


คํานํา 
 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหนาที่และอํานาจดําเนินการใหมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ควบคุมดูแล  
การเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเพ่ือใหกระบวนการควบคุมดูแลการเลือกตั้งเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสืบสวนหรือไตสวนตามที่จําเปนหรือที่เห็นสมควร รวมทั้ง
กรณีเมื่อพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหมีอํานาจ  
สั่งระงับ ยับยั้ง แกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งใหดําเนินการเลือกตั้งใหม สั่งระงับการใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งที่กระทําการฝาฝนกฎหมายไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป  
ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคที่มีเขตอํานาจพิจารณาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งที่กระทําการทุจริตหรือรู เห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืน  
โดยกําหนดใหการพิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค แลวแตกรณี ตองนําสํานวนการสืบสวน  
หรือไตสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหลักในการพิจารณา เห็นไดวา การจัดทําสํานวนสืบสวนหรือไตสวน
ของเจาพนักงานมีความสําคัญอยางมากตอการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งหากสํานวนมีความครบถวนสมบูรณ  
ดวยขอเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยผานกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินการที่ช อบดวยกฎหมาย 
ตามหลักนิติธรรมแลว ยอมสงผลใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น เพ่ือใหการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่สืบสวน  
หรือไตสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดจัดทําหนังสือ 
“กฎหมาย ระเบียบ คูมือการปฏิบัติงาน และแบบพิมพตาง ๆ เก่ียวกับการสืบสวน และไตสวนการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น” เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษา ใหความรู ความเขาใจในขอกฎหมายแก
ผูปฏิบัติงานและเปนแนวทางในการจัดทําสํานวนการสืบสวนหรือไตสวนคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชน  
ตอผูที่สนใจและเก่ียวของ เพ่ือใชประกอบการสืบสวน และไตสวน ตอไป 

 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กระบวนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
๑. เหตุแห่งการสืบสวน หรือการไต่สวน 
  การสืบสวนหรือการไต่สวนเป็นกระบวนการด าเนินการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุแห่ง  
การสืบสวนหรือการไต่สวนจะเกิดข้ึนได้เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้ (พรป.กกต. ม. ๔๑ , พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๑๓)   
  (๑) กรณีมีผู้ยื่นค าร้อง เพ่ือให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง เนื่องจากพบว่ามีการกระท าใดอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  (๒) กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ ไม่ว่าโดยทางใด
ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ ว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจะ 
มีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 
๒. หน้าที่และอ านาจในการสืบสวนหรือการไต่สวน 
  เมื่อมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ว่า มีการกระท าใด
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและ
หลักฐานโดยพลัน ทั้งนี้  ในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดี คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอ านาจแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน ไต่สวน หรือด าเนินคดีได้ แต่ใน
กรณีจ าเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงาน 
มีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน ไต่สวน หรือด าเนินคดีได้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดได้ (พรป.กกต. ม. ๔๑ ม. ๔๒ , ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๖)  

การด าเนินการสืบสวนหรือการไต่สวน จะมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน
คณะใดคณะหนึ่ งเป็นเจ้าของส านวน คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจะแต่งตั้ งจากเจ้าพนั กงาน 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน และกรรมการสืบสวน
และไต่สวนไม่น้อยกว่า ๒ คน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๑ ข้อ ๕๑)   

 
๓. ค าร้อง 
  ๓.๑ ลักษณะของค าร้อง (ระเบียบฯ ข้อ ๔ บทนิยาม) 
   “ค าร้อง” หมายความว่า ค ากล่าวหาว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป  
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงค าร้องคัดค้านหรือ 
ค าคัดค้านด้วย  
  ๓.๒ การจัดท าค าร้องและรายการในค าร้อง (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๒)  
   ๓.๒.๑ ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
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๓ 
 

  ๓.๗ การด าเนินการของพนักงานผู้รับค าร้อง 
   เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้รับค าร้อง ได้รับค าร้องของ 
ผู้ร้องแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๓.๗.๑ ด าเนินการทางธุรการ  
    (๑) ให้พนักงานออกใบรับค าร้องให้แก่ผู้ร้องโดยตรง (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๕ ว.๔) 
    (๒) บันทึกการรับค าร้องไว้ในสารบบ (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๖ ว.๑ (๑)) 
   ๓.๗.๒ ด าเนนิการตรวจค ารอ้ง หรือตรวจมูลกรณี 
    (๑) ค าร้องที่มีรายการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ ยังไม่ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปี ที่ท า 
ค าร้อง ชื่อ ที่อยู่ และสถานะของผู้ร้อง หรือของผู้ถูกร้อง ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของแต่ละข้อกล่าวหา 
ลายมือชื่อผู้ถูกร้อง ให้แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพ่ิมเติมในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจะบันทึกถ้อยค าผู้ร้องประกอบ 
เป็นส่วนหนึ่งของค าร้องก็ได้ (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๖ ว.๑ (๒))  
    (๒) ค าร้องที่มีรายการครบถ้วนตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ แต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ หรือพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณาตรวจมูลกรณีก่อนก็ได้  (ระเบียบสืบสวนฯ  
ข้อ ๒๖ ว.๑ (๓)) 
   ๓.๗.๓ ด าเนนิการพิจารณาสัง่รับหรือไม่รับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  
    (๑) กรณีสั่งรับค าร้อง 
     ค าร้องที่มีรายละเอียดรายการครบถ้วนตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และมีรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ชัดเจน รวมทั้งระบุพยานหลักฐานพอสมควร ให้เสนอความเห็นต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่ง 
รับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสั่งรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
ตามแบบ สตว.๑ หรือ สตว.๑/๑ แล้วแต่กรณี (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๖ ว.๑ (๓) ว.๒)  
    การเสนอความเห็นพิจารณาสั่งรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน ให้พิจารณา
จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
      - ในกรณีมีค าร้องใด ไม่ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจหรือ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง  
และพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ  
ด้วยกฎหมาย ถ้าค าร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพี ยงพอ ให้ เสนอความเห็นต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งรับค าร้องไว้
ด าเนินการสืบสวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๑) 
      - ในกรณีมีค าร้องใด ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจหรือ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ                
พรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ถ้าค าร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้ เสนอความเห็นต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งรับค าร้องไว้
ด าเนินการไต่สวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๑) 
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   ๓.๒.๒ ค าร้องต้องมีรายการ ดังนี้ 
    (๑) วัน เดือน ปีที่ท าค าร้อง 
    (๒) ชื่อ ที่อยู่ และสถานะของผู้ร้อง หากมีหลายคนอาจจัดท าเป็นบัญชีแนบท้ายค าร้องก็ได้ 
    (๓) ชื่อ ที่อยู่ และสถานะของผู้ถูกร้อง หากมีหลายคนอาจจัดท าเป็นบัญชีแนบท้าย 
ค าร้องก็ได ้
    (๔) ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา และพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่  
ที่เกิดการกระท า รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    (๕) ลายมือชื่อผู้ร้อง 
  ๓.๓ ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง (พรบ. ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๑๓, ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๓ (๓)) 
   ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง หรือค าคัดค้าน ได้แก่ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นค าร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง 
แล้วแตก่รณ ี
  ๓.๔ ระยะเวลาการยื่นค าร้อง (พรบ. ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๑๓, ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๔ (๓)) 
   (๑) ค าร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง  
ยื่นค าร้องได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  
   (๒) ค าร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง ๑๘๐ วัน นับแต่ 
วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
   (๓) ค าร้องเก่ียวกับการนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือในกรณี
ค าร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง  
  ๓.๕ วิธีการยื่นค าร้อง (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๕) 
 (๑)  ผู้ร้องยื่นค าร้องด้วยตนเอง หรือ 
 (๒) ผู้ร้องมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนไปยื่นค าร้องแทน กรณีนี้จะต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้อง 
มีการยื่นค าร้องแทน โดยจะต้องส่งใบมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอย่างอ่ืน 
ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ านาจแนบมากับค าร้องด้วย 
  ๓.๖ สถานที่ย่ืนค าร้อง (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๕) 
   (๑) ผู้ร้องหรือผู้รับมอบอ านาจสามารถยื่นค าร้องได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอาจยื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้  
   (๒) กรณีค าร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
หรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ด าเนินการนับคะแนนหรือ
รวมคะแนนเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งจัดส่ง
ค าร้องต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 
   (๓) ในกรณีมีการยื่นค าร้องต่อกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง กรรมการการเลือกตั้งอาจส่งเรื่อง
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการตามระเบียบฯ 
ต่อไป 
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  ๓.๗ การด าเนินการของพนักงานผู้รับค าร้อง 
   เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้รับค าร้อง ได้รับค าร้องของ 
ผู้ร้องแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๓.๗.๑ ด าเนินการทางธุรการ  
    (๑) ให้พนักงานออกใบรับค าร้องให้แก่ผู้ร้องโดยตรง (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๕ ว.๔) 
    (๒) บันทึกการรับค าร้องไว้ในสารบบ (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๖ ว.๑ (๑)) 
   ๓.๗.๒ ด าเนนิการตรวจค ารอ้ง หรือตรวจมูลกรณี 
    (๑) ค าร้องที่มีรายการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ ยังไม่ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปี ที่ท า 
ค าร้อง ชื่อ ที่อยู่ และสถานะของผู้ร้อง หรือของผู้ถูกร้อง ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของแต่ละข้อกล่าวหา 
ลายมือชื่อผู้ถูกร้อง ให้แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพ่ิมเติมในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจะบันทึกถ้อยค าผู้ร้องประกอบ 
เป็นส่วนหนึ่งของค าร้องก็ได้ (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๖ ว.๑ (๒))  
    (๒) ค าร้องที่มีรายการครบถ้วนตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ แต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ หรือพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณาตรวจมูลกรณีก่อนก็ได้  (ระเบียบสืบสวนฯ  
ข้อ ๒๖ ว.๑ (๓)) 
   ๓.๗.๓ ด าเนนิการพิจารณาสัง่รับหรือไม่รับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  
    (๑) กรณีสั่งรับค าร้อง 
     ค าร้องที่มีรายละเอียดรายการครบถ้วนตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และมีรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ชัดเจน รวมทั้งระบุพยานหลักฐานพอสมควร ให้เสนอความเห็นต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่ง 
รับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสั่งรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
ตามแบบ สตว.๑ หรือ สตว.๑/๑ แล้วแต่กรณี (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๖ ว.๑ (๓) ว.๒)  
    การเสนอความเห็นพิจารณาสั่งรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน ให้พิจารณา
จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
      - ในกรณีมีค าร้องใด ไม่ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจหรือ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง  
และพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ  
ด้วยกฎหมาย ถ้าค าร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพี ยงพอ ให้ เสนอความเห็นต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งรับค าร้องไว้
ด าเนินการสืบสวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๑) 
      - ในกรณีมีค าร้องใด ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจหรือ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ                
พรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ถ้าค าร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้ เสนอความเห็นต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งรับค าร้องไว้
ด าเนินการไต่สวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๑) 
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๕ 

   ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจมูลกรณีหรือตรวจมูลกรณี (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๙) 
 (๑) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

กรรมการการเลือกตั้งผู้ใด คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นมีอ านาจส่งเรื่องให้
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือตรวจมูลกรณี 

 (๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด ให้ พิจารณาตรวจมูลกรณี  ทั้ งนี้  เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการแทนก็ได้ 

 (๓) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อพนักงานผู้ใด ให้พนักงานผู้นั้น
รายงานข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้น (ถ้ามี) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาตรวจมูลกรณี 

๔.๒.๓ พิจารณาสั่งรับไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่อง 
 (๑) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพนักงานผู้ใด ถ้ าเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่พบ 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ หรือมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวน
หรือไต่สวนต่อไปได้ว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน โดยไม่ต้องมีการตรวจ  
มูลกรณีก่อนก็ได้ และรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ตามแบบ สตว. ๒ หรือ สตว. ๒/๑ แล้วแต่กรณี 
(ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๗ ว.๓)  

 การเสนอพิจารณาสั่งรับกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไว้ด าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวน มีหลักเกณฑ์เดียวกันกับการเสนอพิจารณาสั่งรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน 
ตามข้อ ๓.๗.๓ (๑)  

(๒) กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ ที่มีการพิจารณาตรวจมูลกรณี 
หรือตรวจมูลกรณีแล้ว ผู้พิจารณาอาจสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่องได้ ตามระเบียบสืบสวนฯ 
ข้อ ๓๘ (จะกล่าวต่อไปในเรื่องการตรวจมูลกรณี) 

 (๓) กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การจ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย อาจถือเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสั่งให้มี 
การสืบสวน ไต่สวน หรือด าเนินคดีโดยพลัน และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกส านวนจากหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือพนักงานสอบสวน อาจถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
อาจพิจารณาสั่งให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท าขึ้น หรือเอกสารและหลักฐานหรือส านวนที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน 
ได้จัดท าขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสืบสวนหรือไต่สวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๓๑) 

๔ 
 

  (๒)  กรณีสั่งไม่รับค าร้อง 
   ค าร้องที่มี เนื้อหาแห่งค าร้อง แต่ไม่มีข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหาและ

พฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือไม่มีข้อเท็จจริงว่ามีการกระท าอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค าร้องคัดค้านการนับคะแนน หรือการรวมคะแนนเลือกตั้งที่ผู้ร้องมิได้ยื่นระหว่าง             
เวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ค าร้องที่ผู้ร้อง 
ไม่มีสิทธิร้องหรือยื่นเกินก าหนดเวลา  ค าร้องที่ ไม่ได้ยื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๕ ค าร้อง                  
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว หรือค าร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล หรือที่ศาลได้มี 
ค าพิพากษาหรือมีค าสั่งถึงที่สุดแล้ว ค าร้องเหล่านี้มีลักษณะต้องห้ามให้ไม่รับไว้ด าเนินการและให้พนักงาน 
ที่ได้รับมอบหมายเสนอความเห็นว่าควรไม่รับไว้ด าเนินการต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณา  
โดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี  
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจสั่งรับหรือมิให้รับค าร้องไว้ด าเนินการ หรือสั่งให้ด าเนินการอย่างใด  
ที่เห็นสมควรก็ได้ (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘)  
 
๔. เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
  ๔.๑ ลักษณะเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
   “เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ” หมายความว่า การได้รับทราบข้อมูลหรือหลักฐาน
พอสมควรจากการแจ้งเบาะแส หรือประการอ่ืนใด รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้ นซึ่งหน้าว่ามีการกระท าใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔ บทนิยาม) 
   เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ อาจเกิดจากการได้รับแจ้งหรือรับทราบข้อมูลในกรณี
ต่อไปนี้ (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๓๐)  
   (๑) การได้รับแจ้ง หรือได้รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
   (๒)  การได้รับแจ้งหรือรับทราบข้อมูล เบาะแสจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สภาองค์กรชุมชน  
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด 
   (๓)  ช่องทางอ่ืน ๆ ถ้าข้อมูลเบาะแสดังกล่าวมีรายละเอียดหรือข้อมูลหลักฐานพอสมควร  
 ๔.๒ การด าเนินการเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
       ๔.๒.๑ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๐) 
     กรณีที่มีการแจ้งหรือได้รับแจ้งข่าว ข้อมูล หรือเบาะแส หากตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข่าว ข้อมูล หรือเบาะแสนั้นไม่มีข้อเท็จจริงหรือไม่มีมูลแต่อย่างใด  ก็ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการรวบรวมไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือใช้ประกอบการด าเนินการประการอ่ืนได้  
แต่หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข่าว ข้อมูลหรือเบาะแสนั้น มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่า 
มีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ให้เสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาตรวจมูลกรณี หรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป  
ตามระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๙ 
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๕ 

   ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจมูลกรณีหรือตรวจมูลกรณี (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๙) 
 (๑) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

กรรมการการเลือกตั้งผู้ใด คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นมีอ านาจส่งเรื่องให้
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือตรวจมูลกรณี 

 (๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด ให้ พิจารณาตรวจมูลกรณี  ทั้ งนี้  เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการแทนก็ได้ 

 (๓) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อพนักงานผู้ใด ให้พนักงานผู้นั้น
รายงานข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้น (ถ้ามี) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาตรวจมูลกรณี 

๔.๒.๓ พิจารณาสั่งรับไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่อง 
 (๑) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพนักงานผู้ใด ถ้ าเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่พบ 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ หรือมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวน
หรือไต่สวนต่อไปได้ว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน โดยไม่ต้องมีการตรวจ  
มูลกรณีก่อนก็ได้ และรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ตามแบบ สตว. ๒ หรือ สตว. ๒/๑ แล้วแต่กรณี 
(ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๒๗ ว.๓)  

 การเสนอพิจารณาสั่งรับกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไว้ด าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวน มีหลักเกณฑ์เดียวกันกับการเสนอพิจารณาสั่งรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน 
ตามข้อ ๓.๗.๓ (๑)  

(๒) กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ ที่มีการพิจารณาตรวจมูลกรณี 
หรือตรวจมูลกรณีแล้ว ผู้พิจารณาอาจสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่องได้ ตามระเบียบสืบสวนฯ 
ข้อ ๓๘ (จะกล่าวต่อไปในเรื่องการตรวจมูลกรณี) 

 (๓) กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การจ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย อาจถือเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสั่งให้มี 
การสืบสวน ไต่สวน หรือด าเนินคดีโดยพลัน และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกส านวนจากหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือพนักงานสอบสวน อาจถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
อาจพิจารณาสั่งให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท าขึ้น หรือเอกสารและหลักฐานหรือส านวนที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน 
ได้จัดท าขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสืบสวนหรือไต่สวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๓๑) 
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    (๓) เมื่อได้รับรายงานการตรวจมูลกรณีตามข้อ (๒) ให้ผู้ที่สั่งตรวจมูลกรณี (ผอ.กต.จว./ 
ลธ.กกต./ กกต.) ด าเนินการ ดังนี้ 
     - กรณีเห็นว่ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้สั่งรับไว้ด าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว และรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตามแบบ สตว.๒ หรือ สตว.๒/๑  
โดยให้ถือว่าบรรดาสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจมูลกรณี เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสืบสวนหรือไต่สวน 
    - กรณีเห็นว่าไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะสั่งรับไว้ด าเนินการสืบสวนหรือ 
ไต่สวนต่อไปได้ ให้สั่งยุติเรื่อง 
    - กรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสั่งให้ตรวจมูลกรณีตามการแจ้งหรือรายงานของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีความเห็นให้ยุติเรื่อง ให้เสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาสั่ง 
 
๖. การสืบสวน 
 การพิจารณาว่าเรื่องใดต้องด าเนินการสืบสวน คือ เรื่องนั้นต้องมีการกล่าวหาโดยมีหลักฐาน
พอสมควรหรือมีมูลเพียงพอว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยยังไม่ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท าดังกล่าว (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๑)  
  ๖.๑ ขั้นตอนวิธีการส าคัญในการสืบสวน 
   (๑)  ระยะเวลาการสืบสวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๑ ว.๓ ว.๔) 
   คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องท าการสืบสวนโดยเร็วและสรุปส านวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด าเนินการ หากยังไม่แล้วเสร็จสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่หากยังไม่แล้วเสร็จอีก ให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รายงานพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสืบสวนไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
   (๒)  แสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐาน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๒) 
   คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องด าเนินการแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐาน  
ด้วยวิธีการขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมจากผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส บันทึกถ้อยค าบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ขอทราบรายละเอียด หรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
หรือจากบุคคลใด ๆ มาประกอบการพิจารณา ตรวจสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง 
หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
ควรแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานตามวิธีการดังกล่าว ให้ได้พยานหลักฐานส าคัญท้ังหมดเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งการแสวงหาหรือการรวบรวม
พยานหลักฐานมีวิธีการหลัก ๒ วิธี คือ การสอบและบันทึกถ้อยค าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส านวนทั้งหมด ได้แก่  
ผู้ร้อง พยานผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง พยานผู้ถูกร้อง พยานที่สอบประกอบ และการแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืน 
 
 

๖ 

๕. การตรวจมูลกรณี 
๕.๑ ความหมายการตรวจมูลกรณี (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔ บทนิยาม) 
 “การตรวจมูลกรณี” หมายความว่า การแสวงหาพยานหลักฐานหรือข้อมูลในเบื้องต้นเพียงที่จะ

ทราบว่ามีการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าอันอาจ  
เป็นเหตุให้การเลือกตั้ งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  และ 
มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปหรือไม่ 

๕.๒ บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณี (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๓๓) 
 พนักงานคนเดียวหรือหลายคนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ 

การเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี  
ให้ด าเนินการตรวจมูลกรณี โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย 
(“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงาน และให้หมายความรวมถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานในส านักงาน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔ บทนิยาม) 

๕.๓ ขั้นตอนและวิธีการตรวจมูลกรณี 
 ๕.๓.๑ การตรวจมูลกรณีค าร้อง (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๓๗) 

(๑) ผู้ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณีสามารถด าเนินการขอทราบรายละเอียดหรือบันทึกถ้อยค า
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใดมาประกอบการพิจารณา หรือตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องได้ 

(๒ ) ให ้ผู ้ท าหน้าที ่ตรวจมูลกรณีเสนอความเห็นว่า ควรรับไว ้ด าเน ินการ สืบสวน 
ด าเนินการไต่สวนหรือไม่รับไว้ด าเนินการ ซึ่งกรณีนี้ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
กรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาสั่ง โดยจัดท าเป็นรายงานการตรวจมูลกรณีตามแบบ สตว.๑ 
หรอื สตว. ๑/๑ แล้วแต่กรณี เสนอต่อผู้ที่สั่งให้ตรวจมูลกรณี 

(๓) เมื่อได้รับรายงานการตรวจมูลกรณีตาม (๒) ให้ผู้ที่สั่งตรวจมูลกรณีด าเนินการ ดังนี้ 
- กรณีเห็นว่าค าร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้สั่งรับไว้ด าเนินการ

สืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว และรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตามแบบที่ก าหนด โดยให้ถือว่า
บรรดาสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจมูลกรณี เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน
หรือไต่สวน 

- กรณีเห็นว่าค าร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะสั่งรับไว้ด าเนินการสืบสวน
หรือไต่สวนต่อไปได้ ให้เสนอความเห็นสั่งไม่รับไว้ด าเนินการ และให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาสั่ง 

  ๕.๓.๒ การตรวจมูลกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๓๘) 
  (๑) ให้ ผู้ ท าหน้ าที่ ตรวจมูลกรณี ด าเนินการเช่นเดียวกับการตรวจมูลกรณี ค าร้อง 

ตามข้อ ๕.๓.๑ (๑) 
  (๒) ให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณีเสนอความเห็นว่า ควรรับไว้ด าเนินการสืบสวน ไต่สวน 

หรือควรสั่งให้ยุติเรื่อง โดยจัดท าเป็นรายงานการตรวจมูลกรณีตามแบบที่ก าหนด เสนอต่อผู้ที่สั่งให้ตรวจมูล
กรณี เว้นแต่กรณีที่กรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณี ให้เสนอรายงานการตรวจมูลกรณีต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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(๖)  กรณีพบผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๙) 
      ในกรณีเรื่องที่สืบสวนแล้วพบว่า มีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการ

กระท าความผิด ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ท าการสืบสวนเพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ
ไต่สวน โดยถือส านวนสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวน 

(๗)  กรณีพบผู้อ่ืนกระท าความผิดทางอาญา (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๐) 
 ในกรณีเรื่องที่สืบสวนแล้วไม่พบว่าผู้สมัครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด 

แต่มีผู้อ่ืนกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ 
ด าเนินคดีอาญากับบุคคลใด ให้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ านาจ 

๗. การไต่สวน 
การพิจารณาว่าเรื่องใดต้องด าเนินการไต่สวน คือ เรื่องนั้นต้องมีการกล่าวหาโดยมีหลักฐาน

พอสมควรหรือมีมูลเพียงพอว่า มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือจะมีผลให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยปรากฏว่า 
มีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว 

 ในการไต่สวนให้น าความในเรื่องการสืบสวนมาใช้โดยอนุโลม 
๗.๑ ขัน้ตอนวิธีการส าคัญในการไต่สวน 

ในการไต่สวนนั้น ระยะเวลาการไต่สวน การแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐาน และ 
การสอบและบันทึกถ้อยค า มีลักษณะเช่นเดียวกันกับขั้นตอนวิธีการในการสืบสวน ตามข้อ ๖.๑ (๑) ถึง (๓)  

๗.๑.๑ การแจ้งข้อกล่าวหา 
 (๑) สาระส าคัญและรูปแบบของการแจ้งข้อกล่าวหา (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๔) 
  เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าการไต่สวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

ฝ่ายผู้ร้องหรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว มีพยานหลักฐานสนับสนุนฟังได้ว่า ผู้สมัครสมาชิ ก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ถูกร้อง หรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ก่อให้ผู้ อ่ืนกระท า 
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนกระท า หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าว แต่ไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้น 
หรือได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น ซึ่งจะมีผลให้มีการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ หรือต้องด าเนินการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว  

  การแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาตามแบบที่ กกต. ก าหนด 
(แบบ สตว. ๖) โดยต้องระบุข้อกล่าวหาอันเป็นฐานความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานโดยสรุป แต่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้ร้อง ผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง
ข้อมูลเบาะแสที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวกับการข่าวและแหล่งที่มาข้อมูลการข่าวของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และต้องไม่กระทบกับมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตรายแก่พยาน 
และมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส ที่อยู่ภายใต้
มาตรการคุ้มครองพยานด้วย ส าหรับการจัดท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดท าขึ้น ๒ ฉบับ โดยส่งให้ 
ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส านวน ๑ ฉบับ ซึ่งต้องเก็บบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเอกสารหลักฐาน

๘ 

ที่เป็นพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ตรวจสอบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ การตรวจพิสูจน์คลิปเสียง คลิปวิดีโอ 
ตรวจสอบลายนิ้วมือ เป็นต้น  

(๓)  การสอบและบันทึกถ้อยค า (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๓) 
 ผู้ให้ถ้อยค าต้องให้ถ้อยค าด้วยความสมัครใจ และคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาใด ๆ อันเป็นการจูงใจผู้ให้ถ้อยค า
เพ่ือให้ถ้อยค าอย่างหนึ่งอย่างใด ก่อนการบันทึกถ้อยค า ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยค าทราบด้วยว่า คณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวน มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และถ้อยค าที่ให้บันทึกนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี หากให้ถ้อยค าเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา 
และอาจให้ผู้ให้ถ้อยค าสาบานหรือปฏิญาณตนตามลัทธิศาสนาก่อนให้ถ้อยค าก็ได้ เมื่อบันทึกถ้อยค าเสร็จแล้ว 
ให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ โดยให้ผู้ให้ถ้อยค าและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า  

(๔)  การแจ้งเหตุแห่งการสืบสวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๗) 
 เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้องหรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว 

มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่า มีผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์รวมถึงข้อกฎหมายที่เป็น  
เหตุแห่งการสืบสวนแก่บุคคลนั้น ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีการไต่สวน  

(๕) จัดท ารายงานการสืบสวน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๘) 
  เมื่อด าเนินการสืบสวนเสร็จแล้ว ให้ท ารายงานการสืบสวนตามแบบที่ก าหนด (แบบ สตว. ๔) 

เสนอส านวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งโดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  โดยให้มี 
สาระส าคัญครบถ้วนตามแบบที่ก าหนด และในการสรุปเรื่องที่สืบสวนและเสนอความเห็นนั้น คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนควรเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการอย่างใด โดยให้มีเหตุผลในการพิจารณา  
ทั้ งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้น อ้างอิง  แต่ในกรณี เสนอส านวนต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดมีความเห็นพร้อมเหตุผลท้ายรายงานการสืบสวน แล้วเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ
พิจารณาโดยเร็ว เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับส านวนแล้ว  ให้จัดท าความเห็นพร้อมเหตุผล
เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  
ชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอส านวนพร้อมความเห็นต่อ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเพ่ือพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณา เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในการนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด อาจสั่งสืบสวนเพ่ิมเติมก็ได้ 

 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เห็นว่าส านวนการสืบสวน 
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนเพ่ิมเติม 
หรือด าเนินการอ่ืนใดให้ครบถ้วน 
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(๖)  กรณีพบผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๔๙) 
      ในกรณีเรื่องที่สืบสวนแล้วพบว่า มีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการ

กระท าความผิด ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ท าการสืบสวนเพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ
ไต่สวน โดยถือส านวนสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวน 

(๗)  กรณีพบผู้อ่ืนกระท าความผิดทางอาญา (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๐) 
 ในกรณีเรื่องที่สืบสวนแล้วไม่พบว่าผู้สมัครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด 

แต่มีผู้อ่ืนกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ 
ด าเนินคดีอาญากับบุคคลใด ให้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ านาจ 

๗. การไต่สวน 
การพิจารณาว่าเรื่องใดต้องด าเนินการไต่สวน คือ เรื่องนั้นต้องมีการกล่าวหาโดยมีหลักฐาน

พอสมควรหรือมีมูลเพียงพอว่า มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือจะมีผลให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยปรากฏว่า 
มีผู้สมัครเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว 

 ในการไต่สวนให้น าความในเรื่องการสืบสวนมาใช้โดยอนุโลม 
๗.๑ ขัน้ตอนวิธีการส าคัญในการไต่สวน 

ในการไต่สวนนั้น ระยะเวลาการไต่สวน การแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐาน และ 
การสอบและบันทึกถ้อยค า มีลักษณะเช่นเดียวกันกับขั้นตอนวิธีการในการสืบสวน ตามข้อ ๖.๑ (๑) ถึง (๓)  

๗.๑.๑ การแจ้งข้อกล่าวหา 
 (๑) สาระส าคัญและรูปแบบของการแจ้งข้อกล่าวหา (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๔) 
  เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าการไต่สวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

ฝ่ายผู้ร้องหรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว มีพยานหลักฐานสนับสนุนฟังได้ว่า ผู้สมัครสมาชิ ก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ถูกร้อง หรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ก่อให้ผู้ อ่ืนกระท า 
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนกระท า หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าว แต่ไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้น 
หรือได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น ซึ่งจะมีผลให้มีการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ หรือต้องด าเนินการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว  

  การแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาตามแบบที่ กกต. ก าหนด 
(แบบ สตว. ๖) โดยต้องระบุข้อกล่าวหาอันเป็นฐานความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานโดยสรุป แต่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้ร้อง ผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง
ข้อมูลเบาะแสที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวกับการข่าวและแหล่งที่มาข้อมูลการข่าวของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และต้องไม่กระทบกับมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตรายแก่พยาน 
และมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส ที่อยู่ภายใต้
มาตรการคุ้มครองพยานด้วย ส าหรับการจัดท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดท าขึ้น ๒ ฉบับ โดยส่งให้ 
ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส านวน ๑ ฉบับ ซึ่งต้องเก็บบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเอกสารหลักฐาน
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๑๑ 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้สั่งให้ด าเนินการไต่สวน แล้วแต่กรณี 
(ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๘) แต่ถ้าหากการไต่สวนพยานหลักฐานใดจะท าให้การไต่สวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็นหรือ
ไม่ใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้ โดยให้บันทึกเหตุนั้นไว้  
(ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๗ ว.๓) 

 (๔) การถามค าให้การของผู้ถูกกล่าวหา (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๕๗) 
  กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ตามหนังสือที่ได้ส่งให้  

ผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือรับทราบข้อกล่าวหา คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม  
ในการแจ้งข้อกล่าวหา และให้ด าเนินการดังนี้ 

  (๔.๑) แสดงตนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน พร้อมทั้งฐานะความเป็นเจ้าพนักงานของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน และ 
แจ้งผู้ถูกกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวน  
ได้จ านวน ๑ คน แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน โดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้อง
อนุญาตให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนจ านวน ๑ คน เท่านั้น 
โดยให้บันทึกชื่อ นามสกุล และรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าร่วมฟังการไต่สวนไว้ในบันทึกคณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน  

(๔.๒) สอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับข้อมูลระบุตัวบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล 
อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากค าผิดตัว 

(๔.๓) แจ้งผู้ถูกกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิไม่ให้ถ้อยค าหรือให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ 
ก็ได้ 

  (๔.๔) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นฐาน
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวหา
ว่าได้กระท าความผิด ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระท าความผิด วัน เวลา สถานที่ 
เกิดเหตุ และพยานหลักฐานโดยสรุปเมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบแล้ว ต้องจัดให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ในกรณี 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาด้วย 
และให้รวมไว้ในส านวนการไต่สวน 

  (๔.๕) เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว คณะกรรมการสืบสวนและ 
ไต่สวนต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหา 
ด้วยวาจา หรือโดยท าเป็นหนังสือก็ได้  กรณีผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาให้บันทึกถ้อยค าและ 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหาโดยน าพยานหลักฐานมาเอง หรืออ้าง
พยานหลักฐานให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการเรียกพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล
มาสอบปากค าก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่าวหาน าพยานหลักฐานมาเองถ้าหากเป็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุให้บันทึก
ไว้ในบันทึกคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน และน าพยานหลักฐานรวมเข้าส านวนการไต่สวน แต่ถ้าหากเป็น
พยานบุคคลให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงเรียกพยานบุคคล
ดังกล่าวมาสอบปากค าในล าดับต่อไป กรณีมีการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา เมื่อด าเนินการบันทึกถ้อยค า 
ผู้ถูกกล่าวหาเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ผู้ถูกกล่าวหาฟังหรือให้ผู้ถูกกล่าวหาอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ถูกกล่าวหาและ
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า หากมีทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหา
ไว้วางใจเข้าร่วมฟังด้วย ให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อเป็นผู้ร่วมฟังด้วย 
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๑๓ 

(๔) บันทึกถ้อยค าผู้ร้อง (ถ้ามีหลายคนให้เรียงล าดับผู้ร้อง) 
(๕) บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้ร้อง  (ถ้ามีหลายคนให้เรียงตามล าดับเหตุการณ์ ก่อนเกิดเหตุ 

ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าในแต่ละเหตุการณ์มีพยานหลายคน ให้เรียงตามล าดับความส าคัญ 
ของพยาน) 

(๖) บันทึกถ้อยค าผู้ถูกร้อง (ถ้ามีหลายคนให้เรียงล าดับผู้ถูกร้อง) 
(๗) บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้ถูกร้อง (ถ้ามีหลายคนให้ เรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าในแต่ละเหตุการณ์มีพยานหลายคน ให้เรียงตามล าดับ
ความส าคัญของพยาน) 

(๘) บันทึกถ้อยค าพยานที่สืบสวน/ ไต่สวนประกอบส านวน โดยเรียงตามจ านวนพยาน 
และล าดับเหตุการณ์ 

(๙) พยานเอกสาร 
(๑๐) พยานวัตถ ุ
(๑๑) บัญชีของกลาง 
(๑๒) แผนที่เกิดเหตุ 
(๑๓) หนังสือเชิญไปให้ถ้อยค า 
(๑๔) หมายเรียกพยาน/ หมายเรียกพยานเอกสาร/ พยานวัตถุ 
(๑๕) บันทึกการแจ้งและรับทราบเหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา 
(๑๖) หนังสือโต้ตอบ เช่น หนังสือที่ติดต่อโต้ตอบ สอบถามระหว่างคณะกรรมการสืบสวน 

