มาตรการ กลไกในการดาเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คำร้อง

(ลักษณะคำร้อง ข้อ 22)

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต
พรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัคร
(ม.140 + ข้อ 23 (1))

ผู้มีสิทธิยื่น

ยื่นที่
คำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน
ยื่นต่อ กปน./จนท. ในระหว่ำงเวลำ
ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ
(ม.140 วรรคสอง (2) + ข้อ 24 (1)(ข)
ให้ กปน./จนท. จัดส่งคำร้อง
ต่อ สนง.กกต.จว. โดยเร็ว
(ข้อ 25 วรรคสอง)

สนง.กกต.จว. หรือ
กรณีจำเป็น
อำจยื่นที่ สนง.กกต.
(ข้อ 25)

ตั้งแต่ กกต. ประกำศกำหนดวันเลือกตั้ง
จนถึง 30 วัน นับแต่ประกำศผลกำรเลือกตั้ง
(ม.140 + ข้อ 24(1))

ตรวจคำร้อง
(พสต./พนง.ที่ได้รับมอบหมำย)
(ข้อ 26)

รำยกำรไม่ครบถ้วน
แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติม
ในระยะเวลำกำหนด
(ข้อ 26 (2))

เว้นแต่

พิจำรณำเสนอ
สั่งรับไว้สืบสวน/ไต่สวน
(ข้อ 26 (4)

รำยกำรครบถ้วน
รำยละเอียดไม่ชัดเจน
อำจเสนอต่อ ลธ.กกต./ผอ.
เพื่อพิจำรณำตรวจมูลกรณี
(ข้อ 26 (3))

ลธ./ผอ.

สั่งไม่รับ
(ข้อ 28)

เสนอควำมเห็นต่อ กกต.

ลธ./ผอ. สั่งรับ
(ข้อ 26 วรรคสอง)

สั่งรับ

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน
รำยงำน สตว.4/สตว.5
เสนอ ลธ.กกต. จัดทำควำมเห็น
เพื่อเสนอ กกต.
(ข้อ 63)

สั่งไม่รับ
ยุติ

ผู้ถูกร้องมำรับทรำบข้อกล่ำวหำต่อ กกต.
(มอบ ลธ.กกต./คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบสำนวน
แจ้งข้อกล่ำวหำและรับฟังพยำนหลักฐำนแทน)
(ข้อ 64)

สอบคำให้กำรพยำนฝ่ำยผู้ถกู ร้อง

กกต. มีมติแจ้งข้อกล่ำวหำ
(ข้อ 64)

สรุปสำนวน

กกต. พิจำรณำและวินิจฉัยชี้ขำด

รำยงำน กกต.
(แบบ สตว.1)

