
สนง.กกต.จว. หรือ 
กรณีจ ำเป็น 

อำจยื่นที ่สนง.กกต. 
(ข้อ 25) 

มาตรการ กลไกในการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

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 



     การด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๑. กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๑.๑ ค าร้อง 

๑.๑.๑ ลักษณะค าร้อง (ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำร
วินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๒๒) 

ค ำร้องต้องท ำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค ำสุภำพ และมีรำยกำรดังนี้ 
๑. วัน เดือน ปี ที่ท ำค ำร้อง 
๒. ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะ ของผู้ร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดท ำเป็นบัญชีแนบท้ำยค ำร้องก็ได้ 
๓. ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะ ของผู้ถูกร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดท ำเป็นบัญชีแนบท้ำยค ำร้องก็ได้ 
๔. ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่ำวหำ และพฤติกำรณ์อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่ที่เกิดกำรกระท ำ รวมทั้งบุคคล
และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕. ลำยมือชื่อผู้ร้อง 
๑.๑.๒  ผู้มีสิทธิยื่น 

 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคกำรเมืองที่
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นค ำร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่พรรคกำรเมือง
ส่งสมำชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง (ข้อ ๒๓ (๑) และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๑๔๐) 

๑.๑.๓ การยื่นค าร้อง 
 ๑. ค ำร้องนั้นต้องยื่นด้วยตนเองที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดที่จัดให้

มีกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นอำจยื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น 
เฉพำะค ำร้องที่เป็นหนังสือ ผู้ร้องอำจมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนน ำไปยื่นแทนได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอ ำนำจพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลท่ีต้องมีกำรยื่นค ำร้องแทน และต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตัวอย่ำงอ่ืนที่ทำงรำชกำร
ออกให้ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ ำนำจด้วย (ข้อ ๒๕) เว้นแต่ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนนหรือ
ค ำร้องเกี่ยวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื ่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำน
ผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งที่ด ำเนินกำรนับคะแนนหรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น (ข้อ ๒๕ วรรคสอง) แล้วให้คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งจัดส่งค ำร้องต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดโดยเร็ว 

 ๒. ระยะเวลำในกำรยื่นค ำร้องให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้งจนถึง ๓๐ วัน
นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่ำงเวลำที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
หรือกรณีค ำร้องเกี่ยวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

๑.๑.๔ การตรวจค าร้อง 
 ค ำร้องที่ยื่นแล้วให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยตรวจค ำร้อง

และบันทึกกำรรับค ำร้องไว้ในสำรบบ (ข้อ ๒๖ (๑)) 
 กรณีค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วน และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ที่ชัดเจน 

รวมทั้งระบุพยำนหลักฐำนพอสมควร ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอควำมเห็น
ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งรับไว้
ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว 



 กรณีค ำร้องที่มีรำยกำรยังไม่ครบถ้วน ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับ
มอบหมำยแจ้งผู้ร้องแก้ไขเพ่ิมเติมในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือจะบันทึกถ้อยค ำผู้ร้องประกอบเป็นส่วนหนึ่งของค ำร้องก็ได้

 กรณีค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วน แต่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พฤติกำรณ์ หรือ
พยำนหลักฐำนที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอต่อ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เพ่ือพิจำรณำสั่งให้มีกำรตรวจมูล
กรณีตำมค ำร้องดังกล่ำว 

 กรณีถ้ำเนื้อหำแห่งค ำร้องนั้น ไม่เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรค
กำรเมือง และระเบียบ ข้อก ำหนด หรือประกำศของคณะกรรมกำร ค ำร้องคัดค้ำนกำรนับคะแนน หรือกำรรวมคะแนน
เลือกท่ีผู้ร้องมิได้มีกำรคัดค้ำนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ค ำร้องที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องหรือยื่นเกินก ำหนดเวลำ ค ำร้องที่ไม่ได้
ยื่นตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒๕ ค ำร้องที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขำดแล้ว หรือค ำร้องที่อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำล หรือที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำ หรือมีค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว  ค ำร้องเหล่ำนี้มีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้รับไว้
ด ำเนินกำร ให้พนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยผ่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง อำจสั่งรับหรือมิให้
รับค ำร้องไว้ด ำเนินกำร หรือสั่งให้ด ำเนินกำรอย่ำงใดที่เห็นสมควรก็ได้ (ข้อ ๒๘)  