และไต่สวนกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้น าหนังสือที่ตอบกลับมาประกอบคู่กับส าเนาที่คณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวนท าไปสอบถาม กรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าหนังสือสอบถามไปหลายแห่ง  
ให้เรียงล าดับตามวันเวลาที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าไปสอบถามเป็นหลัก ส่วนหนังสือตอบ  
จะตอบก่อนหลังไม่ต้องค านึงถึง ถ้าเป็นการสอบถามในเรื่องเดียวกันหลายครั้งให้เรียงล าดับตามวันเวลา 
ที่สอบถามและเรียงอยู่ในเรื่องเดียวกัน 

(๑๗) หนังสือขอขยายระยะเวลาการสืบสวน/ ไต่สวน 
(๑๘) บันทึกคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
(๑๙) หนังสือมอบเรื่องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
(๒๐) รายงานการรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวน/ ไต่สวน หรือรายงานการรับเหตุอันควร

สงสัยหรือความปรากฏไว้ด าเนินการสืบสวน/ ไต่สวน 
(๒๑) บันทึกพิจารณาค าร้องคัดค้าน และอาจมีการพิจารณาเสนอให้มีการตรวจมูลกรณี 
(๒๒) ค าร้อง/ เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
(๒๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
(๒๔) ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องคัดค้านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น ตามแบบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น  

- ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ , ๑/๒ , ๑/๓ , ๑/๔)
- ใบสมัครรับเลือกตั้งของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ )
- กรณีมีการร้องคัดค้านเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกิดขึ้นในที่เลือกตั้ง

ให้มีเอกสารรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)

๑๒ 

๗.๑.๒ จัดท ารายงานการไต่สวน 
เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้ท ารายงานการไต่สวนตามแบบที่ก าหนด (แบบ สตว. ๕) 

เสนอส านวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยให้มีสาระส าคัญ
ครบถ้วนตามแบบที่ก าหนด และในการสรุปเรื่องที่ไต่สวนและเสนอความเห็นนั้น คณะกรรมการสืบสวนและ 
ไต่สวนควรเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการอย่างใด โดยให้มีเหตุผลในการพิจารณาทั้งข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง ในกรณีเสนอส านวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีความเห็นพร้อม
เหตุผลท้ายรายงานการไต่สวนแล้วเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 
เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับส านวนแล้วให้จัดท าความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
อาจสั่งไต่สวนเพ่ิมเติมก็ได้ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
หรือข้อโต้แย้งแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอส านวนพร้อมความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเพ่ือพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 
เว้นแต่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน  

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเห็นว่า ส านวนการไต่สวน               
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการไต่สวนเพ่ิมเติม หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดให้ครบถ้วน 

๘. การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ ว ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด หรือสั่งการโดยเร็ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคนที่เข้าประชุม  
จะลงมติเป็นหนังสือ มีการจัดท าค าวินิจฉัย ลงนามในค าวินิจฉัยและเผยแพร่ค าวินิจฉัยให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป รวมทั้งส่งค าวินิจฉัยให้แก่ผู้ร้อง (ถ้ามี) ผู้ถูกร้อง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ 
แล้วแต่กรณี (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๘๒ ข้อ ๘๓) 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว และมีความเห็นให้ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ 
เพ่ือพิจารณามีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือสั่งให้มี 
การเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี และมีกรณีที่จะต้องด าเนินคดีอาญาแก่บุคคลใด ให้รอการด าเนินคดีอาญาไว้ก่อน
จนกว่าคดีเลือกตั้งจะด าเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงอายุความในการด าเนินคดีอาญาด้วย เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน (ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๘๖) 

๙. รายการเอกสารและการเรียงเอกสารในส านวนการสืบสวนหรือการไต่สวน 
 เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ท าการสืบสวนหรือไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รวบรวม

เอกสารต่าง ๆ ในการสืบสวนหรือไต่สวนเป็นส านวนสืบสวนหรือไต่สวน และเพ่ือให้การจัดท าเอกสารในส านวน
การสืบสวนหรือไต่สวนเป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถค้นหาเอกสารได้สะดวกขึ้น รายการเอกสารที่ต้อง
รวบรวมไว้ในส านวนและวิธีการเรียงเอกสารในส านวนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๙.๑ รายการเอกสารในส านวนการสืบสวนหรือการไต่สวน มีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ปกส านวน 
(๒) บัญชีส านวนการสืบสวน/ การไต่สวน 
(๓) รายงานการสืบสวน/ รายงานการไต่สวน/ รายงานการตรวจมูลกรณี 
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๑๓ 

(๔) บันทึกถ้อยค าผู้ร้อง (ถ้ามีหลายคนให้เรียงล าดับผู้ร้อง) 
(๕) บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้ร้อง  (ถ้ามีหลายคนให้เรียงตามล าดับเหตุการณ์ ก่อนเกิดเหตุ 

ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าในแต่ละเหตุการณ์มีพยานหลายคน ให้เรียงตามล าดับความส าคัญ 
ของพยาน) 

(๖) บันทึกถ้อยค าผู้ถูกร้อง (ถ้ามีหลายคนให้เรียงล าดับผู้ถูกร้อง) 
(๗) บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้ถูกร้อง (ถ้ามีหลายคนให้ เรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าในแต่ละเหตุการณ์มีพยานหลายคน ให้เรียงตามล าดับ
ความส าคัญของพยาน) 

(๘) บันทึกถ้อยค าพยานที่สืบสวน/ ไต่สวนประกอบส านวน โดยเรียงตามจ านวนพยาน 
และล าดับเหตุการณ์ 

(๙) พยานเอกสาร 
(๑๐) พยานวัตถ ุ
(๑๑) บัญชีของกลาง 
(๑๒) แผนที่เกิดเหตุ 
(๑๓) หนังสือเชิญไปให้ถ้อยค า 
(๑๔) หมายเรียกพยาน/ หมายเรียกพยานเอกสาร/ พยานวัตถุ 
(๑๕) บันทึกการแจ้งและรับทราบเหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา 
(๑๖) หนังสือโต้ตอบ เช่น หนังสือที่ติดต่อโต้ตอบ สอบถามระหว่างคณะกรรมการสืบสวน 

และไต่สวนกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้น าหนังสือที่ตอบกลับมาประกอบคู่กับส าเนาที่คณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวนท าไปสอบถาม กรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าหนังสือสอบถามไปหลายแห่ง  
ให้เรียงล าดับตามวันเวลาที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าไปสอบถามเป็นหลัก ส่วนหนังสือตอบ  
จะตอบก่อนหลังไม่ต้องค านึงถึง ถ้าเป็นการสอบถามในเรื่องเดียวกันหลายครั้งให้เรียงล าดับตามวันเวลา 
ที่สอบถามและเรียงอยู่ในเรื่องเดียวกัน 

(๑๗) หนังสือขอขยายระยะเวลาการสืบสวน/ ไต่สวน 
(๑๘) บันทึกคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
(๑๙) หนังสือมอบเรื่องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
(๒๐) รายงานการรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวน/ ไต่สวน หรือรายงานการรับเหตุอันควร

สงสัยหรือความปรากฏไว้ด าเนินการสืบสวน/ ไต่สวน 
(๒๑) บันทึกพิจารณาค าร้องคัดค้าน และอาจมีการพิจารณาเสนอให้มีการตรวจมูลกรณี 
(๒๒) ค าร้อง/ เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
(๒๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
(๒๔) ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องคัดค้านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น ตามแบบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น  

- ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ , ๑/๒ , ๑/๓ , ๑/๔)
- ใบสมัครรับเลือกตั้งของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ )
- กรณีมีการร้องคัดค้านเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกิดขึ้นในที่เลือกตั้ง

ให้มีเอกสารรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
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๑๕ 
 

แผนภาพที่ ๑ : กระบวนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวน 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าร้อง 

สนง.กกต.จว. / 
สนง.กกต. 

ค าร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน/
รวมคะแนน ยื่นในระหวา่งเวลา 
ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 

จัดส่งค าร้องต่อ 
สนง.กกต.จว. โดยเร็ว ตรวจค าร้อง 

รายการไม่ครบถ้วน 
แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติม/

บันทึกถ้อยค าผู้ร้อง
ประกอบ 

รายการครบถ้วน 
แต่รายละเอียดไม่ชดัเจน 

เสนอพิจารณา 
ตรวจมูลกรณ ี

 

ลธ. / ผอ. สั่งรบั 

มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานเพียงพอ  

 

รายงาน กกต. 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน กกต. สั่งไม่รับ กกต. สั่งรับ 

ยุต ิ รวบรวมพยานฝ่ายผู้ร้อง 
แจ้งเหตุแห่งการสืบสวน หรือ 

แจ้งข้อกล่าวหา 

สรุปส านวน 

ลธ. / ผอ. เสนอความเห็น 
ท้ายรายงานส านวน 

กกต. พิจารณาและวินิจฉยัชีข้าด 

สืบสวน / ไต่สวน ๒๐ วัน 
ขยายระยะเวลา ๑๕ + ๑๕ 

หากไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานเหตุผล 
และขออนุมัติขยายต่อ กกต. 

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

รายการครบถ้วน 
 

พิจารณาเสนอ 
สั่งรับ/ไม่รบัไว้สืบสวน/ไต่สวน 

ลธ. / ผอ. สั่งไม่รบั 

ลธ. กกต. / ผอ. 

ตรวจมูลกรณภีายใน ๗ วัน 

สั่งยุติเรื่อง 

กกต.  
สั่งยุติเรื่อง 

กกต.  
สั่งสืบสวน / ไต่สวน 

ยุต ิ

เหตุอันควรสงสัย 
หรือความปรากฏ 

สั่งสืบสวน / ไต่สวน 

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ 
พิจารณาและวินิจฉัย 

กกต. 

๑๔ 

- กรณีมีการร้องคัดค้านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วย
ให้มีเอกสารแบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/
แบบคัดค้านการนับคะแนน หรือการรวมคะแนน (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)

- รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ , ๕/๗ (น))
- ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ , ๕/๘ (น))
- ประกาศผลการเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ , ๖/๑ (น) , ๖/๒ , ๖/๓)

๙.๒ เอกสารนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาเทียบเคียงว่า 
ควรจัดอยู่ในเรื่องใด แล้วให้จัดเรียงเข้าอยู่ในเรื่องและล าดับนั้น ๆ 

๙.๓ การก าหนดล าดับหมายเลขเอกสาร เมื่อจัดเรียงเอกสารตามข้อ ๙.๑ แล้ว ให้เริ่มต้น 
ก าหนดหมายเลขเอกสารจากเอกสารแผ่นล่างสุดเป็นอันดับแรกข้ึนมาตามล าดับ  
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๑๕ 
 

แผนภาพที่ ๑ : กระบวนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวน 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าร้อง 

สนง.กกต.จว. / 
สนง.กกต. 

ค าร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน/
รวมคะแนน ยื่นในระหวา่งเวลา 
ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 

จัดส่งค าร้องต่อ 
สนง.กกต.จว. โดยเร็ว ตรวจค าร้อง 

รายการไม่ครบถ้วน 
แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติม/

บันทึกถ้อยค าผู้ร้อง
ประกอบ 

รายการครบถ้วน 
แตร่ายละเอียดไม่ชดัเจน 

เสนอพิจารณา 
ตรวจมูลกรณ ี

 

ลธ. / ผอ. สั่งรบั 

มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานเพียงพอ  

 

รายงาน กกต. 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน กกต. สั่งไม่รับ กกต. สั่งรับ 

ยุต ิ รวบรวมพยานฝ่ายผู้ร้อง 
แจ้งเหตุแห่งการสืบสวน หรือ 

แจ้งข้อกล่าวหา 

สรุปส านวน 

ลธ. / ผอ. เสนอความเห็น 
ท้ายรายงานส านวน 

กกต. พิจารณาและวินิจฉยัชีข้าด 

สืบสวน / ไต่สวน ๒๐ วัน 
ขยายระยะเวลา ๑๕ + ๑๕ 

หากไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานเหตุผล 
และขออนุมัติขยายต่อ กกต. 

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

รายการครบถ้วน 
 

พิจารณาเสนอ 
สั่งรับ/ไม่รบัไว้สืบสวน/ไต่สวน 

ลธ. / ผอ. สั่งไม่รบั 

ลธ. กกต. / ผอ. 

ตรวจมูลกรณีภายใน ๗ วัน 

สั่งยุติเรื่อง 

กกต.  
สั่งยุติเรื่อง 

กกต.  
สั่งสืบสวน / ไต่สวน 

ยุต ิ

เหตุอันควรสงสัย 
หรือความปรากฏ 

สั่งสืบสวน / ไต่สวน 

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ 
พิจารณาและวินิจฉัย 

กกต. 
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๑๙ 

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค าร้องและค าวินิจฉัย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

๓.๒ กรณีควำมปรำกฏหรือได้รับแจ้งว่ำผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖) 
 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้น
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร เพ่ือประโยชน์และความสะดวก
รวดเร็วในการรับค าร้องและค าวินิจฉัย คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและ
วินิจฉัยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือ             
ศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์ดังกล่าว
ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้งและให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเลือกตั้ง 

๔. กำรออกเสียงลงคะแนนใหม่และกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้

ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๔.๑ กรณีที่บัตรเสียตำมมำตรำ ๑๐๐ เป็นบัตรปลอม (พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๔) 

 ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา ๑๐๐ เป็นบัตรปลอม ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
แยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก และรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการ 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานแล้วให้มีหน้าที่ด าเนินการไต่สวนตรวจสอบโดยพลัน ถ้ามิได้มี
หลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริตการเลือกตั้งหรือท าให้การเลือกตั้ง
ไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และสั่งให้ด าเนินการลงคะแนนใหม่ 
ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอ่ืนทุกหน่วยหรือ         
บางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบได้ แต่ต้องแจ้งให้
ผู้สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทนมาแทนตนก็ได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณีไม่เที่ยงธรรม ให้ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 

๔.๒ กรณีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๕ ว.๑ ว.๒) 

 ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวน  
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนน 
เลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

๑๘ 

สภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด ในกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย (พรบ.ลต.สถ/ผถ. ม.๑๐๘ ว.๓ ถึง ว.๖) 

๒. กำรด ำเนินคดีอำญำ 
ในการด าเนินคดีอาญากรณีที่มีบุคคลใดกระท าความผิดอาญาเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิก  

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจด าเนินคดีอาญาแก่บุคคลใด ดังนี้ 
 ๒.๑ กกต. ให้พนักงำนสอบสวนหรือพนักงำนอัยกำรด ำเนินคดีอำญำ (พรป. กกต. ม. ๔๑ ม. ๔๒ ว.๕, 

ระเบียบสืบสวนฯ ข้อ ๗๓) 
 หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ด าเนินการให้มี
การสืบสวน หรือไต่สวน และไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการให้พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการด าเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้   

๒.๒ กกต. แจ้งให้พนักงำนอัยกำรที่มีเขตอ ำนำจเพื่อพิจำรณำด ำเนินคดีอำญำ (พรป.กกต. ม. ๔๔ ว.๑) 
 เมื่อมีกรณีที่จะต้องด าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท าความผิดตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้พนักงาน
อัยการที่มีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยให้ส่งส านวนการไต่สวนหรือส านวนการสอบสวน
ให้พนักงานอัยการเพ่ือใช้เป็นส านวนในการด าเนินคดี โดยถือว่าส านวนการไต่สวนหรือส านวนการสอบสวน
ดังกล่าวเป็นส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะส่ง
ตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับส านวนการไต่สวนหรือส านวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานอัยการมีอ านาจสั่ง
ให้เจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ ไต่สวนเพ่ิมเติม หรือพนักงานอัยการจะด าเนินการไต่สวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม
เองก็ได้ ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล และเป็นกรณีที่ ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาให้ศาลออกหมายเรียกหรือ            
ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณีเพ่ือด าเนินคดีต่อไป แต่ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เสนอ
เรื่องต่ออัยการสูงสุดเพ่ือวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ และให้
คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ในการด าเนินการดังกล่าว 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก              
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ 

๒.๓ กกต. มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด ำเนินคดีอำญำ (พรป.กกต. ม.๔๔ ว.๒) 
 ในการด าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก  

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวั ดในจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ 

๓. กำรวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
๓.๑ กรณีผู้สมัครไม่มีชื่อในประกำศรำยช่ือผู้สมัคร (พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๕) 

 ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัคร ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
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๑๙ 

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค าร้องและค าวินิจฉัย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

๓.๒ กรณีควำมปรำกฏหรือได้รับแจ้งว่ำผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖) 
 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้น
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร เพ่ือประโยชน์และความสะดวก
รวดเร็วในการรับค าร้องและค าวินิจฉัย คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและ
วินิจฉัยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือ             
ศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์ดังกล่าว
ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้งและให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเลือกตั้ง 

๔. กำรออกเสียงลงคะแนนใหม่และกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้

ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๔.๑ กรณีที่บัตรเสียตำมมำตรำ ๑๐๐ เป็นบัตรปลอม (พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๔) 

 ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา ๑๐๐ เป็นบัตรปลอม ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
แยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก และรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการ 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานแล้วให้มีหน้าที่ด าเนินการไต่สวนตรวจสอบโดยพลัน ถ้ามิได้มี
หลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริตการเลือกตั้งหรือท าให้การเลือกตั้ง
ไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และสั่งให้ด าเนินการลงคะแนนใหม่ 
ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอ่ืนทุกหน่วยหรือ         
บางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบได้ แต่ต้องแจ้งให้
ผู้สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทนมาแทนตนก็ได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณีไม่เที่ยงธรรม ให้ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 

๔.๒ กรณีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๕ ว.๑ ว.๒) 

 ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวน  
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนน 
เลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
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๒๐ 

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ หากปรากฏว่าจ านวน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้สันนิษฐานว่าการเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งอ่ืนทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาใช้บังคับ
แก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดควบคุมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีค าสั่ง (ระเบียบ ลต สถ./ผถ. ข้อ ๑๘๙ ว. ๒)  

๔.๓ กรณีมีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐำนตำมสมควรว่ำกำรนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม (พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๖ ว.๒) 

 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีค าสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนใหม่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดควบคุมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีค าสั่ง (ระเบียบ ลต สถ./ผถ. ข้อ ๑๘๙ ว. ๒)  

๔.๔ ในกรณีที่ปรำกฏภำยหลังประกำศกำรเลือกตั้งว่ำกำรนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด
หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม (พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๕ ว.๓) 

 ในกรณีที่ปรากฏภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งว่า การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่ง
ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องกระท าภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง  

๒๑ 
 

แผนภำพที่ ๒ :  อ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดคดีเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
หมำยเหตุ  การพิจารณาของศาลอุทธรณห์รอืศาลอุทธรณ์ภาคให้น าส านวนการสืบสวนหรือการไตส่วนของ กกต.เป็นหลกั 
 ในการพิจารณา และให้ศาลมีอ านาจสั่งไตส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ (รธน. ม.๒๒๖ ว.๒,  
 พรป.กกต. ม.๔๔ ว.๓, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๓) 

ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
(ก่อนวนัออกเสียงลงคะแนน) 

มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัคร  
(๑) กระท าการอันเป็นเหตุใหก้ารเลือกตัง้มิได้เป็นไป 
     โดยสุจริตเที่ยงธรรม 
(๒) ก่อ สนับสนุน รู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลอื่น 
     กระท าความผิด 
(๓) รู้วา่มีการกระท าความผิดแต่ไม่ระงับการกระท านั้น 
     (ผู้สมัครได้รับประโยชน์จากการกระท าความผิด 
     ของผู้ใด และผู้สมัครไม่ระงับ หรือด าเนินการแก้ไข  
     ตามที ่กกต. สั่ง ให้สันนิษฐานวา่เปน็ผู้สนับสนุน) 
      (รธน. ม.๒๒๕, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๐๗ ว.๑ ว. ๓) 
 

๑.  สั่งระงับสิทธิเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑ ปี     
    (ค ำสั่งของกกต.เป็นที่สุด) 

 (รธน. ม.๒๒๔ (๔),  พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๗ ว.๑ ว.๒) 

๒. ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค 
เพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งหรือ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๑๐ ปี  
(ค ำวินิจฉัยของศำลเป็นที่สุด) 
(รธน. ม.๒๒๕ ม.๒๒๖, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๑ ว.๖) 

 ผู้ใดกระท าความผิดอาญาตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สถ./ผถ. 

ด ำเนินคดีอำญำ  
(พรป.กกต. ม.๔๒ ม.๔๔) 
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๒๑ 
 

แผนภำพที่ ๒ :  อ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดคดีเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
หมำยเหตุ  การพิจารณาของศาลอุทธรณห์รอืศาลอุทธรณ์ภาคให้น าส านวนการสืบสวนหรือการไตส่วนของ กกต.เป็นหลกั 
 ในการพิจารณา และให้ศาลมีอ านาจสั่งไตส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ (รธน. ม.๒๒๖ ว.๒,  
 พรป.กกต. ม.๔๔ ว.๓, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๓) 

ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
(ก่อนวนัออกเสียงลงคะแนน) 

มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัคร  
(๑) กระท าการอันเป็นเหตุใหก้ารเลือกตัง้มิได้เป็นไป 
     โดยสุจริตเที่ยงธรรม 
(๒) ก่อ สนับสนุน รู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลอื่น 
     กระท าความผิด 
(๓) รู้วา่มีการกระท าความผิดแต่ไม่ระงับการกระท านั้น 
     (ผู้สมัครได้รับประโยชน์จากการกระท าความผิด 
     ของผู้ใด และผู้สมัครไม่ระงับ หรือด าเนินการแก้ไข  
     ตามที ่กกต. สั่ง ให้สันนิษฐานวา่เปน็ผู้สนับสนุน) 
      (รธน. ม.๒๒๕, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๐๗ ว.๑ ว. ๓) 
 

๑.  สั่งระงับสิทธิเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑ ปี     
    (ค ำสั่งของกกต.เป็นที่สุด) 

 (รธน. ม.๒๒๔ (๔),  พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๗ ว.๑ ว.๒) 

๒. ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค 
เพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งหรือ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๑๐ ปี  
(ค ำวินิจฉัยของศำลเป็นที่สุด) 
(รธน. ม.๒๒๕ ม.๒๒๖, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๑ ว.๖) 

 ผู้ใดกระท าความผิดอาญาตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สถ./ผถ. 

ด ำเนินคดีอำญำ  
(พรป.กกต. ม.๔๒ ม.๔๔) 
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๒๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต ุ ๑. กรณ ีผอ.กต.จว. มีเหตุอันควรสงสยัโดยมีหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่ามกีารฝ่าฝืน พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๖๕ หรอืกรณีอื่นที่ท าให ้
                     การเลอืกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรอืเที่ยงธรรม ให ้ผอ.กต.จว. รายงาน กกต. โดยพลัน (พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๖ ว.๓) 
  ๒. การพจิารณาของศาลอุทธรณ์หรอืศาลอุทธรณ์ภาคให้น าส านวนการสืบสวนหรอืการไต่สวนของ กกต.เป็นหลกัในการพจิารณา  
                  และให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิม่เติมได้ (รธน. ม.๒๒๖ ว.๒, พรป.กกต. ม.๔๔ ว.๓, 
                  พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๓) 

หลังนับคะแนนเลือกตั้ง  
เมื่อ กกต. ไดร้ับรายงานจาก ผอ.กต.จว. 
หรือ กกต. มีเหตุอันควรสงสัยโดยมี
หลักฐานตามสมควรว่า  
(๑) มีการฝ่าฝืน พรบ.ท้องถิน่ ม. ๖๕ หรือ 
(๒) มกีรณีอื่นที่ท ำให้กำรเลือกตั้ง 
     มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
     เท่ียงธรรม  
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๖ ว.๓ ว.๔) 
 

ให้ กกต. ด าเนินการไต่สวนโดยพลัน 
(กกต.มีหน้าท่ีและอ านาจไต่สวนครอบคลุม
ถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งท่ีมิไดม้ีเหตุ
สงสัยตามที่เห็นสมควรด้วย) 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๖ ว.๔ ว.๕) 
 

ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามมีูล 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๖ ว.๔) 

 

กรณี
เกี่ยวข้องกับ

ผู้สมคัรที ่
ได้คะแนน 
ในล ำดับที่
จะได้รับ
เลือกตั้ง 

กรณี
เกี่ยวข้องกับ

ผู้สมคัรที่
ไม่ได้คะแนน
ในล ำดับที่
จะได้รับ
เลือกตั้ง 

ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
(หลังนับคะแนนเลือกต้ัง/หลังวันออกเสียงลงคะแนน) 

หลังวันออกเสียงลงคะแนน  
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัคร  
(๑) กระท าการอันเป็นเหตุใหก้ารเลือกตัง้ 
     มิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม 
(๒) ก่อ สนับสนุน รู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลอื่น 
     กระท าความผิด 
(๓) รู้วา่มีการกระท าความผิดแต่ไม่ระงับการกระท านั้น 
     (ผู้สมัครได้รับประโยชน์จากการกระท า 
     ความผิดของผู้ใด และผู้สมัครไม่ระงับ   
     หรือด าเนินการแก้ไขตามที่ กกต.ส่ัง 
     ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้สนับสนุน) 
     (รธน. ม.๒๒๕, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๐๗ ว.๑ ว. ๓) 
 

๑. สั่งระงับสิทธิเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑ ปี         
   (ค ำสั่งของ กกต.เป็นที่สุด) 

  (รธน. ม.๒๒๔ (๔), พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๗ ว.๑ ว.๒) 

ด ำเนินคดีอำญำ  
(พรป.กกต. ม.๔๒ ม.๔๔) 

๒. สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่  
เฉพาะกรณีผูส้มัครที่ถูกระงับสิทธติามข้อ ๑. 
อยู่ในล าดับท่ีได้รับเลือกตั้ง  
(ค ำสั่งของ กกต.เป็นที่สุด)  
(รธน. ม. ๒๒๕, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๐๗ ว.๔) 

๓. ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค 
เพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตั้ง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๑๐ ปี  
(ค ำวินิจฉัยของศำลเป็นที่สุด) 
(รธน. ม.๒๒๕ ม.๒๒๖, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘  
ว.๑ ว.๖) 

ให้ กกต. 
มีค ำสั่ง 
ให้มีกำร 

เลือกต้ังใหม่ 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. 

ม.๑๐๖ ว.๔) 
 

ให้ด าเนินการ
ลงโทษผู้กระท ำ

ผิดโดยเร็ว 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. 

ม.๑๐๖ ว.๔) 
 

ผู้ใดกระท าความผิด
อาญาตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

สถ./ผถ. 

๒๓ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหต ุ ๑. เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชกิสภาท้องถิ่น  
                  แลว้แต่กรณีหยุดปฏบิัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาวา่ผู้นั้นมิได้กระท าผิด ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นหยดุปฏิบัติหน้าที ่  
                  ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหนา้ที่ด้วย        
                  (รธน. ม.๒๒๖ ว.๔ ว.๖ , พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๔ ว.๕)           
              ๒. การพิจารณาของศาลอทุธรณ์หรือศาลอุทธรณภ์าคให้น าส านวนการสืบสวนหรือการไต่สวนของ กกต.เป็นหลักในการพจิารณา  
                  และให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานเพิม่เติมได้ (รธน. ม.๒๒๖ ว.๒, พรป.กกต. ม.๔๔ ว.๓, 
                  พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๓) 
 

 

หลังประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
 

มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครกระท ำกำรทุจริตในการ
เลือกตั้ง หรือรูเ้ห็นกับการ
กระท าของบุคคลอื่น  
(รธน. ม.๒๒๖) 

ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์ หรือศำล
อุทธรณ์ภำค เพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ๑๐ ปี  
(รธน. ม.๒๒๖) 

ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า 
ผลกำรเลือกตั้งเกิดจากการ
เลือกตั้งท่ีมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๒) 

ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์หรือ 
ศำลอุทธรณ์ภำคที่มีเขตอ านาจ  
เพื่อพิจารณา 
๑. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรอื
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา ๑๐ ปี  
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๐๘ ว.๒) 
๒. สั่งให้รับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรบั 
การเลือกตั้งครั้งท่ีเป็นเหต ุ
ให้ศาลมีค าสั่งเลือกตั้งใหม ่
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๐๙) 
 

ค ำสั่ง/ค ำพิพำกษำ/ค ำวินิจฉัยของ 
ศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค 

ให้เป็นที่สุด 
(รธน. ม.๒๒๖ ว.๖, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘  

ว.๒) 

ผู้ใดกระท าความผิด
อาญาตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

สถ./ผถ. 

ด ำเนินคดีอำญำ  
(พรป.กกต. ม.๔๒ ม.๔๔) 
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๒๓ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหต ุ ๑. เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชกิสภาท้องถิ่น  
                  แลว้แต่กรณีหยุดปฏบิัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาวา่ผู้นั้นมิได้กระท าผิด ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นหยดุปฏิบัติหน้าที ่  
                  ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหนา้ที่ด้วย        
                  (รธน. ม.๒๒๖ ว.๔ ว.๖ , พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๔ ว.๕)           
              ๒. การพิจารณาของศาลอทุธรณ์หรือศาลอุทธรณภ์าคให้น าส านวนการสืบสวนหรือการไต่สวนของ กกต.เป็นหลักในการพจิารณา  
                  และให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานเพิม่เติมได้ (รธน. ม.๒๒๖ ว.๒, พรป.กกต. ม.๔๔ ว.๓, 
                  พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๓) 
 

 

หลังประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
 

มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครกระท ำกำรทุจริตในการ
เลือกตั้ง หรือรูเ้ห็นกับการ
กระท าของบุคคลอื่น  
(รธน. ม.๒๒๖) 

ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์ หรือศำล
อุทธรณ์ภำค เพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ๑๐ ปี  
(รธน. ม.๒๒๖) 

ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า 
ผลกำรเลือกตั้งเกิดจากการ
เลือกตั้งท่ีมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘ ว.๒) 

ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์หรือ 
ศำลอุทธรณ์ภำคที่มีเขตอ านาจ  
เพื่อพิจารณา 
๑. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรอื
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา ๑๐ ปี  
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๐๘ ว.๒) 
๒. สั่งให้รับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรบั 
การเลือกตั้งครั้งท่ีเป็นเหต ุ
ให้ศาลมีค าสั่งเลือกตั้งใหม ่
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม. ๑๐๙) 
 

ค ำสั่ง/ค ำพิพำกษำ/ค ำวินิจฉัยของ 
ศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค 

ให้เป็นที่สุด 
(รธน. ม.๒๒๖ ว.๖, พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๘  

ว.๒) 

ผู้ใดกระท าความผิด
อาญาตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

สถ./ผถ. 

ด ำเนินคดีอำญำ  
(พรป.กกต. ม.๔๒ ม.๔๔) 
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๒๔ 
 

แผนภำพที่ ๓ : อ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรด ำเนินคดีอำญำ 
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใดกระท ำควำมผิดอำญำ 
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง สถ./ผถ. 

๑. กกต.มีอ านาจที่จะ
ด ำเนินกำรให้พนักงำน
สอบสวนและพนกังำน
อัยกำรด ำเนินกำรตำม   
ป.วิ.อำญำ 
(พรป.กกต. ม.๔๒ ว.๕ , ระเบยีบ
สืบสวนฯ ข้อ ๗๓) 

๒. กรณีที่จะต้องด าเนินคดีอาญากบั
บุคคลใด ให้ กกต. แจ้งให้พนักงำน
อัยกำรที่มีเขตอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำม ป.วิ.อำญำ 

 (พรป.กกต. ม.๔๔ ว.๑ ) 

๑. ส่งส ำนวนการไตส่วนหรือสอบสวน ให้พนักงำน
อัยกำรเพ่ือใช้ด ำเนินคดีอำญำ โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไป
พร้อมส านวนหรือไม่กไ็ด้ (ให้ถือว่าส านวนการไตส่วน/
สอบสวนของ กกต. เป็นส านวนการสอบสวนของ 
พนักงานสอบสวน ตาม ป.วิ.อาญา) 

 

๒. พนักงานอัยการมีอ านาจสั่งใหเ้จ้ำพนักงำนตำม  
พรป.กกต.ม.๔๒ ไต่สวนเพ่ิมเติม หรือพนักงานอัยการ 
ไต่สวนเพิ่มเติมเองได ้
 

กรณีพนักงานอัยการยืน่ฟ้องต่อศำล 
 

กรณีไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาให้ศาล 
ออกหมำยเรียกหรือออกหมำยจบั 
ผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณ ี
เพื่อด าเนินการต่อไป 

กรณีพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง 
 

- ใหเ้สนอเร่ืองต่ออัยกำรสูงสุดเพื่อวินิจฉัย  
  เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใดให้แจ้ง กกต. ทราบ 
- ในกรณีอัยกำรสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ให้แจ้งเหตุผล 
  ให้ กกต. ทราบ และให้ กกต. เผยแพร่เหตุผล  
  ดังกล่าวให้ประชำชนทรำบเป็นการทั่วไป 

๓. กกต.มอบอ ำนำจ 
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ในจังหวัดที่จัดให้มีการ
เลือกตั้ง เป็นผูด้ าเนินการ
ด าเนนิคดีอาญากับบุคคลใด 
(พรป.กกต. ม.๔๔ ว.๒) 

๒๕ 
 

แผนภำพที่ ๔ : อ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ การพิจารณาและวินิจฉัยตาม พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๕ และ ม.๕๖ กกต. อาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณา
 และวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อ กกต. ตามระเบียบท่ี กกต. ก าหนดก็ได้ (ระเบียบ ลต.สถ./ผถ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 หมวด ๖)  
 

ก่อนวันเลือกตั้ง 
(ภำยหลังประกำศรำยชื่อผู้สมัคร) 

เมื่อกรณีควำมปรำกฏต่อ กกต. หรือ 
ผอ.กต.ท้องถิ่น หรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า 
ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖ ว.๑) 
 

เมื่อผู้สมัครยื่นค ำร้องต่อ กกต. ว่าไม่มีชื่อใน
ประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ัง  
(ผู้สมัครยื่นค าร้องภายใน ๓ วันนับแต่วัน
ประกาศรายชื่อผูส้มัคร) 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๕ ว.๑) 
. 

กกต.มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ ผอ.กต.
ท้องถิ่น /อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามค าวินจิฉัยของ กกต. 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๕ ว.๑) 

กกต.วินิจฉัยโดยเร็ว (ถ้าความปรากฏหรือ
ได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
๒๐ วัน ให้ กกต. วินิจฉัยให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั) 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖ ว.๑) 
 

ถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผูส้มัครผู้นั้นไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ กกต. สั่งถอนชื่อ
ผู้สมัครผู้นั้นออกจำกบัญชีรำยชือ่ผู้สมัคร 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖ ว.๑) 
 

ผู้สมคัรที่ถูกถอนช่ือ ให้อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค 
ที่มีเขตอ านาจ (การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตัง้
และให้ศาลอุทธรณห์รือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสรจ็
ก่อนวันเลือกตั้ง) 

(ค ำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำคให้เป็นที่สุด) 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖ ว.๔) 
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๒๕ 
 

แผนภำพที่ ๔ : อ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ การพิจารณาและวินิจฉัยตาม พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๕ และ ม.๕๖ กกต. อาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณา
 และวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อ กกต. ตามระเบียบท่ี กกต. ก าหนดก็ได้ (ระเบียบ ลต.สถ./ผถ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 หมวด ๖)  
 

ก่อนวันเลือกตั้ง 
(ภำยหลังประกำศรำยชื่อผู้สมัคร) 

เมื่อกรณีควำมปรำกฏต่อ กกต. หรือ 
ผอ.กต.ท้องถิ่น หรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า 
ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖ ว.๑) 
 

เมื่อผู้สมัครยื่นค ำร้องต่อ กกต. ว่าไม่มีชื่อใน
ประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ัง  
(ผู้สมัครยื่นค าร้องภายใน ๓ วันนับแต่วัน
ประกาศรายชื่อผูส้มัคร) 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๕ ว.๑) 
. 

