางการคาดวา่จะสามารถประกาศไดใ้นวนัท่ี 28 ต.ค.น้ี   
 

อยา่งไรก็ตามการเลือกตั้งคร้ังน้ีไม่มีผลต่อการค านวณ ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ เพราะเป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งจากการลาออก 

ไม่ใช่การเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งจากการทุจริต จึงไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง ส.ส. และไม่ตอ้งค านวณ ส.ส.บญัชีรายช่ือใหม่ 
 

เม่ือถามถึงกรณีท่ีพรรคการเมืองมีการพูดบนเวทีปราศรัยวา่ มีพรรคการเมืองบางพรรคซ้ือเสียงหวัละ 500 บาทนั้น นายอิทธิพร กล่าว

วา่ ขณะน้ียงัไม่มีขอ้ร้องเรียนดงักล่าวมาถึง กกต. ซ่ึงหากใครมีเบาะแสก็สามารถร้องเรียนมาท่ี กกต. ได ้เม่ือถามถึงความคืบหนา้การ
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ไต่สวนคดีท่ี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหวัหนา้พรรคอนาคตใหม่  ปล่อยกูใ้หก้บัพรรคอนาคตใหม่ นายอิทธิพร กล่าววา่ อยูร่ะหวา่งการ

ไต่สวนของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีตั้งข้ึนซ่ึงคงจะเสนอความเห็นในไม่ชา้ไปหรือเร็วไปเพราะตอ้งท าตามล าดบัขั้นตอนซ่ึงกกต.สามารถ

ไปเร่งรัดได ้

ดา้น น.ส.บุญเรือน ไทยวฒันธรรม ผูอ้  านวยการส านกังาน กกต.ประจ าจงัหวดันครปฐม กล่าวว่า หน่วยเลือกตั้งในเขต 5 มีทั้ งหมด

จ านวน 193 หน่วย เปิดไดค้รบทุกหน่วยแลว้ เป็นไปอยา่งเรียบร้อย ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถมาใชสิ้ทธิไดจ้นถึงเวลา 17.00 น. โดยการ

เลือกตั้งซ่อมคร้ังน้ีคาดวา่จะมีผูม้าใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 โดยตั้งเป้าไวน้อ้ยกวา่จ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัท่ี 24 มี.ค.ท่ี

ผา่นมา ท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิร้อยละ 76 เน่ืองจากการเลือกตั้งใหม่คร้ังน้ีไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนา้ 
 

ส าหรับผลคะแนนอยา่งไม่เป็นทางการนั้น คาดวา่จะสามารถเปิดเผยไดภ้ายในเวลา 24.00 น. ทั้งน้ี ขอเตือนผูใ้ชสิ้ทธิและผูส้มคัร ส.ส. 

วา่ วนัน้ีจนถึงเวลา 24.00 น. ห้ามโฆษณาหาเสียง และสวมเส้ือท่ีมีโลโกห้รือสัญลกัษณ์ของพรรค รวมถึงหมายเลขของผูส้มคัรเขา้มา

ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีหน่วยเลือกตั้ง เพราะจะผิดกฎหมายเลือกตั้ง นอกจากน้ีก่อนถึงเวลา 18.00 น. หา้มจ าหน่ายสุราทุกชนิด นอกจากนั้น

จนถึงขณะน้ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนวา่มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 5 เร่ือง อยูร่ะหวา่งการสืบสวนของพนกังานสืบสวน ส านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ยงัไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได ้
 

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ส าหรับบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขตหา้นครปฐม โดยเฉพาะจุดท่ีอยูใ่นโรงเรียน

ในร้อยต ารวจสามพรานเป็นไปอยา่งคึกคกัโดยมีนกัเรียนในร้อยต ารวจท่ีมีช่ืออยูใ่นเขตเลือกตั้งมาใชสิ้ทธิตั้งแต่ช่วงเชา้ 

 

https://dailynews.co.th/politics/737993 
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กกต.ผวา ไม่รายงานนับคะแนนเรียลไทม์ หวัน่ป่วนซ ้ารอยเลือกตั้งใหญ่ 
23 ต.ค. 2562 13:56 น. 

 
 

ประธาน กกต.พอใจภาพรวมใช้สิทธ์ิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม ม่ันใจนับคะแนนไม่ซ า้รอย ลต.ใหญ่ที่ผ่านมา สั่ง
นับหน้าหน่วย รายงานผลปกติ ไม่ผ่านระบบเรียลไทม ์

เม่ือวนัท่ี 23 ต.ค.62 นายอทิธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางไปตรวจดูการใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 
นครปฐม ท่ีหน่วยเลือกตั้ง 2-4 ต าบล/เทศบาลสามพราน ซ่ึงตั้งอยูใ่นโรงเรียนนายร้อยต ารวจ มีนกัเรียนนายร้อยระดบัชั้นปีต่างๆ ทยอย
ออกมาใชสิ้ทธิอยา่งต่อเน่ือง 

โดย นายอิทธิพร กล่าวว่า การเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเชา้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประชาชนออกมาใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งจ านวนมาก บาง
หน่วยเลือกตั้งมีปริมาณประชาชนท่ีหนาแน่น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนท่ียงัไม่ไดอ้อกมาใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งก่อนเวลาปิดหีบ ในเวลา 
17.00 น. อยา่งไรก็ตาม หากผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีไม่สามารถมาใชสิ้ทธ์ิไดจ้ะตอ้งแจง้เหตุแห่งการไม่ไปใชสิ้ทธ์ิภายใน 7 วนั นบัจากวนั
เลือกตั้งต่อนายทะเบียนทอ้งท่ี ไม่เช่นนั้นจะถูกตดัสิทธ์ิบางประการ 