๑.๒ การสืบสวนหรือการไต่สวน 
เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสั่งรับไว้ด ำเนินกำร

สืบสวนหรือไต่สวนแล้ว (ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยชี้ขำด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖) ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนรวบรวมพยำนหลักฐำนและสรุปส ำนวนให้แล้วเสร็จภำยใน 
๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร หำกไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  แล้วแต่กรณี เพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำ
ด ำเนินกำรออกไปอีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน (ข้อ ๔๑ วรรคสำมหรือข้อ ๕๒ วรรคสอง) 

หำกยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด รำยงำนเหตุผลควำมจ ำเป็นเพื่อขออนุมัติขยำยระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยให้ขอขยำย
ระยะเวลำก่อนสิ้นสุดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังไม่ได้อนุมัติขยำย
ระยะเวลำ ให้ด ำเนินกำรต่อไป(ข้อ ๔๑ วรรคสี่หรือข้อ ๕๒ วรรคสำม) 

เพ่ือประโยชน์ในกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้เป็นโดยรวดเร็ว สุจริ ต หรือ
เที่ยงธรรม กรณีก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน
พยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้องและพยำนหลักฐำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องแล้วมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนฟังได้ว่ำผู้สมัคร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ถูกร้อง หรือผู้ใด กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
และพรรคกำรเมือง หรือมีพฤติกำรณ์ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท ำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ีนกระท ำ หรือ
รู้ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำว แต่ไม่ด ำเนินกำรเพ่ือระงับกำรกระท ำนั้น หรือได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำนั้น ซึ่งจะมีผล
ให้มีกำรระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ 
นับคะแนนใหม่ หรือต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ให้ท ำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวนตำมแบบ สตว. ๔ 
หรือ สตว. ๕ แล้วแต่กรณ ีเสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือจัดท ำควำมเห็น โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือพิจำรณำแจ้งข้อกล่ำวหำโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
จะสั่งกำรเป็นอย่ำงอ่ืน (ข้อ ๖๓ ประกอบข้อ ๔๗ หรือข้อ ๕๔)  

กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นควรให้ไต่สวนเพ่ิมเติมอำจ
มอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนไม่น้อยกว่ำ ๒ คนหรือคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะเดิมไต่สวนเพ่ิมเติมก็ได้ (ข้อ ๖๓ 
วรรคสอง) 



๑.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและการพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด 
 กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นควรแจ้งข้อกล่ำวหำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะแจ้งเอง หรือ

มอบหมำยให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน แจ้งข้อกล่ำวหำและรับฟัง
พยำนหลักฐำนแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรช่วย
ตรวจสอบส ำนวน แล้วแต่กรณี จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบข้อกล่ำวหำ โดยระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน
โดยสรุปจ ำนวน ๒ ฉบับ เพ่ือส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนหรือส ำนวนกำรไต่สวนอีก ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ตำมแบบ สตว. ๗ เพ่ือส่งไปยังผู้ถูกกล่ำวหำ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสอง) 

 เมื่อจัดท ำบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแล้ว ให้จัดท ำหนังสือก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำโดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้งให้
ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำด้วย โดยไปส่งด้วย
ตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิล ำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือหลักฐำนทำงทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธี
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสำม) 

 ผู้ถูกกล่ำวหำอำจแก้ข้อกล่ำวหำด้วยวำจำ หรือโดยท ำเป็นหนังสือก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ
ด้วยวำจำให้บันทึกถ้อยค ำและลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคลซึ่ง
ไว้วำงใจเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงได้จ ำนวน ๑ คน แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน กรณีที่ไม่สำมำรถน ำ
บุคคลดังกล่ำวมำเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจง ไม่อำจน ำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได้ และห้ำมมิให้บุคคลดังกล่ำวซักถำม 
แนะน ำผู้ถูกกล่ำวหำ หรือตอบค ำถำมแทนผู้ถูกกล่ำวหำ หำกฝ่ำฝืนหรือมีพฤติกำรณ์อันเป็นกำรขัดขวำง หรือมีควำม
ประพฤติไม่เหมำะสม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะไม่อนุญำตให้บุคคลนั้นเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงก็ได้ โดยให้บันทึก
เหตุดังกล่ำวรวมไว้ในส ำนวนกำรไต่สวน และเมื่อผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นค ำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว มีสิทธิ
ยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมพยำนเอกสำร หรือพยำนวัตถุเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ได้ (ข้อ ๖๔ ประกอบ
ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง) 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำโดยอ้ำง เหตุผล
และควำมจ ำเป็น หำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมและไม่เป็น
กำรประวิงเวลำ จะขยำยระยะเวลำกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำออกไปตำมที่เห็นสมควรก็ได้ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๗ วรรคสอง) 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใดจะท ำให้กำรไต่สวน
ล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็นหรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นส ำคัญ จะงดกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนนั้นเสียก็ได้ โดยให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๗ วรรคสำม) และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ วินิจฉัยชี้ขำด หรือสั่งกำร
โดยเร็ว (ข้อ ๘๒) 