กกต.มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ ผอ.กต.
ท้องถิ่น /อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามค าวินจิฉัยของ กกต. 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๕ ว.๑) 

กกต.วินิจฉัยโดยเร็ว (ถ้าความปรากฏหรือ
ได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
๒๐ วัน ให้ กกต. วินิจฉัยให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั) 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖ ว.๑) 
 

ถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผูส้มัครผู้นั้นไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ กกต. สั่งถอนชื่อ
ผู้สมัครผู้นั้นออกจำกบัญชีรำยชือ่ผู้สมัคร 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖ ว.๑) 
 

ผู้สมคัรที่ถูกถอนช่ือ ให้อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค 
ที่มีเขตอ านาจ (การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตัง้
และให้ศาลอุทธรณห์รือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสรจ็
ก่อนวันเลือกตั้ง) 

(ค ำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำคให้เป็นที่สุด) 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๕๖ ว.๔) 
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๒๖ 
 

แผนภำพที่ ๕ : อ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรสั่งให้มีกำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
หมำยเหต ุ ๑. ในกรณีที่บัตรเสียเป็นบัตรปลอม ให้ กปน. แยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก และรายงานต่อ ผอ.กต.ท้องถิ่น และ ผอ.กต.จว. เพื่อเสนอ 
  ให้ กกต.พจิารณาด าเนินการ (พรบ.ลต.สถ/ผถ. ม.๑๐๔ ว.๑) 
 ๒.   ในกรณีที่จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน ให้ กปน. ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องก่อน  
   หากยังไม่ตรงกันอีกจึงให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อ กกต. (พรบ.ลต.สถ/ผถ. ม.๑๐๕ ว.๑) 
 ๓.   ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ ผอ.กต.จว. มีหน้าที่รายงานให ้กกต.พิจารณา   
       (พรบ.ลต.สถ/ผถ. ม.๑๐๖ ว.๒) 
 ๔.   การนับคะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต.ก าหนดตามระเบยีบ ลต. สถ./ผถ. หมวด ๑๓   

หลังนับคะแนนเลือกตั้ง 

๑. กรณีพบบัตรเสีย 
เป็นบัตรปลอม 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๔)  

๓. กรณีมีผู้ร้องเรียนวำ่ 
กำรเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไป 

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๖ ว.๒) 

 

๒. กรณีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ
เลือกตั้งไม่ตรงกบัจ ำนวนบตัร

เลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน 
(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๕ ว.๑) 

๔. กรณีภำยหลังประกำศ 
ผลกำรเลือกตั้งว่ำ 

กำรนับคะแนนมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ. ม.๑๐๕ ว.๓) 
 เมื่อ กกต.ได้รับ

รายงานให้มีหน้าที่
ตรวจสอบโดยพลัน
(พรบ.ลต.สถ./ผถ.  

ม.๑๐๔ ว.๒) 
 

ถ้ามิได้มีหลักฐานว่า
บัตรปลอมที่พบนั้น
มิใช่เป็นวิธีการในการ
ทุจริตการเลือกตั้งหรือ
ท าให้การเลือกตั้งไม่
สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(๑) กกต.สั่งยกเลิก
กำรเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งนั้น  
และ 
(๒) สั่งใหด้ ำเนินกำร
ลงคะแนนใหม่ 

(พรบ.ลต.สถ./ผถ.  
ม.๑๐๔ ว.๒) 

 

ตรวจสอบแลว้ไม่มี
การทุจริตหรือไม่มี
กรณีไม่เท่ียงธรรม 
ด าเนินการประกำศ
ผลกำรนับคะแนน
เลือกตั้งต่อไป 
 (พรบ.ลต.สถ./ผถ.  
ม.๑๐๔ ว.๒) 
 

กกต.พิจารณา 
สั่งให้นับคะแนนใหม ่
ให้แล้วเสร็จภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันที ่
กกต.ส่ัง 
(พรบ.ลต.สถ/ผถ. 
ม.๑๐๕ ว.๑ , ระเบียบ 
ลต.สถ./ผถ. ข้อ ๑๘๙ ว.๒) 
 

กกต.พิจารณา 
สั่งให้ออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ 
(พรบ.ลต.สถ/
ผถ. ม.๑๐๕  
ว.๑) 

หากปรากฏว่าจ านวน     
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่
ตรงกับจ านวนบัตร
เลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน
อีก ให้สันนิษฐานว่าการ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(พรบ.ลต.สถ/ผถ. ๑๐๕ 
ว.๒) 

กกต.มีหน้าที่ด าเนินการ
ไต่สวนตรวจสอบโดย
พลัน (การตรวจสอบใช้
วิธีการเดียวกันกับการ
ตรวจสอบบัตรปลอมโดย
อนุโลม) (พรบ.ลต.สถ/
ผถ. ๑๐๕ ว.๒ ประกอบ 
ม.๑๐๔ ว.๒) 

 

ถ้า กกต.พิจำรณำเห็นดว้ย
กับรายงานของ ผอ.กต.จว. 
ว่ากำรนับคะแนนเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจรติหรือ 
เที่ยงธรรม 
(พรบ.ลต.สถ/ผถ. ม.๑๐๖  
ว.๒) 

กกต.มีค ำสั่งให้นับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
กกต.ส่ัง 
 (พรบ.ลต.สถ/ผถ. ม.๑๐๖ 
ว.๒ ,ระเบียบ ลต.สถ./ผถ.  
ข้อ ๑๘๙ ว.๒) 

กกต.มีอ ำนำจสั่งให ้
เปิดหบีบตัรเลือกตั้ง และ
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศผลการเลือกตั้ง 
(พรบ.ลต.สถ/ผถ. ม.๑๐๕  
ว.๓ ,ระเบยีบ ลต.สถ./ผถ.  
ข้อ ๑๘๙ ว.๒) 
 



๒๗ 
 

สรุปมติ กกต. กรณีมีข้อสงัเกตเกี่ยวกบัการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ กกต.  
ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(รวบรวมข้อมูลตามมติ กกต. เดือนเมษายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
   
  ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่ผ่านมา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาส านวนการสืบสวนหรือการไต่สวน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีมติ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบฯ ซึ่งมติข้อสังเกตดังกล่าวเป็นประโยชน์และสามารถใช้
เป็นแนวทางในการท าส านวนสืบสวนหรือไต่สวน หรือด าเนินการอ่ืนใดตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องกับ           
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไปได้ จึงได้สรุปรวบรวมมติดังกล่าว ดังนี ้
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
๑. การก าหนดตัวผู้ถูกร้อง 

และข้อกล่าวหา  
๑. การก าหนดตัวผู้ถูกร้อง ควรก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอียด

พฤติการณ์ตามค าร้องที่ ระบุ ในค าร้องว่าผู้ ใดเป็นผู้กระท า
ความผิด แต่หากด าเนินการไต่สวนแล้วมีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ความปรากฏว่า มีบุคคลอ่ืนกระท าความผิด และมีพฤติการณ์
หรือข้อมูลเพียงพอที่จะไต่สวนต่อไปได้ ก็สามารถก าหนดให้
บุคคลนั้นเป็นผู้ถูกร้องเพ่ิมเติมได้ และควรเสนอให้มีการสืบสวน
หรือไต่สวนในกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแยกเป็น
อีกส านวนหนึ่งต่างหาก 

๒. การก าหนดประเด็นข้อกล่าวหาควรก าหนดให้ เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เพ่ือมิให้เกิดความคลาดเคลื่อน และความ
สับสนต่อกระบวนการพิจารณาได้ (กรณีนี้ผู้ร้องได้ยื่นค าร้อง
กล่าวหาผู้ถูกร้องในเรื่องที่ผู้ถูกร้องได้เคยยื่นค าร้องกล่าวหาผู้ร้อง
ไว้ซึ่ งการยื่นค าร้องของผู้ถูกร้องดังกล่าวนั้นเป็นความเท็จ            
เป็นการใส่ร้ายป้ายสีเพ่ือหวังผลให้ผู้ร้องต้องคดี ถือว่าเป็น
ความผิดอย่างร้ายแรง แต่ในการตั้งประเด็นข้อกล่าวหาได้ระบุว่า 
เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องท าการปราศรัยหาเสียง
เลือกตั้งบริเวณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นความเท็จ เป็นการใส่ร้าย
ป้ายสีเพ่ือหวังผลให้ผู้ร้องต้องคดีถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง           
ซึ่งการตั้งข้อกล่าวหาในลักษณะดังกล่าวอาจท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน และความสับสนต่อกระบวนการพิจารณาได้)  

๒. การพิจารณาค าร้อง 
 
 
 
 
 

๑. ค าร้องที่ผู้ร้องไม่ได้ระบุรายละเอียดพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ประการใด จึงเป็นค าร้องที่ไม่ได้
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเป็นค าร้องที่
ไม่ควรรับไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน (กรณีนี้เกิดจากการสั่ง
รับค าร้องที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืน

27



๒๙ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
๔. การแสวงหาหรือรวบรวม

พยานหลักฐาน ในชัน้ตรวจ 
มูลกรณ ีหรือในชั้นสืบสวนหรือ
ไต่สวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การแสวงหาพยานบุคคล นอกจากการสอบถามพยานบุคคล
ประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ควรมีการบันทึกถ้อยค าบุคคลซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ด้วย 

๒. การด าเนินการเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐาน ควรให้มีการบันทึกถ้อยค าบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ในจ านวนที่ เหมาะสม บันทึกถ้อยค าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง  
บันทึกถ้อยค าบุคคลที่ เกี่ยวข้องจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและ 
ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ ร้องหรือผู้ถูกร้อง โดยให้มี 
จ านวนที่เหมาะสม รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือให้มีข้อมูลพยานหลักฐานที่ เพียงพอต่อการพิจารณา 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๓. กรณีที่ไม่สามารถติดตามผู้ร้องหรือผู้แจ้งเบาะแสได้หรือไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากบุคคลดังกล่าวให้ผู้ที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบ
ด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติมอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เช่น การตรวจสอบเพ่ิมเติมจากข้อมูลการหาข่าว
ของชุดเคลื่อนที่เร็วของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้ง หรือการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
หรือรายละเอียดของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เช่น 
ตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ที่ถูกกล่าวหาจากระบบฐานข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๔. การแสวงหาพยานหลักฐานควรแสวงหาอย่างรอบด้านและมี
ความครบถ้วน เช่น การแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกร้อง เป็นต้น เพ่ือให้มีพยานหลักฐาน 
ที่เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๕. กรณีมีการอ้างพยานหลักฐานซึ่งเป็นซีดีคลิปเสียงการสนทนา 
แต่พยานบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีเสียงสนทนาในคลิปเสียงนั้น 
ให้ถ้อยค าไม่ยืนยันว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงของตน ควรน า 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ 
ให้ได้ความชัดเจนว่า เสียงที่ปรากฏในซีดีคลิปเสียงเป็นบุคคล
เดียวกันกับบุคคลตามที่มีการกล่าวอ้างจริงหรือไม่ โดยขอความ
ร่วมมือการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานไปยังหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยตรง 

๖. การแสวงหาพยานหลักฐาน ควรแสวงหาข้อเท็จจริงหรือ            
พยานแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น บันทึกถ้อยค าพยาน
บุคคลอ่ืน ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ อาทิเช่น ก านันในเขตพ้ืนที่ต าบล
ใกล้เคียงหรือผู้ใหญ่บ้านหมู่อ่ืนในต าบลนั้น เป็นต้น (กรณีนี้เกิด

๒๘ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การพิจารณาค าร้อง (ต่อ) หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไว้ด าเนินการไต่สวน กกต. จึงมีมติ

ก าชับไปยังผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง)  
๒. ส านวนที่เกิดจากมีผู้แจ้งเหตุผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด 

ในเรื่องเดียวกัน แต่รายละเอียดของพฤติการณ์ตามที่มีการแจ้ง
เหตุมี ๒ ประเด็น ซึ่งในแต่ละประเด็นเป็นเหตุการณ์ต่างกัน  
และผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต่างรายกัน ดังนั้น ในการสั่งให้ด าเนินการไต่สวน จึงไม่ควรสั่ง      
ให้ด าเนินการเป็นส านวนเดียวกัน  

๓. กรณีท่ีค ำร้องมีเนื้อหำเป็นเพียงกำรตั้งข้อสงสัย โดยมิได้มีกำรยืนยัน
ว่ำมีพฤติกำรณ์อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองอย่ำงไร กรณีจึงไม่เข้ำ
ลักษณะของค ำร้องที่จะต้องรับไว้ด ำเนินกำรสืบสวน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งอำจเพียงด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่ำวว่ำเกิดขึ้นเนื่องจำกสำเหตุใด แล้วแจ้งผล
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทรำบต่อไป 

๔. การพิจารณาค าร้องหรือเรื่องคัดค้านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ควรตรวจสอบว่า 
การกระท าที่มีการร้องคัดค้านเป็นการกระท าไปโดยสุจริตและ
กระท าตามอ านาจและหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย หรือการ
ด าเนินการดังกล่าวถูกต้องตามท่ีมติ กกต. ได้ระบุไว้หรือไม่ 

๓. การตรวจมูลกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจที่ จะสั่ งให้
ด าเนินการตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมเองได้ โดยมิต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยให้
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา สั่งให้ด าเนินการ
ตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมได้เองตามอ านาจที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ ฯ 

๒. กรณีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอรายงานผล 
การตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณานั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีความเห็น
เกี่ยวกับรายงานผลการตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

๓. ในการตรวจมูลกรณี เกี่ยวกับการจัดท าบันทึกถ้อยค าบุคคลนั้น  
ให้น าตัวอย่างรูปแบบของบันทึกถ้อยค าที่ปรากฏในหนังสือ
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีการแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องมาปรับใช้ 
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๒๙ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
๔. การแสวงหาหรือรวบรวม

พยานหลักฐาน ในชัน้ตรวจ 
มูลกรณ ีหรือในชั้นสืบสวนหรือ
ไต่สวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การแสวงหาพยานบุคคล นอกจากการสอบถามพยานบุคคล
ประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ควรมีการบันทึกถ้อยค าบุคคลซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ด้วย 

๒. การด าเนินการเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐาน ควรให้มีการบันทึกถ้อยค าบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ในจ านวนที่ เหมาะสม บันทึกถ้อยค าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง  
บันทึกถ้อยค าบุคคลที่ เกี่ยวข้องจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและ 
ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ ร้องหรือผู้ถูกร้อง โดยให้มี 
จ านวนที่เหมาะสม รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือให้มีข้อมูลพยานหลักฐานที่ เพียงพอต่อการพิจารณา 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๓. กรณีที่ไม่สามารถติดตามผู้ร้องหรือผู้แจ้งเบาะแสได้หรือไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากบุคคลดังกล่าวให้ผู้ที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบ
ด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติมอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เช่น การตรวจสอบเพ่ิมเติมจากข้อมูลการหาข่าว
ของชุดเคลื่อนที่เร็วของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้ง หรือการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
หรือรายละเอียดของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เช่น 
ตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ที่ถูกกล่าวหาจากระบบฐานข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๔. การแสวงหาพยานหลักฐานควรแสวงหาอย่างรอบด้านและมี
ความครบถ้วน เช่น การแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกร้อง เป็นต้น เพ่ือให้มีพยานหลักฐาน 
ที่เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๕. กรณีมีการอ้างพยานหลักฐานซึ่งเป็นซีดีคลิปเสียงการสนทนา 
แต่พยานบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีเสียงสนทนาในคลิปเสียงนั้น 
ให้ถ้อยค าไม่ยืนยันว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงของตน ควรน า 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ 
ให้ได้ความชัดเจนว่า เสียงที่ปรากฏในซีดีคลิปเสียงเป็นบุคคล
เดียวกันกับบุคคลตามที่มีการกล่าวอ้างจริงหรือไม่ โดยขอความ
ร่วมมือการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานไปยังหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยตรง 

๖. การแสวงหาพยานหลักฐาน ควรแสวงหาข้อเท็จจริงหรือ            
พยานแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น บันทึกถ้อยค าพยาน
บุคคลอ่ืน ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ อาทิเช่น ก านันในเขตพ้ืนที่ต าบล
ใกล้เคียงหรือผู้ใหญ่บ้านหมู่อ่ืนในต าบลนั้น เป็นต้น (กรณีนี้เกิด
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๓๑ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การแสวงหาหรือรวบรวม
พยานหลักฐาน ในชัน้ตรวจ 
มูลกรณ ีหรือในชั้นสืบสวนหรือ
ไต่สวน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่มีการกล่าวอ้างไปจนถึงช่วงระยะเวลา 
ณ ปัจจุบันด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้มีข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

๑๓. การก าหนดค าถามเพ่ือบันทึกถ้อยค าของคณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนไม่ควรมีลักษณะเป็นการชี้น ามากเกินไป ยกตัวอย่าง
เช่น ค าถามในการบันทึกถ้อยค าผู้ถูกร้อง ที่ระบุว่า “เมื่อวันที่  
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ นาฬิกา ท่านได้แจกเงิน 
ซื้อเสียงที่ร้านค้าของนาง ก หรือไม่ อย่างไร” หรือค าถามในการ
บันทึกถ้อยค าพยาน ที่ระบุว่า “ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ท่านได้รับเงินซื้อเสียงจากนาย ข จ านวน ๕๐๐ บาท หรือไม่ 
อย่างไร” ซึ่งค าถามดังกล่าวหากผู้ให้ถ้อยค าให้การปฏิเสธว่า 
ไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดตามที่มีการตั้งค าถามแล้ว อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนได้ การก าหนด
ค าถามจึงควรก าหนดค าถามส าหรับการบันทึกถ้อยค าท่ีเปิดกว้าง 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้ถ้อยค าชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ได้อย่างเปิดเผย และชัดเจนมากที่สุด เพ่ือให้การแสวงหา
ข้อเท็จจริงในการด าเนินการสืบสวนและไต่สวนของคณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนเป็นไปอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ 

๑๔. ส านวนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง ซึ่งผู้ร้องกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยการไม่ปิดประกาศรายการเกี่ยวกับ
จ านวนบัตรเลือกตั้ง รายงานผลการนับคะแนน และรายงานผล
การรวมคะแนน ไว้ ณ สถานที่เลือกตั้งหรือสถานที่รวมคะแนน 
ในการสืบสวนนอกจากบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลซึ่ งเป็น         
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งแล้ว ควรแสวงหาข้อเท็จจริง
หรือพยานหลักฐานแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิเช่น ตรวจสอบ
บริเวณสถานที่ เกิดเหตุตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าไม่มีการปิด
ประกาศผลการรวมคะแนนหรือการสอบพยานบุคคลที่อาศัยอยู่
ในบริเวณพ้ืนที่มีการระบุว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น 

๑๕. ในกำรด ำเนินกำรไต่สวนควรน ำกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
มำใช้ในกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำน เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง 
ที่ชัดเจนอันจะน ำไปสู่กำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกำรกระท ำ 
ได้มำกยิ่ งขึ้นว่ำลำยนิ้ วมือที่ ปรำกฏบนธนบัตรของกลำง 
มีลำยนิ้วมือผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผู้ให้เงินปรำกฏอยู่หรือไม่ อย่ำงไร 

๑๖. กรณีรำยละเอียดพฤติกำรณ์ตำมค ำร้องไม่ได้กล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกร้อง
คนใดรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกร้องคนอ่ืนกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 
ดังนั้น กำรก ำหนดตัวผู้ถูกร้องจึงไม่ควรก ำหนดบุคคลดังกล่ำว
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๓๑ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การแสวงหาหรือรวบรวม
พยานหลักฐาน ในชัน้ตรวจ 
มูลกรณ ีหรือในชั้นสืบสวนหรือ
ไต่สวน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่มีการกล่าวอ้างไปจนถึงช่วงระยะเวลา 
ณ ปัจจุบันด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้มีข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

๑๓. การก าหนดค าถามเพ่ือบันทึกถ้อยค าของคณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนไม่ควรมีลักษณะเป็นการชี้น ามากเกินไป ยกตัวอย่าง
เช่น ค าถามในการบันทึกถ้อยค าผู้ถูกร้อง ที่ระบุว่า “เมื่อวันที่  
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ นาฬิกา ท่านได้แจกเงิน 
ซื้อเสียงที่ร้านค้าของนาง ก หรือไม่ อย่างไร” หรือค าถามในการ
บันทึกถ้อยค าพยาน ที่ระบุว่า “ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ท่านได้รับเงินซื้อเสียงจากนาย ข จ านวน ๕๐๐ บาท หรือไม่ 
อย่างไร” ซึ่งค าถามดังกล่าวหากผู้ให้ถ้อยค าให้การปฏิเสธว่า 
ไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดตามที่มีการตั้งค าถามแล้ว อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนได้ การก าหนด
ค าถามจึงควรก าหนดค าถามส าหรับการบันทึกถ้อยค าท่ีเปิดกว้าง 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้ถ้อยค าชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ได้อย่างเปิดเผย และชัดเจนมากที่สุด เพ่ือให้การแสวงหา
ข้อเท็จจริงในการด าเนินการสืบสวนและไต่สวนของคณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนเป็นไปอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ 

๑๔. ส านวนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง ซึ่งผู้ร้องกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยการไม่ปิดประกาศรายการเกี่ยวกับ
จ านวนบัตรเลือกตั้ง รายงานผลการนับคะแนน และรายงานผล
การรวมคะแนน ไว้ ณ สถานที่เลือกตั้งหรือสถานที่รวมคะแนน 
ในการสืบสวนนอกจากบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลซึ่ งเป็น         
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งแล้ว ควรแสวงหาข้อเท็จจริง
หรือพยานหลักฐานแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิเช่น ตรวจสอบ
บริเวณสถานที่ เกิดเหตุตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าไม่มีการปิด
ประกาศผลการรวมคะแนนหรือการสอบพยานบุคคลที่อาศัยอยู่
ในบริเวณพ้ืนที่มีการระบุว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น 

๑๕. ในกำรด ำเนินกำรไต่สวนควรน ำกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
มำใช้ในกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำน เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง 
ที่ชัดเจนอันจะน ำไปสู่กำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกำรกระท ำ 
ได้มำกยิ่ งขึ้นว่ำลำยนิ้ วมือที่ ปรำกฏบนธนบัตรของกลำง 
มีลำยนิ้วมือผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผู้ให้เงินปรำกฏอยู่หรือไม่ อย่ำงไร 

๑๖. กรณีรำยละเอียดพฤติกำรณ์ตำมค ำร้องไม่ได้กล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกร้อง
คนใดรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกร้องคนอ่ืนกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 
ดังนั้น กำรก ำหนดตัวผู้ถูกร้องจึงไม่ควรก ำหนดบุคคลดังกล่ำว
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๓๓ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การเสนอเรื่องให้ กกต.
พิจารณา/การให้ความเห็น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือความปรากฏที่ยังรับฟังไม่ได้ว่ามีการกระท าความผิดนั้น 
จะต้องเสนอความเห็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 
ยุติเรื่อง มิใช่การเสนอความเห็นให้ยกค าร้องเหมือนเช่นกรณีที่ มี 
ผู้ยื่นค าร้องแต่อย่างใด 

๕. การน าเสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องใดนั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด้วย (กรณีนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณา แต่ผู้เสนอไม่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผล   
การตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาด้วย) 

๖. กรณีเสนอรายงานผลการตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมตามระเบียบ 
กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด   
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือการน าเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ที่ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติม และส่วนงานที่รับผิดชอบใน
การน าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่อง
อ่ืน ๆ เสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอที่จะให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณามีมติอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนด้วย 

๗. การมีความเห็นเกี่ยวกับส านวนเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง ที่ได้มี 
การกล่าวหาเกี่ยวกับการให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ซึ่งได้มีการน าเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ผลคะแนนการเลือกตั้งมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการพิจารณานั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อสังเกตว่า การน าผลคะแนน    
การเลือกตั้งมาเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
อาจจะเป็นการแสดงเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ  
ข้อกล่าวหาที่เกิดข้ึนได้ 

๘. กรณีที่มีการร้องคัดค้านที่มีข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๒ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดว่า “การ
ส ารวจความคิด เห็นของประชาชนโดยมี เจตนาไม่สุ จริต                    
มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระท ามิได้” ในการ
สืบสวนให้มีการสืบสวนถึงเจตนาของผู้ถูกร้องว่ามีเจตนาไม่สุจริต

๓๒ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การแสวงหาหรือรวบรวม
พยานหลักฐาน ในชัน้ตรวจ 
มูลกรณ ีหรือในชั้นสืบสวนหรือ
ไต่สวน (ต่อ) 

เป็นผู้ถูกร้องด้วย แต่หำกด ำเนินกำรไต่สวนแล้วมีเหตุอันควร
สงสัยหรือควำมปรำกฏว่ำบุคคลดังกล่ำวมีพฤติกำรณ์หรือข้อมูล
เพียงพอที่จะไต่สวนต่อไปได้  ก็สำมำรถก ำหนดเป็นผู้ถูกร้อง
เพ่ิมเติมและด ำเนินกำรตำมระเบียบให้สิ้นกระแสควำมต่อไป 

๕. การเสนอเรื่องให้ กกต.
พิจารณา/การให้ความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กรณีเกี่ยวกับการน าเสนอเรื่องการพิจารณาค าร้อง หากค าร้องใด 
เป็นกรณีที่มีผู้ร้องต่างรายกันแต่มีข้อเท็จจริงหรือมีพฤติการณ์
เดียวกันกับค าร้องที่ กกต. ได้พิจารณาวินิจฉัยไปแล้ว ให้แนบ
เอกสารซึ่ งเป็นผลการพิจารณาของ กกต. ในเรื่องที่ ผ่านมา       
เป็นเอกสารประกอบส าหรับการน าเสนอเรื่องการพิจารณาค าร้อง  
ในกรณีใหม่ด้วย 

๒. การเสนอเร่ืองการพิจารณาค าร้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งพิจารณา ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า การน าเสนอเรื่อง
ดังกล่าวมีการน าเสนอความเห็นเพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณา โดยใช้ข้อความที่หลากหลายและไม่ตรงกับระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และ 
การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน หรือไม่รับเป็นเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการต่อกรณีดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ส านักงานคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งเน้นย้ าผู้ที่เกี่ยวข้องให้จัดท าความเห็น โดยใช้ข้อความ
ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

๓. กรณีที่มีผู้ร้องคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนหรือรวมคะแนน  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งไม่รับค าร้องคัดค้าน          
ในการแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบนั้น ให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับผลการนับคะแนนและผลการรวมคะแนนเลือกตั้งที่
ถูกต้องให้ผู้ร้องได้ทราบด้วย และในการเสนอความเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับการนับคะแนนและการรวมคะแนนให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณา ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เน้นย้ าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เสนอความเห็นโดยระบุรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการด าเนินการนับคะแนนและการรวม
คะแนนเลือกตั้งที่ถูกต้องซึ่งไม่เป็นไปตามค าร้องเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของ กกต. ด้วย 

๔. การเสนอความเห็นส านวนที่ถือเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือกรณี
ความปรากฏตามข้อ ๓๐ ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในการพิจารณา
เสนอความเห็นในส านวนการสืบสวนหรือกรณีเหตุอันควรสงสัย

32



๓๓ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การเสนอเรื่องให้ กกต.
พิจารณา/การให้ความเห็น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือความปรากฏที่ยังรับฟังไม่ได้ว่ามีการกระท าความผิดนั้น 
จะต้องเสนอความเห็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 
ยุติเรื่อง มิใช่การเสนอความเห็นให้ยกค าร้องเหมือนเช่นกรณีที่ มี 
ผู้ยื่นค าร้องแต่อย่างใด 

๕. การน าเสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องใดนั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด้วย (กรณีนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณา แต่ผู้เสนอไม่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผล   
การตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาด้วย) 

๖. กรณีเสนอรายงานผลการตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมตามระเบียบ 
กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด   
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือการน าเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ที่ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติม และส่วนงานที่รับผิดชอบใน
การน าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่อง
อ่ืน ๆ เสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอที่จะให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณามีมติอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนด้วย 

๗. การมีความเห็นเกี่ยวกับส านวนเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง ที่ได้มี 
การกล่าวหาเกี่ยวกับการให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ซึ่งได้มีการน าเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ผลคะแนนการเลือกตั้งมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการพิจารณานั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อสังเกตว่า การน าผลคะแนน    
การเลือกตั้งมาเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
อาจจะเป็นการแสดงเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ  
ข้อกล่าวหาที่เกิดข้ึนได้ 

๘. กรณีที่มีการร้องคัดค้านที่มีข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๒ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดว่า “การ
ส ารวจความคิด เห็นของประชาชนโดยมี เจตนาไม่สุ จริต                    
มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระท ามิได้” ในการ
สืบสวนให้มีการสืบสวนถึงเจตนาของผู้ถูกร้องว่ามีเจตนาไม่สุจริต
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๓๔ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การเสนอเรื่องให้ กกต.
พิจารณา/การให้ความเห็น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๗๒ ด้วย โดยจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ถึงเจตนาของผู้ถูกร้องให้ครบองค์ประกอบความผิด
ตามที่กฎหมายได้บัญญัติ รวมถึงการเสนอความเห็นให้เป็นไป
ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏด้วย และเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้        
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและน ามา
ซึ่งการรับโทษต่อความผิดดังเช่นกรณีนี้ อีก จึงให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเน้นย้ าในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าอันอาจ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกรณีดังกล่าว 
รวมถึงกรณีอ่ืน ๆ เช่น การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพ
บัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งหรือการน าบัตรเลือกตั้งที่
ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนได้
ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใด เป็นต้น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืน
กฎหมายดังกล่าวต่อไป 

๙. กรณีการระบุประเด็นที่ เป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของ 
การกระท าฝ่าฝืนกฎหมายตามค าร้องในชั้นพนักงานสืบสวนและ        
ไต่สวนที่ เสนอความเห็นให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดพิจารณา ปรากฏว่า มีการสรุปประเด็นนอกเหนือไปจาก
ค าร้อง และในชั้นส่วนงานที่รับผิดชอบที่เสนอความเห็นให้
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ งลงนามเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา มีการสรุปประเด็นแตกต่าง
ไปจากในชั้นของพนักงานสืบสวนและไต่สวนที่เสนอความเห็นให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณา ซึ่งการสรุป
ประเด็นนอกเหนือไปจากค าร้อง และการสรุปประเด็นในแต่ละ
ล าดับชั้นแตกต่างกันนั้น อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือ
ความสับสนในการพิจารณาได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมี
มติให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเน้นย้ าผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ด าเนินการในการเสนอค าร้องด้วยความละเอียด
รอบคอบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามความเห็นและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้างต้นด้วย 

๑๐. กรณี สนง.กกต. น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต. พิจารณา  
ควรน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และเรียงล าดับ เหตุการณ์ 
ตามข้อเท็จจริงเพ่ือน าเสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต. พิจารณามีมติ
อย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปอย่างละเอียดและครบถ้วนด้วย 
เพ่ือให้การพิจารณาของ กกต. มีข้อมูลประกอบการพิจารณา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ  
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๓๗ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การด าเนินการกรณีพบ 
ข้อกล่าวหาหรือประเด็นใหม่ 
หรือบุคคลอ่ืนที่กระท าความผิด
เพ่ิมเติม (ต่อ) 

๒. กรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระท า 
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งที่นอกเหนือไปจากส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนที่สั่ง
รับไว้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีหลักฐานพอสมควรหรือมี
ข้อมูลเพียงพอให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเรื่องดังกล่าวได้  
ควรสั่งให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีนั้นเป็นอีกข้อกล่าวหา
หรืออีกประเด็นเพ่ิมเติม หรือแยกด าเนินการเป็นอีกส านวนหนึ่ง
ต่างหากแล้วแต่กรณี 

๘. การจับกุมตัวผู้กระท าความผิด 
 
 
 
 
 

กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรไต่สวนว่ำผู้ช่วยหำเสียง
และทีมงำนของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้
ออกตรวจพ้ืนที่แล้วพบเห็นเหตุกำรณ์กำรซื้อสิทธิขำยเสียง จึงได้
ด ำเนินกำรจับกุมตัวผู้กระท ำควำมผิดส่งมอบให้พนักงำน
สอบสวนเพ่ือด ำเนินคดีนั้น กำรกระท ำของผู้ช่วยหำเสียงและ
ทีมงำนดังกล่ำวอำจเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซึ่งอำจมีเหตุกำรณ์ท่ีร้ำยแรง
เกิดขึ้นในขณะที่มีกำรจับกุมตัวผู้กระท ำควำมผิดได้ ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรเลือกตั้งในโอกำสต่อไปเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และเพ่ือเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดควำมรุนแรงในกำรเลือกตั้ง         
จึงให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหน้ำที่และอ ำนำจกรณีที่ต้องมีกำรจับกุมตัวผู้กระท ำ
ควำมผิดให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองทรำบต่อไป 

๙. รายงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กรณีได้รับรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีการแจ้งหรือ
รายงานเหตุให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดทราบ 
เพ่ือพิจารณาเป็นกรณีความปรากฏตามระเบียบ ฯ นั้น จะต้อง
เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพบว่ามีการกระท า
ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือ
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย มิใช่เพียงกรณีท่ีมีข้อสงสัยว่าอาจมีการกระท านั้นเกิดข้ึน  

๒. กรณีได้รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้
บันทึกถ้อยค าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด้วย 

๓. กรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ได้แจ้งแบบรายงาน
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (แบบ ผตล.จว. ๒/๑) พบเหตุ
อันควรสงสัยหรือความปรากฏเกี่ยวกับการกระท าความผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง ซึ่งได้เชิญผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมาให้ถ้อยค า
เพ่ิมเติมตามที่รายงานมา แต่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด        
ไม่ยินยอมมาให้ถ้อยค า คณะกรรมการการเลือกตั้ งจึงมีมติ           
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการว่า

๓๖ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การเสนอเรื่องให้ กกต.
พิจารณา/การให้ความเห็น (ต่อ) 
 
 

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน นั้น ท าให้บุคคลดังกล่าวขาด
คุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง ตามมาตรา ๒๔ ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
พรรคการเมืองตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน นับตั้งแต่วันที่มีการสมัคร 
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองในล าดับที่สอง แต่ในการจัดท า
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบ
ส านวนการไต่สวนในเรื่องนี้ ซึ่งมีข้อเท็จจริงท านองเดียวกับ
ข้างต้นได้มีการเสนอความเห็นโดยระบุว่าผู้ถูกร้องเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองซ้ าซ้อนกันในวันที่มีการสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่มีการสมัคร
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคการเมืองในล าดับที่สองแล้ว 
อันเป็นการจัดท าความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ         
ข้อกฎหมายดังเช่นข้างต้น ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าความเห็น
ประกอบส านวนการสืบสวนและไต่สวนในโอกาสต่อไปเป็นไป
อย่างถูกต้อง จึงให้น าความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งดังกล่าวเน้นย้ าและท าความเข้าใจกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

