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ต่อประเด็นนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ตรวจสอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว พบว่ำรูปภำพดังกล่ำว
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต ำบลน้ ำชุน อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้จัดให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วย
เลือกตั้งแล้วเสร็จเมื่อเวลำประมำณ 19.45 น. หลังจำกนั้นได้เดินทำงออกจำกหน่วยเลือกตั้งเพ่ือน ำหีบบัตร
เลือกตั้ง แบบรำยงำนประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์น ำส่งให้กับ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง
ที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดรับหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรำยงำน 
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ของทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 239 หน่วย  
 ตำมรูปภำพที่ปรำกฎนั้น เป็นเหตุกำรณ์ในขณะที่คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งหน่วยดังกล่ำว 
ได้เดินทำงมำถึงที่ตรวจรับในเวลำประมำณ 20.30 น. ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งที่เดินทำงมำถึงก่อนหน้ำจ ำนวนหนึ่ง  
หน่วยเลือกตั้งดังกล่ำวจึงรอล ำดับกำรตรวจสอบและส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรำยงำนประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และ
วัสดุอุปกรณ์อยู่ในบริเวณหน้ำหอประชุมอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และในระหว่ำงรอนั้นได้ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของแบบรำยงำนประจ ำหน่วยเลือกตั้ง อีกครั้งหนึ่ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่รักษำ 
ควำมปลอดภัยประจ ำหน่วยเลือกตั้งและมีหน้ำที่ต้องเดินทำงมำส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรำยงำนประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ ตำมระเบียบ กกต. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ดูแลรักษำควำมปลอดภัยกำรส่งมอบหีบบัตร
เลือกตั้งอยู่ร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งด้วย ดังนั้น กรณีที่มีประเด็นข่ำวว่ำมีกำรแกะหีบบัตรออกมำ 
นั่งนับและมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจควบคุมเข้มระวังคนแอบถ่ำยภำพนั้น จึงเป็นควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริงจำก
กำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนและระเบียบ กกต. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกรณีร้องคัดค้ำนต่อประเด็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว กกต. ก็พร้อมที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรมต่อไป  
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 ต่อประเด็นนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอชี้แจงว่ำประเด็นดังกล่ำวไม่เป็นควำมจริง โดยพบว่ำ
เว็บไซต์นี้มีลักษณะไม่น่ำเชื่อถือและน ำเสนอข่ำวอันเป็นเท็จ กกต. ทั้ง 2 ท่ำน และผู้เกี่ยวข้องตำมข่ำวมิได้ด ำเนินกำร
ใดๆ ตำมที่ปรำกฎเป็นข่ำว จึงมิได้มีกำรปลด กกต. ทั้ง 2 ท่ำน ออกจำกต ำแหน่งแต่อย่ำงใด รวมทั้งเพ่ือแสดงควำม
สุจริตและเที่ยงธรรมของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงได้ด ำเนินแจ้งควำมร้องทุกข์ 
ต่อพนักงำนสอบสวนกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี  (ปอท.)  
