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รายงานผลการสังเกตการณ์ 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวดัสมุทรปราการ เขตเลอืกตั้งที ่5 แทนต าแหน่งทีว่่าง 

วนัที ่9 สิงหาคม 2563 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งท่ี 5 แทนต าแหน่งท่ีวา่ง จดัข้ึน

ในวนัวนัท่ี 9 สิงหาคม 2563 เป็นการเลือกตั้งคร้ังท่ี 6 ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2560 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พุทธศกัราช 2561 และ

ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบนั1 We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การ

เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ไดท้  าการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในทุกการเลือกตั้งท่ีผา่นมา ในการเลือกตั้ง จ. 

สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งท่ี 5 แทนต าแหน่งท่ีวา่งน้ี ทางเครือข่ายไดพ้บทั้งดา้นดีในการจดัการการเลือกตั้งและ

ความผดิปกติของการเลือกตั้งทั้งในดา้นการจดัการและในส่วนของพรรคการเมือง ความผดิปกติท่ีพบหลายเร่ือง

เป็นกรณีท่ีเคยเกิดข้ึนในการเลือกตั้งทุกคร้ัง  

การเลือกตั้งคร้ังน้ี We Watch ไดเ้นน้สังเกตการณ์ประเด็นความผดิปกติท่ีเคยเกิดข้ึนในการเลือกตั้งคร้ัง

ท่ีผา่นมา เพื่อดูวา่ความผดิปกติเหล่านั้นไดรั้บการแกไ้ขหรือยงัคงปรากฏใหเ้ห็นในการเลือกตั้งคร้ังน้ีอยูห่รือไม่ 

ทางเครือข่ายไดท้  าการสังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงก่อนวนัเลือกตั้ง และในวนัเลือกตั้ง โดยใชก้ารสังเกตการณ์เชิงลึก

ในพื้นท่ีอ าเภอบางบ่อ และทีมอาสาสมคัรสังเกตการณ์แบบเคล่ือนท่ี ท าหนา้ท่ีสังเกตการณ์ภายนอกหน่วย

เลือกตั้งต่าง ๆ ในวนัเลือกตั้ง อาสาสมคัรไดร่้วมสังเกตการณ์รวมทั้งหมดจ านวน 40 หน่วย ในพื้นท่ี 3 ต าบลของ

อ าเภอบางบ่อ  1 ต าบล ของอ าเภอบางพลี และ 1 ต าบล ของอ าเภอบางเสาธง และสังเกตการณ์ตลอดทั้งวนัตั้งแต่
                                                           
1 ประกอบดว้ย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป วนัท่ี 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แทนต าแหน่งท่ี
วา่งของ 5 เขตเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งท่ี 8 จงัหวดัเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งท่ี 5 จงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น เขตเลือกตั้งท่ี 2 จงัหวดั
ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งท่ี 4 จงัหวดัล าปาง และรวมถึงเขตเลือกตั้งท่ี 5 จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ช่วงก่อนเปิดหีบ ระหวา่งการลงคะแนน และช่วงปิดหีบ นบัคะแนน ตลอดจนถึงการรวบรวมคะแนนและ

อุปกรณ์เลือกตั้ง ณ ท่ีวา่การอ าเภอบางเสาธง  

จากการประกาศคะแนนอยา่งไม่เป็นทางการของ กกต. การเลือกตั้งซ่อมในคร้ังน้ี มีผูม้าใชสิ้ทธิคิดเป็น

ร้อยละ 59.20 หรือจ านวน 103,194 คน จากผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวน 177,308 คน ซ่ึงถือวา่เป็นจ านวนท่ีค่อนขา้ง

ต ่า ทั้งท่ีเป็นการจดัการเลือกตั้งในวนัอาทิตย ์ และถือเป็นจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งท่ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบการการ

เลือกตั้งซ่อมคร้ังอ่ืนท่ีผา่นมา  

จากการเก็บขอ้มูลของอาสาสมคัรนกัสังเกตการณ์ พบวา่ การเลือกตั้งคร้ังน้ียงัคงมีความผดิปกติปรากฏ

ใหเ้ห็นเช่นเดิม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ความผดิปกติดา้นการซ้ือเสียง  

1.1 อาสาสมคัรไดรั้บขอ้มูลวา่มีการแจกเงินซ้ือเสียงในช่วงหน่ึงสัปดาห์ก่อนวนัเลือกตั้ง โดยมีการให้

เงิน จ านวน 300 บาท ท่ีหมู่บา้นเอ้ืออาทร อ าเภอบางบ่อ  

1.2 อาสาสมคัรพบเห็นการแจกเงินบริเวณใกลห้น่วยเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง ในต าบลบางบ่อ อ าเภอบาง

บ่อ โดยหญิงอายปุระมาณ 50 – 60 ปี เดินประกบหญิงอีกคนหน่ึงท่ีก าลงัเดินออกจากหน่วยเลือกตั้งภายหลงัใช้

สิทธิแลว้ ใกล ้บริเวณสถานท่ีเลือกตั้ง หญิงคนแรกไดย้ืน่ธนบตัร 500 บาท จ านวนหน่ึงใบใหก้บัหญิงคนท่ีสอง 

ใน ขณะท่ีในมือของหญิงคนแรกมีธนบตัรใบละ 500 บาทอีกหน่ึงใบอยูด่ว้ย และเดินแยกยา้ยไปเม่ือเห็นวา่มี

บุคคลอ่ืนเฝ้ามองอยู ่  

1.3 มีการขนคนมาลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งในต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ โดยมีรถกระบะมีหลงัคา