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

การดาเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑. กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑.๑ คาร้อง
๑.๑.๑ ลักษณะคาร้อง (ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำร
วินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๒๒)
คำร้องต้องทำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำสุภำพ และมีรำยกำรดังนี้
๑. วัน เดือน ปี ที่ทำคำร้อง
๒. ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะ ของผู้ร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดทำเป็นบัญชีแนบท้ำยคำร้องก็ได้
๓. ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะ ของผู้ถูกร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดทำเป็นบัญชีแนบท้ำยคำร้องก็ได้
๔. ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่ำวหำ และพฤติกำรณ์อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระทำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่ที่เกิดกำรกระทำ รวมทั้งบุคคล
และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ลำยมือชื่อผู้ร้อง
๑.๑.๒ ผู้มีสิทธิยื่น
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคกำรเมืองที่
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นคำร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่พรรคกำรเมือง
ส่งสมำชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง (ข้อ ๒๓ (๑) และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๑๔๐)
๑.๑.๓ การยื่นคาร้อง
๑. คำร้องนั้นต้องยื่นด้วยตนเองที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จัดให้
มีกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นอำจยื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ หรือ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
เฉพำะคำร้องที่เป็นหนังสือ ผู้ร้องอำจมอบอำนำจให้ผู้อื่นนำไปยื่นแทนได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอำนำจพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลที่ต้องมีกำรยื่นคำร้องแทน และต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตัวอย่ำงอื่นที่ทำงรำชกำร
ออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชำชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอำนำจด้วย (ข้อ ๒๕) เว้นแต่คำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนนหรือ
คำร้องเกี่ย วกับ กำรรวมคะแนนเลือ กตั้ง ให้ยื่นคำร้อ งต่อ คณะกรรมกำรประจำหน่ว ยเลือ กตั้ง หรือ เจ้ำ พนัก งำน
ผู้ดำเนินกำรเลือกตั้งที่ ดำเนินกำรนับคะแนนหรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น (ข้อ ๒๕ วรรคสอง) แล้วให้คณะกรรมกำร
ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำนผู้ดำเนินกำรเลือกตั้งจัดส่งคำร้องต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำ
จังหวัดโดยเร็ว
๒. ระยะเวลำในกำรยื่นคำร้องให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ประกำศกำหนดวันเลือกตั้งจนถึง ๓๐ วัน
นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง เว้นแต่คำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่ำงเวลำที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ
หรือกรณีคำร้องเกี่ยวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
๑.๑.๔ การตรวจคาร้อง
คำร้องที่ยื่นแล้วให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รั บมอบหมำยตรวจคำร้อง
และบันทึกกำรรับคำร้องไว้ในสำรบบ (ข้อ ๒๖ (๑))
กรณีคำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วน และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ที่ชัดเจน
รวมทั้งระบุพยำนหลักฐำนพอสมควร ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอควำมเห็น
ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งรับไว้
ดำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว

กรณีคำร้องที่มีรำยกำรยังไม่ครบถ้วน ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับ
มอบหมำยแจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมในระยะเวลำที่กำหนด หรือจะบันทึกถ้อยคำผู้ร้องประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำร้องก็ได้
กรณีคำร้องที่มีรำยกำรครบถ้ว น แต่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พฤติกำรณ์ หรือ
พยำนหลั กฐำนที่ยั งไม่ ชัดเจนเพีย งพอ ให้ พ นักงำนสื บสวนและไต่ ส วน หรือพนัก งำนที่ไ ด้รับมอบหมำยเสนอต่ อ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อพิจำรณำสั่งให้มีกำรตรวจมูล
กรณีตำมคำร้องดังกล่ำว
กรณีถ้ำเนื้อหำแห่งคำร้องนั้น ไม่เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง และพรรค
กำรเมือง และระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกำศของคณะกรรมกำร คำร้องคัดค้ำนกำรนับคะแนน หรือกำรรวมคะแนน
เลือกที่ผู้ร้องมิได้มีกำรคัดค้ำนกำรดำเนินกำรดังกล่ำว คำร้องที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องหรือยื่นเกินกำหนดเวลำ คำร้องที่ไม่ได้
ยื่นตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๕ คำร้องที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขำดแล้ว หรือคำร้องที่อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำล หรือที่ศำลได้มีคำพิพำกษำ หรือมีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว คำร้องเหล่ำนี้มีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้รับไว้
ดำเนินกำร ให้พนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยผ่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง อำจสั่งรับหรือมิให้
รับคำร้องไว้ดำเนินกำร หรือสั่งให้ดำเนินกำรอย่ำงใดที่เห็นสมควรก็ได้ (ข้อ ๒๘)
๑.๒ การสืบสวนหรือการไต่สวน
เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดสั่งรับไว้ดำเนินกำร
สืบสวนหรือไต่สวนแล้ว (ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยชี้ขำด
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖) ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนรวบรวมพยำนหลักฐำนและสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จภำยใน
๒๐ วัน นั บ แต่ วัน ที่ได้ รั บ เรื่ อ งไว้ ดำเนิ น กำร หำกไม่แล้ ว เสร็จให้ ร ำยงำนพร้อ มเหตุผ ลควำมจ ำเป็ นต่ อ เลขำธิ กำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติขยำยระยะเวลำ
ดำเนินกำรออกไปอีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน (ข้อ ๔๑ วรรคสำมหรือข้อ ๕๒ วรรคสอง)
หำกยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด รำยงำนเหตุผลควำมจำเป็นเพื่อขออนุมัติขยำยระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยให้ขอขยำย
ระยะเวลำก่อนสิ้นสุดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังไม่ได้อนุมัติขยำย
ระยะเวลำ ให้ดำเนินกำรต่อไป(ข้อ ๔๑ วรรคสี่หรือข้อ ๕๒ วรรคสำม)
เพื่อประโยชน์ในกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้เป็นโดยรวดเร็ว สุจริ ต หรือ
เที่ยงธรรม กรณีก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนดำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน
พยำนหลั ก ฐำนฝ่ ำ ยผู้ ร้ อ งและพยำนหลั ก ฐำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว มี พ ยำนหลั ก ฐำนสนั บ สนุ น ฟั ง ได้ ว่ ำ ผู้ ส มั ค ร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ถูกร้อง หรือผู้ใด กระทำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
และพรรคกำรเมือง หรือมีพฤติกำรณ์ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อี่นกระทำ หรือ
รู้ว่ำมีกำรกระทำดังกล่ำว แต่ไม่ดำเนินกำรเพื่อระงับกำรกระทำนั้น หรือได้รั บประโยชน์จำกกำรกระทำนั้น ซึ่งจะมีผล
ให้มีกำรระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่
นับคะแนนใหม่ หรือต้องดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ให้ทำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวนตำมแบบ สตว. ๔
หรือ สตว. ๕ แล้วแต่กรณี เสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพื่อจัดทำควำมเห็น โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพื่อพิจำรณำแจ้งข้อกล่ำวหำโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
จะสั่งกำรเป็นอย่ำงอื่น (ข้อ ๖๓ ประกอบข้อ ๔๗ หรือข้อ ๕๔)
กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นควรให้ไต่สวนเพิ่มเติมอำจ
มอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนไม่น้อยกว่ำ ๒ คนหรือคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะเดิมไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้ (ข้อ ๖๓
วรรคสอง)

๑.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและการพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด
กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นควรแจ้งข้อกล่ำวหำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะแจ้งเอง หรือ
มอบหมำยให้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบสำนวน แจ้งข้อกล่ำวหำและรับฟัง
พยำนหลักฐำนแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรช่วย
ตรวจสอบสำนวน แล้วแต่กรณี จัดทำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบข้อกล่ำวหำ โดยระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน
โดยสรุปจำนวน ๒ ฉบับ เพื่อส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในสำนวนกำรสืบสวนหรือสำนวนกำรไต่สวนอีก ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ตำมแบบ สตว. ๗ เพื่อส่งไปยังผู้ถูกกล่ำวหำ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสอง)
เมื่อจัดทำบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแล้ว ให้ จัดทำหนังสือกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำโดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้งให้
ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำด้วย โดยไปส่งด้วย
ตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับ ให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิลำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง
หรือหลักฐำนทำงทะเบีย นตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิลำเนำทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธี
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสำม)
ผู้ถูกกล่ำวหำอำจแก้ข้อกล่ำวหำด้วยวำจำ หรือโดยทำเป็นหนังสือก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ
ด้วยวำจำให้บันทึกถ้อยคำและลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคลซึ่ง
ไว้วำงใจเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงได้จำนวน ๑ คน แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน กรณีที่ไม่สำมำรถนำ
บุคคลดังกล่ำวมำเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจง ไม่อำจนำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได้ และห้ำมมิให้บุคคลดังกล่ำวซักถำม
แนะนำผู้ถูกกล่ำวหำ หรือตอบคำถำมแทนผู้ถูกกล่ำวหำ หำกฝ่ำฝืนหรือมีพฤติกำรณ์อันเป็นกำรขั ดขวำง หรือมีควำม
ประพฤติไม่เหมำะสม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะไม่อนุญำตให้บุคคลนั้นเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงก็ได้ โดยให้บันทึก
เหตุดังกล่ำวรวมไว้ในสำนวนกำรไต่สวน และเมื่อผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นคำชี้แจง หรือให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว มีสิทธิ
ยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมพยำนเอกสำร หรือพยำนวัตถุเพิ่มเติมต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ได้ (ข้อ ๖๔ ประกอบ
ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง)
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำโดยอ้ำงเหตุผล
และควำมจำเป็น หำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมและไม่เป็น
กำรประวิงเวลำ จะขยำยระยะเวลำกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำออกไปตำมที่เห็นสมควรก็ได้ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๗ วรรคสอง)
ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใดจะทำให้กำรไต่สวน
ล่ำช้ำโดยไม่จำเป็นหรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นสำคัญ จะงดกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนนั้นเสียก็ได้ โดยให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๗ วรรคสำม) และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ วินิจฉัยชี้ขำด หรือสั่งกำร
โดยเร็ว (ข้อ ๘๒)

