
สนง.กกต.จว. หรือ 
กรณีจ ำเป็น 

อำจยื่นที ่สนง.กกต. 
(ข้อ 25) 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

๑. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     
          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 

(ลักษณะค ำร้อง ข้อ 22)    ผู้มีสิทธิยื่น   ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต 
          พรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัคร 
                   ยื่นที ่    (ม.140 + ข้อ 23 (1)) 
 
 

       เว้นแต ่               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำร้อง 

ตั้งแต่ กกต. ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้ง 
จนถึง 30 วัน นบัแต่ประกำศผลกำรเลือกตั้ง 

(ม.140 + ข้อ 24(1)) 

ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน 
ยื่นต่อ กปน./จนท. ในระหว่ำงเวลำ 

ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
(ม.140 วรรคสอง (2) + ข้อ 24 (1)(ข) 

ตรวจค ำร้อง 
(พสต./พนง.ที่ได้รับมอบหมำย) 

(ข้อ 26) 

ให้ กปน./จนท.  จัดส่งค ำร้อง 
ต่อ สนง.กกต.จว. โดยเร็ว 

(ข้อ 25 วรรคสอง) 

พิจำรณำเสนอ 
สั่งรับไว้สืบสวน/ไต่สวน 

(ข้อ 26 (4) 

รำยกำรไม่ครบถ้วน 

แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติม 
ในระยะเวลำก ำหนด 

(ข้อ 26 (2)) 

รำยกำรครบถว้น 
รำยละเอียดไม่ชัดเจน 

อำจเสนอต่อ ลธ.กกต./ผอ. 
เพื่อพิจำรณำตรวจมูลกรณี 

(ข้อ 26 (3)) 

ลธ./ผอ. สั่งรับ 
(ข้อ 26 วรรคสอง) 

รำยงำน กกต. 
(แบบ สตว.1) 

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 

ลธ./ผอ.  

สั่งไม่รับ 
(ข้อ 28) 

เสนอควำมเห็นต่อ กกต. 

ยุติ 

สั่งไม่รับ 

สั่งรับ 

รำยงำน สตว.4/สตว.5 
เสนอ ลธ.กกต. จัดท ำควำมเห็น 

เพื่อเสนอ กกต. 
(ข้อ 63) 

กกต. มีมตแิจ้งข้อกล่ำวหำ 
(ข้อ 64) 

สืบสวน/ไต่สวน 20 วัน 
(ข้อ 41 วรรคสำม , 
ข้อ 52 วรรคสอง) 

ขยำยระยะเวลำ  
15 + 15 ต่อ ลธ./ผอ. 
(ข้อ 41 วรรคสำม , 
ข้อ 52 วรรคสอง) 

 

ไม่แล้วเสร็จ 
ลธ./ผอ.รำยงำนเหตุผล 

และขออนุมัติขยำยต่อ กกต. 
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำ 

ไม่น้อยกวำ่ 3 วัน 
(ข้อ 41 วรรคสี่ , 
ข้อ 52 วรรคสำม) 

ผู้ถูกร้องมำรับทรำบข้อกล่ำวหำตอ่ กกต. 
(มอบ ลธ.กกต./คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน 

แจ้งข้อกล่ำวหำและรับฟังพยำนหลกัฐำนแทน) 
(ข้อ 64) 

สอบค ำให้กำรพยำนฝำ่ยผู้ถกูร้อง สรุปส ำนวน 

กกต. พิจำรณำและวินิจฉยัชี้ขำด 



ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

๒. หลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 
(ลักษณะค ำร้อง ข้อ 22)  ผู้มีสิทธิยื่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต 

พรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัคร 
 ยื่นที ่  (ม.140 + ข้อ 23 (1)) 

      เว้นแต ่     

 

   

 

ค ำร้อง 

สนง.กกต.จว. หรือ 
กรณีจ ำเป็น 

อำจยื่นที ่สนง.กกต. 
(ข้อ 25) 

ตั้งแต่ กกต. ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้ง 
จนถึง 30 วัน นบัแต่ประกำศผลกำรเลือกตั้ง 

(ม.140 + ข้อ 24(1)) 

ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน 
ยื่นต่อ กปน./จนท. ในระหว่ำงเวลำ 

ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
(ม.140 วรรคสอง (2) + ข้อ 24 (1)(ข) 

ตรวจค ำร้อง 
(พสต./พนง.ที่ได้รับมอบหมำย) 

(ข้อ 26) 

ให้ กปน./จนท.  จัดส่งค ำร้อง 
ต่อ สนง.กกต.จว. โดยเร็ว 

(ข้อ 25 วรรคสอง) 

พิจำรณำเสนอ 
สั่งรับไว้สืบสวน/ไต่สวน 

(ข้อ 26 (4) 

รำยกำรไม่ครบถ้วน 

แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติม 
ในระยะเวลำก ำหนด 

(ข้อ 26 (2)) 

รำยกำรครบถว้น 
รำยละเอียดไม่ชัดเจน 

อำจเสนอต่อ ลธ.กกต./ผอ. 
เพื่อพิจำรณำตรวจมูลกรณี 

(ข้อ 26 (3)) 

ลธ./ผอ. สั่งรับ 
(ข้อ 26 วรรคสอง)

รำยงำน กกต. (แบบ สตว.1) 

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 

ลธ./ผอ. 