มาตรการ กลไกในการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

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 



๒. กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กำรพิจำรณำว่ำเรื่องใดต้องด ำเนินกำรสืบสวน คือ เรื่องนั้นต้องมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือ  ไม่ปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่ปรำกฏว่ำมีผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกเป็นผู้กระท ำ  หรือรู้เห็นเป็นใจในกำร
กระท ำดังกล่ำว (ข้อ ๔๑) 

กำรพิจำรณำว่ำเรื่องใดต้องด ำเนินกำรไต่สวน คือ เรื่องนั้นมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้สมัครเป็นผู้กระท ำหรือรู้เห็น เป็นใจในกำรกระท ำดังกล่ำว (ข้อ ๕๑) 

๒.๑ ขั้นตอนการสืบสวนหรือการไต่สวน 
 ๒.๑.๒  ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนรวบรวมพยำนหลักฐำนและสรุปส ำนวนให้แล้วเสร็จ

ภำยใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร หำกยังไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อเลขำธิกำร
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยขอขยำยระยะเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 
(ข้อ ๔๑ วรรคสำม หรือข้อ ๕๒ วรรคสอง)  

แต่หำกยังไม่แล้วเสร็จอีก ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นเพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังไม่ได้อนุมัติขยำยระยะเวลำให้ด ำเนินกำรต่อไป 
(ข้อ ๔๑ วรรคสี่หรือข้อ ๕๒ วรรคสำม) 

 ๒.๒.๒ กรณีเป็นส ำนวนกำรสืบสวน เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรสืบสวนรวบรวม
พยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้องมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำ มีผู้ใดกระท ำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยให้พิจำรณำมีกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนแก่บุคคลนั้น (ข้อ ๔๗) 

 ๒.๒.๓ กรณีเป็นส ำนวนกำรไต่สวน เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรไต่สวนรวบรวม
พยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้องมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำ มีผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ถูกร้องหรือผู้ใด
กระท ำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือมีพฤติกำรณ์  
ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท ำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนกระท ำ หรือรู้ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำวแต่ไม่ระงับ
กำรกระท ำนั้น หรือได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำดังกล่ำว ซึ่งจะมีผลให้มีกำรสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกต้ังใหม่ และนับคะแนนใหม่ หรือต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
แล้วแต่กรณี ให้แจ้งข้อกล่ำวหำแก่บุคคลดังกล่ำว ตำมแบบ สตว.๖ (ข้อ ๕๔ วรรคแรก) 

๒.๒ การแจ้งเหตุแห่งการสืบสวนหรือการแจ้งข้อกล่าวหา 
 ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือแจ้งข้อกล่ำวหำ โดยให้จัดท ำบันทึก

แจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือกำรแจ้งข้อกล่ำวหำระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนโดยสรุปจ ำนวนสองฉบับเพ่ือส่งให้  
ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ในส ำนวนกำรไต่สวนหนึ่งฉบับให้จัดท ำหนังสือก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำโดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้งให้
ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำทรำบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำน
แก้เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำด้วย โดยไปส่งด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกแจ้งเหตุ
แห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิล ำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง หรือหลักฐำนทำงทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย 

 กรณีกำรแจ้งโดยวิธีปิดหมำย ให้ปิดบันทึกกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำและหนังสือ
เชิญมำให้ถ้อยค ำไว้ในที่มองเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิล ำเนำที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง หรือหลักฐำนทำงทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร โดยให้มีเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองในท้องถิ่น หรือ



เจ้ำพนักงำนต ำรวจเป็นพยำนร่วมด้วยอย่ำงน้อยหนึ่งคน และให้ถือว่ำผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำ
ได้รับทรำบกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำและก ำหนดนัดดังกล่ำวนับแต่ได้ด ำเนินกำรปิดหมำยแล้ว (ข้อ ๕๔) 