มาตรการ กลไกในการดาเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. หลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คำร้อง

(ลักษณะคำร้อง ข้อ 22)

ผู้มีสิทธิยื่น

ยื่นที่
คำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน
ยื่นต่อ กปน./จนท. ในระหว่ำงเวลำ
ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ
(ม.140 วรรคสอง (2) + ข้อ 24 (1)(ข)
ให้ กปน./จนท. จัดส่งคำร้อง
ต่อ สนง.กกต.จว. โดยเร็ว
(ข้อ 25 วรรคสอง)

เว้นแต่

สนง.กกต.จว. หรือ
กรณีจำเป็น
อำจยื่นที่ สนง.กกต.
(ข้อ 25)

ตั้งแต่ กกต. ประกำศกำหนดวันเลือกตั้ง
จนถึง 30 วัน นับแต่ประกำศผลกำรเลือกตั้ง
(ม.140 + ข้อ 24(1))

ตรวจคำร้อง
(พสต./พนง.ที่ได้รับมอบหมำย)
(ข้อ 26)

รำยกำรไม่ครบถ้วน
แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติม
ในระยะเวลำกำหนด
(ข้อ 26 (2))

พิจำรณำเสนอ
สั่งรับไว้สืบสวน/ไต่สวน
(ข้อ 26 (4)

ลธ./ผอ.

สั่งไม่รับ
(ข้อ 28)
เสนอควำมเห็นต่อ กกต.

ลธ./ผอ. สั่งรับ
(ข้อ 26 วรรคสอง)
สั่งรับ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต
พรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัคร
(ม.140 + ข้อ 23 (1))

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน

รำยกำรครบถ้วน
รำยละเอียดไม่ชัดเจน
อำจเสนอต่อ ลธ.กกต./ผอ.
เพื่อพิจำรณำตรวจมูลกรณี
(ข้อ 26 (3))

รำยงำน กกต. (แบบ สตว.1)

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

สั่งไม่รับ
ยุติ
กรณี หน.พรรค/กรรมกำร
รู้เห็น/ปล่อยปละละเลย/ทรำบ
(ข้อ 55)

เสนอ ลธ./ผอ. ทำควำมเห็น
เสนอ กกต. เพื่อแจ้งข้อกล่ำวหำ

คณะกรรมกำรสืบสวนฯ รวบรวมพยำน
ฝ่ำยผู้ร้อง แจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือ
แจ้งข้อกล่ำวหำผู้กระทำฝ่ำฝืน ตำมแบบ
สตว.6 (ข้อ 47 , ข้อ 54)

