
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวนิิจฉัยชีข้าด  (ฉบับที ่ ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน   
การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  มาตรา  ๒๒๕  และมาตรา  ๒๒๖  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๘   
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๘   
มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๑๓๒  มาตรา  ๑๓๓  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๗  มาตรา  ๑๓๘  
และมาตรา  ๑๔๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๐๘  และมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน   
การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของข้อ  ๒๐  ของระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
“ข่าว  ข้อมูล  หรือเบาะแสที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  หากเลขาธิการหรือผู้อ านวยการ

แล้วแต่กรณี  เห็นว่าไม่มีมูลที่จะกล่าวหาว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ก็ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไปได้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือ
ผู้สมัคร  มีสิทธิยื่นค าร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี” 

ขอ้ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓



“(๓)  ค าร้องเกี่ยวกับการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารทอ้งถิ่น  ให้ยื่นค าร้องไดต้ัง้แต่
วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

 (ก) ค าร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อย  
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

 (ข) ค าร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน  ให้ยื่นในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  
หรือในกรณีค าร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนเลือกตั้ง  ให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ค าร้องตามข้อ  ๒๔  (๑)  (ข)  และ  (๓)  (ข)  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
หรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ด าเนินการนบัคะแนน
หรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งจัดส่งค าร้องต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการสั่งรับไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้เลขาธิการหรือ
ผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี  รายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑  หรือ  สตว.  ๑/๑  
แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์  หรือมีหลักฐาน
พอสมควร  หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป  
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  
หรือผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  โดยไม่ต้องมีการตรวจมูล
กรณีก่อนก็ได้  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒  หรือ  สตว.  ๒/๑  แล้วแต่กรณี”   

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการสืบสวน  
การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อเลขาธิการ  หรือผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาผลการตรวจมูลกรณีตามข้อ  ๒๖  
(๓)  แล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าค าร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้สั่งรับไว้ด าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑  หรือ  สตว.  ๑/๑  
แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓



(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอให้เสนอความเห็นควรสั่งไม่รับไว้
ด าเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๓๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ความตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเลขาธิการหรือผู้อ านวยการสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
ให้รายงานคณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒  หรือ  สตว.  ๒/๑  แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการสืบสวน  
การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔๗  เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
ฝ่ายผู้ร้องหรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่ามีผู้ใด
กระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือ
จะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้ง
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์  รวมถึงข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวนแก่บุคคลนั้น 

ให้น าความตามข้อ  ๕๔  ถึงข้อ  ๕๖  มาใช้บังคับกับการแจ้งเหตุแห่งการสืบสวนโดยอนุโลม 
กรณีสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วปรากฏเป็นกรณีตามข้อ  ๔๙  หรือข้อ  ๕๐   

ให้ด าเนินการต่อไป  แล้วแต่กรณี” 
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๔๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๕)  สรุปเรื่องที่สืบสวนและเสนอความเห็นควรด าเนินการอย่างใด  โดยให้มีเหตุผลใน 

การพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๔๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เมื่อมีค าสั่งให้ด าเนินการไต่สวนแล้วให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการไต่สวน

ต่อไป  โดยให้ถือว่าพยานหลักฐานทั้งปวงในการสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวน” 
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๕๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าผู้สมัครมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดแต่มีผู้กระท าการ

อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือจะมีผลให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิด  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ทางอาญา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการเสนอส านวนการสืบสวนต่อคณะกรรมการ  
ตามข้อ  ๔๘  ต่อไป” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๕๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา   
หรือโดยท าเป็นหนังสือก็ได้  กรณีผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาให้บันทึกถ้อยค าและลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐาน  และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ทนายความ  หรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมรับฟัง  
การชี้แจงได้จ านวนหนึ่งคน  แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน  กรณีที่ไม่สามารถน าบุคคล 
ดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  ไม่อาจน ามาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได ้ และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่มาให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  
มีอ านาจด าเนินการไต่สวนต่อไปได้” 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๕๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  สรุปเรื่องที่ไต่สวนและเสนอความเห็นควรด าเนินการอย่างใด  โดยให้มีเหตุผลใน  
การพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง” 