๖. การขอขยายระยะเวลาสืบสวน
หรือไต่สวน 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ งได้มีมติ เกี่ยวกับการขออนุ มัติ 
ขยายระยะเวลาการสืบสวนหรือไต่สวน โดยก าหนดเป็นแนวทาง
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการสืบสวนหรือไต่สวนออกไปครั้งละ 
ไม่เกิน ๑๕ วัน และให้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 
การสืบสวนหรือไต่สวนไม่น้อยกว่า ๓ วัน ตามนัยของระเบียบ 
กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด                   
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในการน าเสนอเรื่องการขอ
ขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบเหตุผล
ความจ าเป็นดังกล่าวด้วยว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนชี้แจงมาหรือไม่ 

๗. การด าเนินการกรณีพบ 
ข้อกล่าวหาหรือประเด็นใหม่ 
หรือบุคคลอ่ืนที่กระท าความผิด
เพ่ิมเติม 
 
 

๑. กรณีพบว่ำมีบุคคลอ่ืนกระท ำควำมผิดหรือมีกำรกระท ำควำมผิด 
ในข้อหำอ่ืนเพ่ิมเติม ระหว่ำงกำรไต่สวน ให้คณะกรรมกำร
สืบสวนและไต่สวนเสนอผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
ตำมข้อ 71 ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย 
กำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. 2561 ด้วย 
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๓๗ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การด าเนินการกรณีพบ 
ข้อกล่าวหาหรือประเด็นใหม่ 
หรือบุคคลอ่ืนที่กระท าความผิด
เพ่ิมเติม (ต่อ) 

๒. กรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระท า 
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งที่นอกเหนือไปจากส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนที่สั่ง
รับไว้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีหลักฐานพอสมควรหรือมี
ข้อมูลเพียงพอให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเรื่องดังกล่าวได้  
ควรสั่งให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีนั้นเป็นอีกข้อกล่าวหา
หรืออีกประเด็นเพ่ิมเติม หรือแยกด าเนินการเป็นอีกส านวนหนึ่ง
ต่างหากแล้วแต่กรณี 

๘. การจับกุมตัวผู้กระท าความผิด 
 
 
 
 
 

กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรไต่สวนว่ำผู้ช่วยหำเสียง
และทีมงำนของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้
ออกตรวจพ้ืนที่แล้วพบเห็นเหตุกำรณ์กำรซื้อสิทธิขำยเสียง จึงได้
ด ำเนินกำรจับกุมตัวผู้กระท ำควำมผิดส่งมอบให้พนักงำน
สอบสวนเพ่ือด ำเนินคดีนั้น กำรกระท ำของผู้ช่วยหำเสียงและ
ทีมงำนดังกล่ำวอำจเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซึ่งอำจมีเหตุกำรณ์ท่ีร้ำยแรง
เกิดขึ้นในขณะที่มีกำรจับกุมตัวผู้กระท ำควำมผิดได้ ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรเลือกตั้งในโอกำสต่อไปเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และเพ่ือเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดควำมรุนแรงในกำรเลือกตั้ง         
จึงให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหน้ำที่และอ ำนำจกรณีที่ต้องมีกำรจับกุมตัวผู้กระท ำ
ควำมผิดให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองทรำบต่อไป 

๙. รายงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กรณีได้รับรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีการแจ้งหรือ
รายงานเหตุให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดทราบ 
เพ่ือพิจารณาเป็นกรณีความปรากฏตามระเบียบ ฯ นั้น จะต้อง
เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพบว่ามีการกระท า
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือ
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย มิใช่เพียงกรณีท่ีมีข้อสงสัยว่าอาจมีการกระท านั้นเกิดข้ึน  

๒. กรณีได้รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้
บันทึกถ้อยค าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด้วย 

๓. กรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ได้แจ้งแบบรายงาน
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (แบบ ผตล.จว. ๒/๑) พบเหตุ
อันควรสงสัยหรือความปรากฏเกี่ยวกับการกระท าความผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง ซึ่งได้เชิญผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมาให้ถ้อยค า
เพ่ิมเติมตามที่รายงานมา แต่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด        
ไม่ยินยอมมาให้ถ้อยค า คณะกรรมการการเลือกตั้ งจึงมีมติ           
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการว่า
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๓๙ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นต้น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งเล่มที่มีเหลืออยู่ ๑๗ ฉบับ  เข้าไปในคูหาและท าเครื่องหมาย
ทุกฉบับการกระท าของกรรมการประจ าที่เลือกตั้งไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ในการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งเป็นบัตรเสีย โดยที่มิได้มีการสลักหลังในบัตรว่า “เสีย” 
รวมทั้งมิได้มีการระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในข้อใด
ของระเบียบและไม่มีการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๕๖ 

๔. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง นับคะแนนยืดเยื้อ มีบัตรเสีย
จ านวนมาก คะแนนในการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ชัดเจน ขานและ 
ขีดคะแนนผิดพลาด ขานบัตรเสียโดยไม่ได้แจ้งเหตุและแสดงให้
ประชาชนหรือผู้สังเกตการณ์ดู แสงสว่างไม่เพียงพอ กระดาน 
ตั้งห่างท าให้ไม่สามารถมองเห็นบัตรเลือกตั้ง เมื่อมีการนับ
คะแนนเสร็จไม่มีการรวมคะแนนผู้สมัครแต่ละรายการ รวม
คะแนนมีลักษณะปกปิดไม่เปิดเผย รายงานผลการนับคะแนน          
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขีดฆ่าโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของ
ผู้มีหน้าที่และอ านาจก ากับการแก้ไข ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุให้
มีการร้องคัดค้าน 

๕. เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนและวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง  
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีลักษณะเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ 
วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งที่มีผู้กากบาททับหมายเลขผู้สมัครให้เป็น
บัตรดี แต่หากเป็นบัตรลงคะแนนซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งกากบาทถูก
ช่องลงคะแนน แต่มีการกากบาทซ้ าเพ่ือให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่กลับ
วินิจฉัยให้เป็นบัตรเสีย ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการร้อง
คัดค้าน 

๖. บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
ได้เข้าไปภายในสถานที่ส่งมอบ-รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
และสถานที่รวมผลคะแนนประจ าเขตเลือกตั้ง ซึ่งถึงแม้ว่าตาม
กฎหมาย จะมิได้มีการบัญญัติห้ามไว้โดยชัดแจ้งก็ตาม แต่พ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นเขตส าหรับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้าน (กรณี
ดังกล่าวผู้ถูกร้อง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง            
ถูกร้องคัดค้านว่า เข้าไปภายในสถานที่ส่งมอบ – รับมอบวัสดุอุปกรณ์

๓๘ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
รายงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัด (ต่อ) 

ควรจะมีมาตรการต่อกรณีดังกล่าวอย่างไร หรือไม่ 
๔. กรณี ผู้ ต รวจกำร เลื อกตั้ งมี กำรแจ้ งห รื อรำยงำน เหตุ ให้

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งทรำบเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งหรือพรรคกำรเมือง จะต้องเป็น
กรณีที่ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรวจพบว่ำ มีกำร
กระท ำที่ครบองค์ประกอบควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำใด 
อันอำจเป็นเหตุ ให้กำรเลือกตั้ งมิ ได้ เป็น ไปโดยสุจริตและ         
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยมิใช่เป็นเพียง
กรณีที่มีข้อสงสัยว่ำอำจมีกำรกระท ำนั้นเกิดขึ้นจำกพยำนบอกเล่ำ
ที่มิได้ประสบเหตุด้วยตนเอง 

๕. กรณีการรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่พบ 
การกระท าที่เป็นความผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง ในบางกรณีเป็นเพียงการรายงานจากการได้รับ 
ค าบอกเล่าโดยที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมิได้ประสบ
เหตุการณ์ด้วยตนเอง และมิได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนที่จะมีการแจ้งหรือรายงานเหตุแต่อย่างใด 
ซึ่งการรายงานในลักษณะดังกล่าวถือว่ายังไม่เพียงพอต่อการ
น ามาเป็นข้อมูลในการรายงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินการสืบสวน
และไต่สวนได้ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจึงควรปรับปรุง
กระบวนการท างานให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งได้อย่าง
แท้จริง 

๑๐. การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ปิดประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือก ณ สถานที่เลือก ไม่ครบถ้วน โดยขาดประกาศ 
แผ่นที่มีชื่อของผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้สมัครล าดับสุดท้าย ผู้ร้องยื่นค าร้อง
คัดค้านว่าการกระท าดังกล่าวส่งผลให้ผู้สมัครอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน
เข้าใจผิดว่าผู้ร้องไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด เป็นเหตุ
ให้ผู้ร้องไม่ได้รับเลือก ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการร้อง
คัดค้าน 

๒. ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวัน เลือกตั้ ง                
นอกเขตเลือกตั้ ง กรรมการประจ าที่ เลือกตั้ ง น าสมุดบัตร
ลงคะแนนทั้งเล่มให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มารอลงคะแนนถือไว้
ระหว่างรอการด าเนินการขั้นตอนการลงลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตร
และรับบัตรลงคะแนนพร้อมซองจดหมาย เพ่ือน าไปกากบาทที่คูหา
ลงคะแนน แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่รอลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรและ
รับบัตรเลือกตั้งพร้อมซองจดหมาย กลับน าสมุดบัตรลงคะแนน
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๓๙ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นต้น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งเล่มที่มีเหลืออยู่ ๑๗ ฉบับ  เข้าไปในคูหาและท าเครื่องหมาย
ทุกฉบับการกระท าของกรรมการประจ าที่เลือกตั้งไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ในการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งเป็นบัตรเสีย โดยที่มิได้มีการสลักหลังในบัตรว่า “เสีย” 
รวมทั้งมิได้มีการระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในข้อใด
ของระเบียบและไม่มีการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๕๖ 

๔. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง นับคะแนนยืดเยื้อ มีบัตรเสีย
จ านวนมาก คะแนนในการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ชัดเจน ขานและ 
ขีดคะแนนผิดพลาด ขานบัตรเสียโดยไม่ได้แจ้งเหตุและแสดงให้
ประชาชนหรือผู้สังเกตการณ์ดู แสงสว่างไม่เพียงพอ กระดาน 
ตั้งห่างท าให้ไม่สามารถมองเห็นบัตรเลือกตั้ง เมื่อมีการนับ
คะแนนเสร็จไม่มีการรวมคะแนนผู้สมัครแต่ละรายการ รวม
คะแนนมีลักษณะปกปิดไม่เปิดเผย รายงานผลการนับคะแนน          
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขีดฆ่าโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของ
ผู้มีหน้าที่และอ านาจก ากับการแก้ไข ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุให้
มีการร้องคัดค้าน 

๕. เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนและวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง  
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีลักษณะเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ 
วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งที่มีผู้กากบาททับหมายเลขผู้สมัครให้เป็น
บัตรดี แต่หากเป็นบัตรลงคะแนนซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งกากบาทถูก
ช่องลงคะแนน แต่มีการกากบาทซ้ าเพ่ือให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่กลับ
วินิจฉัยให้เป็นบัตรเสีย ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการร้อง
คัดค้าน 

๖. บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
ได้เข้าไปภายในสถานที่ส่งมอบ-รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
และสถานที่รวมผลคะแนนประจ าเขตเลือกตั้ง ซึ่งถึงแม้ว่าตาม
กฎหมาย จะมิได้มีการบัญญัติห้ามไว้โดยชัดแจ้งก็ตาม แต่พ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นเขตส าหรับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้าน (กรณี
ดังกล่าวผู้ถูกร้อง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง            
ถูกร้องคัดค้านว่า เข้าไปภายในสถานที่ส่งมอบ – รับมอบวัสดุอุปกรณ์
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๔๑ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นต้น 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมาจากค าแนะน าของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด ที่ได้มีการแนะน าให้กับคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งได้มีการส่งต่อข้อมูลเป็นหนังสือสั่งการ
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและข้อความตัวอย่างไว้
ส าหรับใช้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย โดยเมื่อคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ได้รับทราบว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน ก็ได้
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง              
มีข้อสังเกตเก่ียวกับส านวนนี้ ดังนี้ 

          (๑) กรณีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด ถึงแม้มิได้มีเจตนาทุจริตก็ตาม ดังนั้น จึง
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าควรจะมีการ
ด าเนินการกับคณะกรรมการประจ าหน่ วยเลื อกตั้ ง และ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ในกรณีนี้อย่างไร หรือไม่ 
รวมทั้งให้น าข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดในเรื่องนี้ไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด้วย และให้
เน้นย้ าและก าชับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการ
ฝึกอบรม ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและละเอียด
รอบคอบเพ่ือมิให้เกิดเป็นประเด็นกล่าวหาดังเช่นกรณีนี้อีก  

          (๒) ในการด าเนินการสอบสวนไม่มีการบันทึกถ้อยค าผู้ตรวจ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้ได้ความชัดเจนว่า น าข้อความ
ตัวอย่างมาจากที่ใด หรือจัดท าขึ้นเอง ทั้งที่มีการกล่าวอ้างว่า 
เป็นผู้ที่ ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือ 
ปฏิบัติตามและท าให้เกิดเป็นประเด็นการกล่าวหา ดังนั้น เพ่ือให้        
การรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวนมีความ
ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงให้ส านักงานคณะกรรมการ
การเล ือกตั ้งน าไปใช ้ในการเน ้นย้ าและก าช ับ ในส่วนของ        
การฝึกอบรมพนักงานสืบสวนและไต่สวนในโอกาสต่อไปด้วย 

          (๓) กรณีตามค าร้องถึงแม้จะเป็นกรณีที่ เกิดจากการยื่น 
ค าร้ อ งของผู้ ร้ อ งราย เดี ย วก็ ต าม  แต่ เป็ น ก ารกล่ าวห า
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนละหน่วยเลือกตั้ง แม้จะ
เป็นการกล่าวหาว่ามีการกระท าความผิดในลักษณะเดียวกัน แต่
ไม่ใช่เป็นการร่วมกันกระท าความผิด การสั่งให้ด าเนินการ
สืบสวนจึงควรสั่งให้แยกเรื่องไปท าการสืบสวนเป็นรายหน่วย
เลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการต่อกรณีในลักษณะดังกล่าว
ในโอกาสต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งน าความเห็นและข้อสังเกตของ

๔๐ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นต้น 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกตั้ง และสถานที่รวมผลคะแนน) 
๗. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในค าสั่ง
แต่งตั้ง และมีการลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งใด ๆ  ควรที่จะด าเนินการ
ออกเป็นค าสั่งฉบับใหม่ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ที่ปรากฏ (กรณีนี้มีผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง โดยขอให้ตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า 
หน่วยเลือกตั้ง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประธานกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในค าสั่ง และลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไขไว้ 
จึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องน าเรื่องดังกล่าวมาร้องคัดค้านการเลือกตั้ง) 

๘. กรณีที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกข้อมูลใน 
แบบรายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) ผิดพลาดนั้น และเป็นเหตุให้มี 
การร้องคัดค้านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง มีข้อสังเกตว่า แบบรายงานผลการนับคะแนน  
(ส.ส. ๕/๑๘) เป็นแบบรายงานที่มีความส าคัญและเป็นหลักฐาน 
ที่น ามาใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับการนับคะแนนและการรวม
คะแนนเลือกตั้ง เพ่ือมิให้เป็นประเด็นให้มีการกล่าวหาดังเช่น
กรณีนี้ จึงให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการ   
ถอดบทเรียนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการบันทึกข้อมูลในแบบ
รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
ที่ผ่านมา เพ่ือน ามาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ        
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในโอกาส
ต่อไป 

๙. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งออกมาให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนนอกที่เลือกตั้ง ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุให้          
มีการร้องคัดค้าน  

๑๐. กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในส านวนการสืบสวนว่า คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้น ากระดาษเอสี่ มีข้อความว่า “ศาลฎีกา 
มีค าสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัคร” ปิดทับภาพถ่ายของผู้ร้อง ซึ่งเป็น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ติดตั้งไว้บริเวณที่เลือกตั้ง
จริงตามที่มีการกล่าวหา แต่การด าเนินการดังกล่าวเป็นการ
ปฏิบัติตามที่มีการแจ้งในไลน์กลุ่มของคณะกรรมการประจ า
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๔๓ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นต้น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕. กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏว่ำ นำย ส. กรรมกำร
นับคะแนน จงใจหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้ำที่ อันเป็นกำรฝ่ำฝืน 
มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง ประกอบมำตรำ ๑๔๙ ของพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้ แทน
รำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจำกรำยงำนกำรตรวจมูลกรณีปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำ มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลอ่ืน  
เป็นกรรมกำรนับคะแนนแทน นำย ส. โดยที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
เลขที่ และวันที่ ของค ำสั่ งให้ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง            
กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้องและเหมำะสม 
เนื่องจำกกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำสั่งใด ๆ ควรจะด ำเนินกำร
ออกเป็นค ำสั่งฉบับใหม่ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ที่ปรำกฏ ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดประเด็นกำรกล่ำวหำถึง
ควำมถูกต้องของกำรออกค ำสั่ งแต่งตั้ งในภำยหน้ำ จึงให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งมอบหมำยส่วนงำน            
ที ่เกี ่ยวข้องด ำเนินกำรเน้นย้ ำและก ำช ับกรณีที ่ม ีกำรแก้ไข
เปลี ่ยนแปลงค ำสั ่ง  โดยให ้ด ำ เน ินกำรให ้ถ ูกต ้องตรงก ับ            
ควำมเป็นจริง 

๑๖. กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรไต่สวน ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้แจ้งเหตุ ได้เข้ำไปสังเกตกำรณ์
กำรปรำศรัย และได้มีกำรถ่ำยภำพไว้ จ ำนวน ๔ รูป ซึ่งกำรกระท ำ
ของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ถือเป็นกำรพยำยำมท ำหน้ำที่ 
ในฐำนะผู้ตรวจกำรเลือกตั้งอย่ำงเหมำะสม แต่ในกระบวนกำร
สืบสวนหรือไต่สวน กำรมีภำพถ่ำยเป็นพยำนหลักฐำนเพียงอย่ำง
เดียว อำจไม่มีน้ ำหนักเพียงพอ ดังนั้น เมื่อผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดมีควำมตั้งใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ หำกจะท ำให้ 
กำรท ำหน้ำที่ของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งมีผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์มำกยิ่งขึ้น จึงควรที่จะมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกับพนักงำน
สืบสวนและไต่สวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด โดยผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอำจขอให้
พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ซึ่งมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำลงพ้ืนท่ีสังเกตกำรณ์
กำรปรำศรัยร่วมกัน 

๑๗. กรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรไต่สวนว่ำ ผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัด ได้โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรจ ำนวน ๕,๐๐๐ 
บำท ให้แก่ผู้ให้ข่ำวแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
เลือกตั้ง กำรกระท ำของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำที่เกิดจำกควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน         

๔๒ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นต้น 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานต่อไป 

๑๑. กรณี เกี่ยวกับการจัดท าหนั งสือของส านักงานคณะกรรมการ          
การเลือกตั้ง ซึ่งมีข้อความตัวอย่างส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยนั้น เพ่ือมิให้เกิดความสับสนและความเข้าใจ         
ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงควรระมัดระวังในการจัดท าตัวอย่าง โดยให้มี
ลักษณะเนื้อหาหรือข้อความที่ท าให้ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทุกคน             
มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

๑๒ . กรณีที่ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งได้เข้ำสังเกตกำรณ์ปรำศรัยและ 
ถ่ำยภำพไว้ ถือเป็นกำรพยำยำมท ำหน้ำที่ในฐำนะผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งอย่ำงเหมำะสม แต่ในกระบวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
กำรมีภำพถ่ำยเพียงอย่ำงเดียวอำจไม่มีน้ ำหนักเพียงพอ ดังนั้น 
เมื่อผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมีควำมตั้งใจต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่  หำกจะท ำให้กำรท ำหน้ำที่ของผู้ตรวจกำรเลือกตั้ ง          
มีผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์มำกยิ่งขึ้น จึงควรที่จะมี
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดและพนักงำนสืบสวนและไต่สวนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัด โดยผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดอำจขอให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน          
ซึ่งมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำลงพื้นที่สังเกตกำรณ์กำรปรำศรัยร่วมกัน 

๑๓. กำรรำยงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ ในบำงกรณีเป็น
เพียงกำรรำยงำนจำกกำรได้รับค ำบอกเล่ำ โดยผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดมิได้ประสบเหตุกำรณ์ด้วยตนเอง และมิได้
มีกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนที่จะมี
กำรแจ้งหรือรำยงำนเหตุแต่อย่ำงใด ซึ่งกำรรำยงำนในลักษณะ
ดังกล่ำวถือว่ำยังไม่เพียงพอต่อกำรน ำมำเป็นข้อมูลในกำรรำยงำน
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวนและไต่สวนได้ ผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดควรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้เกิดผล
งำนที่มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตกำรเลือกตั้งได้อย่ำงแท้จริง 

๑๔. กรณีคณะกรรมกำรนับคะแนนใช้วิธีกำรรำยงำนผลกำรนับ
คะแนนโดยกำรเขียนทีละชุด โดยไม่ใช้กระดำษคำร์บอนที่มีกำร
จัดไว้ให้ เป็นเหตุให้รำยงำนจ ำนวน ๓ ชุดไม่ตรงกัน จึงให้เน้นย้ ำ
และก ำชับคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ 
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๔๓ 
 

ที ่ เรื่อง มติข้อสังเกต 
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นต้น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕. กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏว่ำ นำย ส. กรรมกำร
นับคะแนน จงใจหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้ำที่ อันเป็นกำรฝ่ำฝืน 
มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง ประกอบมำตรำ ๑๔๙ ของพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้ แทน
รำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจำกรำยงำนกำรตรวจมูลกรณีปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำ มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลอ่ืน  
เป็นกรรมกำรนับคะแนนแทน นำย ส. โดยที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
เลขที่ และวันที่ ของค ำสั่ งให้ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง            
กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้องและเหมำะสม 
เนื่องจำกกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำสั่งใด ๆ ควรจะด ำเนินกำร
ออกเป็นค ำสั่งฉบับใหม่ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ที่ปรำกฏ ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดประเด็นกำรกล่ำวหำถึง
ควำมถูกต้องของกำรออกค ำสั่ งแต่งตั้ งในภำยหน้ำ จึงให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งมอบหมำยส่วนงำน            
ที ่เกี ่ยวข้องด ำเนินกำรเน้นย้ ำและก ำช ับกรณีที ่ม ีกำรแก้ไข
เปลี ่ยนแปลงค ำสั ่ง  โดยให ้ด ำ เน ินกำรให ้ถ ูกต ้องตรงก ับ            
ควำมเป็นจริง 

๑๖. กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรไต่สวน ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้แจ้งเหตุ ได้เข้ำไปสังเกตกำรณ์
กำรปรำศรัย และได้มีกำรถ่ำยภำพไว้ จ ำนวน ๔ รูป ซึ่งกำรกระท ำ
ของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ถือเป็นกำรพยำยำมท ำหน้ำที่ 
ในฐำนะผู้ตรวจกำรเลือกตั้งอย่ำงเหมำะสม แต่ในกระบวนกำร
สืบสวนหรือไต่สวน กำรมีภำพถ่ำยเป็นพยำนหลักฐำนเพียงอย่ำง
เดียว อำจไม่มีน้ ำหนักเพียงพอ ดังนั้น เมื่อผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดมีควำมตั้งใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ หำกจะท ำให้ 
กำรท ำหน้ำที่ของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งมีผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์มำกยิ่งขึ้น จึงควรที่จะมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกับพนักงำน
สืบสวนและไต่สวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด โดยผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอำจขอให้
พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ซึ่งมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำลงพ้ืนท่ีสังเกตกำรณ์
กำรปรำศรัยร่วมกัน 

๑๗. กรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรไต่สวนว่ำ ผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัด ได้โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรจ ำนวน ๕,๐๐๐ 
บำท ให้แก่ผู้ให้ข่ำวแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
เลือกตั้ง กำรกระท ำของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำที่เกิดจำกควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน         
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๔๗ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๑.๓ ผู้สมัคร 

ด าเนินการหรือยินยอมให้มีการ
ด าเนินการหาเสียงที่ มีลั กษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
มาตรา ๖๖ วรรคสอง 
 

มาตรา ๑๒๙ (๒)  
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๖๓ ก าหนด
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้ง ดังนี้ 
ข้อ ๒๒ ห้ามผู้สมัครด าเนินการ หรือ
ยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด
ด าเนินการน าสถาบันพระมหากษัตริย์
มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ข้อ ๒๓ ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง 
หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือ
ผู้ ใดหาเสียงเลือกตั้ งในลักษณ ะ
ดังต่อไปนี้ 
   (๑ ) แจกจ่ายเอกสารเกี่ ยวกับ   
การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง 
หรือโปรยในที่สาธารณะ  
   (๒ ) แจกเอกสารหรือวีดิ ทั ศน์
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้ 
มีการระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ของ 
ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือน
ปีท่ีผลิตไว้อย่างชัดเจน 
   (๓ ) ใช้พาหนะต่ าง ๆ  ในการ 
หาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือ
เวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่
มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้ งประจ าจังหวัดทราบ 
ตามแบบท่ีก าหนดท้ายระเบียบ 
   (๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค า
ที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิด
ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ 
   (๕) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณี
ต่าง ๆ  
   (๖) หาเสียงเลือกตั้ งโดยน า ช่ือ 
ของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของ
พรรคการเมือง คติพจน์ ค าขวัญ 
หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือ 
ให้ ความยินยอมจากบุคคลหรือ
พรรคการเมืองนั้น 
    (๗) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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๔๗ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๑.๓ ผู้สมัคร 

ด าเนินการหรือยินยอมให้มีการ
ด าเนินการหาเสียงที่ มีลั กษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
มาตรา ๖๖ วรรคสอง 
 

มาตรา ๑๒๙ (๒)  
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๖๓ ก าหนด
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้ง ดังนี้ 
ข้อ ๒๒ ห้ามผู้สมัครด าเนินการ หรือ
ยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด
ด าเนินการน าสถาบันพระมหากษัตริย์
มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ข้อ ๒๓ ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง 
หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือ
ผู้ ใดหาเสียงเลือกตั้ งในลักษณ ะ
ดังต่อไปนี้ 
   (๑ ) แจกจ่ายเอกสารเกี่ ยวกับ   
การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง 
หรือโปรยในที่สาธารณะ  
   (๒ ) แจกเอกสารหรือวีดิ ทั ศน์
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้ 
มีการระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ของ 
ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือน
ปีท่ีผลิตไว้อย่างชัดเจน 
   (๓ ) ใช้พาหนะ ต่าง ๆ  ในการ 
หาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือ
เวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่
มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้ งประจ าจังหวัดทราบ 
ตามแบบท่ีก าหนดท้ายระเบียบ 
   (๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค า
ที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิด
ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ 
   (๕) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณี
ต่าง ๆ  
   (๖) หาเสียงเลือกตั้ งโดยน า ช่ือ 
ของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของ
พรรคการเมือง คติพจน์ ค าขวัญ 
หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือ 
ให้ ความยินยอมจากบุคคลหรือ
พรรคการเมืองนั้น 
    (๗) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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๔๙ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๑.๖ ผู้สมัครหรือผู้ใด  

ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการ 
จัด ให้ มีมหรสพหรือการรื่น เริ ง 
ต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัคร
อ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่
ผู้ สมั คร หรือการชั กชวนให้ ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๓) 

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง 
จ าคุ กตั้ งแต่  ๑ – ๑๐ ปี  หรื อปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู้นั้ น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 

๑.๗ 
 
 
 
 
 

ผู้สมัครหรือผู้ใด  
เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่
ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการ
ชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) 

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 

๑.๘ ผู้สมัครหรือผู้ใด  
หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือ
จูงใจให้ เข้าใจผิดในคะแนนนิยม
ของผู้สมัครใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 

๔๘ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๑.๔ ผู้สมัครหรือผู้ใด  

จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์ อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้น 
การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือ
การชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือก
ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น    
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๒๖ วรรคสี่ 
ใน ก รณี ที่ ศ า ล มี ค า พิ พ า ก ษ า 
ถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระท าผิดตาม
มาตรา ๖๕ (๑) ให้ศาลสั่งจ่ายเงิน
สินบนน าจับ ไม่ เกินกึ่ งหนึ่ งจาก
จ านวนเงินค่าปรับ แก่ผู้แจ้งความ
น าจับ 

บทบัญ ญั ติ ยก เว้ น ก ารกระท า
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
มีดังนี้ 
(๑) มาตรา ๖๕ วรรคสอง 
ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ ใดกระท าการ  
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง เว้นแต่
เป็ นการกระท าตามหน้ าที่ และ
อ านาจท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ในกรณี
ที่ อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติโครงการ
หรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะจูงใจ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ภายใน 
๙๐ วัน ก่อนวันครบวาระการด ารง
ต าแหน่งหรือก่อนการลาออกจาก
ต าแห น่ งข อ งผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น 
แ ล้ ว แ ต่ ก รณี  ให้ ถื อ ว่ า อ งค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๖๕ 
วรรคหนึ่ ง เว้นแต่ โครงการหรือ
กิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
บรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ หรือ
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมต่อเนื่องที่กระท าเป็น
ปกติอยู่แล้ว หรือเป็น โครงการที่
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๒) มาตรา ๖๕ วรรคสาม 
การประกาศน โยบ ายหรือการ
ด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาตามหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
วิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
มิให้ถือว่า เป็นกรณีตาม มาตรา ๖๕ 
วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) เว้นแต่เป็น
การโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบาย
ที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สมัครหรือผู้ใด  
ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ 
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา 
สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด 
เพ่ื อ จู ง ใจ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง 
ล งคะแน น ให้ แ ก่ ต น เอ ง ห รื อ 
ผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๒๖ วรรคสี่ 
ในกรณี ที่ ศาลมีค า พิพากษาถึ ง 
ที่สุ ดให้ ลงโทษผู้ กระท าผิดตาม 
มาตรา ๖๕ (๒) ให้ศาลสั่งจ่ายเงิน
สินบนน าจับ ไม่ เกินกึ่ งหนึ่ งจาก
จ านวนเงินค่าปรับ แก่ผู้แจ้งความ
น าจับ 
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๔๙ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๑.๖ ผู้สมัครหรือผู้ใด  

ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการ 
จัด ให้ มีมหรสพหรือการรื่น เริ ง 
ต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัคร
อ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่
ผู้ สมั คร หรือการชั กชวนให้ ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๓) 

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง 
จ าคุ กตั้ งแต่  ๑ – ๑๐ ปี  หรื อปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู้นั้ น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 

๑.๗ 
 
 
 
 
 

ผู้สมัครหรือผู้ใด  
เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่
ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการ
ชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) 

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 

๑.๘ ผู้สมัครหรือผู้ใด  
หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือ
จูงใจให้ เข้าใจผิดในคะแนนนิยม
ของผู้สมัครใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
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๕๑ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๑.๑๓ ผู้ใด 

ปิ ดป ระกาศ ห รื อติ ด แผ่ น ป้ าย
เกี่ ย วกั บ ก ารห า เสี ย ง เลื อ กตั้ ง 
ไม่ เป็น ไปตามที่ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายก าหนด 
มาตรา ๗๑ 

มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ  
(ค่ า ป รั บ ให้ น า ส่ ง เป็ น ร า ย ได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ความผิดได้เกิดข้ึน) 

การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ก าหนดให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ ามในการหาเสียงเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๓  ก าห น ด
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้ง หมวด ๔ ข้อ ๑๗ ถึงข้อ ๒๑  

๑.๑๔ ผู้ใด 
น าสิ่ งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือ 
สิ่งอ่ืนใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายใน
ที่เลือกตั้ง 
มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๒๙ (๒) 
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 
 

เว้นแต่  เป็นการด าเนินการตาม
ค าสั่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเพื่อประโยชน์ในการอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
ระเบียบที่ กกต. ก าหนดในกรณีที่มี
สิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด 
ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่ เลือกตั้ ง 
อยู่ก่อนหรือในวันเลือกตั้งอันเป็น
การฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งท าลาย ปกปิด 
หรือน าออกไปไว้นอกท่ีเลือกตั้ง 

๒. ความผิดเกี่ยวกับผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 
๒.๑ ผู้ใด 

เรี ย ก  รั บ  ห รื อ ยอม จะรั บ เงิ น
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใด 
อันอาจค านวณเป็นเงินได้ส าหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือให้ตนสมัคร 
รับเลือกตั้ง 
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

๒.๒ ผู้ใด 
ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพ่ือให้ผู้นั้นหรือ
ผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 
มาตรา ๕๔ วรรคสอง 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
 

 

๕๐ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๑.๙ ผู้สมัคร 

จัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปยังที่ เลือกตั้ งหรือน ากลับจาก 
ที่ เลื อ กตั้ ง  ห รื อ จั ด ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ
เลื อ ก ตั้ ง ไป ห รื อ ก ลั บ เพ่ื อ ก าร 
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ เสี ย 
ค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสีย
ตามปกติ 
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

มาตรา ๖๗ วรรคสาม 
บทบัญญัติมาตรานี้มิ ให้ ใช้บังคับ 
แ ก่ ก ารที่ ห น่ ว ย งาน ขอ งรั ฐ จั ด 
ยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวก
แก ่ผู ้ม ีสิทธิ เลือกตั้ ง ทั้ งนี้  ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงาน
ของรัฐเพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  
ข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการ 
ก า ร เลื อ ก ต้ั ง ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด
ยานพาหนะฯ พ.ศ ๒๕๖๓ 
ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัด
ย า น พ า ห น ะ ต า ม ร ะ เบี ย บ นี้ 
กระท าการใดเพื่อจูงใจหรือควบคุม
ให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งไปลงคะแนน 
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๑.๑๐ ผู้ใด 
จัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
น าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง
หรือน ากลับจากที่ เลือกตั้ ง หรือ 
จัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับ
เพ่ื อ ก ารอ อก เสี ย งล งค ะแ น น 
โดยไม่ ต้ องเสี ยค่ า โดยสารหรือ
ค่ า จ้ า ง ซึ่ ง ต้ อ ง เสี ย ต า ม ป ก ติ  
เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ งไปลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
มาตรา ๖๗ วรรคสอง 

มาตรา ๑๓๐ 
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

๑.๑๑ ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย  
(คนต่างด้าว) 
เข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง 
หรือกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์
แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจ
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  
มาตรา ๖๘ 

มาตรา ๑๓๑  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 

เว้นแ ต่  การกระท านั้ น เป็นการ 
ช่วยราชการตามที่ ท างราชการ 
ร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพ
ตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น 

๑.๑๒ ผู้ใด 
ท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ ง 
นอกเวลาที่ก าหนด  
มาตรา ๗๐ 
 
 
 
 