สรุปสำนวนและรำยงำน
ตำมแบบ สตว.4 / สตว.5
(ข้อ 48 , ข้อ 59)
เสนอสำนวนต่อ ลธ./ผอ.
กกต.พิจำรณำและวินจิ ฉัยชีข้ ำด
(ข้อ 82)

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)

ลธ./ผอ. เสนอควำมเห็น
ท้ำยรำยงำนสำนวน

๒. กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กำรพิจำรณำว่ำเรื่องใดต้องดำเนินกำรสืบสวน คือ เรื่องนั้นต้องมีกำรกระทำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่ปรำกฏว่ำมีผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกเป็นผู้กระทำ หรือรู้เห็นเป็นใจในกำร
กระทำดังกล่ำว (ข้อ ๔๑)
กำรพิจำรณำว่ำเรื่องใดต้องดำเนินกำรไต่สวน คือ เรื่องนั้นมีกำรกระทำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้สมัครเป็นผู้กระทำหรือรู้เห็น เป็นใจในกำรกระทำดังกล่ำว (ข้อ ๕๑)
๒.๑ ขั้นตอนการสืบสวนหรือการไต่สวน
๒.๑.๒ ให้คณะกรรมกำรสื บสวนและไต่ส วนรวบรวมพยำนหลักฐำนและสรุปส ำนวนให้ แล้ วเสร็จ
ภำยใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ดำเนินกำร หำกยังไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจำเป็นต่อเลขำธิกำร
หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยขอขยำยระยะเวลำได้ไม่เกิ น ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
(ข้อ ๔๑ วรรคสำม หรือข้อ ๕๒ วรรคสอง)
แต่หำกยังไม่แล้วเสร็จอีก ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจำเป็นเพื่อขออนุมัติขยำยระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ก่อนสิ้ นสุด
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังไม่ได้อนุมัติขยำยระยะเวลำให้ดำเนินกำรต่อไป
(ข้อ ๔๑ วรรคสี่หรือข้อ ๕๒ วรรคสำม)
๒.๒.๒ กรณีเป็นสำนวนกำรสืบสวน เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนทำกำรสืบสวนรวบรวม
พยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้องมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำ มีผู้ใดกระทำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยให้พิจำรณำมีกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนแก่บุคคลนั้น (ข้อ ๔๗)
๒.๒.๓ กรณีเป็ นส ำนวนกำรไต่ส วน เมื่อ คณะกรรมกำรสื บสวนและไต่สวนทำกำรไต่ ส วนรวบรวม
พยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้องมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำ มีผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ถูกร้องหรือผู้ใด
กระทำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือมีพฤติกำรณ์
ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นกระทำ หรือรู้ว่ำมีกำรกระทำดังกล่ำวแต่ไม่ระงับ
กำรกระทำนั้น หรือได้รับประโยชน์จำกกำรกระทำดังกล่ำว ซึ่งจะมีผลให้มีกำรสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตัง้ ใหม่ และนับคะแนนใหม่ หรือต้องดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แล้วแต่กรณี ให้แจ้งข้อกล่ำวหำแก่บุคคลดังกล่ำว ตำมแบบ สตว.๖ (ข้อ ๕๔ วรรคแรก)
๒.๒ การแจ้งเหตุแห่งการสืบสวนหรือการแจ้งข้อกล่าวหา
ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือแจ้งข้อกล่ำวหำ โดยให้จัดทำบันทึก
แจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือกำรแจ้งข้อกล่ำวหำระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนโดยสรุปจำนวนสองฉบับเพื่อส่งให้
ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ในสำนวนกำรไต่สวนหนึ่งฉบับให้จัดทำหนังสือกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำโดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้งให้
ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำทรำบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำน
แก้เหตุแห่งกำรสืบ สวนหรือข้อกล่ำวหำด้วย โดยไปส่งด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกแจ้งเหตุ
แห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิลำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง หรื อหลักฐำนทำงทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิลำเนำทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย
กรณีกำรแจ้งโดยวิธีปิดหมำย ให้ปิดบันทึกกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือ ข้อกล่ำวหำและหนังสือ
เชิญมำให้ถ้อยคำไว้ในที่มองเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิลำเนำที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง หรือหลักฐำนทำงทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิลำเนำทำงรำชกำร โดยให้มีเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองในท้องถิ่น หรือ

