หมายเหตุ เป็นข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
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เรียน ท่านผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 5 ทุกท่าน
ด้วยนางจุมพิตา จันทรขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5
ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (3) และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำ�แหน่งที่ว่าง ในวันพุธที่ 23
ตุลาคม 2562 ขอให้พี่น้องจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตัดสินใจเลือกผู้แทนที่ดีเข้าสภาฯ
เพื่อทำ�หน้าที่แทนพี่น้องจังหวัดนครปฐม

เขตเลือกตั้งที่ 5
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำ�เภอสามพรานเกือบทั้งอำ�เภอ ได้แก่
ตำ�บลท่าข้าม 			
ตำ�บลอ้อมใหญ่			
ตำ�บลทรงคนอง 			
ตำ�บลบ้านใหม่ 			
ตำ�บลหอมเกร็ด 			
ตำ�บลยายชา 				
ตำ�บลบางกระทึก 			
ตำ�บลคลองใหม่ 			
ตำ�บลบางเตย 			

ตำ�บลท่าตลาด
ตำ�บลไร่ขิง
ตำ�บลสามพราน
ตำ�บลกระทุ่มล้ม

ยกเว้นตำ�บลตลาดจินดา ตำ�บลคลองจินดา และตำ�บลบางช้าง
หลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
* บัตรประจำ�ตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้)
* บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำ�ตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(บัตรต้องไม่หมดอายุ)

สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

ผูมีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เขตเลื3 อกตั้งท
อยาลืม
ผู้มีสิทธิเลือกตัวั้งนจัอาทิ
งหวัตดยนครปฐม
เขตเลื2562
อกตั้งเวลา
ที่ 5 08.00 -17
ที่ 24 มีนาคม
พร้อมใจกันไปเลืไปใช
อกตัสิท้งธิเลือกตั้ง
ก ส.ส. แบบแบงเขต ไดห
วับันตพุรใบเดี
ธที่ ย23ว กากบาท
ตุลาคม พ.ศ.เลือ2562

ข้อห้ามกระทำ�ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

เวลา 08.00 - 17.00 น.