นายอิทธิพร กล่าวต่อวา่ มัน่ใจวา่การนบัคะแนนคร้ังน้ี จะไม่มีปัญหาซ ้ ารอยเหมือนการเลือกตั้งคร้ังท่ีผ่านมา เพราะนบัคะแนนท่ีหนา้
หน่วย และมีการรายงานผลคะแนนแบบปกติ ไม่ผา่นระบบแรบบิทรีพอร์ตหรือการรายงานแบบเรียลไทม ์

"กกต.ไดถ้อดบทเรียนขอ้ผิดพลาดในการเลือกตั้งคร้ังท่ีผ่านมาแลว้ ซ่ึงท าให้ กกต.ตอ้งพึงระวงัและจะท าให้มีขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด" 
นายอิทธิพร กล่าว 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1688581 

 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1688581


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์           
ติดต่อ 17920-17924 

18 

 

 

 

กกต.พอใจภาพรวมเเลือกตั้งซ่อมนครปฐม คาดประกาศผลทางการ 28 ตค. 
วนัท่ี 23 ต.ค. 2562 เวลา 14:32 น. 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน กกต. ตรวจเลือกตั้งซ่อม นครปฐม เผยภาพรวมเรียบร้อยด ีคาดสามารถประกาศผลเป็นทางการได้ 28 ตค. ระบุ คณะอนุกก. 
ก าลงัไต่สวน"ธนาธร"ปล่อยเงนิกู้ให้พรรคนาคตใหม่อยู่ 

เม่ือวนัท่ี 23 ต.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวภายหลงัเดินทางตรวจหน่วยเลือกตั้งท่ี 6 
บริเวณโรงเรียนนายร้อยสามพราน วา่ ภาพรวมการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเชา้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประชาชนออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
จ านวนมาก จึงขอเชิญชวนใหป้ระชาชนท่ียงัไม่ไดอ้อกมาใชสิ้ทธิ มาใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งก่อนเวลาปิดหีบในเวลา 17.00 น. ส่วนประชาชน
ท่ีไม่สามารถมาใชสิ้ทธิไดส้ามารถไปแจง้เหตุผลไดภ้ายใน 7 วนัหลงัการเลือกตั้ง เพ่ือไม่ใหถู้กตดัสิทธิบางประการ ทั้งน้ีเบ้ืองตน้ตั้งแต่
ช่วงเชา้ท่ีผา่นมามีการรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ 4-5 เร่ือง 

ประธาน กกต. กล่าววา่ ส่วนการนบัคะแนน มัน่ใจวา่จะไม่มีปัญหาซ ้ ารอยเหมือนการเลือกตั้งคร้ังท่ีผ่านมา เพราะนบัคะแนนท่ีหนา้
หน่วยและมีการรายงานผลคะแนนแบบปกติ ไม่ผ่านระบบแรบบิทรีพอร์ตหรือการรายงานแบบเรียลไทม ์ขณะท่ีผลการเลือกตั้งอยา่ง
เป็นทางการคาดวา่จะสามารถประกาศไดใ้นวนัท่ี 28 ต.ค.น้ี 

อยา่งไรก็ตามการเลือกตั้งคร้ังน้ีไม่มีผลต่อการค านวณ ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ เพราะเป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งจากการลาออก 

ไม่ใช่การเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งจากการทุจริต จึงไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง ส.ส. และไม่ตอ้งค านวณ ส.ส.บญัชีรายช่ือใหม่ 

นายอิทธิพร กล่าวถึง ความคืบหนา้การไต่สวนคดีท่ีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ ปล่อยกูใ้หก้บัพรรคอนาคตใหม่
วา่ อยูร่ะหวา่งการไต่สวนของคณะอนุกรรมการท่ีตั้งข้ึนซ่ึงคงจะเสนอความเห็นในไม่ชา้ไปหรือเร็วไปเพราะตอ้งท าตามล าดบัขั้นตอน
ซ่ึงกกต.ไม่สามารถไปเร่งรัดได ้

https://www.posttoday.com/politic/news/604354 

https://www.posttoday.com/politic/news/604354
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ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งซ่อมจ.นครปฐม คาดประกาศคะแนน

ทางการ28ต.ค. 

วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 - 14:59 น.  

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1723845 

  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1723845


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์           
ติดต่อ 17920-17924 

20 

 

 

 

กกต.ยิม้คร่ึงวนัเช้า เลือกตั้งซ่อมนครปฐมราบร่ืน 
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 - 13:55 น.  