เจ้ำพนักงำนตำรวจเป็นพยำนร่วมด้วยอย่ำงน้อยหนึ่งคน และให้ถือว่ำผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำ
ได้รับทรำบกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำและกำหนดนัดดังกล่ำวนับแต่ได้ดำเนินกำรปิดหมำยแล้ว (ข้อ ๕๔)
กรณีที่ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือ ผู้ถูกกล่ำวหำไม่มำรับทรำบและชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำน
แก้เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่ำ ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำ
ได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงแก้เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและ
ไต่สวนบันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในสำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน แล้วดำเนินกำรต่อไป
ในกรณีที่ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำมำรับทรำบเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ
แต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ ให้บันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในบันทึกกำรแจ้ง
เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำด้วย และให้รวมไว้ในสำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน (ข้อ ๕๖ โดยข้อ ๔๗ ให้นำ
ควำมตำมข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๕๖ มำใช้บังคับโดยอนุโลม)
๒.๓ สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
ผู้ถูกกล่ำวหำอำจแก้ข้อกล่ำวหำด้วยวำจำ หรือโดยทำเป็นหนังสือก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ
ด้วยวำจำให้บันทึกถ้อยคำและลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคล
ซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจง ไม่อำจนำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได้ และห้ำมมิให้บุคคลดังกล่ำวซักถำม แนะนำ
ผู้ถูกกล่ำวหำ หรือตอบคำถำมแทนผู้ถูกกล่ำวหำ หำกฝ่ำฝืนหรือมีพฤติกำรณ์อั นเป็นกำรขัดขวำงหรือมีควำมประพฤติ
ไม่เหมำะสม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะไม่อนุญำตให้บุคคล นั้นเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงก็ได้ โดยให้บันทึกเหตุดังกล่ำว
รวมไว้ในสำนวนกำรไต่สวน
ในกรณีผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ โดยอ้ำงเหตุผล
ควำมจำเป็น หำกคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมและไม่เป็น
กำรประวิงเวลำ จะขยำยระยะเวลำกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำออกไปตำมที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใดจะทำให้
กำรไต่สวนล่ำช้ำโดยไม่จำเป็นหรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นสำคัญ จะงดกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนเสียก็ได้ โดยให้
บันทึกเหตุนั้นไว้
เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นคำชี้แจง หรือให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว มีสิทธิยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือ
พร้อมพยำนเอกสำร หรือพยำนวัตถุเพิ่มเติมต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ได้ (ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๕๘)
๒.๔ การเสนอสานวนการสืบสวนหรือสานวนการไต่สวน และการพิจารณา
เมื่อดำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเสร็จให้ทำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวน ตำมแบบ
สตว. ๔ หรือ สตว. ๕ แล้วแต่กรณี เสนอสำนวนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยผ่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
แต่ในกรณีเสนอสำนวนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยผ่ำนผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้ผู้อำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจำจังหวัดมีควำมเห็นพร้อมเหตุผลท้ำยรำยงำนกำรไต่สวนแล้วเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
เพื่อพิจำรณำโดยเร็ว เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับสำนวนแล้วให้จัดทำควำมเห็นพร้อมเหตุผลเสนอ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แต่ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือ
ข้อโต้แย้งแล้ว ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเสนอสำนวนพร้อมควำมเห็นต่อคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำด
ปัญหำหรือข้อโต้แย้งเพื่อพิจำรณำ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ เว้นแต่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
จะสั่งเป็นอย่ำงอื่น ในกำรนี้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้ อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด อำจสั่ง
ไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้ (ข้อ ๔๘ หรือ ข้อ ๕๙)
เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับสำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
พิจำรณำ วินิจฉัยชี้ขำด หรือสั่งกำรโดยเร็ว (ข้อ ๘๒)