บทบาทหนาที่พลเมืองไทยกับการใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายาม
... ใครวาอออกเสี
1 เสียยงงลงคะแนนโดยแสดงบั
ของเราไมสําคัญ ตไมรประจำ
สามารถทํ
าอะไรได
เพียงน่ ที1ม่ ไิเสีด้มยไี งเล็
กๆบตนเองหรื
ของทานหลายๆ
ออกเสียงลงคะแนนหรื
�ตัวประชาชน
หรือ...แต
หลักฐานอื
ว้ส�ำ หรั
อ
อนาคตประเทศไทยเปลี
่ยนแปลงได โดยการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งเลือกผูแทนที่ดีเขาไปทําหนาที่บริหาร
ปลอมแปลงขึ
้น
เลื�อบักผู
ว เราสามารถติ
 เป
ห้านมมิอยู
ให้ ทผู้มี่ ดีสี ขิทึ้ นธิเลืและเมื
อกตั้งผู่้ใอดนำ
ตรเลื แอทนแล
กตั้งออกไปจากที
่เลือกตั้งด ตาม ตรวจสอบการทํ า งานผู แ ทนที่ เ ราเลื อ กไป
องผลประโยชน
ของประเทศชาติ
และประชาชนหรื
อไม้ง ดังนั้น เราพลเมืองไทยตองรวมใจกันออ
 ในการปกป
ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำ
�เครื่องหมายเพื
่อเป็นที่สังเกตโดยวิ
ธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั
 เพื
ห้า่อมมิสรให้าผงอนาคตของประเทศไทย
ู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว
 การเตรี
ห้ามมิให้ยผมพร
ู้ใดนำ�บัอตมก
รเลืออนไปเลื
กตั้งใส่อในหี
กตับ้งบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอ�ำ นาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำ�การใดในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทการตรวจสอบรายชื
ธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่า่อมีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริงหรือกระทำ�การใด
อันเป็นเหตุใ-ห้ม25
ีบัตรเลื
้งเพิน่มเลื
ขึ้นอจากความจริ
ง
วันอกกตั
อ นวั
กตั้ง ตรวจสอบรายชื
่ อจากบัญ ชี รายชื่ อผู มีสิ ทธิเ ลือ กตั้งได ณ ที่เลื อกตั้ง หร
 ทีห้่เาลืมมิ
ให้ผ้งมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ นำ�บัตรเลือกตัง้ ทีอ่ อกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ผอู้ นื่ ทราบว่าตนได้ลงคะแนน
อกตั
เลือกหรือลงคะแนนไม่
- 20 วันกเลืออนวักผูน้สเลืมัคอรผูกตั้ใด้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งจากหนังสือแ
 ห้ามมิให้การเพิ
ผู้ใดกระทำ
่มชื�่อการใดโดยไม่
– ถอนชื่อมีอำ�นาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัด
ขวางหรือหน่-วกงเหนี
มิใอห้กตั
ผมู้ สี ้งทิ ไมธินเลืออยกว
กตัง้ ไป
ณ ทีวัเ่ นลือกตั
ง้ หรือนมิวใาห้ไม
ไปถึมงีชณ
ทีด่ งั กล่าวภายในกำ
หนดเวลาที
อนวัย่ นว เลื
า 10
หากเห็
ื่อตนเองหรื
อเจาบา�นพบว
า มีชจ่ ื่อะออกเสี
บุคคลอืยง่นอยูในท
ลงคะแนนได้
ใหแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น โดยนําหลักฐานสําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัว
 ประจํ
ห้ามมิาให้ตัผวอืู้มี่นสิทใดที
ธิเลื่ทอางราชการออกให
กตั้งผู้ใดเรียก รับ มหรืาแสดงด
อยอมจะรั
วยบเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น
เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
 ห้ามมิให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือนายจ้างผูใ้ ดขัดขวาง หรือหน่วงเหนีย่ วหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สทิ ธิ
- ภายใน 7 วัน กอนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง
เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง ต้องระวางโทษไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
- ยื่น แบบ ส.ส. 1/8 หรือ ทํา เป น หนั ง สื อ แจง เหตุที่ไ มอ าจไปใช สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ง ให ระบุ เ ลขประจํ า
(พรป. ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 142)
ที่อยูตามทะเบียนบาน โดยอาจยื่นหนังสือตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดวยตนเอง หร
 ห้ามขาย จำ�หน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลีย้ งสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตัง้ ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตัง้
ยื่นแทนหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน
หนึ่งวัน (22 ตุลาคม 2562) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (23 ตุลาคม 2562) ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน
มไอดปรั
ไปใช
ลือกตั้งบาท
และมิหรืไดอแทั้งจจำง�เหตุ
กจําส.ส.
กัดสิพ.ศ.
ทธิ 52561
ประการ
งนี้
6 เดืผูอทนี่ไหรื
บไม่สเกิิทนธิเ10,000
ทั้งปรัตบองถู
(พรป.
มาตราดั147)
ยื่น�คํการโฆษณาหาเสี
ารองคัดคานการเลื
อกตัธีก้งารใดไม่
ส.ส. ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง
 ห้ามมิให้ผ1.ู้ใดทำ
ยงโดยวิ
สมัครรัน.บเลื
อกตันง้ ก่เปอนวั
น ส.ส.
น่ หรื2562)
อผูบ ริหจนสิ
ารท้นอสุงถิดวัน่ นหรื
สมั้งครรั
บเลื24.00
อกเปนน.ส.ว.
นับตั้งแต่เวลา2.18.00
ของวั
นเลือหรื
กตัอ้งสมาชิ
หนึ่งวักนสภาท
(22 อตุงถิ
ลาคม
เลืออกตั
เวลา
3. สมัคผู้ใรรัดฝ่บาเลืฝืนอต้กเป
นกํานันและผู
หญเกิบนา6น เดืตามกฎหมายว
กษณะปกครองท
(23 ตุลาคม 2562)
องระวางโทษจำ
�คุกใไม่
อน หรือปรับไม่าเดกินวยลั
10,000
บาท หรือทั้งอจำ�งที
ทั้ง่ ปรับ
4. ดํ2561
ารงตํามาตรา
แหนงข79าราชการการเมื
าดวยระเบียบขาราชการการเมือง และขาราชการร
(พรป. ส.ส. พ.ศ.
ประกอบมาตราองตามกฎหมายว
156)

