
 
ดวนที่สุด 

ที่ ก.ก.ลต.ถ.02.006/2565      สํานักงานใหญพรรคกาวไกล 

           วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2565  

เร่ือง รองเรียนกรณีการนับคะแนนเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และขอใหทําการนับคะแนน 

 เลอืกต้ังใหมหรือรวมคะแนนเลือกต้ังใหมหรือเลือกต้ังใหม   

เรียน ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําทองถิ่น 

 กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

ส่ิงที่สงมาดวย (1) ภาพถายหนาจอเว็บไซต google drive “ผลการเลือกตั้ง ผูวา + ส.ก.65” ชื่อไฟล “ผล ส.ก.  

  รายเขต 26.pdf” เขาถึงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  และภาพถายเอกสาร แบบ ส.ถ. 5/8 

  จํานวน 3 แผน 

  (2) ภาพถายหนาจอเว็บไซต https://bkkvote65.thematter.co/?election=2    จํานวน 1แผน 

  (3) ภาพถายปายประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

  จํานวน 1  แผน  

  (4) ภาพถายรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง (แบบ ส.ถ. 5/7) 

  จํานวน 81  แผน 

  ตามท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น 

  ขาพเจานายกันตภณ ดวงอัมพร บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 1 1014 00406 76 2  ผูสมัครรับ

เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หมายเลข 5 ขอคัดคานการเลือกต้ังในสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

เขตดินแดง วามิไดเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมไมชอบดวยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 113  เนื่องจากขาพเจา ไดตรวจสอบไฟลเอกสาร ประกาศ

คณะกรรมการเลือกต้ังประจําทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการนับคะแนน

เลือกตั้ง (แบบ ส.ถ. 5/8) ที่เผยแพรโดย กลุมงานขาวฯ สํานักงานประชาสัมพันธ แกไขลาสุดเมื่อ 23 พ.ค. 2022 

เขาถึงไดจาก google drive “ผลการเลือกตั้ง ผูวา + ส.ก.65” ชื่อไฟล “ผล ส.ก. รายเขต 26.pdf”  URL   

https://drive.google.com/file/d/11F-GNubcam5d35OhwYC1DJdYbYjnpSld/view?usp=sharing เขาถึงเม่ือ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยในเอกสารดังกลาวระบุขอมูลเก่ียวกับการเลือกตั้ง ดงัน้ี 

 1. จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลือกตั้ง 92,829 คน    
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 2. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 55,564 คน 

 4. จํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีใชลงคะแนนเลือกต้ัง 55,564 บัตร 

  4.1. จํานวนบัตรดี 48,760 บัตร  

 4.2 จํานวนบัตรเสีย 3,153 บัตร 

 4.3 จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเคร่ืองหมายไมเลือกผูสมัครผูใด 3,651 บ ัตร  

  รายละเอียดปรากฏตามภาพถายหนาจอเว็บไซตและภาพถายเอกสาร แบบ ส.ถ. 5/8 เอกสารสิ่งที่

สงมาดวย หมายเลข 1 และภาพถายหนาจอ เว็บไซต  https://bkkvote65.thematter.co/?election=2 เอกสารสิ่ง

ที่สงมาดวย หมายเลข 2 แตเม่ือขาพเจาไดตรวจสอบกับผลการรวมคะแนนตามปายประกาศผลการนับคะแนน

เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ที่ติด ณ สํานักงานเขตดินแดง พบวามีขอมูลไมตรงกัน โดยในปาย

ประกาศผลคะแนนระบุขอมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งดังนี้  

 1. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 93,387 คน    

 2. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 56,159 คน 

 3. จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ใชลงคะแนนเลือกตั้ง 56,159 บัตร 

 4. จํานวนบัตรดี 53,910 บัตร  

 5. จํานวนบัตรเสีย 885 บัตร 

 6. จํานวนบัตรไมเลือกผูสมัครผูใด 1,364 บ ัตร 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย หมายเลข 3 จะเห็นไดวาขอมูลเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

ตามไฟลเอกสาร ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เรื่อง 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ. 5/8) ที่เผยแพรโดย กลุมงานขาวฯ สํานักงานประชาสัมพันธ ไมตรงกับบนปาย

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง  โดยทั้งจํานวนขอมูลจํานวนผูมาใช

สิทธิเลือกตั้ง จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ใช จํานวนบัตรดี จํานวนบัตรเสีย ตางมีขอมูลไมตรงกันทั้งส้ิน  

  นอกจากนี้จากการที่ขาพเจาตรวจสอบภาพถายรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง (แบบ ส.ถ. 5/7) ในจํานวนท้ังหมด 81 หนวยเลือกต้ังที่ขาพเจารวบรวมมา จาก

จํานวนหนวยเลือกตั้งท้ังหมด 136 หนวยเลือกตั้ง ของเขตดินแดง รายละเอียดตามภาพถายรายงานผลคะแนน 

เอกสารสิ่งที่สงมาดวย หมายเลข 4  ขาพเจาไดดําเนินการรวมจํานวนขอมูลเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง พบวา จํานวน

บัตรเสียที่ขาพเจารวมไดจาก 81 หนวยเลือกตั้งท่ีขาพเจารวบรวมมา  มีจํานวนถึง 1,752 บัตร  ซึ่งเปนจํานวน
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บัตรเสียท่ีมากกวาจํานวนบัตรเสียท่ีรวมจากทุกหนวยเลือกตั้งในเขตดินแดงจํานวน 136 หนวยเลือกตั้ง ท่ีระบุวา

จํานวน 885 บัตร ตามที่ปรากฏปายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

เอกสารสิ่งที่สงมาดวย หมายเลข 3 จึงมีความผิดปกติ เนื่องจากจํานวนบัตรเสียจากหนวยเลือกตั้ง 81 หนวย ยอม

ตองมีจํานวนนอยกวาบัตรเสียที่รวมจากหนวยเลือกตั้งทุกหนวยจํานวน 136 หนวยในเขตดินแดง ซึ่งตาม

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 177 

กําหนดให “เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(ส.ถ./ผ.ถ. 5/7) จากคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแลวใหตรวจสอบความถูกตองกอนจัดทําประกาศผลการนับ

คะแนนเลือกตั้งของแตละเขตเลือกตั้งหรือของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 5/8 แลวปด

ประกาศไว ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นพรอมทั้งรายงานผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

โดยเร็ว” ความไมถูกตองดังกลาว  จึงเปนพฤติการณที่ ทําใหการนับคะแนนในการเลือกต้ังสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 17 วรรคสอง   

  ในการนี้ขาพเจาขอใหทานดําเนินการตรวจสอบเพื่อใหมีการเปดเผยรายงานผลการนับคะแนน

เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (แบบ ส.ถ. 5/7) แบบขีดคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดิน

แดง (แบบ ส.ถ. 5/6) ในทุกหนวยเลือกตั้ง และรวมคะแนน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ. 5/8 

ใหม และหากมีการทุจริตในการเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมีเหตุใหการนับคะแนนเลือกตั้งมิไดเปนไปโดย

สุจริต เท่ียงธรรม ขอใหทานรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อสั่งใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม หรือ

เลือกตั้งใหมโดยเร็ว 

  จึงเรียนมาเพื่อขอใหเรงดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของโดยเร็วที่สุดตอไป 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

       (นายกันตภณ ดวงอัมพร) 

      ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

       เขตดินแดง หมายเลข 5  

ผูประสานงาน: นายอริยธัช ยอดไชยเกียรติ  

หมายเลขโทรศัพท 0911541536 
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