มาตรา ๑๒๙ (๒) 
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

ห้ามหาเสียงนับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่ง
วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
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๕๑ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๑.๑๓ ผู้ใด 

ปิ ดป ระกาศ ห รื อติ ด แผ่ น ป้ าย
เกี่ ย วกั บ ก ารห า เสี ย ง เลื อ กตั้ ง 
ไม่ เป็น ไปตามที่ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายก าหนด 
มาตรา ๗๑ 

มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ  
(ค่ า ป รั บ ให้ น า ส่ ง เป็ น ร า ย ได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ความผิดได้เกิดข้ึน) 

การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ก าหนดให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ ามในการหาเสียงเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๓  ก าห น ด
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้ง หมวด ๔ ข้อ ๑๗ ถึงข้อ ๒๑  

๑.๑๔ ผู้ใด 
น าสิ่ งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือ 
สิ่งอ่ืนใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายใน
ที่เลือกตั้ง 
มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๒๙ (๒) 
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 
 

เว้นแต่  เป็นการด าเนินการตาม
ค าสั่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเพื่อประโยชน์ในการอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
ระเบียบที่ กกต. ก าหนดในกรณีที่มี
สิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด 
ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่ เลือกตั้ ง 
อยู่ก่อนหรือในวันเลือกตั้งอันเป็น
การฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งท าลาย ปกปิด 
หรือน าออกไปไว้นอกท่ีเลือกตั้ง 

๒. ความผิดเกี่ยวกับผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 
๒.๑ ผู้ใด 

เรี ย ก  รั บ  ห รื อ ยอม จะรั บ เงิ น
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใด 
อันอาจค านวณเป็นเงินได้ส าหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือให้ตนสมัคร 
รับเลือกตั้ง 
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

๒.๒ ผู้ใด 
ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพ่ือให้ผู้นั้นหรือ
ผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 
มาตรา ๕๔ วรรคสอง 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
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๕๓ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
(๖) ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธาน 
สภาท้ องถิ่ น  ผู้ ช่ วย เลขานุ การ 
ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาท้องถ่ินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง 
การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มี
ก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่ 
วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจ ากัด
สิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหาก
ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งก่อน
ยังเหลืออยู่ เท่าใดให้ก าหนดเวลา 
การจ ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

๓.๒ ผู้ใด 
ด า เนิ น ก าร ย้ า ย บุ ค ค ล เข้ าม า 
ในทะเบี ยนบ้ าน เพ่ือประโยชน์ 
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๑๒๕  
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือปรับไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

มาตรา ๔๘ วรรคสอง  
กรณีดังต่อไปน้ี ให้สันนิษฐานว่าเป็น 
การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 
  (๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป
ซ่ึงไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามา 
ในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าว 
มีสิทธิเลือกตั้งท่ีจะมีขึ้นภายใน ๒ ปี  
นับแต่วันท่ีย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 
  (๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านโดยบุคคลน้ันมิได้อยู่อาศัยจริง 
  (๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน  
มาตรา ๔๘ วรรคสาม  
ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่
หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการ หรือสถานท่ีอื่นใดท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 
ก าหนด  ท่ีย้ายเจ้าหน้าท่ี  นักศึกษา  
หรือพนักงานของตน  หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน 
ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ท่ี 
กกต.ก าหนด 

๕๒ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

๒.๓ ผู้ใด 
ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่า
ตน เป็ น ผู้ ข าดคุณ สมบั ติ ห รือมี
ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับ
เลือกตั้ง 
มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ 

มาตรา ๑๒๐  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ –๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
๒๐ ปี 

 

๓. ความผิดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๓.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใด 

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุ
ที่ ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งหรือ 
แจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุ 
อันสมควร 
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้ แทนราษฎร หรือสมาชิ ก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
หรื อสมั ครรับ เลื อกเป็ นสมาชิ ก
วุฒิสภา   
(๒) สมัครรับเลือกเป็นก านันและ
ผู้ ใหญ่ บ้ านตามกฎหมายว่ าด้ วย
ลักษณะปกครองท้องที่  
(๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง
ตามกฎ ห มายว่ าด้ วย ระ เบี ยบ
ข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
(๕) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย 
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ประธาน
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๕๓ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
(๖) ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธาน 
สภาท้ องถิ่ น  ผู้ ช่ วย เลขานุ การ 
ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง 
การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มี
ก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่ 
วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจ ากัด
สิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหาก
ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งก่อน
ยังเหลืออยู่ เท่าใดให้ก าหนดเวลา 
การจ ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

๓.๒ ผู้ใด 
ด า เนิ น ก าร ย้ า ย บุ ค ค ล เข้ าม า 
ในทะเบี ยน บ้ าน เพ่ือประโยชน์ 
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๑๒๕  
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือปรับไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

มาตรา ๔๘ วรรคสอง  
กรณีดังต่อไปน้ี ให้สันนิษฐานว่าเป็น 
การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 
  (๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป
ซ่ึงไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามา 
ในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าว 
มีสิทธิเลือกตั้งท่ีจะมีขึ้นภายใน ๒ ปี  
นับแต่วันท่ีย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 
  (๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านโดยบุคคลน้ันมิได้อยู่อาศัยจริง 
  (๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน  
มาตรา ๔๘ วรรคสาม  
ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่
หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการ หรือสถานท่ีอื่นใดท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 
ก าหนด  ท่ีย้ายเจ้าหน้าท่ี  นักศึกษา  
หรือพนักงานของตน  หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน 
ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ท่ี 
กกต.ก าหนด 
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๕๕ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๔.๖ ผู้ใด 

น าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มา
แสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนน
โดยผิ ด ไป จากความจริ ง  หรื อ
กระท าการใด อัน เป็ น เหตุ ให้ มี 
บัตรเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนจากความจริง 
มาตรา ๘๘ 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๑๖ 
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

๔.๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
น าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน
แล้วแสดงต่อผู้ อ่ืน  เพ่ื อให้ ผู้ อ่ื น
ทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
มาตรา ๘๙ 

มาตรา ๑๓๕ 
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๘ ผู้ใด 
กระท าก ารใด โดย ไม่ มี อ าน าจ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือมิให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  
หรือขัดขวางหรือหน่ วงเหนี่ ยว 
มิ ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง ไ ป  ณ  
ที่ เลื อ ก ตั้ ง ห รื อ มิ ให้ ไป ถึ ง  ณ  
ที่ดั งกล่าว ภายในก าหนดเวลา 
ที่จะออกเสียงลงคะแนนได ้
มาตรา ๙๐ 
 

มาตรา ๑๓๔ 
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

 

๔.๙ ผู้ใด 
จ่าย แจก หรือให้ เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ อ่ืนใดแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียง
ลงคะแนน  หรือกระท าการใด ๆ 
เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งไปออก
เสียงลงคะแนน  
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๑๓๖ 
จ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 
 
 
 

มาตรา ๙๑ วรรคสอง 
มีบ ัตรประจ าต ัวประชาชนของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคน
ขึ ้น ไป ไ ว ้ใน ค ว าม ค ร อ บ ค ร อ ง  
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่าง 
ว ัน ป ร ะ ก า ศ ให ้ม ีก า ร เล ือ ก ตั ้ง 
ถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ให้ถือว่า
ก ร ะ ท า ก า ร ต า ม ม า ต ร า  ๙ ๑  
วรรคหนึ่ง 

๕๔ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๔. ความผิดเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง การประกาศผลการเลือกตั้ง 

๔.๑ ผู้ใด 
รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือ
ออกเสียงลงคะแนน 
มาตรา ๘๔ 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระท าการอันเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

๔.๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับ
จากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
เพ่ือการออกเสียงลงคะแนน 
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

๔.๓ ผู้ใด 
น าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง 
มาตรา ๘๕ วรรคสอง 

มาตรา ๑๓๔ 
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

เว้นแต่ เป็นการกระท าตามหน้าที่
และอ านาจ 

๔.๔ ผู้ใด 
จงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ 
ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมาย 
ที่ลงคะแนน 
มาตรา ๘๖ 

มาตรา ๑๓๔ 
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

 

๔.๕ ผู้ใด 
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพ
บัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมาย
ลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง ในระหว่าง
การออกเสียงลงคะแนน 
มาตรา ๘๗ 

มาตรา ๑๓๕ 
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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๕๕ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๔.๖ ผู้ใด 

น าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มา
แสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนน
โดย ผิ ด ไป จากความจริ ง  หรื อ
กระท าการใด อัน เป็ น เหตุ ให้ มี 
บัตรเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนจากความจริง 
มาตรา ๘๘ 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๑๖ 
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

๔.๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
น าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน
แล้วแสดงต่อผู้ อ่ืน  เพ่ื อให้ ผู้ อ่ื น
ทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
มาตรา ๘๙ 

มาตรา ๑๓๕ 
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๘ ผู้ใด 
กระท าก ารใด โดย ไม่ มี อ าน าจ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือมิให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  
หรือขัดขวางหรือหน่ วงเหนี่ ยว 
มิ ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง ไ ป  ณ  
ที่ เลื อ ก ตั้ ง ห รื อ มิ ให้ ไป ถึ ง  ณ  
ที่ดั งกล่าว ภายในก าหนดเวลา 
ที่จะออกเสียงลงคะแนนได ้
มาตรา ๙๐ 
 

มาตรา ๑๓๔ 
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

 

๔.๙ ผู้ใด 
จ่าย แจก หรือให้ เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ อ่ืนใดแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียง
ลงคะแนน  หรือกระท าการใด ๆ 
เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งไปออก
เสียงลงคะแนน  
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๑๓๖ 
จ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 
 
 
 

มาตรา ๙๑ วรรคสอง 
มีบ ัตรประจ าต ัวประชาชนของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคน
ขึ ้น ไป ไ ว ้ใน ค ว าม ค ร อ บ ค ร อ ง  
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่าง 
ว ัน ป ร ะ ก า ศ ให ้ม ีก า ร เล ือ ก ตั ้ง 
ถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ให้ถือว่า
ก ร ะ ท า ก า ร ต า ม ม า ต ร า  ๙ ๑  
วรรคหนึ่ง 
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๕๗ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๔.๑๔ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

จงใจนับบั ตรเลื อกตั้ ง อ่ านบั ตร
เลือกตั้ ง นับคะแนนเลือกตั้ งหรือ 
รวมคะแนนเลื อกตั้ งให้ ผิ ดจาก 
ความ จริ ง  ห รื อ ก ระ ท าก ารใด 
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด เสียหายหรือ
ให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าการใด
แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้ได้ หรือท ารายงานการเลือกตั้ง
ผิดจากความจริง  
มาตรา ๑๐๑ 
 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่ ง เพิ ก ถอน สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ข อ ง 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

๔.๑๕ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง 
ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ใน การไป ใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ข อ ง
ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ช าห รื อ ลู ก จ้ า ง 
แล้วแต่กรณี  
มาตรา ๑๑๗ 
 

มาตรา ๑๑๗ 
จ าคุกไม่ เกิน ๒ หรือปรับไม่ เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

๔.๑๖ ผู้ใด 
จงใจกระท าด้ วยประการใด  ๆ 
ให้บั ตรเลือกตั้ งที่ ตนได้ รับมอบ 
จากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ช ารุดหรือเสียหาย  
มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง  
ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และมิให้ 
ถือว่าเป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ 
มาตรา ๑๒๑ วรรคสาม  
ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง จ าคุกตั้งแต่  
๑ – ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
– ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู้นั้ นมี
ก าหนด ๒๐ ปี 
 

 

๔.๑๗ ผู้ใด 
จงใจกระท าด้ วยประการใด  ๆ  
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย
ห รื อ ให้ เป็ น บั ต ร เสี ย อั น มิ ใช่ 
เป็นการกระท าตามมาตรา ๑๒๑ 
วรรคหนึ่ ง และเป็นการกระท า 

มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง  
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน 
๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ าท  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิของผู้นั้น มีก าหนด 
๑๐ ปี 
 

 

๕๖ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๔.๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เรี ย ก  รั บ  ห รื อ ยอม จะรั บ เงิ น
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใด
ส า ห รั บ ต น เ อ ง ห รื อ ผู้ อ่ื น 
เพ่ือลงคะแนนเลือก หรือลงคะแนน
ไม่ เลื อกผู้ ส มั ค ร ใดห รือ งด เว้ น 
ไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด    
มาตรา ๙๒ 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่ งกระท าความผิดตามมาตรา 
๑๒๖ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระท า
ก าร อั น เป็ น ก ารทุ จ ริ ต ใน ก าร
เลือกตั้ง  

มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม 
ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกมุ 
ผู้ นั้ น ไม่ ต้ องรับ โทษและไม่ ต้ อ ง 
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง 

๔.๑๑ ผู้ใด 
เปิด ท าลาย ท าให้เสียหายท าให้
เปลี่ยนสภาพ หรือท าให้ไร้ประโยชน์ 
ห รือน า ไป ซึ่ งหี บ บั ต ร เลื อกตั้ ง  
โด ย ไม่ มี อ าน าจ โด ยช อบ ด้ วย 
กฎหมาย ตั้ งแต่ เวลาที่ เปิ ดการ 
ออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิด
การออกเสียงลงคะแนน 
มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๑๓๓  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

มาตรา ๙๖ วรรคสอง 
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับ 
หีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้ง
ภายหลังจากการนับคะแนนแล้ว 
รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง เอกสาร 
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลอืกตัง้
ที่ คณ ะกรรมการประจ าห น่ วย
เลือกตั้งได้จัดท าขึ้นด้วยโดยอนุโลม 
เว้นแต่เป็นการกระท าตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

๔.๑๒ 
 
 
 
 

 

ผู้ใด 
จ ง ใจ ขั ด ข ว า งก า ร ข น ส ่ง ห ีบ 
บ ัตรเล ือกตั ้ง  หร ือกระท าด ้วย
ประการใด ๆ เพื ่อให้การขนส่ง
หีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า 
มาตรา ๑๓๓ 
 

มาตรา ๑๓๓  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 
 

 

๔.๑๓ ผู้ใด 
กระท าการใด ๆ เพ่ือให้บัตรเลือกตั้ง
ที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
มีจ านวนผิดจากความจริง 
มาตรา ๙๙ 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระท าการอันเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้ง 
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๕๗ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๔.๑๔ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

จงใจนับบั ตรเลื อกตั้ ง อ่ านบั ตร
เลือกตั้ ง นับคะแนนเลือกตั้ งหรือ 
รวมคะแนนเลื อกตั้ งให้ ผิ ดจาก 
ความ จริ ง  ห รื อ ก ระท าก ารใด 
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด เสียหายหรือ
ให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าการใด
แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้ได้ หรือท ารายงานการเลือกตั้ง
ผิดจากความจริง  
มาตรา ๑๐๑ 
 

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่ ง เพิ ก ถอน สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ข อ ง 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๑๖  
ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

๔.๑๕ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง 
ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ใน การไป ใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ข อ ง
ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ช าห รื อ ลู ก จ้ า ง 
แล้วแต่กรณี  
มาตรา ๑๑๗ 
 

มาตรา ๑๑๗ 
จ าคุกไม่ เกิน ๒ หรือปรับไม่ เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

๔.๑๖ ผู้ใด 
จงใจกระท าด้ วยประการใด  ๆ 
ให้บั ตรเลือกตั้ งที่ ตนได้ รับมอบ 
จากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ช ารุดหรือเสียหาย  
มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง  
ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และมิให้ 
ถือว่าเป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ 
มาตรา ๑๒๑ วรรคสาม  
ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง จ าคุกตั้งแต่  
๑ – ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
– ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู้นั้ นมี
ก าหนด ๒๐ ปี 
 

 

๔.๑๗ ผู้ใด 
จงใจกระท าด้ วยประการใด  ๆ  
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย
ห รื อ ให้ เป็ น บั ต ร เสี ย อั น มิ ใช่ 
เป็นการกระท าตามมาตรา ๑๒๑ 
วรรคหนึ่ ง และเป็นการกระท า 

มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง  
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน 
๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ าท  และให้ ศ าล 
สั่งเพิกถอนสิทธิของผู้นั้น มีก าหนด 
๑๐ ปี 
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๕๙ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
เพ่ือให้เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท า
การฝ่ าฝื น ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม 

 
 

๕.๔ หัวหน้าพรรคการเมือง 
กระท า ก่อ สนับสนุน หรือรู้ เห็ น 
เป็นใจให้ผู้ อ่ืนกระท าการอันเป็นเท็จ
เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใด
กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นการเพ่ือจะแกล้ง
ให้ ผู้ สมั ครนั้ นถู ก เพิ กถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพ่ื อไม่ ให้ มี การประกาศผล 
การเลื อกตั้ ง หรื อ เป็ นการแจ้ ง 
หรื อ ให้ ถ้ อยค า อั น เป็ น เท็ จต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
เพ่ือให้ เข้ าใจผิดว ่า ผู ้ส ม ัค รผู ้ใด
กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบ ัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ 

มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่  
ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการ
อันอาจเป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๙๒  เมื่ อคณ ะกรรมการ 
มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมือง
ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึด่ังต่อไปนี้  
ให้ ยื่ นศาลรั ฐธรรมนูญ  เพื่ อสั่ งยุ บ 
พรรคการเมืองนั้น 
 (๑) กระท าการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
อ านาจในการปกครองประเทศโดย
วิธี การซึ่ งมิ ได้ เป็ นไปตามวิถี ทาง         
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
   (๒) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๓)  กระท าการฝ่ าฝื นมาตรา ๒        
วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ 
   (๔)  มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมือง
ตามที่มีกฎหมายก าหนด 
    เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวน
แล้ ว มี หลั กฐานอั นควรเช่ื อได้ ว่ า 
พรรคการเมืองกระท าการ ตามวรรคหนึ่ง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคการเมือง 
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมืองนั้น 
 

๖. ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๖.๑ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ

ค ณ ะก รรม ก ารก า ร เลื อ ก ตั้ ง 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จั งห วั ด  ผู้ ต รวจการ เลื อกตั้ ง 
กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการ

มาตรา ๑๑๙   
จ าคุกตั้งแต่ ๓ – ๒๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง 
 

 

๕๘ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
โดยมี เจตนาเพ่ือให้การเลือกตั้ ง 
ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือกระท าด้ วยป ระการใด  ๆ  
แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้ได้ หรือท าหรือใช้บัตรปลอม
เพ่ือใช้ในการออกเสียงลงคะแนน 
มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง 

มาตรา ๑๒๑ วรรคสาม  
ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง จ าคุกตั้งแต่  ๑ 
– ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – 
๒๐๐ ,๐๐๐ บาท และให้ ศาลสั่ ง 
เพิ กถอนสิทธิ เลื อกตั้ งของผู้ นั้ น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 

๔.๑๘ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
เปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า ผู้มีสิทธิ
เลื อกตั้ งผู้ ใดมาลงคะแนนหรือ 
ยังไม่มาลงคะแนนเพ่ือเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร ในระหว่างเวลา
เปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึง
เวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน 
มาตรา ๑๒๒ 

มาตรา ๑๒๒  
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 

 

๕. ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นเท็จ 
๕.๑ ผู้ใด 

กระท าการอันเป็นเท็จ เพ่ือให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง  
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๔ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ า ท  แ ล ะ ให้ ศ า ล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ปี 

 

๕.๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ใด 
กระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นการเพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้น 
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งหรือสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพ่ือไม่ให้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง 

มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง  
จ าคุกตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

 

๕.๓ ผู้ใด  
กระท าการอั น เป็ น เท็ จ เพ่ื อ ให้ 
ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท า
ก า ร ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตาม
พระราชบั ญญั ติ นี้ เป็ นการแจ้ ง 
หรื อ ให้ ถ้ อยค า อั น เป็ น เท็ จต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ซึ่ง

มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม  
จ าคุกตั้งแต่ ๗ – ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๑๔๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 
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๕๙ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
เพ่ือให้เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท า
การฝ่ าฝื น ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม 

 
 

๕.๔ หัวหน้าพรรคการเมือง 
กระท า ก่อ สนับสนุน หรือรู้ เห็ น 
เป็นใจให้ผู้ อ่ืนกระท าการอันเป็นเท็จ
เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใด
กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นการเพ่ือจะแกล้ง
ให้ ผู้ สมั ครนั้ นถู ก เพิ กถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพ่ื อไม่ ให้ มี การประกาศผล 
การเลื อกตั้ ง หรื อ เป็ นการแจ้ ง 
หรื อ ให้ ถ้ อยค า อั น เป็ น เท็ จต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
เพ่ือให้ เข้ าใจผิดว ่า ผู ้ส ม ัค รผู ้ใด
กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบ ัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ 

มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่  
ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการ
อันอาจเป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๙๒  เมื่ อคณ ะกรรมการ 
มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมือง
ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึด่ังต่อไปนี้  
ให้ ยื่ นศาลรั ฐธรรมนูญ  เพื่ อสั่ งยุ บ 
พรรคการเมืองนั้น 
 (๑) กระท าการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
อ านาจในการปกครองประเทศโดย
วิธี การซึ่ งมิ ได้ เป็ นไปตามวิถี ทาง         
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
   (๒) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๓)  กระท าการฝ่ าฝื นมาตรา ๒        
วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ 
   (๔)  มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมือง
ตามที่มีกฎหมายก าหนด 
    เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวน
แล้ ว มี หลั กฐานอั นควรเช่ื อได้ ว่ า 
พรรคการเมืองกระท าการ ตามวรรคหนึ่ง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคการเมือง 
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมืองนั้น 
 

๖. ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๖.๑ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ

ค ณ ะก รรม ก ารก า ร เลื อ ก ต้ั ง 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จั งห วั ด  ผู้ ต รวจการ เลื อกตั้ ง 
กรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการ

มาตรา ๑๑๙   
จ าคุกตั้งแต่ ๓ – ๒๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง 
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๖๑ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๗.๓ ผู้สมัคร 

ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ 
มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง  

มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี และปรับตั้งแต่ 
๒๐ ,๐๐๐–๑๐๐ ,๐๐๐ บาท และ 
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

 

๘. ความผิดฐานอ่ืน ๆ 
๘.๑ ผู้ใด 

ขาย  จ าห น่ าย  จ่ ายแจก  ห รื อ 
จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง  
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ของวันก่อนวัน เลือกตั้ งหนึ่ งวัน 
จ น ถึ ง เว ล า  ๑ ๘ .๐ ๐  น าฬิ ก า  
ของวันเลือกตั้ง  
มาตรา ๑๒๓  

มาตรา ๑๒๓  
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน  หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

 

๘.๒ ผู้ใด 
เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนัน
ข ัน ต ่อ ใด  ๆ  เ กี ่ย ว ก ับ ผ ล ข อ ง 
การเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๒๔ 

มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง  
จ าคุกตั้ งแต่  ๑ - ๕ ปี  หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่น 
มีก าหนด ๑๐ ปี และเพิกถอนสิทธิ
ส มั ค ร รั บ เลื อ ก ตั้ ง ข อ ง ผู้ จั ด 
ให้มีการเล่น 
มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง  
ถ้าการกระท าผิดเป็นการกระท า
ของผู้สมัคร จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี 
ห รื อ ป รั บ ตั้ ง แ ต่  ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ –
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น 

 

        

๖๐ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
จงใจไม่ ปฏิ บั ติ ตามหน้ าที่ ห รื อ 
กระท าการอันมิ ชอบด้ วยหน้ าที่ 
เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 
หรือกระท าการหรือละเว้นกระท า
การโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่  
มาตรา ๑๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ 
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 
มาตรา ๖๙ 

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู้ นั้ น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
 

 

๗. ความผิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
๗.๑ ผู้สมัคร 

ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 
มาตรา ๖๐ วรรคสาม 

มาตรา ๑๒๗  
จ าคุกตั้งแต่  ๑ – ๕ ปี  หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐–๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของ
จ าน วน เงิ น ที่ เกิ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ที่
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดประกาศก าหนด แล้วแต่
จ านวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

 

๗.๒ 
 

ผู้สมัคร 
ไม่ ยื่ นบั ญชี รายรับและรายจ่ าย 
ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลา 
ที่ ก าหนด  หรื อจงใจยื่ น เอกสาร 
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามความจริง  
มาตรา ๑๒๘  

มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง 
ภายใน ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง
ผู้สมัครต้องยื่ นบัญ ชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้ งพร้อมทั้ ง
หลั กฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ถู กต้ อ ง
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ค ว า ม จ ริ ง ต่ อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ า
จังหวัด 
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๖๑ 

ล าดับที่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ หมายเหตุ 
๗.๓ ผู้สมัคร 

ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ 
มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง  

มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี และปรับตั้งแต่ 
๒๐ ,๐๐๐–๑๐๐ ,๐๐๐ บาท และ 
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

 

๘. ความผิดฐานอ่ืน ๆ 
๘.๑ ผู้ใด 

ขาย  จ าห น่ าย  จ่ ายแจก  ห รื อ 
จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง  
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ของวันก่อนวัน เลือกตั้ งหนึ่ งวัน 
จ น ถึ ง เว ล า  ๑ ๘ .๐ ๐  น าฬิ ก า  
ของวันเลือกตั้ง  
มาตรา ๑๒๓  

มาตรา ๑๒๓  
จ าคุกไม่ เกิน ๖ เดือน  หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

 

๘.๒ ผู้ใด 
เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนัน
ข ัน ต ่อ ใด  ๆ  เกี ่ย ว ก ับ ผ ล ข อ ง 
การเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๒๔ 

มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง  
จ าคุกตั้ งแต่  ๑ - ๕ ปี  หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่น 
มีก าหนด ๑๐ ปี และเพิกถอนสิทธิ
ส มั ค ร รั บ เลื อ ก ตั้ ง ข อ ง ผู้ จั ด 
ให้มีการเล่น 
มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง  
ถ้าการกระท าผิดเป็นการกระท า
ของผู้สมัคร จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี 
ห รื อ ป รั บ ตั้ ง แ ต่  ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ –
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น 
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๖๓ 
 

 

๖๒ 
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๖๕ 
 

 

 

๖๔ 
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๖๕ 
 

 

 

๖๔ 
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๖๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

“ผู้ร้อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่กล่ำวหำว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุ ให้กำรเลือกตั้ ง  
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย  

“ผู้ถูกร้อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้ง  
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้สมัคร
และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือพรรคกำรเมือง
ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำดังกล่ำว 

“ค ำร้อง” หมำยควำมว่ำ ค ำกล่ำวหำว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิ บัติ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้ง  
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย และให้หมำยควำมรวมถึง 
ค ำร้องคัดค้ำนหรือค ำคัดค้ำนด้วย 

“เหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ” หมำยควำมว่ำ กำรได้รับทรำบข้อมูลหรือหลักฐำน
พอสมควรจำกกำรแจ้งเบำะแส หรือประกำรอ่ืนใด รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้ำ ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไป  
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

“กำรตรวจมูลกรณี” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำพยำนหลักฐำนหรือข้อมูลในเบื้องต้น 
เพียงที่จะทรำบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำ  
อันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
และมีพยำนหลักฐำนหรือข้อมูลเพียงพอที่จะด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปหรือไม่ 

“กำรสืบสวน” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำข้อเท็จจริงซึ่งผู้มีหน้ำที่กระท ำกำรได้ปฏิบัติไปตำมหน้ำที่ 
และอ ำนำจ เพ่ือป้องกัน ปรำบปรำม และเพ่ือที่จะทรำบรำยละเอียดว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

“กำรสอบสวน” หมำยควำมว่ำ กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนและกำรด ำเนินกำรทั้งหลำยอ่ืน 
ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำซึ่งพนักงำนสอบสวนได้ท ำไปเกี่ยวกับควำมผิด 
ที่กล่ำวหำ เพ่ือที่จะทรำบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ควำมผิดและเพ่ือจะเอำตัวผู้กระท ำผิดมำฟ้องลงโทษ 

“กำรไต่สวน” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำ รวบรวม และกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดซึ่งผู้มีหน้ำที่กระท ำ
กำรได้ปฏิบัติไปตำมหน้ำที่และอ ำนำจเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน 

“ค ำวินิจฉัย” หมำยควำมว่ำ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรในกำรวินิจฉัยชี้ขำดส ำนวน
กำรสืบสวนหรือไต่สวนตำมระเบียบนี้ 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอน ไฟฟ้ำ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำ
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ำยกัน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงแสง หรือวิธีกำรทำงแม่เหล็ก 
หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่นว่ำนั้น 

“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
“คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน 

กำรสืบสวน กำรไต่สวน กำรรับฟังค ำชี้แจง หรือพยำนหลักฐำนแทนคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

๖๖ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยชี้ขำด 

พ.ศ. ๒๕๖๑  
----------------------------- 

โดยที่เป็นกำรสมควรมีระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน  
และกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยชี้ขำด เป็นไปตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒๔ มำตรำ ๒๒๕ และมำตรำ ๒๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๕ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๒๘  
มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๓ มำตรำ ๔๔ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ 
และมำตรำ ๕๙ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ .ศ. ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๒๐ มำตรำ ๕๘ มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๒ มำตรำ ๖๓ และมำตรำ ๖๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๕๔  มำตรำ ๑๓๒ มำตรำ ๑๓๓  
มำตรำ ๑๓๔ มำตรำ ๑๓๗ มำตรำ ๑๓๘ และมำตรำ ๑๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๑๐๖ มำตรำ ๑๐๗ มำตรำ ๑๐๘ และมำตรำ ๑๑๓  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๖๒ ประกอบมติ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งในกำรประชุมครั้งที่  ๗๙/๒๕๖๑ (๔๓) เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน  
และกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวนสอบสวนและ 

กำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง  และให้หมำยควำมรวมถึงประธำน

กรรมกำรกำรเลือกตั้งด้วย 
“กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง” หมำยควำมว่ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กฎหมำยว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ กฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
กฎหมำยว่ำด้วยพรรคกำรเมือง กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
และให้หมำยควำมรวมถึงกฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติด้วย 

“เลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น และให้หมำยควำมรวมถึงกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำและกำรออกเสียงประชำมติ แล้วแต่กรณี 

“วันเลือกตั ้ง” หมำยควำมว่ำ วันที ่ก ำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง วันออกเสียงประชำมติ  
และให้หมำยควำมรวมถึงวันที่ประกำศก ำหนดให้เป็นวันเลือกสมำชิกวุฒิสภำในแต่ละระดับ แล้วแต่กรณี 

                                                           
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗ ก/หน้ำ ๕๑/๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒ 
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๖๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

“ผู้ร้อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่กล่ำวหำว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุ ให้กำรเลือกตั้ ง  
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย  

“ผู้ถูกร้อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้ง  
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้สมัคร
และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือพรรคกำรเมือง
ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำดังกล่ำว 

“ค ำร้อง” หมำยควำมว่ำ ค ำกล่ำวหำว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิ บัติ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้ง  
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย และให้หมำยควำมรวมถึง 
ค ำร้องคัดค้ำนหรือค ำคัดค้ำนด้วย 

“เหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ” หมำยควำมว่ำ กำรได้รับทรำบข้อมูลหรือหลักฐำน
พอสมควรจำกกำรแจ้งเบำะแส หรือประกำรอ่ืนใด รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้ำ ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไป  
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

“กำรตรวจมูลกรณี” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำพยำนหลักฐำนหรือข้อมูลในเบื้องต้น 
เพียงที่จะทรำบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำ  
อันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
และมีพยำนหลักฐำนหรือข้อมูลเพียงพอที่จะด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปหรือไม่ 

“กำรสืบสวน” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำข้อเท็จจริงซึ่งผู้มีหน้ำที่กระท ำกำรได้ปฏิบัติไปตำมหน้ำที่ 
และอ ำนำจ เพ่ือป้องกัน ปรำบปรำม และเพ่ือที่จะทรำบรำยละเอียดว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

“กำรสอบสวน” หมำยควำมว่ำ กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนและกำรด ำเนินกำรทั้งหลำยอ่ืน 
ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำซึ่งพนักงำนสอบสวนได้ท ำไปเกี่ยวกับควำมผิด 
ที่กล่ำวหำ เพ่ือที่จะทรำบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ควำมผิดและเพ่ือจะเอำตัวผู้กระท ำผิดมำฟ้องลงโทษ 

“กำรไต่สวน” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำ รวบรวม และกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดซึ่งผู้มีหน้ำที่กระท ำ
กำรได้ปฏิบัติไปตำมหน้ำที่และอ ำนำจเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน 

“ค ำวินิจฉัย” หมำยควำมว่ำ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรในกำรวินิจฉัยชี้ขำดส ำนวน
กำรสืบสวนหรือไต่สวนตำมระเบียบนี้ 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอน ไฟฟ้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ำยกัน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงแสง หรือวิธีกำรทำงแม่เหล็ก 
หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่นว่ำนั้น 

“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
“คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน 

กำรสืบสวน กำรไต่สวน กำรรับฟังค ำชี้แจง หรือพยำนหลักฐำนแทนคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
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๖๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
ข้อ ๗ เจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่อง และรวบรวมข้อมูลหรือรำยละเอียด อันเกี่ยวกับบุคคล เครือข่ำย ภูมิประเทศ  

ควำมเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบุคคล พรรคกำรเมือง รวมทั้งข้อพิรุธ อันควรสงสัยใดๆ โดยท ำเป็นบันทึก
รำยละเอียดเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือประโยชน์ในทำงท่ีจะน ำมำใช้ในกำรระงับ ยับยั้ง ป้องกันและขจัดกำรกระท ำ
หรือกำรงดเว้นกำรกระท ำใดอันจะก่อให้เกิดควำมไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็น
ช่วงเวลำในระหว่ำงประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือก หรือประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง
หรือไม่ก็ตำม 

(๒) แสวงหำและรวบรวมพยำนหลักฐำนทุกชนิดเท่ำที่จะท ำได้ เพ่ือที่จะทรำบข้อเท็จจริงและ
พฤติกำรณ์ เกี่ยวกับกำรกระท ำใด อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ ง  
และพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมำย 

(๓) สืบสวน สอบสวน ไต่สวน  ด ำเนินคดี  รวมทั้งหน้ำที่และอ ำนำจอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๔) เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำและให้มีอ ำนำจเช่นเดียวกับพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

(๕) กรณีที่ต้องมีกำรค้น จับ คุมขัง เจ้ำพนักงำนอำจด ำเนินกำรร่วมกับเจ้ำพนักงำนต ำรวจ
หรือพนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนอ่ืน หรือแจ้งให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจหรือพนักงำนสอบสวนหรือ  
เจ้ำพนักงำนอ่ืนด ำเนินกำรก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำน 
----------------------------- 

 
ข้อ  ๘ เมื่อคณะกรรมกำรมีมติแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นเจ้ำพนักงำนตำมข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แล้ว  

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนต่อส ำนักงำนตำมแบบท้ำยระเบียบ พร้อมทั้งส่งหลักฐำน
ประกอบกำรยื่นค ำขอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
(๒) ภำพถ่ำยหน้ำตรงสวมเครื่องแบบ ขนำด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จ ำนวน ๒ ภำพ 
ข้อ  ๙ เมื่อส ำนักงำนได้รับค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนและได้ตรวจสอบเอกสำรแล้ว  

ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนให้แก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ตำมแบบ              
ท้ำยระเบียบนี้ 