 
 
 

 

 

 

 

เลือกตั้งซ่อม เขต5 นครปฐมราบรื่น ครึ่งวันเช้า ปชช.ออกมาใช้สิทธิคึกคกั ตร.จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เน้นดแูลความ

เรียบร้อย-จราจร 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน  -23 ต.ค.62 เวลำ 12.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำยชำญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม และพ.ต.อ.ชัชปัณฑกำณฑ์ 

คล้ำยคลึง รองผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เดินทำงมำตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงในเขต 5 จังหวัดนครปฐม 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ภำพรวมกำรลงคะแนนครึ่งวันเช้ำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประชำชนทยอยมำใช้สิทธิ

จ ำนวนมำก ในส่วนของกกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งจ ำนวน 5 เรื่อง ส่วนกำรประกำศผลเลือกตั้ง 

กฎหมำยใหม่ก ำหนดให้ต้องรับฟังควำมเห็นจำกผู้ตรวจกำรเลือกตั้งว่ำ เห็นสมควรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งหรือไม่ 

กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ ส่วนผลกำรเลือกตั้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรจะรู้ผลภำยในเวลำ 24.00 

น. เพรำะกกต.ต้องใช้เวลำตรวจสอบควำมถูกต้องด้วย ส่วนผลกำรเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรกฎหมำยก ำหนดให้ประกำศ

ภำยใน 60 วัน แต่เชื่อว่ำจะไม่ใช้เวลำนำนขนำดนั้น 

พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่ำวว่ำ เหตุกำรณ์ทั่วไปยังคงเป็นปกติ มีกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งเล็กน้อย  เป็นกรณี

ร้ำนค้ำโชว์ห่วยขำยสุรำ หลังเวลำ 18.00 น. ของวันที่ 22 ต.ค. ซึ่งตรวจพบเพียง 2-3 รำย อย่ำงไรก็ตำม ตลอดทั้งวันใน

กำรเลือกตั้งซ่อมในเขต 5 ต ำรวจได้จัดก ำลังจำกกองบัญชำกำรต ำรวจภูธร ภำค 2 และต ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม มำ

ดูแลควำมเรียบร้อย เน้นในเรื่องควำมปลอดภัยและกำรดูแลจรำจรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง 

นอกจำกนี้ยังได้เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 9 ชุด ไว้รับสถำนกำรณ์ด้วย 

https://www.komchadluek.net/news/politic/394936  

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/394936
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เลือกตั้งซ่อมนครปฐมราบร่ืน คร่ึงวนัเช้าใช้สิทธิคึกคกั ‘จรุงวทิย์’ ช้ีคืนนีรู้้ ใครชนะ 
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 - 15:02 น.  

 

 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1723854 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1723854
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“เลขา กกต.” บอก ผลเลือกตั้ง เขต 5 นครปฐม ไม่เป็นทางการ เทีย่งคืนรู้แน่นอน! 
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 - 13:19 น.  

 
 

เลือกตั้งซ่อม เขต5 นครปฐม ราบร่ืน คร่ึงวันเช้า ประชาชนออกมาใช้สิทธิคึกคัก  ต ารวจจัดชุดเคล่ือนที่เร็ว เน้นดูแลความเรียบร้อย-

จราจร “จรุงวทิย์” ระบุ รู้ผลเลือกตั้ง ไม่เป็นทางการ ภายในเทีย่งคืน วนันี ้

23 ต.ค. เม่ือเวลา 12.30 น. ท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน  พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
พร้อมนายชาญนะ เอ่ียมแสง ผูว้า่ราชการจงัหวดันครปฐม และ พ.ต.อ.ชชัปัณฑกาณฑ ์คลา้ยคลึง รองผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั
นครปฐม เดินทางมาตรวจเยีย่มหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงในเขต 5 จงัหวดันครปฐม 

พ.ต.อ.จรุงวทิย ์กล่าววา่ ภาพรวมการลงคะแนนคร่ึงวนัเชา้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประชาชนทยอยมาใชสิ้ทธิจ านวนมาก ในส่วน
ของกกต.ได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการเลือกตั้งจ านวน 5 เร่ือง ส่วนการประกาศผลเลือกตั้ง กฎหมายใหม่ก าหนดให้ตอ้งรับฟัง
ความเห็นจากผูต้รวจการเลือกตั้งวา่ เห็นสมควรประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ 

การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเทีย่งธรรมหรือไม่ ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจะรู้ผลภายในเวลา 24.00 น. เพราะกกต.
ต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องด้วย ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการกฎหมายก าหนดให้ประกาศภายใน 60 วนั แต่เช่ือว่าจะไม่
ใช้เวลานานขนาดนั้น 

พ.ต.อ.ชชัปัณฑกาณฑ ์กล่าววา่ เหตุการณ์ทัว่ไปยงัคงเป็นปกติ มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งเล็กนอ้ย เป็นกรณีร้านคา้โชวห่์วยขาย
สุรา หลงัวลา 18.00 น. ของวนัท่ี 22 ต.ค. ซ่ึงตรวจพบเพียง 2-3 ราย 

อยา่งไรก็ตาม ตลอดทั้งวนัในการเลือกตั้งซ่อมในเขต 5 ต ารวจไดจ้ดัก าลงัจากกองบญัชาการต ารวจภูธร ภาค 2 และต ารวจภูธรจงัหวดั
นครปฐม มาดูแลความเรียบร้อย เน้นในเร่ืองความปลอดภยัและการดูแลจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
นอกจากน้ียงัไดเ้ตรียมชุดเคล่ือนท่ีเร็ว 9 ชุด ไวรั้บสถานการณ์ดว้ย 

https://www.khaosod.co.th/election-2019/news_2996263  
  

https://www.khaosod.co.th/election-2019/news_2996263
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ภาพรวมโอเค! เลือกตั้งซ่อม เขต5 นครปฐมราบร่ืน-จบั3ร้านคา้ 

ฝ่าฝืนขายเหลา้ 
วนัพธุ ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 13.48 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกตั้งซ่อม เขต5 นครปฐมราบร่ืน คร่ึงวันเช้า ปชช.ออกมาใช้สิทธิคึกคัก -ตร.จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เน้นดูแลความ
เรียบร้อย-จราจร 