มาตรการ กลไกในการดาเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ
มีรำยละเอียด ข้อเท็จจริง
พยำนหลักฐำนเพียงพอ กกต./
กรรมกำร/ ลธ. /ผอ.
สั่งสืบสวน ไต่สวน (ข้อ 29 วรรคสอง)

ข้อยกเว้น

เหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏ
(ข้อ 29)

ได้รับแจ้งหรือรำยงำนจำก
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด
เบำะแสจำกหน่วยงำนรัฐ สภำองค์กร
ชุมชน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด
ช่องทำงอื่น (ข้อ 30)

รำยงำน กกต.
(แบบ สตว. 2)

ปรำกฏต่อ กกต./กรรมกำร

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

ส่งเรื่องให้ ลธ. /ผอ.
ตรวจมูลกรณี (ข้อ 29 (1))

พนักงำนตรวจมูลกรณี 7 วัน
(ข้อ 33)

ปรำกฏต่อพนักงำน

รำยงำนข้อเท็จจริง + พยำนหลักฐำน
(ถ้ำมี) ต่อ ลธ. /ผอ. พิจำรณำ
ตรวจมูลกรณี
(ข้อ 29 (3))

ทำรำยงำนเสนอผู้ที่มอบหมำย
ให้ตรวจมูลกรณี
ตำมแบบ สตว. 3
(ข้อ 36)

กกต./กรรมกำร
ลธ. /ผอ.
ส่งตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมได้
(ข้อ 39)

กกต./กรรมกำร
(ข้อ 38 (1))

ลธ. /ผอ.
(ข้อ 38 (2))

เห็นควรยุติเรื่อง
(ข้อ 38 (2))
สั่งสืบสวน/ไต่สวน
(ข้อ 38 (1))

เห็นควรยุติเรื่อง
(ข้อ 38 (1))

สั่งสืบสวน/ไต่สวน
รำยงำน กกต.แบบ สตว.2
(ข้อ 38 วรรคสอง)

๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ
๓.๑ เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ คือ
- กำรได้รับทรำบข้อมูลหรือหลักฐำนพอสมควรจำกกำรชี้ช่อง กำรแจ้งเบำะแส หรือประกำรอื่นใด
รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้ำ ว่ำมีกำรกระทำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง หรือ
จะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย (ข้อ ๔) หรือ
- กำรได้รับแจ้ง หรือได้รับรำยงำนจำกผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด เบำะแสจำกหน่วยงำนรัฐ
สภำองค์กรชุมชน กลุ่มบุคคล บุคคลใด หรือช่องทำงอื่น (ข้อ ๓๐)