ให้ส ำนักงำนจัดท ำส ำเนำคู่ฉบับบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนไว้ฉบับหนึ่งเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
ข้อ ๑๐ บัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนให้ใช้ได้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๔ ปี นับแต่วันออกบัตร  

เมื่อบัตรสิ้นอำยุและมีควำมประสงค์จะขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนเพ่ือใช้แทนบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำน 
ฉบับเดิม ให้เจ้ำพนักงำนแจ้งขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนฉบับใหม ่

  กำรแต่งตั้ งเจ้ำหน้ำที่ ของหน่วยงำนอ่ืนของรั ฐเป็นเจ้ำพนักงำนตำมระเบียบนี้ ให้ ใช้              
บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งประกอบค ำสั่งแต่งตั้งแทนบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนก็ได้  

๖๘ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

“คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย” หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือ 
ข้อโต้แย้งซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร 

“เอกอัครรำชทูต” หมำยควำมรวมถึงผู้อ ำนวยกำรใหญส่ ำนักงำนกำรค้ำและเศรษฐกิจไทยด้วย 
“ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดที่จัดให้มีกำรเลือกตั้ง 
“เจ้ำพนักงำน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งให้มีอ ำนำจในกำรสืบสวน

สอบสวน ไต่สวน หรือด ำเนินคดี ตำมมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“พนักงำน”หมำยควำมว่ำ พนักงำนของส ำนักงำน และให้หมำยควำมรวมถึงข้ำรำชกำร พนักงำน 
หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมำช่วยปฏิบัติงำนในส ำนักงำน 

“ผู้สมัคร” หมำยควำมว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และให้หมำยควำมรวมถึงผู้สมัครรับเลือกสมำชิกวุฒิสภำด้วย 

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
“สถำนเอกอัครรำชทูต” หมำยควำมรวมถึงส ำนักงำนกำรค้ำและเศรษฐกิจไทยด้วย 
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
“จังหวัด” หมำยควำมรวมถึงกรุงเทพมหำนครด้วย 
ข้อ ๕ ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้  
กรณีมีเหตุจ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจก ำหนดยกเว้น ผ่อนผันย่นหรือขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติ 

ตำมควำมในระเบียบนี้ก็ได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

----------------------------- 
ส่วนที่ ๑ 

เจ้ำพนักงำน 
--------------------------------- 

 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งเลขำธิกำรหรือพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกฎหมำย  

กำรสืบสวน กำรสอบสวน กำรไต่สวน หรือกำรด ำเนินคดี และผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรท้ำยระเบียบนี้ หรือ
หลักสูตรอื่นที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดเป็นเจ้ำพนักงำน 

ในกรณีมีควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรจะแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐให้เป็น  
เจ้ำพนักงำนตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะกำลหรือเฉพำะเรื่องตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดก็ได้ 

กำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองซึ่งอย่ำงน้อยต้องก ำหนดระยะเวลำ 
ในกำรด ำเนินกำร และให้ก ำหนดขอบเขตแห่งหน้ำที่และอ ำนำจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจนด้วย 

เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  
ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งลงนำมแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำพนักงำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ 
ที่ได้รับมอบหมำยต่อไป 
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๖๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
ข้อ ๗ เจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่อง และรวบรวมข้อมูลหรือรำยละเอียด อันเกี่ยวกับบุคคล เครือข่ำย ภูมิประเทศ  

ควำมเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบุคคล พรรคกำรเมือง รวมทั้งข้อพิรุธ อันควรสงสัยใดๆ โดยท ำเป็นบันทึก
รำยละเอียดเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือประโยชน์ในทำงท่ีจะน ำมำใช้ในกำรระงับ ยับยั้ง ป้องกันและขจัดกำรกระท ำ
หรือกำรงดเว้นกำรกระท ำใดอันจะก่อให้เกิดควำมไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็น
ช่วงเวลำในระหว่ำงประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือก หรือประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง
หรือไม่ก็ตำม 

(๒) แสวงหำและรวบรวมพยำนหลักฐำนทุกชนิดเท่ำที่จะท ำได้ เพ่ือที่จะทรำบข้อเท็จจริงและ
พฤติกำรณ์ เกี่ยวกับกำรกระท ำใด อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ ง  
และพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมำย 

(๓) สืบสวน สอบสวน ไต่สวน  ด ำเนินคดี  รวมทั้งหน้ำที่และอ ำนำจอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๔) เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำและให้มีอ ำนำจเช่นเดียวกับพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

(๕) กรณีที่ต้องมีกำรค้น จับ คุมขัง เจ้ำพนักงำนอำจด ำเนินกำรร่วมกับเจ้ำพนักงำนต ำรวจ
หรือพนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนอ่ืน หรือแจ้งให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจหรือพนักงำนสอบสวนหรือ  
เจ้ำพนักงำนอ่ืนด ำเนินกำรก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำน 
----------------------------- 

 
ข้อ  ๘ เมื่อคณะกรรมกำรมีมติแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นเจ้ำพนักงำนตำมข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แล้ว  

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนต่อส ำนักงำนตำมแบบท้ำยระเบียบ พร้อมทั้งส่งหลักฐำน
ประกอบกำรยื่นค ำขอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
(๒) ภำพถ่ำยหน้ำตรงสวมเครื่องแบบ ขนำด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จ ำนวน ๒ ภำพ 
ข้อ  ๙ เมื่อส ำนักงำนได้รับค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนและได้ตรวจสอบเอกสำรแล้ว  

ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนให้แก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ตำมแบบ              
ท้ำยระเบียบนี้ 

ให้ส ำนักงำนจัดท ำส ำเนำคู่ฉบับบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนไว้ฉบับหนึ่งเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
ข้อ ๑๐ บัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนให้ใช้ได้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๔ ปี นับแต่วันออกบัตร  

เมื่อบัตรสิ้นอำยุและมีควำมประสงค์จะขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนเพ่ือใช้แทนบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำน 
ฉบับเดิม ให้เจ้ำพนักงำนแจ้งขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนฉบับใหม ่

  กำรแต่งตั้ งเจ้ำหน้ำที่ ของหน่วยงำนอ่ืนของรั ฐเป็นเจ้ำพนักงำนตำมระเบียบนี้ ให้ ใช้              
บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งประกอบค ำสั่งแต่งตั้งแทนบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนก็ได้  
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๗๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

กรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคนใดมีควำมเห็นแย้ง ให้ท ำควำมเห็นแย้งในรำยงำนกำรสืบสวน
หรือรำยงำนกำรไต่สวนด้วย 

ข้อ  ๑๖ ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง  

แล้วแต่กรณ ี
(๒) ในกรณีที่กำรสืบสวนหรือไต่สวน มีควำมจ ำเป็นต้องเปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน

เลือกตั้งแล้วเสร็จ ให้เสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อขอให้มีกำรเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๓) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ำ ถ้อยค ำของบุคคลใดอำจเป็นประโยชน์ในกำรสืบสวนหรือไต่สวน  

ให้เรียกบุคคลนั้นมำเป็นพยำน หรือกรณีบุคคลใดได้ครอบครองเอกสำร สิ่งของ ข้อมูลซึ่งอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำน 
ในกำรสืบสวนหรือไต่สวน ให้บุคคลดังกล่ำวส่งเอกสำร สิ่งของ ข้อมูลให้แก่คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน  
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนด 

(๔) เพ่ือประโยชน์ในกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนในกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีมีเหตุต้องตรวจค้นให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำโดยให้ขอควำมร่วมมือ  
กับเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจหรือเจ้ำพนักงำนอ่ืนที่มีอ ำนำจในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมกฎหมำย 

(๕) เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมกำรมอบหมำยในกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีจ ำเป็น คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนอำจมอบหมำยให้กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน  

ไม่น้อยกว่ำสองคนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่เห็นสมควร เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหน้ำท่ี
และอ ำนำจก็ได้ 

ข้อ ๑๗ คณะกรรมกำร กรรมกำร มีอ ำนำจในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัด  
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 

ให้เลขำธิกำร ผู้อ ำนวยกำร มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบ เร่งรัด และให้ข้อแนะน ำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด้วย 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
หน้ำที่และอ ำนำจในกำรสืบสวนหรือไต่สวน 

และกำรรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
----------------------------- 

 
ข้อ  ๑๘ เมื่อมีกำรยื่นค ำร้อง หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำร            

หรือกรรมกำรว่ำ มีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและ 
พรรคกำรเมืองหรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมำยให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๙ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำย           
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี้หำกมีกรณีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุขัดข้องอำจร้องขอต่อคณะกรรมกำรให้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๒๔ และมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗๐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่บัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนช ำรุด สูญหำย หรือถูกท ำลำย ด้วยประกำรใดๆ  
ให้รีบรำยงำนต่อเลขำธิกำร เพ่ือขอออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนฉบับใหม่ โดยให้ยื่นค ำขอพร้อมทั้งส่งหลักฐำน 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ ในกรณีเจ้ำพนักงำนผู้ถือบัตรประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรประจ ำตัว เจ้ำพนักงำน 
เนื่องจำกเปลี่ยนต ำแหน่ง หรือเลื่อนระดับ เปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ให้ยื่นค ำขอพร้อมทั้งส่งเอกสำร
หลักฐำนที่เก่ียวข้องต่อส ำนักงำนเพื่อออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนฉบับใหม ่

 
ส่วนที่ ๓ 

       คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
----------------------------- 

 
ข้อ ๑๓ คณะกรรมกำรเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน โดยแต่งตั้ง           

จำกเจ้ำพนักงำนตำมข้อ ๖ 
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน             

และกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนอีกไม่น้อยกว่ำสองคน 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ให้ค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญ ควำมเหมำะสม  

ระดับต ำแหน่งของบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งและลักษณะแห่งส ำนวน 
ในกรณีมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐเป็นคณะกรรมกำร

สืบสวน และไต่สวนทั้งคณะหรือบำงส่วน เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะกำลหรือเฉพำะเรื่อง ให้พิจำรณำแต่งตั้งจำก  
บุคคลที่เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงกฎหมำย กำรสืบสวน กำรสอบสวน กำรไต่สวน กำรด ำเนินคดี 
กำรเงิน กำรบัญชี หรือควำมรู้ควำมสำมำรถอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 

ข้อ ๑๔ ประธำนกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน หรือกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนพ้นจำกหน้ำที่ เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) คณะกรรมกำรสั่งให้พ้นจำกหน้ำที่  
(๔) คณะกรรมกำรได้วินิจฉัยชี้ขำดส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว 

  ในกรณีที่คณะกรรมกำรแจ้งให้พนักงำนอัยกำรที่มีเขตอ ำนำจ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินคดีอำญำ 
ตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  
และพนักงำนอัยกำรสั่งให้ไต่สวนเพ่ิมเติมในคดีอำญำดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคงปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อไปจนกว่ำพนักงำนอัยกำรจะพิจำรณำสั่งคดีเสร็จสิ้น 

  ข้อ ๑๕ ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ต้องมีประธำนกรรมกำรสืบสวน  
และไต่สวน และกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธำน
กรรมกำรสืบสวนและไต่สวนเป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนไม่มำประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรสืบสวนและไต่สวนที่มำประชุมเลือกกันเองคนหนึ่งท ำหน้ำที่
เป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรลงมติของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรสืบสวนและ 
ไต่สวนทุกคนที่มำประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ กรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
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๗๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

กรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคนใดมีควำมเห็นแย้ง ให้ท ำควำมเห็นแย้งในรำยงำนกำรสืบสวน
หรือรำยงำนกำรไต่สวนด้วย 

ข้อ  ๑๖ ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง  

แล้วแต่กรณ ี
(๒) ในกรณีที่กำรสืบสวนหรือไต่สวน มีควำมจ ำเป็นต้องเปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน

เลือกตั้งแล้วเสร็จ ให้เสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อขอให้มีกำรเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๓) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ำ ถ้อยค ำของบุคคลใดอำจเป็นประโยชน์ในกำรสืบสวนหรือไต่สวน  

ให้เรียกบุคคลนั้นมำเป็นพยำน หรือกรณีบุคคลใดได้ครอบครองเอกสำร สิ่งของ ข้อมูลซึ่งอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำน 
ในกำรสืบสวนหรือไต่สวน ให้บุคคลดังกล่ำวส่งเอกสำร สิ่งของ ข้อมูลให้แก่คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน  
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนด 

(๔) เพ่ือประโยชน์ในกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนในกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีมีเหตุต้องตรวจค้นให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำโดยให้ขอควำมร่วมมือ  
กับเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจหรือเจ้ำพนักงำนอ่ืนที่มีอ ำนำจในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมกฎหมำย 

(๕) เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมกำรมอบหมำยในกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีจ ำเป็น คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนอำจมอบหมำยให้กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน  

ไม่น้อยกว่ำสองคนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่เห็นสมควร เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหน้ำท่ี
และอ ำนำจก็ได้ 

ข้อ ๑๗ คณะกรรมกำร กรรมกำร มีอ ำนำจในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัด  
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 

ให้เลขำธิกำร ผู้อ ำนวยกำร มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบ เร่งรัด และให้ข้อแนะน ำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด้วย 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
หน้ำที่และอ ำนำจในกำรสืบสวนหรือไต่สวน 

และกำรรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
----------------------------- 

 
ข้อ  ๑๘ เมื่อมีกำรยื่นค ำร้อง หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำร            

หรือกรรมกำรว่ำ มีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและ 
พรรคกำรเมืองหรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมำยให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๙ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำย           
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี้หำกมีกรณีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุขัดข้องอำจร้องขอต่อคณะกรรมกำรให้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๒๔ และมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๗๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

         (๓)๓ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร 
มีสิทธิยื่นค ำร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(๔) ค ำร้องเก่ียวกับกำรออกเสียงประชำมติ ได้แก่ ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น 
ข้อ ๒๔ ค ำร้องให้ยื่นได้ ดังนี้ 
(๑) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ให้ยื่นค ำร้องได้ตั้งแต่วันที่ประกำศ

ก ำหนดวันเลือกตั้งจนถึงสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งเว้นแต่ 
      (ก ) ค ำร้อ งเกี่ ยวกับค่ ำ ใช้ จ่ ำย ในกำรเลื อกตั้ ง  ให้ ยื่ น ได้ ตั้ งแต่ วัน เลื อกตั้ งจนถึ ง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง 

 (ข) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่ำงเวลำที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  
หรือในกรณีค ำร้องเก่ียวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้งให้ยื่นก่อนประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

(๒) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำให้ยื่นค ำร้องภำยในสำมวันนับแต่วันเลือก 
ในระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 
  (๓)๔ ค ำร้องเก่ียวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ยื่นค ำร้องได้ตั้งแต่ 
วันที่ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งจนถึงสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ 
        (ก) ค ำร้องเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อย                 
แปดสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
        (ข) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่ำงเวลำที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
หรือในกรณีค ำร้องเก่ียวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง  
  (๔) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรออกเสียงประชำมติให้ยื่นภำยในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่กำรลงคะแนน  
ออกเสียงสิ้นสุดลง 

ข้อ ๒๕ ผู้ร้องต้องยื่นค ำร้องด้วยตนเองที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
ที่จัดให้มีกำรเลือกตั้งนั้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นอำจยื่นที่ส ำนักงำนก็ได้  ผู้ร้องอำจมอบอ ำนำจให้ผู้อื่น
น ำไปยื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอ ำนำจพร้อมทั้งระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรยื่นค ำร้องแทน และ
ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตัวอย่ำงอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน
ของผู้ร้องและผู้รับมอบอ ำนำจด้วย 

ค ำร้องตำมข้อ ๒๔ (๑) (ข) และ (๓) (ข) ให้ยื่นต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง หรือคณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ด ำเนินกำรนับคะแนน 
หรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง
จัดส่งค ำร้องต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดโดยเร็ว๕ 

ในกรณีมีกำรยื่นค ำร้องต่อกรรมกำรโดยตรง กรรมกำรอำจส่งเรื่องให้เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร
ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ 

ให้พนักงำนออกใบรับค ำร้องให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐำน 

                                                           
๓ ข้อ ๒๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔ ข้อ ๒๔ (๓) แก้ไขเพิม่เติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕ ข้อ ๒๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗๒ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๐ ให้ส ำนักงำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด รวบรวมข้อมูล
ข่ำวสำรหรือรำยละเอียดของบุคคล เครือข่ำย ภูมิประเทศ และอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง หรืออำจ
มีผลต่อกำรเลือกตั้ง และจัดท ำเป็นระบบฐำนข้อมูลไว้ที่ส ำนักงำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นช่วงเวลำในระหว่ำงประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือกหรือ
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งหรือไม่ก็ตำม 

ข่ำว ข้อมูล หรือเบำะแสที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หำกเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร 
แล้วแต่กรณี เห็นว่ำไม่มีมูลที่จะกล่ำวหำว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ  
กำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ก็ให้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งต่อไปได๒้ 

ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่ำวสำรในระบบฐำนข้อมูลตำมข้อ ๒๐ สำมำรถใช้ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่ง          
ของกำรสืบสวน กำรไต่สวน หรือกำรวินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำรได้ 

 
หมวด ๒ 

ค ำร้อง เหตุอันควรสงสัย หรือควำมปรำกฏ  
----------------------------- 

ส่วนที่ ๑ 
ค ำร้อง 

--------------------------------- 
 

ข้อ  ๒๒ ค ำร้องต้องท ำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค ำสุภำพและมีรำยกำร ดังนี้ 
(๑) วัน เดือน ปี ที่ท ำค ำร้อง 
(๒) ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะของผู้ร้องหำกมีหลำยคนอำจจัดท ำเป็นบัญชีแนบท้ำยค ำร้องก็ได้ 
(๓) ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะของผู้ถูกร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดท ำเป็นบัญชีแนบท้ำยค ำร้องก็ได้ 
(๔) ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่ำวหำและพฤติกำรณ์อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่ที่เกิดกำรกระท ำ 
รวมทั้งบุคคลและหลักฐำนต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 

(๕) ลำยมือชื่อผู้ร้อง 
ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิยื่นค ำร้อง  
(๑) กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคกำรเมือง

ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นค ำร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่ 
พรรคกำรเมืองส่งสมำชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(๒) กำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ ได้แก่ ผู้สมัครในระดับอ ำเภอ ผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด หรือ 
ผู้มีสิทธิเลือกในระดับประเทศ มีสิทธิยื่นค ำร้องในระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 

 

                                                           
 
๒ ข้อ ๒๐ วรรคสอง เพิม่เติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำดว้ยกำรสืบสวน กำรไตส่วน และกำรวนิิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๗๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

         (๓)๓ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร 
มีสิทธิยื่นค ำร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(๔) ค ำร้องเก่ียวกับกำรออกเสียงประชำมติ ได้แก่ ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น 
ข้อ ๒๔ ค ำร้องให้ยื่นได้ ดังนี้ 
(๑) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ให้ยื่นค ำร้องได้ตั้งแต่วันที่ประกำศ

ก ำหนดวันเลือกตั้งจนถึงสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งเว้นแต่ 
      (ก ) ค ำร้อ งเกี่ ยวกับค่ ำ ใช้ จ่ ำย ในกำรเลื อกตั้ ง  ให้ ยื่ น ได้ ตั้ งแต่ วัน เลื อกตั้ งจนถึ ง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง 

 (ข) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่ำงเวลำที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  
หรือในกรณีค ำร้องเก่ียวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้งให้ยื่นก่อนประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

(๒) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำให้ยื่นค ำร้องภำยในสำมวันนับแต่วันเลือก 
ในระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 
  (๓)๔ ค ำร้องเก่ียวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ยื่นค ำร้องได้ตั้งแต่ 
วันที่ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งจนถึงสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ 
        (ก) ค ำร้องเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อย                 
แปดสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
        (ข) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่ำงเวลำที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
หรือในกรณีค ำร้องเก่ียวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง  
  (๔) ค ำร้องเกี่ยวกับกำรออกเสียงประชำมติให้ยื่นภำยในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่กำรลงคะแนน  
ออกเสียงสิ้นสุดลง 

ข้อ ๒๕ ผู้ร้องต้องยื่นค ำร้องด้วยตนเองที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
ที่จัดให้มีกำรเลือกตั้งนั้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นอำจยื่นที่ส ำนักงำนก็ได้  ผู้ร้องอำจมอบอ ำนำจให้ผู้อื่น
น ำไปยื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอ ำนำจพร้อมทั้งระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรยื่นค ำร้องแทน และ
ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตัวอย่ำงอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน
ของผู้ร้องและผู้รับมอบอ ำนำจด้วย 

ค ำร้องตำมข้อ ๒๔ (๑) (ข) และ (๓) (ข) ให้ยื่นต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง หรือคณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ด ำเนินกำรนับคะแนน 
หรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง
จัดส่งค ำร้องต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดโดยเร็ว๕ 

ในกรณีมีกำรยื่นค ำร้องต่อกรรมกำรโดยตรง กรรมกำรอำจส่งเรื่องให้เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร
ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ 

ให้พนักงำนออกใบรับค ำร้องให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐำน 

                                                           
๓ ข้อ ๒๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔ ข้อ ๒๔ (๓) แก้ไขเพิม่เติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕ ข้อ ๒๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๗๔ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับค ำร้องไว้แล้ว ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวนหรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำย
ตรวจค ำร้องและด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) บันทึกกำรรับค ำร้องไว้ในสำรบบ 
(๒) ค ำร้องที่มีรำยกำรยังไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๒๒ ให้แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพ่ิมเติมในระยะเวลำ 

ที่ก ำหนด หรือจะบันทึกถ้อยค ำผู้ร้องประกอบเป็นส่วนหนึ่งของค ำร้องก็ได้ 
(๓) ค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วนตำมข้อ ๒๒ แต่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พฤติกำรณ์ 

หรือพยำนหลักฐำนที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ อำจเสนอต่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำตรวจมูลกรณี
ก่อนก็ได้ 

(๔) ค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วนตำมข้อ ๒๒ และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกำรณ์ที่ชัดเจน รวมทั้งระบุพยำนหลักฐำนพอสมควร ให้เสนอควำมเห็นต่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร 
แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งรับไว้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว 

เมื่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรสั่งรับไว้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้เลขำธิกำรหรือ
ผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี รำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ ตำมแบบ สตว. ๑ หรือ สตว. ๑/๑ แล้วแต่กรณี๖ 

ข้อ ๒๗ ค ำร้องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ไมร่ับไว้ด ำเนินกำร 
(๑) ค ำร้องทีไ่มไ่ด้เป็นไปตำมข้อ ๒๒ 
(๒) ค ำร้องที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องหรือยื่นเกินระยะเวลำตำมข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ 
(๓) ค ำร้องที่มิได้ยื่นตำมหลักเกณฑต์ำมข้อ ๒๕  
(๔) ค ำร้องที่คณะกรรมกำรได้วินิจฉัยชี้ขำดแล้ว 
(๕) ค ำร้องที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล หรือที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำหรือมีค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว 
ข้อ ๒๘ กรณีตำมข้อ ๒๗ ให้พนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร 

เพ่ือพิจำรณำ โดยเสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำร และหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี 
ค ำร้องที่มีหลำยข้อกล่ำวหำให้ พิจำรณำเสนอควำมเห็นสั่งรับหรือไม่รับไว้ด ำเนินกำร 

เป็นรำยข้อกล่ำวหำ 
เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเห็นตำมวรรคหนึ่งแล้วอำจสั่งรับไว้ด ำเนินกำรอย่ำงใดหรือ 

สั่งมิให้รับไว้ด ำเนินกำรก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
เหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ 

----------------------------- 
 
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
(๑) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ใด คณะกรรมกำร

หรือกรรมกำรผู้นั้นมีอ ำนำจส่งเรื่องให้เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรเพ่ือตรวจมูลกรณี 
(๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร ให้ พิจำรณำ 

ตรวจมูลกรณี ทั้งนี้ เลขำธิกำรจะส่งเรื่องให้ผู้อ ำนวยกำรด ำเนินกำรแทนก็ได้ 

                                                           
๖ ข้อ ๒๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
   (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๗๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๓๘ ในกำรพิจำรณำผลกำรตรวจมูลกรณีตำมข้อ  ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมกำรหรือกรรมกำรส่งเรื่องให้เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรเพื่อให้มี

กำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ซึ่งส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจำรณำ            
สั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่อง 

(๒) ในกรณีที่เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรสั่งให้มีกำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อเลขำธิกำร           
หรือผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
เพ่ือพิจำรณำสั่งให้ยุติเรื่อง 

ควำมตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
ให้รำยงำนคณะกรรมกำรทรำบ ตำมแบบ สตว. ๒ หรือ สตว. ๒/๑ แล้วแต่กรณี๙ 

ข้อ ๔๐ บรรดำสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ได้มำจำกกำรตรวจมูลกรณีนี้               
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
 

ส่วนที่ ๒ 
กำรสืบสวน 

----------------------------- 
 
ข้อ ๔๑ ในกรณีมีค ำร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็น 

กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งยังไม่ปรำกฏว่ำมีผู้สมัคร  
เป็นผู้กระท ำหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำดังกล่ำว ถ้ำค ำร้องหรือเหตุอันควรสงสัย 
หรือควำมปรำกฏดังกล่ำวมีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอให้ด ำเนินกำรสืบสวน 

 เมื่อคณะกรรมกำร กรรมกำร เลขำธิกำร หรือผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี สั่งรับเรื่องใด 
ไว้ด ำเนินกำรสืบสวนแล้ว ให้มอบหมำยคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้ำของส ำนวน  
เพ่ือด ำเนินกำรสืบสวนเรื่องนั้นโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรสืบสวนและสรุปส ำนวน 
ให้แล้วเสร็จภำยในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร หำกไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผล  
ควำมจ ำเป็นต่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติขยำยระยะเวลำท ำกำรสืบสวนออกไปอีก
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรสืบสวนตำมวรรคสำมไม่แล้วเสร็จ ให้เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร
รำยงำนเหตุผลควำมจ ำเป็นเพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำกำรสืบสวนต่อคณะกรรมกำร โดยให้ขอ  
ขยำยระยะเวลำก่อนสิ้นสุดระยะเวลำกำรสืบสวนไม่น้อยกว่ำสำมวัน ในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรยังไม่ได้อนุมัติ
ขยำยระยะเวลำกำรสืบสวน ให้ด ำเนินกำรสืบสวนต่อไป 

ข้อ ๔๒ ในกำรสืบสวน ให้ด ำเนินกำรตำม (๑) ถึง (๖) ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลเบำะแส 

                                                           
๙ ข้อ ๓๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๗๖ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

หมวด ๓ 
กำรตรวจมูลกรณี กำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรสอบสวน 

----------------------------- 
ส่วนที่ ๑ 

กำรตรวจมูลกรณี 
----------------------------- 

 
ข้อ ๓๓ คณะกรรมกำร กรรมกำร เลขำธิกำร และผู้อ ำนวยกำร มีอ ำนำจมอบหมำยให้

พนักงำนด ำเนินกำรตรวจมูลกรณีตำมระเบียบนี้ ทั้งนี้ พนักงำนต้องด ำเนินกำรตรวจมูลกรณีให้แล้วเสร็จ  
ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมำย 

กำรมอบหมำยตำมวรรคหนึ่ง จะมอบหมำยพนักงำนคนใดหรือหลำยคนก็ได้ โดยให้ค ำนึงถึง  
ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเหมำะสม และปริมำณงำนที่รับผิดชอบด้วย 

ข้อ ๓๔ ในกำรตรวจมูลกรณี ให้ด ำเนินกำรตำม (๑) ถึง (๔) ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อก็ได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอทรำบรำยละเอียดหรือบันทึกถ้อยค ำบุคคลใดๆ ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ขอทรำบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

หน่วยงำนเอกชน หรือจำกบุคคลใด ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ 
(๓) ตรวจสถำนที่เกิดเหตุ 
(๔) รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๓๕ ในกำรบันทึกถ้อยค ำ ให้ผู้ให้ถ้อยค ำลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ หำกไม่ประสงค์ 

ลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ ให้บันทึกเหตุไว้ท้ำยบันทึกถ้อยค ำและให้ใช้ประกอบกำรตรวจมูลกรณีได้ 
ข้อ ๓๖ เมื่อด ำเนินกำรตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ ให้จัดท ำรำยงำนตำมแบบ สตว. ๓ เสนอต่อ 

ผู้ที่มอบหมำยให้ตรวจมูลกรณี โดยต้องมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องกรณีที่มีกำรยื่นค ำร้อง หรือเหตุที่มีกำรสั่งตรวจมูลกรณี 
(๒) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ถูกร้อง 
(๓) ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจมูลกรณี 
(๔) เสนอควำมเห็นว่ำ ควรสั่งรับไว้ด ำเนินกำรหรือไม่ 

  ข้อ ๓๗๘ เมื่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี  พิจำรณำผลกำรตรวจมูลกรณี 
ตำมข้อ ๒๖ (๓) แล้ว ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (๑) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำร้องมีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้สั่งรับไว้ด ำเนินกำร
สืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ ตำมแบบ สตว. ๑ หรือ สตว. ๑/๑ แล้วแต่กรณี 

 (๒) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำร้องไม่มีหลักฐำนหรือข้อมูลเพียงพอให้เสนอควำมเห็นควรสั่งไม่รับไว้
ด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำสั่งกำร 

 
 

                                                           
๘ ข้อ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒) 
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๗๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๓๘ ในกำรพิจำรณำผลกำรตรวจมูลกรณีตำมข้อ  ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมกำรหรือกรรมกำรส่งเรื่องให้เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรเพื่อให้มี

กำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ซึ่งส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจำรณำ            
สั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่อง 

(๒) ในกรณีที่เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรสั่งให้มีกำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อเลขำธิกำร           
หรือผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
เพ่ือพิจำรณำสั่งให้ยุติเรื่อง 

ควำมตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
ให้รำยงำนคณะกรรมกำรทรำบ ตำมแบบ สตว. ๒ หรือ สตว. ๒/๑ แล้วแต่กรณี๙ 

ข้อ ๔๐ บรรดำสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ได้มำจำกกำรตรวจมูลกรณีนี้               
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
 

ส่วนที่ ๒ 
กำรสืบสวน 

----------------------------- 
 
ข้อ ๔๑ ในกรณีมีค ำร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็น 

กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งยังไม่ปรำกฏว่ำมีผู้สมัคร  
เป็นผู้กระท ำหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำดังกล่ำว ถ้ำค ำร้องหรือเหตุอันควรสงสัย 
หรือควำมปรำกฏดังกล่ำวมีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอให้ด ำเนินกำรสืบสวน 

 เมื่อคณะกรรมกำร กรรมกำร เลขำธิกำร หรือผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี สั่งรับเรื่องใด 
ไว้ด ำเนินกำรสืบสวนแล้ว ให้มอบหมำยคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้ำของส ำนวน  
เพ่ือด ำเนินกำรสืบสวนเรื่องนั้นโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรสืบสวนและสรุปส ำนวน 
ให้แล้วเสร็จภำยในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร หำกไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผล  
ควำมจ ำเป็นต่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติขยำยระยะเวลำท ำกำรสืบสวนออกไปอีก
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรสืบสวนตำมวรรคสำมไม่แล้วเสร็จ ให้เลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร
รำยงำนเหตุผลควำมจ ำเป็นเพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำกำรสืบสวนต่อคณะกรรมกำร โดยให้ขอ  
ขยำยระยะเวลำก่อนสิ้นสุดระยะเวลำกำรสืบสวนไม่น้อยกว่ำสำมวัน ในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรยังไม่ได้อนุมัติ
ขยำยระยะเวลำกำรสืบสวน ให้ด ำเนินกำรสืบสวนต่อไป 

ข้อ ๔๒ ในกำรสืบสวน ให้ด ำเนินกำรตำม (๑) ถึง (๖) ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลเบำะแส 

                                                           
๙ ข้อ ๓๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๗๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๔๖ คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนมีอ ำนำจเรียกหรือออกหมำยเรียกบุคคลใด 
ให้มำพบหรือให้ส่งข้อมูล วัตถุ สิ่งของ เอกสำรภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่ง ไม่มำพบ หรือไม่ส่งข้อมูล วัตถุ สิ่งของ เอกสำรภำยในเวลำ  
ที่ก ำหนด หรือมำพบแต่ไม่ยอมให้ถ้อยค ำอันจะส่งผลให้กำรสืบสวนล่ำช้ำ หรือไม่ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
และไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิธีอ่ืนใดเพ่ือที่จะทรำบถ้อยค ำของบุคคลหรือให้ได้มำซึ่งข้อมูล วัตถุ สิ่งของ เอกสำร
ดังกล่ำว คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนจะไม่ท ำกำรสืบสวนในส่วนของถ้อยค ำบุคคล ข้อมูล วัตถุ สิ่งของ 
เอกสำรนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุแห่งกำรนั้นไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนด้วย 
  ข้อ ๔๗๑๐ เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรสืบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำน 
ฝ่ำยผู้ร้องหรือจำกเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏแล้ว มีพยำนหลักฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำมีผู้ใด  
กระท ำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผล
ให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ให้แจ้งข้อเท็จจริงและ
พฤติกำรณ์รวมถึงข้อกฎหมำยที่เป็นเหตุแห่งกำรสืบสวนแก่บุคคลนั้น 
  ให้น ำควำมตำมข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๕๖ มำใช้บังคับกับกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนโดยอนุโลม 
  กรณีสืบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนแล้วปรำกฏเป็นกรณีตำมข้อ ๔๙ หรือข้อ ๕๐  
ให้ด ำเนินกำรต่อไป แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๘ เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรสืบสวนแล้วเสร็จ ให้ท ำรำยงำน 
กำรสืบสวนตำมแบบ สตว.๔ ซึ่งต้องมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง หรือเหตุที่มีกำรสืบสวน 
(๒) ชื่อ ที่อยู่ และต ำแหน่งหน้ำที่ของผู้ถูกร้อง 
(๓) เรื่องที่ร้องและพฤติกำรณ์กำรกระท ำผิดตำมที่ร้อง หรือมูลกรณีและพฤติกำรณ์กำรกระท ำผิด

ที่มีเหตุให้ต้องสืบสวน 
(๔) สรุปข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จำกกำรสืบสวน 
(๕)๑๑ สรุปเรื่องที่สืบสวนและเสนอควำมเห็นควรด ำเนินกำรอย่ำงใด โดยให้มีเหตุผล 

ในกำรพิจำรณำทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย บทบัญญัติของกฎหมำยที่ยกข้ึนอ้ำงอิง 
เมื่อด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอส ำนวนกำรสืบสวนต่อคณะกรรมกำรโดยผ่ำนผู้อ ำนวยกำร 

หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี 
เมื่อผู้อ ำนวยกำรได้รับส ำนวนกำรสืบสวนตำมวรรคสองแล้ว ให้มีควำมเห็นพร้อมเหตุผล  

ท้ำยรำยงำนกำรสืบสวน แล้วเสนอต่อเลขำธิกำรเพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้อ ำนวยกำร             
อำจสั่งให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรสืบสวนเพิ่มเติมก่อนมีควำมเห็น 

เมื่อเลขำธิกำรได้รับส ำนวนกำรสืบสวนตำมวรรคสอง หรือวรรคสำมแล้ว ให้จัดท ำควำมเห็น 
พร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมกำร เว้นแต่มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยก็ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๗๘               
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เลขำธิกำรอำจสั่งให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรสืบสวนเพ่ิมเติม 
ก่อนมีควำมเห็น 
                                                           