เม่ือเวลา 12.30 น.วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 ท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน พ.ต.อ.จรุงวทิย ์ภุมมา เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผูว้่าราชการจังหวดันครปฐม และพ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คลา้ยคลึง รองผูบ้ังคับการ

ต ารวจภูธรจงัหวดันครปฐม เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่างลงในเขต 5 จงัหวดั
นครปฐม 

พ.ต.อ.จรุงวทิย ์กล่าววา่ ภาพรวมการลงคะแนนคร่ึงวนัเชา้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประชาชนทยอยมาใชสิ้ทธิจ านวนมาก ในส่วน
ของกกต.ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการเลือกตั้งจ านวน 5 เร่ือง ส่วนการประกาศผลเลือกตั้ง กฎหมายใหม่ก าหนดให้ตอ้งรับฟัง
ความเห็นจากผูต้รวจการเลือกตั้งวา่ เห็นสมควรประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ การเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความสุจริตเท่ียงธรรม
หรือไม่ ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจะรู้ผลภายในเวลา 24.00 น. เพราะกกต.ตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบความถูกตอ้งด้วย  
ส่วนผลการเลือกตั้งอยา่งเป็นทางการกฎหมายก าหนดใหป้ระกาศภายใน 60 วนั แต่เช่ือวา่จะไม่ใชเ้วลานานขนาดนั้น 

พ.ต.อ.ชชัปัณฑกาณฑ ์กล่าววา่ เหตุการณ์ทัว่ไปยงัคงเป็นปกติ มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งเล็กนอ้ย เป็นกรณีร้านคา้โชวห่์วยขาย
สุรา หลงัเวลา 18.00 น. ของวนัท่ี 22 ต.ค. ซ่ึงตรวจพบเพียง 2-3 ราย อยา่งไรก็ตาม ตลอดทั้งวนัในการเลือกตั้งซ่อมในเขต 5 ต ารวจได้
จดัก าลงัจากกองบญัชาการต ารวจภูธร ภาค 2 และต ารวจภูธรจงัหวดันครปฐม มาดูแลความเรียบร้อย เนน้ในเร่ืองความปลอดภยัและ
การดูแลจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง นอกจากน้ียงัไดเ้ตรียมชุดเคล่ือนท่ีเร็ว 9 ชุด ไวรั้บสถานการณ์ดว้ย 

ล่าสุด พ.ต.อ. ชชัปัณฑกาณฑ ์คลา้ยคลึง รอง ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดันครปฐม เปิดเผย ภาพรวมการตรวจสอบป้องกนัการทุจริต
เลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งท่ี 5 อ าเภอสามพรานจงัหวดันครปฐม ไดมี้การด าเนินคดีกบัร้านคา้ 3 ร้าน ท่ีฝ่าฝืนจ าหน่ายสุรา ในช่วงเวลาท่ีอยู่
ระหวา่งหา้มจ าหน่ายจ่ายแจกสุรา ซ่ึงตามกฎหมายเลือกตั้ง หา้มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของเม่ือวานจนถึง 18.00น. ของวนัน้ี 

https://www.naewna.com/politic/449176  
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ผอ.กกต.นครปฐม ยนัรู้ผลเลือกตั้งส.ส.เขต5 ไม่เป็นทางการก่อนเทีย่งคืน 
วนัพธุ ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 10.42 น. 

 
เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 น.ส.บุญเรือน ไทยวฒันธรรม ผูอ้  านวยการเลือกตั้งประจ าจงัหวดันครปฐม ให้สัมภาษณ์ถึงความ

เรียบร้อยการเปิดหน่วยเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงในเขต5 จงัหวดันครปฐม วา่  หน่วยเลือกตั้งในเขต 

5 นครปฐมทั้งหมดจ านวน 193 หน่วยเปิดไดค้รบทุกหน่วยแลว้โดยเป็นไปอย่างเรียบร้อย  ซ่ึงผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถมาใชสิ้ทธิ

เลือกตั้งไดจ้นถึงเวลา 17:00 น. โดยการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงคร้ังน้ี คาดวา่จะมีผูใ้ชสิ้ทธิมาใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

ซ่ึงตั้งเป้าไวน้อ้ยกวา่จ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัท่ี 24 มีนาคมท่ีผา่นมา ท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิร้อยละ 76 เน่ืองจากการเลือกตั้งใหม่คร้ังน้ี

ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนา้ ส าหรับผลคะแนนอยา่งไม่เป็นทางการนั้นคาดวา่จะสามารถเปิดเผยไดภ้ายในเวลา 24:00 น. 