๓.๒ การดาเนินการสืบสวนและไต่สวนกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ
๓.๒.๑. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
คนใด คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งนั้นมีอำนำจส่งเรื่องให้ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อสั่งตรวจมูลกรณี (ข้อ ๒๙ (๑))
๓.๒.๒ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้ พิจำรณำสั่งตรวจมูลกรณี ทั้งนี้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะส่งเรื่องให้
ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินกำรแทนก็ได้ (ข้อ ๒๙ (๒))
๓.๒.๓ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อพนักงำนคนใด ให้พนักงำนคนนั้นรำยงำนข้อเท็จจริง
พร้อมพยำนหลักฐำนเบื้องต้น (ถ้ำมี) ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำสั่งตรวจมูลกรณี (ข้อ ๒๙ (๓))
กรณีตำม ๓.๒.๑-๓.๒.๓ ถ้ำมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ หรือมีหลักฐำนพอสมควร
หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป ว่ำมีกำรกระทำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ
ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งให้ดำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน โดยไม่ต้องมีกำร
ตรวจมูลกรณีก่อนก็ได้ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ ตำมแบบ สตว. ๒ (ข้อ ๒๙ วรรคสอง)
๔. การตรวจมูลกรณี
๔.๑ บุคคลที่ทาหน้าที่ตรวจมูลกรณี
พนักงำนคนเดียวหรือหลำยคนที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้องดำเนินกำรตรวจ
มูลกรณีให้แล้วเสร็จภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมำย (ข้อ ๓๓)
๔.๒ ขั้นตอนและวิธีการตรวจมูลกรณี
(๑) การตรวจมูลกรณีคาร้อง
(ก) ในกำรตรวจมูลกรณี ให้ผู้ทำหน้ำที่ตรวจมูลกรณีดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
กล่ำวคือ ขอทรำบรำยละเอียดหรือบันทึกถ้อยคำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอทรำบข้อเท็จจริง หรือขอเอกสำรหลักฐำน
ที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนเอกชน หรือจำกบุคคลใด ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ ตรวจสถำนที่
เกิดเหตุ หรือรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรบันทึกถ้อยคำ ให้ผู้ให้ถ้อยคำลงลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือ หำกไม่ประสงค์ลงลำยมือชื่อ
หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ ให้บันทึกเหตุไว้ท้ำยบันทึกถ้อยคำ (ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕)
(ข) เมื่อ ตรวจมูล กรณีแ ล้ว เสร็จ ให้จัด ทำรำยงำนตำมแบบ สตว. ๓ เสนอต่อ ผู้ที่ม อบหมำย
ให้ตรวจมูล กรณี โดยรำยงำนกำรตรวจมูล กรณีต้อ งประกอบด้ว ย ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อ งกรณีที่มีกำรยื่นคำร้อง
หรือเหตุที่สั่งให้ตรวจมูลกรณี ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจมูลกรณี
และเสนอควำมเห็นว่ำควรสั่งรับไว้ดำเนินกำรหรือไม่ (ข้อ ๓๖)
(ค) เมื่อได้รับรำยงำนกำรตรวจมูลกรณี ตำม (ข) แล้ว ให้ผู้ที่สั่งตรวจมูลกรณี พิจำรณำดำเนินกำร ดังนี้
(ก่อนมีคำสั่ง หำกเห็นสมควรบุคคลดังกล่ำว อำจสั่งให้ดำเนินกำรตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมก็ได้) (ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๙ )
- กรณีที่เห็นว่ำคำร้องมีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้สั่งรับไว้ดำเนินกำรสืบสวน
หรือไต่สวนโดยเร็ว แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งทรำบตำมแบบ สตว. ๑
- กรณีที่เห็นว่ำคำร้องไม่มีหลักฐำนหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสั่งรับไว้ ดำเนิน กำรต่อ ไปได้
และถ้ำผู้สั่งให้ตรวจมูลกรณีเป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจั งหวัด
ให้เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพื่อพิจำรณำสั่งกำร

(๒) การตรวจมูลกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ
(ก) ในกำรตรวจมูลกรณี ให้ผู้ทำหน้ำที่ตรวจมูลกรณีดำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรตรวจมูลกรณี
คำร้องตำม (๑) (ก) (ข)
(ข) กำรพิจำรณำผลกำรตรวจมูลกรณี ให้ดำเนินกำรดังนี้ (ก่อนมีคำสั่ง หำกเห็นสมควรบุคคลดังกล่ำว
อำจสั่งให้ดำเนินกำรตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมก็ได้) (ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙)
- กรณี ที่ ค ณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง หรื อ กรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง ส่ ง เรื่ อ งให้ เ ลขำธิ ก ำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อให้มีกำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อผู้ซึ่ง
ส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจำรณำสั่งให้ดำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่อง
- กรณีที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด
สั่งให้มีกำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อผู้ที่สั่งให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจำรณำสั่งให้ดำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน หรือ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพื่อพิจำรณำสั่งยุติเรื่อง