สั่งไม่รับ 
(ข้อ 28)

เสนอควำมเห็นต่อ กกต.

ยุติ 

สั่งไม่รับ 

สั่งรับ 

คณะกรรมกำรสืบสวนฯ รวบรวมพยำน
ฝ่ำยผู้ร้อง แจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรอื 
แจ้งข้อกล่ำวหำผู้กระท ำฝำ่ฝืน ตำมแบบ 

สตว.6 (ข้อ 47 , ข้อ 54) 

สรุปส ำนวนและรำยงำน 
ตำมแบบ สตว.4 / สตว.5 

(ข้อ 48 , ขอ้ 59) 

สืบสวน/ไต่สวน 20 วัน 
(ข้อ 41 วรรคสำม ,ข้อ 52 วรรคสอง) 

ขยำยระยะเวลำ 15 + 15 
ต่อ ลธ./ผอ. 

(ข้อ 41 วรรคสำม ,ข้อ 52 วรรคสอง)

ไม่แล้วเสร็จ ลธ./ผอ.รำยงำนเหตุผล 
และขออนุมัติขยำยต่อ กกต. 

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 
(ข้อ 41 วรรคสี่ ,ข้อ 52 วรรคสำม) 

 เสนอส ำนวนต่อ ลธ./ผอ. 

กกต.พิจำรณำและวินจิฉัยชีข้ำด 
(ข้อ 82) 

กรณี หน.พรรค/กรรมกำร    
รู้เห็น/ปล่อยปละละเลย/ทรำบ 

(ข้อ 55) 

เสนอ ลธ./ผอ. ท ำควำมเห็น   
เสนอ กกต. เพื่อแจ้งข้อกล่ำวหำ 

ลธ./ผอ. เสนอควำมเห็น 
ท้ำยรำยงำนส ำนวน 



ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

 
        ข้อยกเว้น 

 

    

 

  

เหตุอันควรสงสัย 
หรือความปรากฏ 

(ข้อ 29) 

ได้รับแจ้งหรือรำยงำนจำก  
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

เบำะแสจำกหนว่ยงำนรัฐ สภำองค์กร
ชุมชน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด 

ช่องทำงอื่น (ข้อ 30)  

มีรำยละเอียด ข้อเท็จจริง 
พยำนหลกัฐำนเพียงพอ กกต./

กรรมกำร/ ลธ. /ผอ.   
สั่งสืบสวน ไตส่วน (ข้อ 29 วรรคสอง) 
 

รำยงำน กกต. 
(แบบ สตว. 2) 

ปรำกฏต่อ กกต./กรรมกำร 

ส่งเร่ืองให้ ลธ. /ผอ. 
ตรวจมูลกรณ ี(ข้อ 29 (1)) 

ปรำกฏต่อพนักงำน 

รำยงำนข้อเท็จจริง + พยำนหลักฐำน 
(ถ้ำมี) ต่อ ลธ. /ผอ. พิจำรณำ 

ตรวจมูลกรณ ี 
(ข้อ 29 (3)) 

ปรำกฏต่อ ลธ.กกต./ผอ 
ตรวจมูลกรณ ี(ข้อ 29 (2)) 

กกต./กรรมกำร 
(ข้อ 38 (1)) 

ลธ. /ผอ. 
(ข้อ 38 (2)) 

พนักงำนตรวจมูลกรณี 7 วัน 
(ข้อ 33) 

ท ำรำยงำนเสนอผู้ที่มอบหมำย 
ให้ตรวจมูลกรณ ี
ตำมแบบ สตว. 3  

(ข้อ 36) 

สั่งสืบสวน/ไต่สวน 
รำยงำน กกต.แบบ สตว.2 

(ข้อ 38 วรรคสอง) 

กกต./กรรมกำร   
ลธ. /ผอ. 

ส่งตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมได ้
(ข้อ 39) 

เห็นควรยุติเร่ือง 
(ข้อ 38 (2)) 

เห็นควรยุติเร่ือง 
(ข้อ 38 (1)) 

สั่งสืบสวน/ไต่สวน 
(ข้อ 38 (1)) 