“ขอเตือนผูใ้ชสิ้ทธิและผูส้มคัรส.ส.วา่วนัน้ีจนถึงเวลา 24:00 น. ห้ามโฆษณาหาเสียง และสวมเส้ือท่ีมีโลโกห้รือสัญลกัษณ์

ของพรรครวมถึงหมายเลขของผูส้มคัรเขา้มาในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีหน่วยเลือกตั้ง เพราะจะผิดกฎหมายเลือกตั้ง นอกจากน้ีก่อนถึงเวลา 

18:00 น. หา้มจ าหน่ายสุราทุกชนิด” น.ส.บุญเรือน กล่าว  

ผอ.กกต.จงัหวดันครปฐม ระบุดว้ยว่า จนถึงขณะน้ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 5 เร่ืองซ่ึงอยู่
ระหวา่งการสืบสวนของพนกังานสืบสวนของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ยงัไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได ้ 

ส าหรับบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งเขตห้านครปฐม โดยเฉพาะจุดท่ีอยูใ่นโรงเรียนในร้อย
ต ารวจสามพรานเป็นไปอยา่งคึกคกัโดยมีนกัเรียนในร้อยต ารวจท่ีมีช่ืออยูใ่นเขตเลือกตั้งมาใชสิ้ทธิตั้งแต่ช่วงเชา้ 

 

https://www.naewna.com/politic/449149 

 
  

https://www.naewna.com/politic/449149


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์           
ติดต่อ 17920-17924 

25 

 

 

 

ก่อนเทีย่งคืน รู้ผลเลือกตั้งซ่อมนครปฐม 
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 - 11:29 น.  
 

 

 

 

 

ผอ.กกต.นครปฐม คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต5 อย่างไม่เป็นทางการก่อนเท่ียงคืน ย  า้เตือนห้ามท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
นครปฐม -23 ต.ค.62 น.ส.บุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ให้สัมภาษณ์ถึงความ

เรียบร้อยการเปิดหน่วยเลือกตั้งใหม่สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงในเขต 5 จงัหวดันครปฐม วา่ หน่วยเลือกตั้ง

ในเขต 5 นครปฐมทั้งหมดจ านวน 193 หน่วย เปิดไดค้รบทุกหน่วยแลว้โดยเป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

ซ่ึงผู้มสิีทธิเลือกตั้งสามารถมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดจ้นถึงเวลา 17.00 น. โดยการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงคร้ังน้ี คาดวา่
จะมีผูใ้ชสิ้ทธิมาใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ซ่ึงตั้งเป้าไวน้อ้ยกวา่จ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัท่ี 24 มีนาคมท่ีผา่นมา ท่ีมีผูม้าใช้
สิทธิร้อยละ 76 เน่ืองจากการเลือกตั้งใหม่คร้ังน้ีไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนา้ ส าหรับผลคะแนนอยา่งไม่เป็นทางการนั้นคาดวา่
จะสามารถเปิดเผยไดภ้ายในเวลา 24.00 น. 

 อยา่งไรก็ตาม ขอเตือนผู้ใช้สิทธิและผู้สมคัรส.ส.วา่วนัน้ี (23 ต.ค.) จนถึงเวลา 24.00 น. ห้ามโฆษณาหาเสียง และสวมเส้ือท่ี
มีโลโกห้รือสัญลกัษณ์ของพรรครวมถึงหมายเลขของผูส้มคัรเขา้มาในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีหน่วยเลือกตั้ง เพราะจะผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
นอกจากน้ีก่อนถึงเวลา 18.00 น. หา้มจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด 

ผอ.กกต.จังหวัดนครปฐม กล่าวอีกว่า จนถึงขณะน้ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนว่ามีการกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง 5 เร่ืองซ่ึงอยู่
ระหวา่งการสืบสวนของพนกังานสืบสวนของส านกังานกกต. แต่ยงัไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได ้

          ส าหรับบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้มสิีทธ์ิเลือกตั้งเขตห้านครปฐม โดยเฉพาะจุดท่ีอยูใ่นโรงเรียนในร้อยต ารวจ
สามพรานเป็นไปอยา่งคึกคกัโดยมีนกัเรียนในร้อยต ารวจท่ีมีช่ืออยูใ่นเขตเลือกตั้งมาใชสิ้ทธิตั้งแต่ช่วงเชา้ 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/394912  
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กกต.นครปฐมคาดรู้ผลก่อนเทีย่งคืน เตือนผู้สมคัรอย่าท าผดิ กม.เลือกตั้ง 
23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:21 น. 

 

23 ต.ค. 62 – ท่ีจ.นครปฐม  น.ส.บุญเรือน ไทยวฒันธรรม ผูอ้  านวยการเลือกตั้งประจ าจงัหวดันครปฐม กล่าวถึงความเรียบร้อยการเปิด
หน่วยเลือกตั้งใหม่ ส.ส. แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงในเขต 5 จงัหวดันครปฐม วา่  หน่วยเลือกตั้งในเขต 5 นครปฐม ทั้งหมดจ านวน 193 
หน่วย เปิดไดค้รบทุกหน่วยแลว้โดยเป็นไปอย่างเรียบร้อย  ซ่ึงผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งไดจ้นถึงเวลา 17.00 น.  
โดยการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงคร้ังน้ี คาดวา่จะมีผูใ้ชสิ้ทธิมาใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ซ่ึงตั้งเป้าไวน้อ้ยกวา่จ านวนผูม้า
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัท่ี 24 มี.ค.ท่ีผา่นมา ท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิร้อยละ 76 เน่ืองจากการเลือกตั้งใหม่คร้ังน้ีไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนา้ 
ส าหรับผลคะแนนอยา่งไม่เป็นทางการนั้นคาดวา่จะสามารถเปิดเผยไดภ้ายในเวลา 24.00 น.   