๑๐ ข้อ ๔๗ เพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๑ ข้อ ๔๘ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗๘ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๔๒ ในกำรสืบสวน ให้ด ำเนินกำรตำม (๑) ถึง (๖) ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลเบำะแส 
(๒) บันทึกถ้อยค ำบุคคลใดๆ ที่เก่ียวข้อง 
(๓) ขอทรำบข้อเท็จจริง หรือขอเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

หน่วยงำนเอกชนหรือจำกบุคคลใดๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ 
(๔) ตรวจสถำนที่เกิดเหต ุ
(๕) รวบรวมพยำนหลักฐำนทั้งปวงที่เก่ียวข้อง 
(๖) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
ข้อ ๔๓ ในกำรสอบและบันทึกถ้อยค ำ ผู้ให้ถ้อยค ำต้องให้ถ้อยค ำด้วยควำมสมัครใจ และ

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนต้องไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือให้สัญญำใดๆ  
อันเป็นกำรจูงใจผู้ให้ถ้อยค ำเพ่ือให้ถ้อยค ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 

ก่อนกำรสอบและบันทึกถ้อยค ำ ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยค ำทรำบด้วยว่ำ คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน  
มีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และถ้อยค ำที่ให้บันทึกนั้นอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำน  
ในกำรพิจำรณำคดี หำกให้ถ้อยค ำเท็จเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติ  
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองอำจมีควำมผิดและต้องได้รับโทษทำงอำญำ เมื่อบันทึกถ้อยค ำ 
เสร็จแล้วให้อ่ำนให้ผู้ให้ถ้อยค ำฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยค ำอ่ำนเองก็ได้ โดยให้ผู้ให้ถ้อยค ำและคณะกรรมกำรสืบสวน
และไต่สวนลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ทุกหน้ำ 

ในกำรบันทึกถ้อยค ำให้เขียนด้วยน้ ำหมึกหรือพิมพ์ ถ้ำจ ำเป็นต้องแก้ไขหรือตกเติมข้อควำม  
ห้ำมมิให้ขูดลบ หรือบันทึกข้อควำมทับ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่ำข้อควำมแล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นใหม่ หรือตกเติมข้อควำม  
โดยให้กรรมกำรสืบสวนและไต่สวนอย่ำงน้อยหนึ่งคนและผู้ให้ถ้อยค ำลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลำยนิ้ วมือไว้ ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำ 
ไม่ยอมลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ หรือไม่อำจลงลำยมือชื่อ หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือได้ ให้บันทึกเหตุดังกล่ำว
ไว้ในบันทึกถ้อยค ำนั้น 

ในกำรสอบและบันทึกถ้อยค ำ คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนอำจบันทึกภำพหรือเสียง
ของผู้ให้ถ้อยค ำหรือล่ำมด้วยก็ได้ ในกรณีผู้ให้ถ้อยค ำไม่ยินยอมให้บันทึกภำพหรือเสียงให้คณะกรรมกำรสืบสวน
และไต่สวนบันทึกเหตุไว้แล้วด ำเนินกำรต่อไปโดยงดกำรบันทึกภำพหรือเสียง  

ข้อ ๔๔ ในกำรสอบและบันทึกถ้อยค ำให้ใช้ภำษำไทย แต่ถ้ำมีควำมจ ำเป็นต้องแปลภำษำไทย
ท้องถิ่นหรือภำษำถิ่นหรือภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย หรือต้องแปลภำษำไทยเป็นภำษำไทยท้องถิ่น 
หรือภำษำถิ่นหรือภำษำต่ำงประเทศ ให้ใช้ล่ำมแปล 

ในกรณีที่ผู้ ให้ถ้อยค ำไม่สำมำรถพูดหรือเข้ำใจภำษำไทย หรือสำมำรถพูดหรือเข้ำใจ 
เฉพำะภำษำไทยท้องถิ่นหรือภำษำถิ่นและไม่มีล่ำม ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนจัดหำล่ำมให้โดยมิชักช้ำ 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำไม่สำมำรถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อควำมหมำยได้ และไม่มีล่ำมภำษำมือ 
ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนจัดหำล่ำมภำษำมือให้ หรือจัดให้ถำม ตอบ หรือสื่อควำมหมำยโดยวิธีอ่ืน  
ที่เห็นสมควร 

  ในกรณีที่ใช้ล่ำม ล่ำมต้องสำบำนหรือปฏิญำณตนว่ำจะท ำหน้ำที่โดยสุจริตใจจะไม่เพ่ิมเติม 
หรือตัดทอนสิ่งที่แปล และจะแปลให้ถูกต้อง โดยให้ลงลำยมือชื่อในบันทึกถ้อยค ำหรือค ำแปลนั้น 

ข้อ ๔๕ ผู้ถูกร้องมีสิทธิไม่ให้ถ้อยค ำหรือให้ถ้อยค ำอย่ำงใด ๆ ก็ได้ ในกรณีที่ผู้ถูกร้องให้ถ้อยค ำ  
ให้น ำควำมในข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
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๗๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๔๖ คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนมีอ ำนำจเรียกหรือออกหมำยเรียกบุคคลใด 
ให้มำพบหรือให้ส่งข้อมูล วัตถุ สิ่งของ เอกสำรภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่ง ไม่มำพบ หรือไม่ส่งข้อมูล วัตถุ สิ่งของ เอกสำรภำยในเวลำ  
ที่ก ำหนด หรือมำพบแต่ไม่ยอมให้ถ้อยค ำอันจะส่งผลให้กำรสืบสวนล่ำช้ำ หรือไม่ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
และไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิธีอ่ืนใดเพ่ือที่จะทรำบถ้อยค ำของบุคคลหรือให้ได้มำซึ่งข้อมูล วัตถุ สิ่งของ เอกสำร
ดังกล่ำว คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนจะไม่ท ำกำรสืบสวนในส่วนของถ้อยค ำบุคคล ข้อมูล วัตถุ สิ่งของ 
เอกสำรนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุแห่งกำรนั้นไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนด้วย 
  ข้อ ๔๗๑๐ เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรสืบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำน 
ฝ่ำยผู้ร้องหรือจำกเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏแล้ว มีพยำนหลักฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำมีผู้ใด  
กระท ำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผล
ให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ให้แจ้งข้อเท็จจริงและ
พฤติกำรณ์รวมถึงข้อกฎหมำยที่เป็นเหตุแห่งกำรสืบสวนแก่บุคคลนั้น 
  ให้น ำควำมตำมข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๕๖ มำใช้บังคับกับกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนโดยอนุโลม 
  กรณีสืบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนแล้วปรำกฏเป็นกรณีตำมข้อ ๔๙ หรือข้อ ๕๐  
ให้ด ำเนินกำรต่อไป แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๘ เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรสืบสวนแล้วเสร็จ ให้ท ำรำยงำน 
กำรสืบสวนตำมแบบ สตว.๔ ซึ่งต้องมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง หรือเหตุที่มีกำรสืบสวน 
(๒) ชื่อ ที่อยู่ และต ำแหน่งหน้ำที่ของผู้ถูกร้อง 
(๓) เรื่องที่ร้องและพฤติกำรณ์กำรกระท ำผิดตำมที่ร้อง หรือมูลกรณีและพฤติกำรณ์กำรกระท ำผิด

ที่มีเหตุให้ต้องสืบสวน 
(๔) สรุปข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จำกกำรสืบสวน 
(๕)๑๑ สรุปเรื่องที่สืบสวนและเสนอควำมเห็นควรด ำเนินกำรอย่ำงใด โดยให้มีเหตุผล 

ในกำรพิจำรณำทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย บทบัญญัติของกฎหมำยที่ยกข้ึนอ้ำงอิง 
เมื่อด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอส ำนวนกำรสืบสวนต่อคณะกรรมกำรโดยผ่ำนผู้อ ำนวยกำร 

หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี 
เมื่อผู้อ ำนวยกำรได้รับส ำนวนกำรสืบสวนตำมวรรคสองแล้ว ให้มีควำมเห็นพร้อมเหตุผล  

ท้ำยรำยงำนกำรสืบสวน แล้วเสนอต่อเลขำธิกำรเพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้อ ำนวยกำร             
อำจสั่งให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรสืบสวนเพิ่มเติมก่อนมีควำมเห็น 

เมื่อเลขำธิกำรได้รับส ำนวนกำรสืบสวนตำมวรรคสอง หรือวรรคสำมแล้ว ให้จัดท ำควำมเห็น 
พร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมกำร เว้นแต่มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยก็ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๗๘               
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เลขำธิกำรอำจสั่งให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรสืบสวนเพ่ิมเติม 
ก่อนมีควำมเห็น 
                                                           
๑๐ ข้อ ๔๗ เพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๑ ข้อ ๔๘ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๘๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรไต่สวนและสรุปส ำนวนให้แล้วเสร็จภำยในยี่สิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร หำกไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร 
แล้วแต่กรณี เพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำท ำกำรไต่สวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรไต่สวนตำมวรรคสองไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้อ ำนวยกำร หรือเลขำธิกำร
รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็น เพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำท ำกำรไต่สวนต่อคณะกรรมกำร  โดยให้ขอ
ขยำยระยะเวลำก่อนส้ินสุดระยะเวลำกำรไต่สวนไม่น้อยกว่ำสำมวัน ในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรยังไม่ได้อนุมัติ
ขยำยระยะเวลำกำรไต่สวนให้ด ำเนินกำรไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๕๓ ในกำรไต่สวนให้น ำควำมตำมข้อ ๔๒ ถึงข้อ ๔๖ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
กำรแจ้งข้อกล่ำวหำ และสิทธิกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ 

----------------------------- 
 
ข้อ ๕๔ เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรไต่สวน รวบรวมพยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้อง 

หรือจำกเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏแล้ว มีพยำนหลักฐำนสนับสนุนฟังได้ว่ำ ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู ้บริหำรท้องถิ่น ผู ้ถูกร้องหรือผู้ใดกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน               
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือมีพฤติกำรณ์ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ ก่อให้
ผู้อื่นกระท ำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นกระท ำ หรือรู้ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำวแต่ไม่ด ำเนินกำรเพ่ือระงับ            
กำรกระท ำนั้น หรือได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำนั้น ซึ่งจะมีผลให้มีกำรระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว  
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่นับคะแนนใหม่ หรือต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แล้วแต่กรณี ให้แจ้งข้อกล่ำวหำแก่บุคคลดังกล่ำว ตำมแบบ สตว.๖ 

ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนแจ้งข้อกล่ำวหำ โดยให้จัดท ำบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ
ระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนโดยสรุปจ ำนวนสองฉบับเพ่ือส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ในส ำนวน           
กำรไต่สวนหนึ่งฉบับ 

ให้จัดท ำหนังสือก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ ให้ผู้ ถูกกล่ำวหำไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ  
โดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้ง ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ทรำบ ถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำด้วย โดยไป ส่ง 
ด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิล ำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัคร
รับ เล ือกตั ้ง หรือหลักฐำนทำงทะเบ ียนตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภ ูม ิล ำ เนำ 
ทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย 

กรณีกำรแจ้งโดยวิธีปิดหมำย ให้ปิดบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและหนังสือเชิญมำให้ถ้อยค ำ  
ไว้ในที่มองเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิล ำเนำที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง หรือหลักฐำน ทำงทะเบียน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร โดยให้มีเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองในท้องถิ่น 
หรือเจ้ำพนักงำนต ำรวจเป็นพยำนร่วมด้วยอย่ำงน้อยหนึ่งคน และให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำ
และก ำหนดนัดดังกล่ำวนับแต่ได้ด ำเนินกำรปิดหมำยแล้ว 

ข้อ ๕๕ ในกรณีที่กำรไต่สวนมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนเพียงพอที่จะฟังได้ว่ำหัวหน้ำพรรคกำรเมือง 
หรือคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองที่ผู้สมัครซึ่งถูกกล่ำวหำเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองนั้น มีส่วนรู้เห็น 

๘๐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน จะเสนอส ำนวนกำรสืบสวนต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำวินิจฉัยโดยตรงก็ได้ 

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่ำ มีผู้สมัครเป็นผู้กระท ำกำร หรือรู้เห็นเป็นใจในกำรกระท ำ 
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน
เสนอผู้สั่งให้ท ำกำรสืบสวนเพื่อพิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรไต่สวน 

เมื่อมีค ำสั่งให้ด ำเนินกำรไต่สวนแล้วให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรไต่สวน
ต่อไปโดยให้ถือว่ำพยำนหลักฐำนทั้งปวงในกำรสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของกำรไต่สวน๑๒ 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่ำผู้สมัครมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรกระท ำควำมผิดแต่มี
ผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือจะมีผลให้
กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยอันเป็นควำมผิดทำงอำญำ 
ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรเสนอส ำนวนกำรสืบสวนต่อคณะกรรมกำรตำมข้อ ๔๘ ต่อไป๑๓

  คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วจะให้ด ำเนินคดีกับบุคคลดังกล่ำว โดยให้มีกำรร้องทุกข์  
หรือกล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนที่มีเขตอ ำนำจก็ได้ 

 
 

ส่วนที่ ๓  
กำรไต่สวน 

----------------------------- 
 
ข้อ ๕๑ ในกรณีมีค ำร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็น            

กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้สมัครเป็นผู้กระท ำ
หรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำดังกล่ำว ถ้ำค ำร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏดังกล่ำว
มีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอให้ด ำเนินกำรไต่สวน 

เมื่อคณะกรรมกำร กรรมกำร เลขำธิกำร หรือผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี สั่งรับเรื่องใด 
ไว้ด ำเนินกำรไต่สวนแล้ว ให้มอบหมำยคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้ำของส ำนวน 
เพ่ือด ำเนินกำรไต่สวนเรื่องนั้นโดยเร็ว 

ข้อ ๕๒ ให้ประธำนกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสืบสวน          
และไต่สวนเพ่ือด ำเนินกำรไต่สวนโดยเร็ว ในกำรประชุมครั้งแรกให้พิจำรณำก ำหนดแนวทำงและระยะเวลำ             
ในกำรไต่สวน โดยให้พิจำรณำจำกเอกสำร หรือหลักฐำนต้นเรื่อง รวมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กำรไต่สวนด ำเนินไปด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 

                                                           
๑๒ ข้อ ๔๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๓ ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๘๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรไต่สวนและสรุปส ำนวนให้แล้วเสร็จภำยในยี่สิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร หำกไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร 
แล้วแต่กรณี เพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำท ำกำรไต่สวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรไต่สวนตำมวรรคสองไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้อ ำนวยกำร หรือเลขำธิกำร
รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็น เพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำท ำกำรไต่สวนต่อคณะกรรมกำร  โดยให้ขอ
ขยำยระยะเวลำก่อนส้ินสุดระยะเวลำกำรไต่สวนไม่น้อยกว่ำสำมวัน ในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรยังไม่ได้อนุมัติ
ขยำยระยะเวลำกำรไต่สวนให้ด ำเนินกำรไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๕๓ ในกำรไต่สวนให้น ำควำมตำมข้อ ๔๒ ถึงข้อ ๔๖ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
กำรแจ้งข้อกล่ำวหำ และสิทธิกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ 

----------------------------- 
 
ข้อ ๕๔ เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรไต่สวน รวบรวมพยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้อง 

หรือจำกเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏแล้ว มีพยำนหลักฐำนสนับสนุนฟังได้ว่ำ ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ ่น ผู ้บริหำรท้องถิ่น ผู ้ถูกร้องหรือผู้ใดกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน               
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือมีพฤติกำรณ์ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ ก่อให้
ผู้อื่นกระท ำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นกระท ำ หรือรู้ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำวแต่ไม่ด ำเนินกำรเพ่ือระงับ            
กำรกระท ำนั้น หรือได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำนั้น ซึ่งจะมีผลให้มีกำรระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว  
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่นับคะแนนใหม่ หรือต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แล้วแต่กรณี ให้แจ้งข้อกล่ำวหำแก่บุคคลดังกล่ำว ตำมแบบ สตว.๖ 

ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนแจ้งข้อกล่ำวหำ โดยให้จัดท ำบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ
ระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนโดยสรุปจ ำนวนสองฉบับเพ่ือส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ในส ำนวน           
กำรไต่สวนหนึ่งฉบับ 

ให้จัดท ำหนังสือก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ ให้ผู้ ถูกกล่ำวหำไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ  
โดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้ง ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ทรำบ ถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำด้วย โดยไป ส่ง 
ด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิล ำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัคร
รับ เล ือกตั ้ง หรือหลักฐำนทำงทะเบ ียนตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภ ูม ิล ำ เนำ 
ทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย 

กรณีกำรแจ้งโดยวิธีปิดหมำย ให้ปิดบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและหนังสือเชิญมำให้ถ้อยค ำ  
ไว้ในที่มองเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิล ำเนำที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง หรือหลักฐำน ทำงทะเบียน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร โดยให้มีเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองในท้องถิ่น 
หรือเจ้ำพนักงำนต ำรวจเป็นพยำนร่วมด้วยอย่ำงน้อยหนึ่งคน และให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำ
และก ำหนดนัดดังกล่ำวนับแต่ได้ด ำเนินกำรปิดหมำยแล้ว 

ข้อ ๕๕ ในกรณีที่กำรไต่สวนมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนเพียงพอที่จะฟังได้ว่ำหัวหน้ำพรรคกำรเมือง 
หรือคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองที่ผู้สมัครซึ่งถูกกล่ำวหำเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองนั้น มีส่วนรู้เห็น 
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๘๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

เมื่อด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอส ำนวนกำรไต่สวนต่อคณะกรรมกำรโดยผ่ำนผู้อ ำนวยกำร 
หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี 

เมื่อผู้อ ำนวยกำรได้รับส ำนวนกำรไต่สวนตำมวรรคสองแล้ว ให้มีควำมเห็นพร้อมเหตุผล  
ต่อท้ำยรำยงำนกำรไต่สวน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้อ ำนวยกำรอำจสั่งไต่สวนเพ่ิมเติม แล้วเสนอส ำนวนกำรไต่สวน 
ต่อเลขำธิกำรเพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว 

เมื่อเลขำธิกำรได้รับส ำนวนกำรไต่สวนตำมวรรคสอง หรือวรรคสำมแล้ว ให้มีควำมเห็น  
พร้อมเหตุผลประกอบในส ำนวนกำรไต่สวน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เลขำธิกำรอำจสั่งไต่สวนเพ่ิมเติมแล้ว
เสนอควำมเห็นพร้อมส ำนวนกำรไต่สวนต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยโดยเร็ว เว้นแต่มีกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยก็ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๗๘ 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
กำรสืบสวนหรือไต่สวนกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 

ซึ่งเกิดขึ้นนอกรำชอำณำจักร 
----------------------------- 

 
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่มีค ำร้อง หรือมี เหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏไม่ว่ำโดยทำงใด  

ถ้ำมีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยซึ่งเกิดขึ้นนอกรำชอำณำจักร กำรสืบสวนหรือไต่สวน 
ให้น ำควำมในหมวด ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓ มำใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้หน้ำที่และอ ำนำจของเลขำธิกำร 
เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเอกอัครรำชทูต 

เมื่อมีเหตุที่จะท ำกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้เอกอัครรำชทูตแจ้งรำยชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ของสถำนเอกอัครรำชทูตเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือแต่งตั้งเป็นเจ้ำพนักงำน หรือคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน
เฉพำะกำลหรือเฉพำะเรื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะแต่งตั้งพนักงำนของส ำนักงำนเป็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน
ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของสถำนเอกอัครรำชทูตก็ได้ 

ข้อ ๖๑ ค ำร้องให้ยื่นต่อสถำนเอกอัครรำชทูตที่เหตุแห่งกำรร้องเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็น 
อำจยื่นที่ส ำนักงำนก็ได้ 

ในกรณีมีกำรยื่นค ำร้องต่อส ำนักงำน ให้เลขำธิกำรส่งเรื่องให้เอกอัครรำชทูตที่เหตุแห่งกำรกล่ำวหำ
เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป เว้นแต่เลขำธิกำรเห็นสมควรให้มีกำรสืบสวนหรือไต่สวน  
โดยส ำนักงำน 

หำกเป็นกำรกล่ำวหำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของสถำนเอกอัครรำชทูตหรือเจ้ำพนักงำน
ผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำเนินกำรเลือกตั้ งนอกรำชอำณำจักร ให้เอกอัครรำชทูตเสนอเรื่องต่อ
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเรื่องให้เลขำธิกำรด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๖๒ กำรจัดท ำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวน ให้จัดท ำตำมแบบ สตว. ๔  
หรือสตว. ๕ แล้วแต่กรณี  โดยสรุปข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนพร้อมทั้งควำมเห็นเป็นภำษำไทย 
ประกอบส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนเสนอเอกอัครรำชทูต เมื่อเอกอัครรำชทูตได้รับส ำนวนกำรสืบสวน 
หรือไต่สวนแล้ว ให้ส่งส ำนวนผ่ำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพ่ือส่งต่อให้เลขำธิกำรด ำเนินกำรต่อไป 

๘๒ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

หรือปล่อยปละละเลย หรือทรำบถึงกำรกระท ำของผู้สมัครซึ่งถูกกล่ำวหำนั้นแล้ว มิไ ด้ยับยั้งหรือแก้ไข
เพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่ำหัวหน้ำพรรคกำรเมือง หรือคณะกรรมกำรบริหำร
พรรคกำรเมืองนั้นเป็นผู้ถูกกล่ำวหำด้วย ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำร
หรือเลขำธิกำรเพ่ือเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำแจ้งข้อกล่ำวหำแก่บุคคลดังกล่ำว 

ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่มำรับทรำบและชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ
ตำมข้อ ๕๔ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและไม่ประสงค์ที่จะชี้แจง  
แก้ข้อกล่ำวหำ ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนบันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในส ำนวนกำรไต่สวน แล้วด ำเนินกำรต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมำรับทรำบข้อกล่ำวหำ แต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบข้อกล่ำวหำ  
ให้บันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำด้วย และให้รวมไว้ในส ำนวนกำรไต่สวน 

ข้อ ๕๗ ในกำรชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ ผู้ถูกกล่ำวหำอำจแก้ข้อกล่ำวหำ 
ด้วยวำจำ หรือโดยท ำเป็นหนังสือก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำด้วยวำจำให้บันทึกถ้อยค ำและลงลำยมือชื่อ            
ไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงได้
จ ำนวนหนึ่งคน แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน กรณีที่ไม่สำมำรถน ำบุคคลดังกล่ำวมำเข้ำร่วม  
รับฟังกำรชี้แจง ไม่อำจน ำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได้ และในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่มำให้ถ้อยค ำหรือแสดง
พยำนหลักฐำนภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนมีอ ำนำจด ำเนินกำรไต่สวนต่อไปได้๑๔ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ  
โดยอ้ำงเหตุผลและควำมจ ำเป็น หำกคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือประโยชน์  
แห่งควำมเป็นธรรมและไม่เป็นกำรประวิงเวลำ จะขยำยระยะเวลำกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำออกไป 
ตำมท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใด  
จะท ำให้กำรไต่สวนล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็นหรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นส ำคัญ จะงดกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนนั้น 
เสียก็ได้ โดยให้บันทึกเหตุนั้นไว้ 

ข้อ ๕๘ ผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นค ำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว มีสิทธิยื่นค ำชี้แจง  
เป็นหนังสือพร้อมพยำนเอกสำร หรือพยำนวัตถุเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนในเวลำใดๆ  
ก่อนเสนอรำยงำนกำรไต่สวนต่อผู้อ ำนวยกำร เลขำธิกำร หรือคณะกรรมกำร แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕๙ เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรไต่สวนแล้วเสร็จ ให้ ท ำรำยงำน 
กำรไต่สวนตำมแบบ สตว. ๕ ซึ่งต้องมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง หรือเหตุที่ต้องมีกำรไต่สวน 
(๒) ชื่อ ที่อยู่ และต ำแหน่งหน้ำที่ของผู้ถูกร้อง  
(๓) เรื่องที่ถูกร้อง ข้อกล่ำวหำ ค ำแก้ข้อกล่ำวหำ และพฤติกำรณ์กำรกระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ 
(๔) สรุปข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้องซึ่งได้จำกกำรไต่สวน 
(๕)๑๕ สรุปเรื่องที่ ไต่สวนและเสนอควำมเห็นควรด ำเนินกำรอย่ำงใด โดยให้มี เหตุผล 

ในกำรพิจำรณำทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย บทบัญญัติของกฎหมำยที่ยกข้ึนอ้ำงอิง 

                                                           
๑๔ ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๕ ข้อ ๕๙ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด (ฉบับที่ ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๘๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

เมื่อด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอส ำนวนกำรไต่สวนต่อคณะกรรมกำรโดยผ่ำนผู้อ ำนวยกำร 
หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี 

เมื่อผู้อ ำนวยกำรได้รับส ำนวนกำรไต่สวนตำมวรรคสองแล้ว ให้มีควำมเห็นพร้อมเหตุผล  
ต่อท้ำยรำยงำนกำรไต่สวน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้อ ำนวยกำรอำจสั่งไต่สวนเพ่ิมเติม แล้วเสนอส ำนวนกำรไต่สวน 
ต่อเลขำธิกำรเพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว 

เมื่อเลขำธิกำรได้รับส ำนวนกำรไต่สวนตำมวรรคสอง หรือวรรคสำมแล้ว ให้มีควำมเห็น  
พร้อมเหตุผลประกอบในส ำนวนกำรไต่สวน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เลขำธิกำรอำจสั่งไต่สวนเพ่ิมเติมแล้ว
เสนอควำมเห็นพร้อมส ำนวนกำรไต่สวนต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยโดยเร็ว เว้นแต่มีกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยก็ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๗๘ 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
กำรสืบสวนหรือไต่สวนกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 

ซึ่งเกิดขึ้นนอกรำชอำณำจักร 
----------------------------- 

 
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่มีค ำร้อง หรือมี เหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏไม่ว่ำโดยทำงใด  

ถ้ำมีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยซึ่งเกิดขึ้นนอกรำชอำณำจักร กำรสืบสวนหรือไต่สวน 
ให้น ำควำมในหมวด ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓ มำใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้หน้ำที่และอ ำนำจของเลขำธิกำร 
เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเอกอัครรำชทูต 

เมื่อมีเหตุที่จะท ำกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้เอกอัครรำชทูตแจ้งรำยชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ของสถำนเอกอัครรำชทูตเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือแต่งตั้งเป็นเจ้ำพนักงำน หรือคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน
เฉพำะกำลหรือเฉพำะเรื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะแต่งตั้งพนักงำนของส ำนักงำนเป็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน
ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของสถำนเอกอัครรำชทูตก็ได้ 

ข้อ ๖๑ ค ำร้องให้ยื่นต่อสถำนเอกอัครรำชทูตที่เหตุแห่งกำรร้องเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็น 
อำจยื่นที่ส ำนักงำนก็ได้ 

ในกรณีมีกำรยื่นค ำร้องต่อส ำนักงำน ให้เลขำธิกำรส่งเรื่องให้เอกอัครรำชทูตที่เหตุแห่งกำรกล่ำวหำ
เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป เว้นแต่เลขำธิกำรเห็นสมควรให้มีกำรสืบสวนหรือไต่สวน  
โดยส ำนักงำน 

หำกเป็นกำรกล่ำวหำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของสถำนเอกอัครรำชทูตหรือเจ้ำพนักงำน
ผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำเนินกำรเลือกตั้ งนอกรำชอำณำจักร ให้เอกอัครรำชทูตเสนอเรื่องต่อ
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเรื่องให้เลขำธิกำรด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๖๒ กำรจัดท ำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวน ให้จัดท ำตำมแบบ สตว. ๔  
หรือสตว. ๕ แล้วแต่กรณี  โดยสรุปข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนพร้อมทั้งควำมเห็นเป็นภำษำไทย 
ประกอบส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนเสนอเอกอัครรำชทูต เมื่อเอกอัครรำชทูตได้รับส ำนวนกำรสืบสวน 
หรือไต่สวนแล้ว ให้ส่งส ำนวนผ่ำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพ่ือส่งต่อให้เลขำธิกำรด ำเนินกำรต่อไป 
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๘๕ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวนเห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนไม่ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้ส่งเรื่องให้เลขำธิกำรด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือสืบสวนหรือไต่สวนเพ่ิมเติม ทั้งนี้เลขำธิกำร
อำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนหรือเจ้ำพนักงำนไม่น้อยกว่ำสองคนเป็นผู้ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 

ข้อ ๖๘ ให้น ำควำมในข้อ ๗๖ และข้อ ๗๙วรรคสอง และวรรคสำม มำใช้บังคับกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวนโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๗ 

กำรรวมเรื่อง กำรแยกเรื่อง และกำรถอนค ำร้อง 
----------------------------- 

 
  ข้อ ๖๙ คณะกรรมกำรอำจสั่งให้รวมค ำร้อง เหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ ส ำนวน 
กำรสืบสวนหรือไต่สวน เมื่อมีกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นรำยเดียวกัน 
  (๒) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องหลำยรำยซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 
  (๓) เรื่องร้องที่มีผู้ร้องต่ำงรำยกัน แต่ผู้ถูกร้องเป็นรำยเดียวกัน 
  (๔) เรื่องท่ีร้อง หรือเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏที่มีมูลกรณีเดียวกันหรือเกี่ยวพันกัน๑๖ 

เลขำธิกำร หรือผู้อ ำนวยกำร อำจสั่งให้รวมค ำร้อง เหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ ส ำนวน 
กำรสืบสวนหรือไต่สวน หำกปรำกฏว่ำเรื่องที่ร้อง หรือเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ มีมูลกรณีเดียวกัน
หรือเก่ียวพันกัน 

ข้อ ๗๐ เมื่อคณะกรรมกำรเห็นว่ำกำรสืบสวนหรือไต่สวนเรื่องใดมีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน 
หรืออำจจะเกิดควำมล่ำช้ำ เพ่ือให้กำรสืบสวนหรือไต่สวนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วหรือเพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม
คณะกรรมกำรอำจสั่งให้แยกเรื่องหรือแยกประเด็นของเรื่องดังกล่ำวไปท ำกำรสืบสวนหรือไต่สวนต่ำงหำก
หรือแยกไปรวมกับประเด็นของเรื่องอ่ืนก็ได้ 

ข้อ ๗๑ ในกรณีปรำกฏหลักฐำนจำกกำรสืบสวนหรือไต่สวนว่ำมีผู้อื่นกระท ำกำรใดอันเป็น  
กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้ง  
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยร่วมกับผู้ถูกร้อง ให้คณะกรรมกำร
สืบสวนและไต่สวนรำยงำนให้ผู้สั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนทรำบ แล้วด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณี
ดังกล่ำวด้วย 

ในกรณีที่ปรำกฏหลักฐำนจำกกำรสืบสวนหรือไต่สวนว่ำผู้ถูกร้องกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไป  
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยประกำรอ่ืนอีก ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน
เสนอผู้สั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนเพ่ือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณีดังกล่ำวด้วย 

 
 

                                                           
๑๖ ข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด   
    (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘๔ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
 

ส่วนที่ ๖  
กำรสืบสวนหรือไต่สวนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
----------------------------- 

 
ข้อ ๖๓ เพ่ือประโยชน์ในกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้เป็นไป 

โดยรวดเร็ว สุจริต หรือเที่ยงธรรม เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนแล้วเสร็จ  
ให้ท ำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวนตำมแบบ สตว. ๔ หรือ สตว. ๕ แล้วแต่กรณี เสนอเลขำธิกำร 
เพ่ือจัดท ำควำมเห็น โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรโดยเร็ว เว้นแต่
คณะกรรมกำรจะสั่งกำรเป็นอย่ำงอ่ืน 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรหรือเลขำธิกำรเห็นสมควรให้ ไต่สวนเพ่ิมเติม อำจมอบหมำย 
ให้เจ้ำพนักงำนไม่น้อยกว่ำสองคนหรือคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะเดิมไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นควรแจ้งข้อกล่ำวหำ คณะกรรมกำรจะแจ้งเอง  
หรือมอบหมำยให้เลขำธิกำร คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน แจ้งข้อกล่ำวหำและรับฟังพยำนหลักฐำน 
แทนก็ได้ ในกำรนี้ ให้คณะกรรมกำร เลขำธิกำร คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน แล้วแต่กรณี จัดท ำบันทึก 
กำรแจ้งและรับทรำบข้อกล่ำวหำตำมแบบ สตว. ๗ เพ่ือส่งไปยังผู้ถูกกล่ำวหำ โดยให้น ำควำมในข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๕๘  
มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๕ คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
ห้ำคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และอำจมีหลำยคณะก็ได้ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวนและ
กรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน ซึ่งแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรอัยกำร ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ  
หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐดังกล่ำว และมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งพนักงำนเป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
ช่วยตรวจสอบส ำนวนตำมควำมเหมำะสม 

คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
และอำจได้รับแตง่ตั้งอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีต ำแหน่งประธำนกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวนหรือกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน
ว่ำงลง ให้ประธำนกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวนหรือกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวนที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ 
อยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน มีหน้ำที่และอ ำนำจช่วยคณะกรรมกำร ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร 
(๒) รับฟังค ำชี้แจงหรือพยำนหลักฐำนแทนคณะกรรมกำร 
(๓) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
ข้อ ๖๗ ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในกำรสืบสวนหรือไต่สวน  

ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม คณะกรรมกำรอำจให้คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวนตรวจสอบ 
ส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยก็ได้ 
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๘๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

กรณีท่ีต ำแหน่งประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยหรืออนุกรรมกำรวินิจฉัยว่ำงลงนอกจำกครบวำระ 
และมี กำรแต่ งตั้ งป ระธำนอนุ กรรมกำรวินิ จฉั ย หรืออนุ กรรมกำรวินิ จฉั ยแทนต ำแหน่ งที่ ว่ ำงล ง 
ให้ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยหรืออนุกรรมกำรวินิจฉัยที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ อยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระ  
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๗๖ กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย ต้องมีประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัย 
และอนุกรรมกำรวินิจฉัยมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเท่ำที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธำน
อนุกรรมกำรวินิจฉัยเป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยไม่มำประชุม หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้อนุกรรมกำรวินิจฉัยที่มำประชุมเลือกกันเองคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรลงมติของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย ให้ถือเสียงข้ำงมำก ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัย 
และอนุกรรมกำรวินิจฉัยทุกคนที่มำประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ 

ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยและอนุกรรมกำรวินิจฉัยคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน  
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

ข้อ ๗๗ คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยมีอ ำนำจพิจำรณำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย
ปัญหำหรือข้อโต้แย้งตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

ข้อ ๗๘ ให้เลขำธิกำรเสนอส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน พร้อมควำมเห็นต่อคณะอนุกรรมกำร
วินิจฉัยเพื่อพิจำรณำ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ เว้นแต่คณะกรรมกำรจะสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน  

เมื่อคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยได้รับส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้พิจำรณำด้วยควำมรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยเห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
ให้ส่งเรื่องให้เลขำธิกำรด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดให้ครบถ้วน  