และท่ีนัง่ตรงกระบะ พาผูมี้สิทธิเลือกตั้ง จ  านวน 10 คน มาท่ีหน่วยเลือกตั้งเพื่อมาลงคะแนน อาสาสมคัรไดต้ั้ง

ขอ้สังเกตกวา่อาจเป็นการซ้ือเสียงผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีโดยสารมาในรถ  

2. ความผดิปกติดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยเลือกตั้งเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมคัรของ We 

Watch รายงานวา่ หน่วยเลือกตั้งถูกจดัข้ึนในสถานท่ีท่ีอยูห่่างไกลจากชุมชน ท าใหไ้ม่มีประชาชนมาร่วม
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สังเกตการณ์ หรืออยูใ่นระยะท่ีสามารถมองเห็นวา่เกิดอะไรข้ึนในหน่วยเลือกตั้ง เส่ียงต่อการเกิดการทุจริตใน

หน่วยเลือกตั้ง เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนใน 2 หน่วยเลือกตั้งในต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ 

2.2 อาสาสมคัรสังเกตการณ์การเลือกตั้งถูกคุกคามจาก กปน. ดว้ยการขอถ่ายรูปบตัรประชาชน โดยให้

เหตุผลวา่เพื่อติดตามการน าเสนอขอ้มูลของอาสาสมคัรท่ีอาจสร้างความเสียหายแก่ กปน. เหตุการณ์น้ีท าให้

อาสาสมคัรมีความกงัวลต่อความอิสระและความปลอดภยัของตนเองในการสังเกตการณ์ 

3. ความผดิปกติดา้นประสิทธิภาพการจดัการเลือกตั้ง 

พบการกระท าผดิระเบียบการปฏิบติังานของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในหลายหน่วย

เลือกตั้ง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ดา้นหลงัคูหาเลือกตั้งไม่มีก าแพงหรือฉากกั้น เป็นการจดัวางคูหาเลือกตั้งท่ีมิไดใ้หค้วามส าคญัต่อ

การลงคะแนนแบบเป็นความลบัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  

3.2 ก่อนการเปิดใหล้งคะแนน กปน. มิไดติ้ดประกาศเอกสาร ส.ส. 5/5 ซ่ึงเป็นประกาศเก่ียวกบัจ านวน

บตัรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน ท าใหข้าดความโปร่งใสในการตรวจสอบจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีไดรั้บ

ก่อนเร่ิมการเปิดใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

3.3 กปน. ไม่ท าการเจาะท าลายบตัรท่ีไม่ไดถู้กใชล้งคะแนนก่อนการนบัคะแนน ซ่ึงถือเป็นกระบวนการ

ส าคญัท่ีท าใหบ้ตัรเหล่านั้นไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กหลงัท าการปิดการลงคะแนนเสียง 

3.4 กปน. ผูท้  าหนา้ท่ีขานคะแนนท าการหยบิบตัรเลือกตั้งในหีบและน ามาขานคะแนนเอง ทั้งน้ีตาม

ระเบียบจะตอ้งมี กปน. อีกคนท าหนา้ท่ีหยบิบตัรเลือกตั้งในหีบและยืน่ให ้ กปน. ผูท้  าหนา้ท่ีขานคะแนน การ

กระท าผดิเช่นน้ีเส่ียงต่อการทุจริตโดย กปน. ผูท้  าหนา้ท่ีขานคะแนน ดว้ยการหยบิบตัรเลือกตั้งท่ีท าการ

ลงคะแนนใหผู้ส้มคัรคนใดคนหน่ึงท่ีตนเองเตรียมไวข้ึ้นมาขานคะแนน  

3.5 กปน. มิไดใ้หผู้ใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งเซ็นลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือก ากบัท่ีตน้ขั้วบตัรเลือกตั้ง ซ่ึงอาจ

เส่ียงต่อการสวมสิทธิเลือกตั้งโดยบุคคลอ่ืน 
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3.6 ป้ายช่ือประจ าตวัของ กปน. มิไดเ้ป็นป้ายช่ือท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ ไม่มีสัญลกัษณ์ของ

หน่วยงาน ไม่มีลายเซ็นของผูบ้ริหารหน่วยงานก ากบั แต่เป็นเพียงการเขียนดว้ยลายมือ ท าใหอ้าจเกิดความไม่

น่าเช่ือถือและอาจเส่ียงต่อการถูกบุคคลอ่ืนสวมรอยเป็น กปน. เพื่อทุจริตการเลือกตั้ง   

นอกจากน้ี อีกประเด็นส าคญัหน่ึงท่ี We Watch จ าเป็นตอ้งเนน้ย  ้า คือ กกต. ยงัคงมิไดท้  าการป้องกนัและ

ป้องปรามการทุจริตและความผดิปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองการซ้ือสิทธิขายเสียงและการเก็บบตัร

ประชาชนดงัท่ีมีรายงานโดยผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ ทางเครือข่ายอาสาสมคัร We Watch ยงัคงยนืยนัขอ้เสนอให้ 

กกต. ปฏิบติัหนา้ท่ีในการป้องกนัและป้องปรามกรณีทุจริตในการเลือกตั้งทุกรูปแบบในเชิงรุก ทบทวน

กระบวนการร้องเรียน แจง้เบาะแสทุจริตจากประชาชนใหส้ามารถท าการร้องเรียนไดโ้ดยไม่เกิดความกงัวลต่อ

ความปลอดภยัของผูร้้องเรียน รวมทั้งด าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจ

เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง เพื่อช้ีแจงและคลายขอ้สงสัยต่อสาธารณะ และสร้างความเช่ือมัน่ต่อผลการเลือกตั้ง

ก่อนท่ีจะมีการประกาศผลอยา่งเป็นทางการต่อไป  

 

 

 