อยา่งไรก็ตาม ขอเตือนผูใ้ชสิ้ทธิและผูส้มคัรส.ส.วา่วนัน้ี (23 ต.ค.) จนถึงเวลา 24.00 น. หา้มโฆษณาหาเสียง และสวมเส้ือท่ีมีโลโกห้รือ
สญัลกัษณ์ของพรรครวมถึงหมายเลขของผูส้มคัรเขา้มาในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีหน่วยเลือกตั้ง เพราะจะผิดกฎหมายเลือกตั้ง นอกจากน้ีก่อน
ถึงเวลา 18.00 น. หา้มจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด 

ผอ.กกต.จังหวดันครปฐม กล่าวว่า จนถึงขณะน้ีได้รับเร่ืองร้องเรียนว่ามีการกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง 5 เร่ืองซ่ึงอยู่ระหว่าง 
การสืบสวนของพนกังานสืบสวนของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ยงัไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได ้

ส าหรับบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งเขตห้านครปฐม โดยเฉพาะจุดท่ีอยูใ่นโรงเรียนในร้อยต ารวจสาม
พรานเป็นไปอยา่งคึกคกัโดยมีนกัเรียนในร้อยต ารวจท่ีมีช่ืออยูใ่นเขตเลือกตั้งมาใชสิ้ทธิตั้งแต่ช่วงเชา้. 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/48691 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/48691


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์           
ติดต่อ 17920-17924 

27 

 

 

 
คกึคกั!เลือกตั้งซ่อมนครปฐม กกต.คาดรู้ผลไม่เป็นทางการเทีย่งคืน 
วนัท่ี 23 ต.ค. 2562 เวลา 11:33 น. 

   

เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมสส.เขต 5 นครปฐม บรรยากาศเป็นไปอยา่งคึกคกั ดา้น กกต.คาดรู้ผลไม่เป็นทางการเท่ียงคืน 

เม่ือเวลา 08.00 น. วนัท่ี 23 ตค. เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่ายเลือกตั้งในพ้ืนท่ีเขต 5 จ.นครปฐม เปิดให้ประชาชนลงคะแนนแลว้ บรรยากาศ
เป็นไปอยา่งคึกคกัโดยหน่วยเลือกตั้งท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน พบวา่ มีทั้งประชาชนและนกัเรียนนายร้อยต ารวจ เดินทางมา
ทยอยใชสิ้ทธิ หลงัจากร่วมกิจกรรมเน่ืองในวนัปิยมหาราช โดย ท่ีหน่วยเลือกตั้ง หมู่บา้นพชัรวลิ พทุธมณฑลสาย 4 นายไพรัฏฐโชติก์ 
จนัทรขจร ผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ไดเ้ดินทางมาลงคะแนน ตั้งแต่เม่ือเวลา 08.15 น. 
 

ขณะท่ี เม่ือเวลา 09.00 น. นายสุรชยั อนุตธโต ผูส้มคัรพรรคประชาธิปัตย ์มาลงคะแนน ท่ีหน่วยเลือกตั้งท่ี 8 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.

นครปฐม โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหนา้พรรค ในฐานะผูอ้  านายการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐมเขต 5 พรรคประชาธิปัตย ์

และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย ์เดินทางมาใหก้ าลงัใจดว้ย 

เช่นเดียวกบั นายเผดิมชยั สะสมทรัพย ์ผูส้มคัรจากพรรคชาติไทยพฒันา ไดไ้ปลงคะแนน ท่ีหน่วยเลือกตั้งท่ี 6 ตรงขา้มรร.นายร้อย
ต ารวจเม่ือเวลา 09.00 น. แลว้เช่นกนั 

ส าหรับเขตเลือกตั้งท่ี 5 จ.นครปฐม ครอบคลุมพ้ืนท่ี อ.สามพราน เกือบทั้งหมด ยกเวน้ ต.บางชา้ง ต.ตลาดจินดา และ ต.คลองจินดา 
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งรวม 143,542 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 193 หน่วย ทั้งน้ี หลงัปิดการลงคะแนน คณะกรรมการประจ าหน่วยจะ
ด าเนินการนบัคะแนน และรวบรวมส่งไปท่ีอาคารปฏิบติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วดัไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  
ท่ีคาดวา่จะมีผูส้มคัร ตวัแทนพรรคการเมือง และผูส้นบัสนุนไปรอลุน้กนัเป็นจ านวนมาก 
 

ดา้น น.ส.บุญเรือน ไทยวฒันธรรม ผอ.กกต.นครปฐม เปิดเผยวา่ มีความพร้อมในการจดัการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จงัหวดันครปฐม 

ส่วนของผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมนั้น จะมีการนบัท่ีหน่วย หลงัปิดหีบในเวลา 17.00 น. ก่อนส่งคะแนนไปยงัจุดรวมคะแนนกลาง
ของแต่ละเขต ทั้งน้ี คาดจะสามารถทราบผลการนบัคะแนนแบบไม่เป็นทางการได ้ในช่วงเวลาก่อนเวลา 24.00 น. ภาพ อสมท. 

https://www.posttoday.com/politic/news/604340 

https://www.posttoday.com/politic/news/604340
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เลือกตั้งซ่อมนครปฐมคกึคกั แห่ใช้สิทธิ!ไร้ปัญหาวุ่นวาย 

บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 สามพราน ประชาชนแห่ใชสิ้ทธิ
คึกคกั กกต. ตรวจเยีย่มไร้ปัญหา  
มีแค่ติดขดัเร่ืองท่ีจอดรถ ทางลาดผูพ้ิการ  
พธุท่ี 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.23 น. 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ต.ค. ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า ไดมี้การจดัเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร (ส.ส.) จ.นครปฐม เขต 5 อ.สามพราน จ.
นครปฐม หลงัจาก นางจุมพิตา จนัทรจร อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 5 ไดล้าออกจากต าแหน่งเน่ืองจากมีปัญหาสุขภาพ เพ่ือมา
แทนต าแหน่งท่ีว่างเดิม โดยเขตเลือกตั้งน้ีมี 16 ต าบล มีหน่วยเลือกตั้งซ่อม 193 หน่วยจาก 13 ต าบล ยกเวน้ ต.คลองจินดา ต.ตลาด
จินดา ต.บางชา้ง ซ่ึงเลือกตั้งซ่อมคร้ังน้ีมีผูส้มคัรทั้งหมดรวม 7 คน โดยการเลือกตั้งคร้ังก่อนเม่ือวนัท่ี 24 มี.ค. 62 ท่ีผ่านมา จ านวนผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง 143,221 คน มีผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 109,038 คน 

โดยในส่วนของหน่วยเลือกตั้งท่ี 5 ต.กระทุ่มลม้ ตั้งอยูภ่ายในหมู่บา้นพชัรวลิล ์2 ถนนพทุธมณฑลสาย 4 อ.สามพราน มีประชาชนออกมารอใช้
สิทธิลงคะแนนกนัตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ แต่ภายหลงัเปิดหีบประมาณ 17 นาที นายไพรัฐฎโชติก์ จนัทรขจร ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหมายเลข 6 พรรค
อนาคตใหม่ เดินทางมาใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ท่ามกลางความสนใจของส่ือมวลชนจ านวนมาก หลงัใชสิ้ทธิเดินกลบัออกมาดว้ยสีหนา้ยิม้
แยม้แจ่มใส 
เวลา 09.09 น. นายสุรชยั อนุตธโต ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย ์เดินทางมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 8 หมู่ 
5 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน โดยมาพร้อมกบัสมาชิกของพรรค มาเป็นก าลงัใจให้กบัผูส้มคัร หลงัใชสิ้ทธิเลือกตั้งแลว้ ต่างคนต่างกลบั
ออกไปโดยไม่มีการพดูคุยกบัส่ือมวลชน 

เวลา 10.09 น. นายเผดิมชยั สะสมทรัพย ์ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหมายเลข 1 พรรคชาติไทยพฒันา เดินทางมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งพร้อมกบัภรรยา 
ในหน่วยเลือกตั้งท่ี 6 เทศบาลเมืองสามพราน ตั้งอยูภ่ายในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ท่ามกลางความสนใจของส่ือมวลชนท่ีมารอท าข่าวกนั
เป็นจ านวนมาก 

ทั้ งน้ี นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กกต. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งท่ี 14 และ 15 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  
อ.สามพราน ซ่ึงตั้ งอยู่ภายในโรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 719 คน และ 820 ก่อนเดินทางไปตรวจหน่วยอ่ืนๆ ได้ให้
สัมภาษณ์วา่ จากการตรวจสถานท่ีเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา มีบางเร่ืองท่ีอาจจะตอ้งปรับปรุงและแกไ้ข โดยเฉพาะเร่ืองความ
สะดวกส าหรับผูท่ี้จะมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง อาทิ สถานท่ีจอดรถ หรืองทางลาดส าหรับผูพิ้การ 

สอบถามผูท่ี้มาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นชายพิการโดยนัง่รถมอเตอร์ไซค ์3 ลอ้มา ไดเ้ล่าวา่ ตนตั้งใจจะมาเลือกตั้ง แต่ก็ไม่สามารถเขา้ไป
ใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจากเป็นขั้นบนัได ท่ีผ่านมา ตนเองก็เสียโอกาสในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งมา 2-3 คร้ัง แต่ก็เคยแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบแลว้ 
เน่ืองจากไม่มีทางลาด จึงไม่สามารถเขา้ไปใชสิ้ทธิได ้

ส าหรับผูท่ี้มาใชสิ้ทธิเลือกตั้งอีกราย ระบุวา่ ตั้งใจจะพาคุณแม่มาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่สถานท่ีลงคะแนนไม่ค่อยสะดวก ไม่มีทางลาดส าหรับ
ผูสู้งอาย ุ
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https://dailynews.co.th/politics/737991 

 

 

 

พรุิธเลือกตั้งนครปฐม หน่วย7 ผญบ.น่ัง
ก ากบั ถ่ายรูป เดินเข้า บริเวณ โดยไม่มี
หน้าทีเ่กีย่วข้อง 
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 - 14:37 น.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1723791 
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ผอ.กกต.นครปฐม สรุปปิดหีบ พบ 2 ราย ตา-ยาย ฉีกบตัรเลือกตัง้ คาดเขา้ใจผิด (คลิป) 

23 ต.ค. 2562 17:53 น. 