 กรณีที่ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำไม่มำรับทรำบและชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำน
แก้เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่ำผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำ
ได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงแก้เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและ
ไต่สวนบันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน แล้วด ำเนินกำรต่อไป  

 ในกรณีที่ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำมำรับทรำบเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ 
แต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ ให้บันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในบันทึกกำรแจ้ง
เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำด้วย และให้รวมไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน (ข้อ ๕๖ โดยข้อ ๔๗ ให้น ำ
ควำมตำมข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๕๖ มำใช้บังคับโดยอนุโลม) 

๒.๓ สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 
 ผู้ถูกกล่ำวหำอำจแก้ข้อกล่ำวหำด้วยวำจำ หรือโดยท ำเป็นหนังสือก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ

ด้วยวำจำให้บันทึกถ้อยค ำและลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคล
ซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจง ไม่อำจน ำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได้ และห้ำมมิให้บุคคลดังกล่ำวซักถำม แนะน ำ
ผู้ถูกกล่ำวหำ หรือตอบค ำถำมแทนผู้ถูกกล่ำวหำ หำกฝ่ำฝืนหรือมีพฤติกำรณ์อันเป็นกำรขัดขวำงหรือมีควำมประพฤติ
ไม่เหมำะสม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะไม่อนุญำตให้บุคคล นั้นเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงก็ได้ โดยให้บันทึกเหตุดังกล่ำว
รวมไว้ในส ำนวนกำรไต่สวน  

 ในกรณีผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ โดยอ้ำงเหตุผล
ควำมจ ำเป็น หำกคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมและไม่เป็น
กำรประวิงเวลำ จะขยำยระยะเวลำกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำออกไปตำมที่เห็นสมควรก็ได้  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใดจะท ำให้
กำรไต่สวนล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็นหรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นส ำคัญ จะงดกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนเสียก็ได้ โดยให้
บันทึกเหตุนั้นไว้ 

เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นค ำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว มีสิทธิยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือ
พร้อมพยำนเอกสำร หรือพยำนวัตถุเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ได้ (ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๕๘) 

๒.๔ การเสนอส านวนการสืบสวนหรือส านวนการไต่สวน และการพิจารณา 
 เมื่อด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเสร็จให้ท ำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวน ตำมแบบ 

สตว. ๔ หรือ สตว. ๕ แล้วแต่กรณี เสนอส ำนวนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยผ่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
แต่ในกรณีเสนอส ำนวนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ให้ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมีควำมเห็นพร้อมเหตุผลท้ำยรำยงำนกำรไต่สวนแล้วเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
เพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับส ำนวนแล้วให้จัดท ำควำมเห็นพร้อมเหตุผลเสนอ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แต่ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือ
ข้อโต้แย้งแล้ว ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเสนอส ำนวนพร้อมควำมเห็นต่อคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำด
ปัญหำหรือข้อโต้แย้งเพ่ือพิจำรณำ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ เว้นแต่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
จะสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน ในกำรนี้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด อำจสั่ง
ไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้ (ข้อ ๔๘ หรือ ข้อ ๕๙) 

 เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
พิจำรณำ วินิจฉัยชี้ขำด หรือสั่งกำรโดยเร็ว (ข้อ ๘๒)  



มาตรการ กลไกในการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

 
        ข้อยกเว้น 

 

    

 

  

๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

๓.๑ เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ คือ 
- กำรได้รับทรำบข้อมูลหรือหลักฐำนพอสมควรจำกกำรชี้ช่อง กำรแจ้งเบำะแส หรือประกำรอ่ืนใด 

รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้ำ ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง หรือ
จะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย (ข้อ ๔) หรือ 

- กำรได้รับแจ้ง หรือได้รับรำยงำนจำกผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เบำะแสจำกหน่วยงำนรัฐ 
สภำองค์กรชุมชน กลุ่มบุคคล บุคคลใด หรือช่องทำงอ่ืน (ข้อ ๓๐)   

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)) 



๓.๒ การด าเนินการสืบสวนและไต่สวนกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
 ๓.๒.๑. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

คนใด คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งนั้นมีอ ำนำจส่งเรื่องให้ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เพ่ือสั่งตรวจมูลกรณี (ข้อ ๒๙ (๑)) 