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
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การเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง
การตรวจสอบรายชื่อ
- ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง
การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ
- ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2562) หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือเจ้าบ้าน
พบว่า มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนให้แจ้งนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำ�หลักฐาน
สำ�เนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
(ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2562)
- ยื่นแบบ ส.ส. 1/8 หรือทำ�เป็นหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจำ�ตัวประชาชน
และทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน โดยอาจยืน่ หนังสือต่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ด้วยตนเอง หรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ ต้องถูกจำ�กัดสิทธิ 5 ประการ ดังนี้
1. ยื่นคำ�ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
3. สมัครรับเลือกเป็นกำ�นันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
4. ดำ�รงตำ�แหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
5. ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธาน
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ การจำ�กัดสิทธิ ให้มีกำ�หนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขตและนอกเขต) ไม่มี
การแจ้งเบาะแส หรือเหตุทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับแจ้งเหตุและเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0071 - 4

5

6

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม

เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำ�แหน่งที่ว่าง

หมายเลข

1

พรรคชาติไทยพัฒนา
ชื่อ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
อายุ 70 ปี
การศึกษา ปริญญาโท
อาชีพ ที่ปรึกษา บริษัท วัสดุภัณฑ์ จำ�กัด

หมายเลข

3

พรรคประชาธิปัตย์
ชื่อ นายสุรชัย อนุตธโต
อายุ 57 ปี
การศึกษา ปริญญาโท
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

หมายเลข

2

พรรคพลังสังคม
ชื่อ นางสาวสิริขวัญ แย้มมูล
อายุ 28 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ พนักงานเอกชน

หมายเลข

4

พรรคเสรีรวมไทย
ชื่อ นางลาวัลย์ สิงห์สถิต
อายุ 47 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ ค้าขาย

หมายเหตุ ข้อมูลผูส้ มัคร ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตัง้ ที่ 5 ทีร่ บั สมัครระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 4 ตุลาคม 2562 และในวันเลือกตัง้ ขอให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.4/14) ที่ปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งอีกครั้ง

7

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม

เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำ�แหน่งที่ว่าง

หมายเลข

5

พรรคไทยศรีวิไลย์
ชื่อ นางสาวปริมปรางค์ แสงสว่าง
อายุ 26 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

หมายเลข

6

พรรคอนาคตใหม่
ชื่อ นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร
อายุ 59 ปี
การศึกษา มศ.3
อาชีพ รับจ้าง

หมายเลข

7

พรรคเพื่อชีวิตใหม่
ชื่อ นายเพชร จันทร์ดา
อายุ 71 ปี
การศึกษา ปริญญาเอก
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
หมายเหตุ ข้อมูลผูส้ มัคร ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตัง้ ที่ 5 ทีร่ บั สมัครระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 4 ตุลาคม 2562 และในวันเลือกตัง้ ขอให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.4/14) ที่ปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งอีกครั้ง

ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำ�คัญ

สอบถามข้อมูล - แจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3434-0071-4 Fax. 0-3434-0220
และศูนย์รับแจ้งเหตุ โทร. 0-2141-8888 สายด่วนเลือกตั้ง 1444 https://www.ect.go.th หรือ e-mail:nakhonpa@ect.go.th