เพ่ือด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำรับโทษตำมกฎหมำยต่อไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2562  
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 ตำมที่มีภำพปรำกฎในสื่อสังคมออนไลน์ว่ำมีทหำรย่ำนสนำมเป้ำมำใช้สิทธิเลือกตั้ง และมีภำพทหำรบำงนำย
ชะโงกมองเข้ำไปในคูหำเลือกตั้งของทหำรนำยอ่ืนที่ก ำลังลงคะแนนอยู่นั้น ต่อประเด็นนี้ เป็นกรณีที่ทหำรประจ ำกำร
ของกองพลทหำรม้ำที่ 2 สนำมเป้ำ ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 34 เขตเลือกตั้งที่ 6 เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ก ำลังใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีกำรเข้ำแถวเรียงล ำดับกำรลงคะแนน ทหำร  
ผู้ที่ชะโงกเข้ำไปดูกำรลงคะแนนเป็นผู้ที่จะลงคะแนนในล ำดับต่อไป และหลังจำกลงคะแนนแล้วก็ได้ออกจำกหน่วย
เลือกตั้งไป จึงมีกำรชะโงกมองทหำรผู้ที่ก ำลังลงคะแนนเพียงครั้งเดียว อย่ำงไรก็ตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งขอชี้แจงว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยึดหลักกำรเลือกตั้งที่จะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ 
กำรลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นกำรลงคะแนนโดยตรงและลับ ขณะนี้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีค ำสั่งให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่ำวแล้ว หำกพบว่ำกำรลงคะแนนดังกล่ำวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งจะสั่งให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง เช่น กำรสั่งให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่ต่อไป 
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 ตำมที่มีภำพปรำกฎในสื่อสังคมออนไลน์ว่ำมีเอกสำรป้ำยปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. 5/1) และสำยรัดหีบบัตร
เลือกตั้งปรำกฎอยู่ในถังขยะปั๊มน้ ำมันทองมี จังหวัดชุมพร นั้น  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำวัสดุ อุปกรณ์กำรเลือกตั้งดังกล่ำวเป็น ของ 
หน่วยเลือกตั้งที่  16 เขตเลือกตั้งที่  1 ต ำบลบำงหมำก อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ใน 
กำรด ำเนินงำนกำรรับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์จำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งเพื่อ
น ำไปเก็บรักษำไว้ก่อนวันเลือกตั้ ง และเมื่อถึงวันเลือกตั้งก่อนเวลำ 8.00 น. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ ง จะ 
ท ำกำรเปิดช่องใส่บัตรและตัดสำยรัด เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง น ำบัตรเลือกตั้งเพื่อน ำมำใช้ในกำรลงคะแนนเลือกตั้ง โดย 
ผลจำกกำรตรวจสอบ ปรำกฎว่ำภำยหลังจำกกำรน ำส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
ให้กับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนำคม 2562 เวลำประมำณ 20.00 น. และเดินทำงกลับแล้ว 
เมื่อไปถึงปั๊มน้ ำมันเวลำประมำณ 20.20 น. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งคนหนึ่งได้เปิดกระเป๋ำเป้พบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่ำว
เหลือตกค้ำงอยู่ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งคนดังกล่ำวเห็นว่ำเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้จำกกำรด ำเนินงำนแล้ว จึงได้น ำไป
ทิ้งในถังขยะ 
 กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นขั้นตอนที่ก ำหนดในระเบียบ กกต. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. เป็นขั้นตอนทำงธุรกำรก่อน
กำรลงคะแนน จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อกำรลงคะแนนที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำมวัสดุอุปกรณ์ดังกล่ำวควร
จะน ำส่งให้กับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งพร้อมกับหีบบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว กำรน ำไปทิ้งไว้ในที่
สำธำรณะจึงเป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้แจ้งให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดชุมพร ตักเตือนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งดังกล่ำวแล้ว จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำ
เพื่อทรำบโดยทั่วกัน 
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 ตำมที่มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนกำรเลือกตั้ง ส.ส. อย่ำงไม่เป็นทำงกำรของ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งปรำกฎทำงสื่อสังคมออนไลน์ว่ำมีจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในกำรลงคะแนนมำกกว่ำ
จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง นั้น  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอชี้แจงว่ำข้อมูลที่ปรำกฎเป็นข่ำว เป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนกำร
รำยงำนผลกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร จำกบำงหน่วยเลือกตั้งไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ 
เขตเลือกตั้ง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เป็นข้อมูลทีย่ังไม่มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน่วย
เลือกตั้ง ประกอบกับระบบกำรรำยงำนผลในช่วงเวลำดังกล่ำวเกิดควำมขัดข้องทำงเทคนิคท ำให้ข้อมูลที่รำยงำนออกไป
เกิดควำมคลำดเคลื่อน ซึ่งภำยหลังจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ตรวจพบแล้ว จึงด ำเนินกำรแก้ไขให้
ถูกต้องในทันที ทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนที่ด ำเนินกำรครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้งในขั้นสุดท้ำยเป็นข้อมูล
จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครผู้ใด ที่ถูกต้องตรงกันแล้ว อนึ่ง ผู้ที่สนใจ
ติดตำมข่ำวสำมำรถตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรลงคะแนนอย่ำงเป็นทำงกำรที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จำกเว็บไซต์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งในภำยหลัง 
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 ตำมที่ปรำกฎข่ำวทำงสื่อสังคมออนไลน์ว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้จัดท ำบัตรเลือกตั้งตัวอย่ำง 
สีชมพู โดยมีหมำยเลขผู้สมัคร ภำพเครื่องหมำยพรรค และชื่อพรรคกำรเมือง โดยภำพเครื่องหมำยพรรคและชื่อพรรค
กำรเมืองมีเพียงพรรคพลังประชำรัฐเพียงพรรคเดียว นั้น  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำ บัตรเลือกตั้งตัวอย่ำงตำมภำพที่ปรำกฎ 
ข้ำงต้นนั้น มิได้ เป็นบัตรเลือกตั้งตัวอย่ำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้จัดพิมพ์ขึ้น และส่งให้กับ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งใช้ในกำรประชำสัมพันธ์หน้ำที่เลือกตั้ง เนื่องจำกสีของบัตรเลือกตั้ง
ตัวอย่ำงไม่ถูกต้อง หมำยเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งตัวอย่ำงจะไม่ใช่หมำยเลข 1 – 50 ตำมภำพที่ปรำกฎ ภำพ
เครื่องหมำยพรรคและชื่อพรรคกำรเมืองทุกพรรคจะไม่ปรำกฎอยู่ในบัตรเลือกตั้งตัวอย่ำงแต่อย่ำงใด ดังนั้ น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะได้ตรวจสอบว่ำมีผู้ผลิตบัตรเลือกตั้งตัวอย่ำงดังกล่ำว หรือมีกำรตัดต่อ ดัดแปลงภำพบัตร
เลือกตั้งตัวอย่ำง หรือมีกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำดังกล่ำว อันเป็นกำรกระท ำที่มี
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำและควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่ำงไรต่อไป 
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 ด้วยปรำกฎข่ำวทำงสื่อสังคมออนไลน์ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งในกำรนับบัตร
เลือกตั้งเป็นคะแนนของหน่วยเลือกตั้งบำงหน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่ำงไม่ถูกต้อง มีกำรวินิจฉัยกำรท ำเครื่องหมำย
กำกบำททับหมำยเลขผู้สมัครซึ่งเป็นบัตรเสียว่ำเป็นบัตรดี นั้น 
 กรณีดังกล่ำวส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอเรียนชี้แจงว่ำกำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง กรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลือกตั้งจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย โดยจะต้องวินิจฉัยว่ำกำรท ำเครื่องหมำยนอกช่องท ำ
เครื่องหมำยทุกกรณีเป็นบัตรเสียซึ่งรวมถึงกรณีที่ปรำกฎเป็นข่ำวด้วย จำกกำรตรวจสอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ 44 เขตเลือกตั้งที่ 7 กรุงเทพมหำนคร ตำมภำพที่เป็นข่ำวนั้น ปรำกฎว่ำในขณะที่ท ำ
กำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่ำว กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้วินิจฉัยว่ำเป็นบัตรดี และนับเป็นคะแนนให้กับ
ผู้สมัคร แต่ในขณะเดียวกันได้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในที่นับคะแนนทักท้วงกำรนับคะแนนของบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่ำว
ว่ำเป็นบัตรเสีย คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งจึงได้ประชุมหำรือและได้วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่ำวเป็น
บัตรเสีย ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมกฎหมำยแล้ว จึงเรียนประชำสัมพันธ์ 
มำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
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