 ๓.๒.๒ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ให้พิจำรณำสั่งตรวจมูลกรณี ทั้งนี้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะส่งเรื่องให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดด ำเนินกำรแทนก็ได้ (ข้อ ๒๙ (๒)) 

 ๓.๒.๓ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อพนักงำนคนใด ให้พนักงำนคนนั้นรำยงำนข้อเท็จจริง
พร้อมพยำนหลักฐำนเบื้องต้น (ถ้ำมี) ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจำรณำสั่งตรวจมูลกรณี (ข้อ ๒๙ (๓)) 

กรณีตำม ๓.๒.๑-๓.๒.๓ ถ้ำมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ หรือมีหลักฐำนพอสมควร 
หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน โดยไม่ต้องมีกำร
ตรวจมูลกรณีก่อนก็ได้ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ ตำมแบบ สตว. ๒ (ข้อ ๒๙ วรรคสอง)  

๔. การตรวจมูลกรณี 
๔.๑ บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณี 
 พนักงำนคนเดียวหรือหลำยคนที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้องด ำเนินกำรตรวจ
มูลกรณีให้แล้วเสร็จภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมำย (ข้อ ๓๓) 

๔.๒ ขั้นตอนและวิธีการตรวจมูลกรณี 
(๑) การตรวจมูลกรณีค าร้อง 
 (ก) ในกำรตรวจมูลกรณี ให้ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจมูลกรณีด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง 

กล่ำวคือ ขอทรำบรำยละเอียดหรือบันทึกถ้อยค ำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอทรำบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสำรหลักฐำน
ที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนเอกชน หรือจำกบุคคลใด ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ ตรวจสถำนที่
เกิดเหตุ หรือรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้อง   

   ในกำรบันทึกถ้อยค ำ ให้ผู้ให้ถ้อยค ำลงลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือ หำกไม่ประสงค์ลงลำยมือชื่อ
หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ ให้บันทึกเหตุไว้ท้ำยบันทึกถ้อยค ำ (ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕) 

 (ข) เมื่อตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ ให้จัดท ำรำยงำนตำมแบบ สตว. ๓ เสนอต่อผู้ที่มอบหมำย
ให้ตรวจมูลกรณี โดยรำยงำนกำรตรวจมูลกรณีต้องประกอบด้วย  ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องกรณีที่มีกำรยื่นค ำร้อง 
หรือเหตุที่สั ่งให้ตรวจมูลกรณี ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจมูลกรณี 
และเสนอควำมเห็นว่ำควรสั่งรับไว้ด ำเนินกำรหรือไม่ (ข้อ ๓๖) 

 (ค) เมื่อได้รับรำยงำนกำรตรวจมูลกรณี ตำม (ข) แล้ว ให้ผู้ที่สั่งตรวจมูลกรณี พิจำรณำด ำเนินกำร ดังนี้ 
(ก่อนมีค ำสั่ง หำกเห็นสมควรบุคคลดังกล่ำว อำจสั่งให้ด ำเนินกำรตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมก็ได้) (ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๙ ) 

 - กรณีท่ีเห็นว่ำค ำร้องมีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้สั่งรับไว้ด ำเนินกำรสืบสวน
หรือไต่สวนโดยเร็ว แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งทรำบตำมแบบ สตว. ๑ 

 - กรณีที่เห็นว่ำค ำร้องไม่มีหลักฐำนหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสั่งรับไว้ด ำเนินกำรต่อไปได้ 
และถ้ำผู้สั่งให้ตรวจมูลกรณีเป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจั งหวัด
ให้เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 



(๒) การตรวจมูลกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
 (ก) ในกำรตรวจมูลกรณี ให้ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจมูลกรณีด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรตรวจมูลกรณี

ค ำร้องตำม (๑) (ก) (ข)  
 (ข) กำรพิจำรณำผลกำรตรวจมูลกรณี ให้ด ำเนินกำรดังนี้ (ก่อนมีค ำสั่ง หำกเห็นสมควรบุคคลดังกล่ำว 

อำจสั่งให้ด ำเนินกำรตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมก็ได้) (ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙) 
 - กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่งเรื่องให้เลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพื่อให้มีกำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อผู้ซึ่ง
ส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่อง 

 - กรณีที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สั่งให้มีกำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อผู้ที่สั่งให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน หรือ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือพิจำรณำสั่งยุติเรื่อง 