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๖๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“คณะกรรมการอาจสั่งให้รวมค าร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  ส านวนการสืบสวน
หรือไต่สวน  เมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๒) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องหลายรายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 
(๓) เรื่องร้องที่มีผู้ร้องต่างรายกัน  แต่ผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๔) เรื่องที่ร้อง  หรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่มีมูลกรณีเดียวกันหรือเกี่ยวพันกัน 
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๗๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ก่อนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดผู้ร้องอาจยื่นหนังสือขอถอนค าร้องต่อเลขาธิการหรือ

ผู้อ านวยการก็ได้  เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการได้รับหนังสือขอถอนค าร้องแล้ว  ให้เสนอความเห็น
พร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา” 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกแบบ  สตว.  ๑  สตว.  ๒  สตว.  ๖  และ  สตว.  ๗  แนบท้ายระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ 
ให้ใช้แบบ  สตว.  ๑  สตว.  ๒  สตว.  ๖  และ  สตว.  ๗  ที่แนบท้ายระเบียบนี้แทน  และให้เพ่ิมแบบ  สตว.  ๑/๑   
และ  สตว.  ๒/๑  ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   โทร.                         
ที่  ลต          (          )/                            วันที่                        
เร่ือง รำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง  

กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอรำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง      (ระบุ “การเลือกตั้ง/ 
การนับคะแนนเลือกตั้ง”)   [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามที่มีการกล่าวหา]  ในกำรเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่                                        ตำมค ำร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับ ที่               . 
ลงวันที่        กรณี (นำย/นำง/นำงสำว)                       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 
ให้ระบุสถานะด้วย)                  ผู้ร้อง  (นำย/นำง/นำงสำว)                       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ให้ระบุสถานะด้วย)                  ผู้ถูกร้อง จ ำนวน          ข้อกล่ำวหำ ดังนี้ 

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑                          มี               ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่ ๑                        รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
 ๑.๒ ประเด็นที่ ๒                        ไม่รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)  
๒. ข้อกล่ำวหำที่ ๒                          รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
๓. ข้อกล่ำวหำที่ ๓                          ไม่รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)  

รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำค ำร้อง จ ำนวน        แผ่น ที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
 

(                                    ) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

   
  

แบบ สตว. ๑  



 
 

ที ่                           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 ประจ ำจังหวัด   
     
      

      (ระบวุันที่  เดือน  ปี)  

เรื่อง  รำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง  

กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำค ำร้อง จ ำนวน        แผ่น 

 พร้อมนี้  ขอรำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง  (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)       
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามท่ีมีการกล่าวหา]   กำรเลือกตั้งในวันที่                     .

ตำมค ำร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับที่            /             เมื่อวันที่        . 
กรณี (นำย/นำง/นำงสำว)                (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                  ผู้ร้อง 
นำย/นำง/นำงสำว)                  (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                  ผู้ถูกร้อง 
จ ำนวน          ข้อกล่ำวหำ ดังนี้ 

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑                          มี              ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่ ๑                        รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
 ๑.๒ ประเด็นที่ ๒                        ไม่รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)  
๒. ข้อกล่ำวหำที่ ๒                          รบัเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
๓. ข้อกล่ำวหำที่ ๓                          ไม่รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)  

รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

  จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(                                ) 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด   

 
    
กลุ่มงำน     
โทร.       
โทรสำร     

แบบ สตว. ๑/๑  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   โทร.                         
ที่  ลต          (          )/                            วันที่                        
เร่ือง รำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ  

กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอรำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ  (ระบุ “โดยไม่ต้องมีการตรวจมูลกรณี/โดยมีการตรวจมูลกรณี)   
(ระบุ “การเลือกตั้ง/การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามท่ีมีการกล่าวหา]   
เมื่อวันที่                                 กรณีมีกำรกล่ำวหำ (นำย/นำง/นำงสำว)       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ให้ระบุสถานะด้วย)            จ ำนวน         ข้อกล่ำวหำ ดังนี้ 

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑                          มี          ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่ ๑                        ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
 ๑.๒ ประเด็นที่ ๒                        ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
๒. ข้อกล่ำวหำที่ ๒                          ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 

รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้   

  จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
 

(                                    ) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

  

แบบ สตว. ๒ 



 
 

 

ที ่                           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 ประจ ำจังหวัด   
     
      

                            (ระบุวันที่  เดือน  ปี) 

เรื่อง  รำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ 

กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำเอกสำรประกอบเรื่อง จ ำนวน        แผ่น 

 พร้อมนี้ ขอรำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ควำมปรำกฏ  (ระบุ “โดยไม่ต้องมีการตรวจมูลกรณี/โดยมีการตรวจมูลกรณี)  (ระบุ “การเลือกตั้ง/การนับ
คะแนนเลือกตั้ง”)  [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามที่มีการกล่าวหา]   เมื่อวันที่                    .                                 
กรณีมีกำรกล่ำวหำ (นำย/นำง/นำงสำว)       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                     .            
จ ำนวน         ข้อกล่ำวหำ ดังนี้ 

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑                          มี          ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่ ๑                        ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
 ๑.๒ ประเด็นที่ ๒                        ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
๒. ข้อกล่ำวหำที่ ๒                          ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 

รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย   

 จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(                                ) 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด   

 
 
    
 
 
กลุ่มงำน     
โทร.       
โทรสำร     

 

แบบ สตว. ๒/๑  



 
 
 
 
 
 

บันทึกการแจ้งและรับทราบ     (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)  (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)            ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

เขตเลือกตั้งท่ี          อ าเภอ                 จังหวัด                  หมายเลข  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 (ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)  
   

 วันที่  

ด้วยกำรเลือกตั้งในวันที่                                 มี   (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัยหรือ
ความปรากฏ”)  ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                              ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมำยเลข   
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน       (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน)       จึงจัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ   (ระบุ 
“เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ  (ระบุ “๔๗/๕๔/๕๕”) แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแจ้งให้ท่ำนทรำบ ดังนี้ 

๑. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบขุ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบขุ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  
 
  

ตำม (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำ 
หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือ
บุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได ้ 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
           (ระบุต าแหน่ง)  
  

แบบ สตว. ๖ 



บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                                               ได้รับทรำบ   (ระบุ “เหตุ
แห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  และสิทธิที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ ว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้
ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้
ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้   พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับ
บันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................
เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( ) 



 
 
 
 
 
 

บันทึกการแจ้งและรับทราบ     (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)  (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)            ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

เขตเลือกตั้งท่ี          อ าเภอ                 จังหวัด                  หมายเลข  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 (ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)  
   

 วันที่  

ด้วยในกำรเลือกตั้งในวันที่     มี     (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย 

หรือความปรากฏ”) ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)     ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมำยเลข             .
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน      (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน)     คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประชุมพิจำรณำ 
ครั้งที ่  เมื่อวันที่  มีมติให้ (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการช่วย
ตรวจสอบส านวน”)      จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ    (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
ข้อ ๖๔ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการช่วยตรวจสอบส านวน”) 
จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ดังนี้ 

๑. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบขุ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบขุ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  
  

ตำม  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)   ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำ
หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือ
บุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได ้
 

     (ลงชื่อ)      
 ( ) 
           (ระบุต าแหน่ง)  

แบบ สตว. ๗ 



บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                                               ได้รับทรำบ   (ระบุ “เหตุ
แห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  และสิทธิที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ ว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้
ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้
ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้   พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับ
บันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................
เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( ) 