 

ผอ.กกต.นครปฐม เผย พบ 2 ราย ฉีกบัตรเลือกตั้ง ยายวัย 82  เหตุสับสนเขียนชื่อลงบัตร คาดไม่เจตนา กับตาวัย78  หูตงึ 

หลงๆลืมๆ ชี ้เน้นช้าแต่ชัวร ์คาด รวมคะแนนเสร็จไม่เกิน 4 ทุ่ม 

วนัท่ี 23 ต.ต. เม่ือเวลา 16.45 น. ท่ีอาคารปฏิบติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วดัไร่ขิง น.ส.บุญเรือน ไทยวฒันธรรม ผอ.กกต.
จงัหวดันครปฐม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการฉีกบตัรเลือกตั้งว่า ไดรั้บรายงานจากหน่วยเลือกตั้งท่ี 15 โรงเรียนวดัท่าพูด โดยผูสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 1 ราย อาย ุ82 ปี เม่ือมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งและไดรั้บบตัรลงคะแนน เดินเขา้คูหา ไดเ้ขียนช่ือตวัเองลงในบตัรเลือกตั้ง แลว้อาจจะ
สับสนจึงฉีกบัตรตามเส้นพบัรอยปรุ  เจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงได้ควบคุมตวัไปสถานีต ารวจโพธ์ิแก้ว เพ่ือด าเนินการต่อไป ส่วนบัตร
ลงคะแนนยงัไม่ถูกน าไปหย่อนใส่หีบ เจา้หน้าท่ีจึงคดัแยกและลงบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนั  กกต.ไดร้ายงานให้ส านักงาน กกต.
รับทราบแลว้ 

เบ้ืองตน้คาดว่า ผูก้ระท าความผิดรายดงักล่าว น่าจะไม่เจตนาและเพ่ิงออกจากโรงพยาบาล ทั้งน้ีตลอดทั้งวนัพบการกระท าผิดเพียง 
รายเดียวน.ส.บุญเรือน กล่าวว่า ส่วนการนับคะแนนจะเร่ิมหลงัปิดหีบในเวลา 17.00 น. ท่ีหน่วยเลือกตั้ง คาดว่าหลงัจากตรวจสอบ
เอกสาร ผูม้าใชสิ้ทธิ จ านวนบตัรท่ีใชแ้ต่ละหน่วยจะเร่ิมนบัคะแนนเวลา 18.00 น. และจะทยอยส่งผลคะแนนมายงัศูนยป์ฏิบติัเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษาวดัไร่ขิง ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นสถานท่ีรวมคะแนนจาก 193 หน่วย ส าหรับหน่วยท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิจ านวนมาก อาจนบั
คะแนนจนดึกไดป้ระสานรถป่ันไฟ ไปเตรียมพร้อมหากมีเหตุฉุกเฉิน คาดว่าจะรวมคะแนนไดไ้ม่เกิน 22.00 น.ในคร้ังน้ีจะไม่รับ
รายงานผลทางโทรศพัท ์จะรอเอกสารอยา่งเป็นทางการจากแต่ละหน่วยแลว้ค่อยรวบรวม จะไม่เนน้ความเร็วแต่ผิดพลาด 

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ เม่ือเวลาประมาณ 15.00 น.ก่อนปิดหีบเลือกตั้งซ่อม สส.เขต5 นครปฐม ท่ีหน่วยเลือกตั้งท่ี 15 หมู่ 9 ภายในโรงเรียน
วดัท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน ขณะท่ีนาย สมศกัด์ิ ศรีสุขสมบูรณ์ อาย ุ78 ปี ไดฉี้กบตัรเลือกตั้งและพยายามยดัลงหีบบตัร เจา้หนา้ท่ี
ประจ าหน่วยจึงเขา้ไปควบคุมตวัมาสอบสวนท่ี สภ.โพธ์ิแกว้ โดยมีเจา้หนา้ท่ีกกต.เจา้หนา้ท่ี กอ.รมน.เขา้ร่วมสอบสวน 

ซ่ึงจากการสอบสวนเบ้ืองตน้ พบว่า นายสมศักด์ิ ผูก่้อเหตุ มีอาการหูตึง ตอ้งพูดสอบถามเสียงดงัๆ และมีอาการหลงๆ ลืมๆ  ทาง
เจา้หนา้ท่ีก าลงัสอบสวนและลงบนัทึกประจ าวนั แต่ยงัไม่ไดแ้จง้ขอ้กล่าวหา และประสานญาติผูต้อ้งหามาสอบปากค า 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1688723  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1688723
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กกต.สรุปเลือกตั้งเขต5นครปฐม ใชสิ้ทธ์ิ 9.1 หม่ืนคน 'เผดิมชยั'  
ชนะท่ี 37,675 คะแนน 

24 ตุลาคม 2562 

 
 

กกต.สรุปเลือกตั้งเขต 5 นครปฐม ใชสิ้ทธ์ิ 9.1 หม่ืนคน 'เผดิมชยั' ชนะท่ี 37,675 คะแนน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จงัหวดันครปฐม เปิดเผย ผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.เขต 5 นครปฐม อยา่งไม่เป็นทางการ โดยการเลือกตั้งคร้ัง
น้ีมีผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งจ านวน 143,542 คน มาใชสิ้ทธิ 91,043 คน บตัรดี 87,424 บตัรเสีย 1,623 บตัรไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด 1,996 บตัร 
 

โดยผูส้มคัรจากพรรคชาติไทยพฒันา นายเผดิมชยัสะสมทรัพยไ์ดค้ะแนนมากท่ีสุด 37,675 
อนัดบั 2 พรรคอนาคตใหม่ 28,216 อนัดบั 3 พรรคประชาธิปัตย ์18,425 อนัดบั 4 พรรคเสรีรวมไทย 2,261 
อนัดบั 5 พรรคไทยศรีวไิลย ์467 อนัดบั 6 พรรคเพ่ือชีวติใหม่ 226 อนัดบั 7 พรรคพลงัสงัคม 154 
โดยผลคะแนนดงักล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดันครปฐมจะน าไปยืน่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในวนัน้ี (ภาพ-กกต.) 
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