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสำม เลขำธิกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนเดิม 
เป็นผู้ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 

ข้อ ๗๙ เมื่อคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยพิจำรณำแล้วเสร็จ ให้จัดท ำควำมเห็นตำมแบบ สตว. ๘ 
เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำโดยเร็ว 

ควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย ต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ โดยต้อง 
ลงลำยมือชื่อของประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยและอนุกรรมกำรวินิจฉัยที่พิจำรณำทุกคน 

ในกรณีที่ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยหรืออนุกรรมกำรวินิจฉัยคนใดมีควำมเห็นแย้ง  
ให้ท ำควำมเห็นแย้งประกอบไว้ด้วย 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

กำรพิจำรณำสั่งกำรของกรรมกำร 
----------------------------- 

 
ข้อ ๘๐ ในกรณีกรรมกำรพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำหรือกำรงดเว้นกำรกระท ำใด อันอำจเป็นเหตุ 

ให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย มีอ ำนำจด ำเนินกำรได้ 
ดังนี้ 

๘๖ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  ข้อ ๗๒ ก่อนคณะกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดผู้ร้องอำจยื่นหนังสือขอถอนค ำร้องต่อเลขำธิกำรหรือ
ผู้อ ำนวยกำรก็ได้  เมื่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำรได้รับหนังสือขอถอนค ำร้องแล้ว  ให้เสนอควำมเห็น 
พร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ๑๗  

  คณะกรรมกำรอำจอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ถอนค ำร้องก็ได้ และให้เลขำธิกำรแจ้งผล 
กำรพิจำรณำให้ผู้ร้องทรำบ 
 

   ส่วนที่ ๘ 
กำรสอบสวน 

----------------------------- 
 

  ข้อ ๗๓ ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำต้องมีกำรสอบสวนเพ่ือด ำเนินคดีอำญำกับบุคคลใด 
เพรำะเหตุกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ให้พนักงำนสอบสวนหรือพนักงำนอัยกำรด ำเนินกำรไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 

หมวด ๔ 
กำรพิจำรณำและวินิจฉัย 
----------------------------- 

ส่วนที่ ๑ 
คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย 
----------------------------- 

 
ข้อ ๗๔ คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยคณะหนึ่งหรือหลำยคณะก็ได้  

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยและอนุกรรมกำรวินิจฉัย  
ซึ่งแต่งตั้งจำกบุคคลที่มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้ำนนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ กำรสืบสวน กำรไต่สวน กำรบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน หรือด้ำนอ่ืน ๆ ที่เหมำะสม 

คณะอนุกรรมกำรวินิ จฉัย มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ งสองปีนับแต่วันที่ ได้ รับแต่งตั้ ง 
และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งพนักงำนเป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย
ตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ ๗๕ ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยและอนุกรรมกำรวินิจฉัย พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ครบวำระ 
(๒) ตำย 
(๓) ลำออก 
(๔) คณะกรรมกำรมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อเห็นสมควร 

                                                           
๑๗ ข้อ ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

86



๘๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

กรณีท่ีต ำแหน่งประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยหรืออนุกรรมกำรวินิจฉัยว่ำงลงนอกจำกครบวำระ 
และมี กำรแต่ งตั้ งป ระธำนอนุ กรรมกำรวินิ จฉั ย หรืออนุ กรรมกำรวินิ จฉั ยแทนต ำแหน่ งที่ ว่ ำงล ง 
ให้ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยหรืออนุกรรมกำรวินิจฉัยที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ อยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระ  
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๗๖ กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย ต้องมีประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัย 
และอนุกรรมกำรวินิจฉัยมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเท่ำที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธำน
อนุกรรมกำรวินิจฉัยเป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยไม่มำประชุม หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้อนุกรรมกำรวินิจฉัยที่มำประชุมเลือกกันเองคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรลงมติของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย ให้ถือเสียงข้ำงมำก ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัย 
และอนุกรรมกำรวินิจฉัยทุกคนที่มำประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ 

ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยและอนุกรรมกำรวินิจฉัยคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน  
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

ข้อ ๗๗ คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยมีอ ำนำจพิจำรณำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย
ปัญหำหรือข้อโต้แย้งตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

ข้อ ๗๘ ให้เลขำธิกำรเสนอส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน พร้อมควำมเห็นต่อคณะอนุกรรมกำร
วินิจฉัยเพื่อพิจำรณำ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ เว้นแต่คณะกรรมกำรจะสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน  

เมื่อคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยได้รับส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้พิจำรณำด้วยควำมรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยเห็นว่ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
ให้ส่งเรื่องให้เลขำธิกำรด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดให้ครบถ้วน  

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสำม เลขำธิกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนเดิม 
เป็นผู้ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 

ข้อ ๗๙ เมื่อคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยพิจำรณำแล้วเสร็จ ให้จัดท ำควำมเห็นตำมแบบ สตว. ๘ 
เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำโดยเร็ว 

ควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย ต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ โดยต้อง 
ลงลำยมือชื่อของประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยและอนุกรรมกำรวินิจฉัยที่พิจำรณำทุกคน 

ในกรณีที่ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยหรืออนุกรรมกำรวินิจฉัยคนใดมีควำมเห็นแย้ง  
ให้ท ำควำมเห็นแย้งประกอบไว้ด้วย 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

กำรพิจำรณำสั่งกำรของกรรมกำร 
----------------------------- 

 
ข้อ ๘๐ ในกรณีกรรมกำรพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำหรือกำรงดเว้นกำรกระท ำใด อันอำจเป็นเหตุ 

ให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย มีอ ำนำจด ำเนินกำรได้ 
ดังนี้ 
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๘๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ในกรณีที่ต้องท ำค ำวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบร่ำงค ำวินิจฉัยนั้น และ 
ประธำนกรรมกำรหรือผู้ท ำหน้ำที่แทนประธำนกรรมกำรได้ลงนำมในค ำวินิจฉัยนั้นแล้ว ให้ถือว่ำเป็นค ำวินิจฉัย  
ของคณะกรรมกำร 

กำรให้ควำมเห็นชอบตำมวรรคสอง คณะกรรมกำรจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง  
หรือหลำยคนเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

ค ำวินิจฉัยตำมวรรคสอง ให้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนำม 

ในค ำวินิจฉัย ให้เลขำธิกำรบันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในค ำวินิจฉัยและให้เลขำธิกำรเป็นผู้ลงนำมในค ำวินิจฉัยนั้นแทน  
เมื่อเลขำธิกำรลงนำมในค ำวินิจฉัยดังกล่ำวแล้ว ให้ค ำวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

ข้อ ๘๔ ให้เลขำธิกำรส่งค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้แก่ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือผู้อ ำนวยกำรทรำบ 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๕ ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง เมื่อมีกำรสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ใด 
เป็นกำรชั่วครำว ให้คณะกรรมกำรยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  

เมื่อประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้ว มีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้สมัครหรือผู้ใดกระท ำกำรทุจริต 
ในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือก หรือรู้เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมกำรยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำ  
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง มำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น โดยอนุโลม แต่กำรยื่นค ำร้องให้ยื่นต่อศำลอุทธรณ์ 

ในกรณีปรำกฏหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ หัวหน้ำพรรคกำรเมือง หรือคณะกรรมกำรบริหำร  
พรรคกำรเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทรำบถึงกำรกระท ำนั้นแล้ว มิได้ยับยั้ง หรือแก้ไข
เพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือให้มีค ำวินิจฉัยยุบพรรคกำรเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองนั้นด้วย 

ภำยหลังประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือประกำศผลกำรเลือกสมำชิก
วุฒิสภำแล้ว คณะกรรมกำรเห็นว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก
เนื่องจำกขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม ให้คณะกรรมกำรยื่นค ำร้องหรือส่งเรื่องต่อศำลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๘๖ ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว และมีควำมเห็นให้ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์ 
หรือศำลฎีกำ หรือศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจำรณำมีค ำสั่งให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือผู้ใด หรือสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี 
และมีกรณีที่จะต้องด ำเนินคดีอำญำกับบุคคลใด เพรำะเหตุกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
และพรรคกำรเมืองด้วย ให้รอกำรด ำเนินคดีอำญำไว้ก่อนจนกว่ำคดีเลือกตั้งจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ทั้งนี้  
ให้ค ำนึงถึงอำยุควำมในกำรด ำเนินคดีอำญำด้วย เว้นแต่คณะกรรมกำรจะสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน 

ข้อ ๘๗ ในกรณีที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยว่ำผู้สมัครหรือผู้ใดกระท ำควำมผิดและกฎหมำยบัญญัติ 
ให้ถือว่ำกำรกระท ำผิดนั้นเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
และให้มีอ ำนำจส่งเรื่องให้ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจได้ 

 
 

๘๘ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

(๑) ถ้ำกำรนั้นเป็นกำรกระท ำ หรือกำรงดเว้นกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ให้มีอ ำนำจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท ำกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งได้ ตำมท่ีเห็นสมควร 

(๒) ถ้ำเป็นกำรกระท ำของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้มีอ ำนำจสั่ งให้เจ้ำพนักงำน 
ฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจและเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ 
หรือสั่งให้ผู้อ ำนวยกำรบันทึกพฤติกรรมแห่งกำรกระท ำ และรวบรวมพยำนหลักฐำนไว้ เพ่ือด ำเนินกำรต่อไปได้ 
ตำมท่ีจ ำเป็น 

(๓) ในกรณีมีควำมจ ำเป็น จะสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำรเลือกตั้ง  
และสั่งให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบำงหน่วย หรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้ง  
ที่พบเห็นกำรกระท ำ หรือกำรงดเว้นกำรกระท ำนั้นก็ได้ 

เมื่อกรรมกำรผู้ใดออกค ำสั่งตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพ่ือทรำบโดยเร็ว  
ในกำรนี้ ถ้ำคณะกรรมกำรเห็นสมควร จะมีมติให้แก้ไข เพ่ิมเติม ยกเลิกค ำสั่ง หรือมีมติให้ด ำเนินกำรอย่ำงใด  
ตำมท่ีเหมำะสมก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ในกรณีกรรมกำรสั่งให้ผู้อ ำนวยกำรบันทึกพฤติกรรมแห่งกำรกระท ำและรวบรวม
พยำนหลักฐำนตำมข้อ ๘๐ (๒) ให้ด ำเนินกำรตำม (๑) ถึง (๔) ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกถ้อยค ำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ขอทรำบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

หน่วยงำนเอกชน หรือจำกบุคคลใด ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ 
(๓) ตรวจสอบสถำนที่เกิดเหตุ 
(๔) รวบรวมพยำนหลักฐำนทั้งปวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะทรำบรำยละเอียดว่ำผู้กระท ำผิด  

เป็นผู้ใด มีบุคคลใดร่วมกระท ำควำมผิด พฤติกรรมในกำรกระท ำเป็นอย่ำงไร มีพยำนหลักฐำนใด 
ผู้อ ำนวยกำรอำจมอบหมำยให้พนักงำนคนใดเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งก็ได้  

แต่ทั้งนี้ จะมอบหมำยให้พนักงำนเป็นผู้ด ำเนินกำรแทนไม่ได้ 
เมื่อผู้อ ำนวยกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอรำยงำนพร้อมควำมเห็นต่อกรรมกำรผู้สั่ง 

เพ่ือพิจำรณำ 
กรณีกรรมกำรสั่งให้ด ำเนินคดีอำญำ ให้ผู้อ ำนวยกำรรวบรวมเอกสำรพยำนหลักฐำนทั้งปวง 

และร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุเพ่ือด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจต่อไป 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
กำรพิจำรณำและวินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำร 

----------------------------- 
 
ข้อ ๘๒ เมื่อคณะกรรมกำรได้รับส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้คณะกรรมกำร

พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำด หรือสั่งกำรโดยเร็ว 
ข้อ ๘๓ ในกำรลงมติวินิจฉัยของกรรมกำร ให้กรรมกำรลงมติ เป็นหนังสือตำมแบบ 

ที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีชื่อเรื่องและประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลำยมือชื่อของกรรมกำร  
ที่ลงมติ และให้เลขำธิกำรเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐำน 
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๘๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

ในกรณีที่ต้องท ำค ำวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบร่ำงค ำวินิจฉัยนั้น และ 
ประธำนกรรมกำรหรือผู้ท ำหน้ำที่แทนประธำนกรรมกำรได้ลงนำมในค ำวินิจฉัยนั้นแล้ว ให้ถือว่ำเป็นค ำวินิจฉัย  
ของคณะกรรมกำร 

กำรให้ควำมเห็นชอบตำมวรรคสอง คณะกรรมกำรจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง  
หรือหลำยคนเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

ค ำวินิจฉัยตำมวรรคสอง ให้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนำม 

ในค ำวินิจฉัย ให้เลขำธิกำรบันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในค ำวินิจฉัยและให้เลขำธิกำรเป็นผู้ลงนำมในค ำวินิจฉัยนั้นแทน  
เมื่อเลขำธิกำรลงนำมในค ำวินิจฉัยดังกล่ำวแล้ว ให้ค ำวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

ข้อ ๘๔ ให้เลขำธิกำรส่งค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้แก่ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือผู้อ ำนวยกำรทรำบ 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๕ ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง เมื่อมีกำรสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ใด 
เป็นกำรชั่วครำว ให้คณะกรรมกำรยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  

เมื่อประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้ว มีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้สมัครหรือผู้ใดกระท ำกำรทุจริต 
ในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือก หรือรู้เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมกำรยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำ  
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง มำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น โดยอนุโลม แต่กำรยื่นค ำร้องให้ยื่นต่อศำลอุทธรณ์ 

ในกรณีปรำกฏหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ หัวหน้ำพรรคกำรเมือง หรือคณะกรรมกำรบริหำร  
พรรคกำรเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทรำบถึงกำรกระท ำนั้นแล้ว มิได้ยับยั้ง หรือแก้ไข
เพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือให้มีค ำวินิจฉัยยุบพรรคกำรเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองนั้นด้วย 

ภำยหลังประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือประกำศผลกำรเลือกสมำชิก
วุฒิสภำแล้ว คณะกรรมกำรเห็นว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก
เนื่องจำกขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม ให้คณะกรรมกำรยื่นค ำร้องหรือส่งเรื่องต่อศำลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๘๖ ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว และมีควำมเห็นให้ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์ 
หรือศำลฎีกำ หรือศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจำรณำมีค ำสั่งให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือผู้ใด หรือสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี 
และมีกรณีที่จะต้องด ำเนินคดีอำญำกับบุคคลใด เพรำะเหตุกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
และพรรคกำรเมืองด้วย ให้รอกำรด ำเนินคดีอำญำไว้ก่อนจนกว่ำคดีเลือกตั้งจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ทั้งนี้  
ให้ค ำนึงถึงอำยุควำมในกำรด ำเนินคดีอำญำด้วย เว้นแต่คณะกรรมกำรจะสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน 

ข้อ ๘๗ ในกรณีที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยว่ำผู้สมัครหรือผู้ใดกระท ำควำมผิดและกฎหมำยบัญญัติ 
ให้ถือว่ำกำรกระท ำผิดนั้นเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
และให้มีอ ำนำจส่งเรื่องให้ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจได้ 
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๙๐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

หมวด ๕ 
ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำย 
----------------------------- 

 
ข้อ ๘๘ คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย คณะกรรมกำร

สืบสวนและไต่สวน และบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมำย หรือได้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบนี้ให้ได้รับ
ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอัตรำที่ก ำหนดท้ำยระเบียบนี้ 

ข้อ ๘๙ พยำน หรือล่ำม ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ ำนำจได้เรียกมำให้ถ้อยค ำตำมระเบียบนี้  
ให้ได้รับค่ำใช้จ่ำยและค่ำป่วยกำรตำมอัตรำที่ก ำหนดท้ำยระเบียบนี้ เว้นแต่เป็นพยำนผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้องอ้ำง  
หรือน ำมำให้ถ้อยค ำ 

 
บทเฉพำะกำล 

----------------------------- 
ข้อ ๙๐ กำรใดที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมระเบียบที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ค ำสั่ง หรือมติของ

คณะกรรมกำรและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ มติ  
และหนังสือสั่งกำรดังกล่ำวต่อไป จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 
 ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

(นำยอิทธิพร  บุญประคอง) 
         ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรม 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๖ 
 

ล าดับ หลักสูตรการฝึกอบรม 
๑ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น 
๒ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง 
๓ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับสูง 
๔ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนส าหรับผู้บริหาร 

 
อัตราค่าป่วยการล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน 

 

ล าดับ ประเภทของค่าป่วยการ/ค่าใช้จ่าย อัตราค่าป่วยการที่ได้รับ 
(บาท) 

๑ ล่ามหรือล่ามภาษามือ ได้รับค่าป่วยการคิดเป็นรายชั่วโมง  ๕๐๐ บาท ต่อชั่วโมง  
๒ พยานที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ที่ตั้งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

๓๐๐ บาท ต่อครั้ง 

๓ พยานที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานครหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๕๐๐ บาท ต่อครั้ง 

๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน 
(ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยง) 

(๑) ผูที่เป็ าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ ใหเบิกจ่ายได้ในอัตรา 
ตามกฎหมายหรือระเบียบของ
หน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด  
(๒) บุคคลนอกจาก (๑) ให้เบิกจ่าย 
ได้ในอัตราเทียบเท่าพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประเภทต าแหน่งวิชาการระดับ
ช านาญการ ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
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๙๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรม 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๖ 
 

ล าดับ หลักสูตรการฝึกอบรม 
๑ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น 
๒ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง 
๓ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับสูง 
๔ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนส าหรับผู้บริหาร 

 
อัตราค่าป่วยการล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน 

 

ล าดับ ประเภทของค่าป่วยการ/ค่าใช้จ่าย อัตราค่าป่วยการที่ได้รับ 
(บาท) 

๑ ล่ามหรือล่ามภาษามือ ได้รับค่าป่วยการคิดเป็นรายชั่วโมง  ๕๐๐ บาท ต่อชั่วโมง  
๒ พยานที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ที่ตั้งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

๓๐๐ บาท ต่อครั้ง 

๓ พยานที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานครหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๕๐๐ บาท ต่อครั้ง 

๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน 
(ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยง) 

(๑) ผูที่เป็ าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ ใหเบิกจ่ายได้ในอัตรา 
ตามกฎหมายหรือระเบียบของ
หน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด  
(๒) บุคคลนอกจาก (๑) ให้เบิกจ่าย 
ได้ในอัตราเทียบเท่าพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประเภทต าแหน่งวิชาการระดับ
ช านาญการ ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
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๙๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
 

บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโทร.   
ที่  ลต (    )/ วันที่  
เร่ือง รำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง  
กรำบเรียน ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอรำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับ
คะแนนเลือกตั้ ง”)[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้ งเขตเลือกตั้ ง (ถ้ามี ) ตามที่มีการกล่าวหา ]ในกำรเลือกตั้ ง 
เมื่อวันที่ตำมค ำร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับที่.ลงวันที่  กรณี  (น ำย/นำง/นำงสำว )      
(กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)ผู้ร้อง(นำย/นำง/นำงสำว)                  (กรณีเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)ผู้ถูกร้อง จ ำนวนข้อกล่ำวหำ ดังนี้ 

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑  มีประเด็น 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 ำนวนแผ่น ที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
 

(                      ) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง๑๘ 

  
  

 
 
 
 
 

                                                           
๑๘ แบบ สตว. ๑  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แบบ สตว. ๑ 

๙๒ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ล าดับ ประเภทของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย อัตราค่าใช้จ่าย (บาท) 

๑ เจ้าพนักงาน  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  เท่าท่ีจ่ายจริง ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง           
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงาน  

 
 

อัตราค่าตอบแทนส านวนการสืบสวนและส านวนการไต่สวน  
 

ล าดับ ส านวนที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทน (บาท) 
๑ ส านวนการสืบสวน  ๓,๐๐๐ บาท  
๒ ส านวนการไต่สวน  ๕,๐๐๐ บาท  

 
 

อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการช่วยตรวจสอบส านวนและคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
 

ล าดับ ประเภทของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย อัตราค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบส านวน  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ท างาน 

๒  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ท างาน 
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๙๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
 

บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโทร.   
ที่  ลต (    )/ วันที่  
เร่ือง รำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง  
กรำบเรียน ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอรำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับ
คะแนนเลือกตั้ ง”)[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้ งเขตเลือกตั้ ง (ถ้ามี ) ตามที่มีการกล่าวหา ]ในกำรเลือกตั้ ง 
เมื่อวันที่ตำมค ำร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับที่.ลงวันที่  กรณี  (น ำย/นำง/นำงสำว )      
(กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)ผู้ร้อง(นำย/นำง/นำงสำว)                  (กรณีเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)ผู้ถูกร้อง จ ำนวนข้อกล่ำวหำ ดังนี้ 

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑  มีประเด็น 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 ำนวนแผ่น ที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
 

(                      ) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง๑๘ 

  
  

 
 
 
 
 

                                                           
๑๘ แบบ สตว. ๑  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แบบ สตว. ๑ 
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๙๕ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโทร.   
ที่  ลต (    )/ วันที่  
เรื่อง รำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ  
กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอรำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ (ระบุ “โดยไม่ต้องมีการตรวจมูลกรณี/โดยมีการตรวจมูลกรณี) 
(ระบุ “การเลือกตั้ง/การนับคะแนนเลือกตั้ง”)[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามที่มีการกล่าวหา]  
เมื่อวันที่กรณีมีกำรกล่ำวหำ (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”) 

รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้  
 จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
 
 

(                         ) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง๒๐ 

  
 
 
 

 

 

 

                                                           
๒๐ แบบ สตว. ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

แบบ สตว. ๒ 
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๙๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการตรวจมูลกรณี 

วันที.่ 

กรณี (นำย/นำง/นำงสำว) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น   (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
หมำยเลข [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”]ผู้ร้อง อยู่บ้ำนเลขท่ี  

 (นำย/นำง/นำงสำว) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น   (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
หมำยเลข [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”](ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 

เรียน (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง) 

ตำมที่(ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง”)  
มีค ำสั่ง เมื่อวันที่ มอบหมำยให้ (ระบุชื่อ –นามสกุลและต าแหน่งเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย)ด ำเนินกำรตรวจ
มูลกรณี ในกรณี (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”) [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่
ท าการตรวจมูลกรณี] ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมนั้น 

บัดนี้ ได้ท ำกำรตรวจมูลกรณีเสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

๑.  สรุป(ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 

 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  

  ประเด็นที่ ๑(ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
ท าไม พร้อมระบุบทบัญญัติท่ีเป็นความผิด)(หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  

     

   ประเด็นที่ ๒   

     

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒  

     

  

แบบ สตว. ๓ 

๙๖ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

ที ่                           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 ประจ ำจังหวัด   
     
      
                            (ระบุวันที่  เดือน  ปี) 
เรื่อง  รายงานการสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำเอกสำรประกอบเรื่อง จ ำนวน        แผ่น 

 พร้อมนี้ ขอรายงานการสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ความปรากฏ  (ระบุ “โดยไม่ต้องมีกำรตรวจมูลกรณี/โดยมีกำรตรวจมูลกรณี)  (ระบุ “กำรเลือกตั้ง/กำรนับ
คะแนนเลือกตั้ ง” )  [ระบุชื่ อองค์กร รวมทั้ งเขตเลือกตั้ ง (ถ้ ำมี ) ตำมที่ มีกำรกล่ ำวหำ ]   เมื่ อวันที่                    
.                                 กรณีมีการกล่าวหา (นาย/นาง/นางสาว)       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุ
สถำนะด้วย)                                จ านวน         ข้อกล่าวหา 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”) 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   
 จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(                                ) 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  ๒๑ 

    
กลุ่มงำน     
โทร.       
โทรสำร     

                                                           
๒๑ แบบ สตว. ๒/๑ เพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  

แบบ สตว. ๒/๑  
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๙๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการตรวจมูลกรณี 

วันที.่ 

กรณี (นำย/นำง/นำงสำว) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น   (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
หมำยเลข [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”]ผู้ร้อง อยู่บ้ำนเลขท่ี  

 (นำย/นำง/นำงสำว) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น   (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
หมำยเลข [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”](ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 

เรียน (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง) 

ตำมที่(ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง”)  
มีค ำสั่ง เมื่อวันที่ มอบหมำยให้ (ระบุชื่อ –นามสกุลและต าแหน่งเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย)ด ำเนินกำรตรวจ
มูลกรณี ในกรณี (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”) [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่
ท าการตรวจมูลกรณี] ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมนั้น 

บัดนี้ ได้ท ำกำรตรวจมูลกรณีเสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

๑.  สรุป(ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 

 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  

  ประเด็นที่ ๑(ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
ท าไม พร้อมระบุบทบัญญัติท่ีเป็นความผิด)(หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  

     

   ประเด็นที่ ๒   

     

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒  

     

  

แบบ สตว. ๓ 
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๙๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

   ประเด็นที่ ๒ 

   เห็นควร   

  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 

   เห็นควร   

 พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจมูลกรณีข้ำงต้น รวมเอกสำร        แผ่น  
มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 (ลงชื่อ)   

         ( ) 

 (ระบุต าแหน่ง)  

 

ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  

     

 

 (ลงชื่อ)   

         ( ) 

 (ระบุต าแหน่ง)  

 (ระบุ วัน เดือน ปี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๙
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ประเด็นที่ ๒

เห็นควร 

๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒

เห็นควร 

พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจมูลกรณีข้ำงต้น รวมเอกสำร แผ่น
มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ

(ลงชื่อ) 

( )

(ระบุต าแหน่ง)

ความเห็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)

(ลงชื่อ) 

( )

(ระบุต าแหน่ง)

(ระบุ วัน เดือน ปี)
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๙๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

   ประเด็นที่ ๒ 

   เห็นควร   

  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 

   เห็นควร   

 พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจมูลกรณีข้ำงต้น รวมเอกสำร        แผ่น  
มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 (ลงชื่อ)   

         ( ) 

 (ระบุต าแหน่ง)  

 

ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  

     

 

 (ลงชื่อ)   

         ( ) 

 (ระบุต าแหน่ง)  

 (ระบุ วัน เดือน ปี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๙
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ประเด็นที่ ๒

เห็นควร 

๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒

เห็นควร 

พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจมูลกรณีข้ำงต้น รวมเอกสำร แผ่น
มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ

(ลงชื่อ) 

( )

(ระบุต าแหน่ง)

ความเห็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)

(ลงชื่อ) 

( )

(ระบุต าแหน่ง)

(ระบุ วัน เดือน ปี)
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๑๐๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

   
   ประเด็นที่ ๒   
     

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒  
     
 ๒. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(ถ้ามี) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล)(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 
   (๑)   
      
   (๒)   
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจำกกำรสืบสวน ฟังได้ว่ำ  
      
      
      
   ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      

๑๐๐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 
 

รายงานการสืบสวน 

ที ่  

 วันที่   

  

 (นำย/นำง/นำงสำว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมำยเลข [ระบุ  “(ได้รับการเลือกตั้ ง )/ (ไม่ ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”]ผู้ร้อง 

ระหว่าง 

 (นำย/นำง/นำงสำว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมำยเลข [ระบุ  “(ได้รับการเลือกตั้ ง )/ (ไม่ ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”]ผู้ถูกร้อง 

เรียน คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง) 

ตำมค ำสั่งลงวันที่.............................. ได้แต่งตั้งให้ 
๑.   
๒.   
๓.   

เป็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรสืบสวน กรณี  (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวน] ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ว่ำมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ซึ่ง(ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.. ./ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ 
กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”)ได้สั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนเมื่อวันที่..........................นั้น 

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนได้ด ำเนินกำรสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏรำยละเอียดสรุปได้
ดังนี้ 

๑.  สรุป(ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑(ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม พร้อมระบุบทบัญญัติท่ีเป็นความผิด)(หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     

แบบ สตว. ๔ 
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๑๐๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

   
   ประเด็นที่ ๒   
     

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒  
     
 ๒. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(ถ้ามี) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล)(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 
   (๑)   
      
   (๒)   
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจำกกำรสืบสวน ฟังได้ว่ำ  
      
      
      
   ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      
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๑๐๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  (๒) พยำน ให้กำรว่ำ 
      
   
  เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(ถ้ามี) 
      
      
  พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
  (๑) (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
  (๒) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
 พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
  (๑) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
  (๒) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
  พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 

(๑)                   
  (๒)    
  ความเห็น 
  ข้อเท็จจริงจำกกำรสืบสวน ฟังได้ว่ำ  
      
      
  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      
  
 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
     
     
   ประเด็นที่ ๒ 
     
     
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
     
     

๑๐๒ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
  ๒.๒  ประเด็นที่ ๒ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
   (๑) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
    
   เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(ถ้ามี) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
   (๑) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 
   (๑)   
      
   (๒)   
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจำกกำรสืบสวน ฟังได้ว่ำ  
      
      
   ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
  (๑) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
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๑๐๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  (๒) พยำน ให้กำรว่ำ 
      
   
  เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(ถ้ามี) 
      
      
  พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
  (๑) (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
  (๒) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
 พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
  (๑) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
  (๒) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
  พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 

(๑)                   
  (๒)    
  ความเห็น 
  ข้อเท็จจริงจำกกำรสืบสวน ฟังได้ว่ำ  
      
      
  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      
  
 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
     
     
   ประเด็นที่ ๒ 
     
     
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
     
     

103



๑๐๕ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 
 

รายงานการไต่สวน 

ที ่  

 วันที่   

 (นำย/นำง/นำงสำว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมำยเลข [ระบุ  “(ได้รับการเลือกตั้ ง )/ (ไม่ ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”]ผู้ร้อง 

ระหว่าง 

 (นำย/นำง/นำงสำว)  ผู้สมคัรรับเลือกตั้ง(ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมำยเลข [ระบุ  “(ได้รับการเลือกตั้ ง )/ (ไม่ ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”]ผู้ถูกร้อง 

เรียน คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง) 

ตำมค ำสั่งลงวันที่  ได้แต่งตั้งให้ 
๑.   
๒.   
๓.   

เป็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรไต่สวน กรณี (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการไต่สวน] ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ว่ำมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรมซึ่ง  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ 
กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”)ได้สั่งให้ด ำเนินกำรไต่สวนเมื่อวันที่....................นั้น 

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนได้ด ำเนินกำรไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏรำยละเอียด 
สรุปได้ดังนี้ 

๑.  สรุป(ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑(ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม พร้อมระบุบทบัญญัติท่ีเป็นความผิด)(หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     
    
 

แบบ สตว. ๕ 

๑๐๔ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส ำนวนกำรสืบสวนรวมเอกสำร…………………….
แผ่น มำเพ่ือโปรดพิจำรณำต่อไป 
 (ลงชื่อ)   ประธำนกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)   กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด .(ถ้ามี) 
     
   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
     
     
 
 (ลงชื่อ)   
         ( ) 

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด . 
 (ระบุ วัน เดือน ปี)  
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๑๐๕ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 
 

รายงานการไต่สวน 

ที ่  

 วันที่   

 (นำย/นำง/นำงสำว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมำยเลข [ระบุ  “(ได้รับการเลือกตั้ ง )/ (ไม่ ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”]ผู้ร้อง 

ระหว่าง 

 (นำย/นำง/นำงสำว)  ผู้สมคัรรับเลือกตั้ง(ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมำยเลข [ระบุ  “(ได้รับการเลือกตั้ ง )/ (ไม่ ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”]ผู้ถูกร้อง 

เรียน คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง) 

ตำมค ำสั่งลงวันที่  ได้แต่งตั้งให้ 
๑.   
๒.   
๓.   

เป็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรไต่สวน กรณี (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการไต่สวน] ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ว่ำมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรมซึ่ง  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ 
กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”)ได้สั่งให้ด ำเนินกำรไต่สวนเมื่อวันที่....................นั้น 

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนได้ด ำเนินกำรไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏรำยละเอียด 
สรุปได้ดังนี้ 

๑.  สรุป(ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑(ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม พร้อมระบุบทบัญญัติท่ีเป็นความผิด)(หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     
    
 

แบบ สตว. ๕ 
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๑๐๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 
   (๑)   
      
   (๒)   
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจำกกำรไต่สวนฟังได้ว่ำ  
      
      
      
   ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการไต่สวนในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
  (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
      
  (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      

๑๐๖ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

   ประเด็นที่ ๒   
     
     

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒  
     
     
 ๒. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 
   (๑)   
      
   (๒)   
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจำกกำรไต่สวน ฟังได้ว่ำ  
      
      
   ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      
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๑๐๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
   (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 
   (๑)   
      
   (๒)   
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจำกกำรไต่สวนฟังได้ว่ำ  
      
      
      
   ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการไต่สวนในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน ปาก) 
  (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) ผู้ร้อง ให้กำรว่ำ  
      
  (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
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๑๐๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส ำนวนกำรไต่สวนรวมเอกสำร...............แผ่น  
มำเพ่ือโปรดพิจำรณำต่อไป 
 
 (ลงชื่อ)   ประธำนกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)   กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด. (ถ้ามี) 
     
   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
     
     
 (ลงชื่อ)   
         ( ) 

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด . 
 (ระบุ วัน เดือน ปี)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๘ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
  ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
  พยานหลักฐานฝ่าย(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)(จ านวน ปาก) 
  (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้กำรว่ำ  
      
  (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
  พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน ปาก) 
  (๑) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
  (๒) (ระบุชื่อ –นามสกุล) พยำน ให้กำรว่ำ  
      
  พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ) 
  (๑)    
  (๒)    
  ความเห็น 
  ข้อเท็จจริงจำกกำรไต่สวน ฟังได้ว่ำ  
      
      
  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
      
จึงเห็นควร      
 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
     
     
   ประเด็นที่ ๒ 
     
     
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
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๑๐๙ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส ำนวนกำรไต่สวนรวมเอกสำร...............แผ่น  
มำเพ่ือโปรดพิจำรณำต่อไป 
 
 (ลงชื่อ)   ประธำนกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)   กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  กรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด. (ถ้ามี) 
     
   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
     
     
 (ลงชื่อ)   
         ( ) 

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด . 
 (ระบุ วัน เดือน ปี)  
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๑๑๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)ได้รับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)และสิทธิ 

ที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดง
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วม
ฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ข้อกล่าวหา”)ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ
..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( )๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๒๒ แบบ สตว. ๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)ได้รับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)และสิทธิ 

ที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดง
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วม
ฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ข้อกล่าวหา”)ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ
..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( )๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๒๒ แบบ สตว. ๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑๐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

เขตเลือกตั้งที่       อ าเภอ                  จังหวัด                    หมายเลข       

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
       (ระบุสถานที่ท่ีออกบันทึก)  
   
 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 กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เห็นเหตุแห่งการสืบสวน
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เห็นเหตุแห่งการสืบสวน
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  

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

 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
            (ระบุต าแหน่ง)  
 
 

แบบ สตว. ๖ 
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๑๑๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)ได้รับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)และสิทธิ 

ที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดง
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วม
ฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ข้อกล่าวหา”)ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ
..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( )๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๒๒ แบบ สตว. ๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)ได้รับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)และสิทธิ 

ที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดง
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วม
ฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ข้อกล่าวหา”)ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ
..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( )๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๒๒ แบบ สตว. ๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑๐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

เขตเลือกตั้งที่       อ าเภอ                  จังหวัด                    หมายเลข       

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
       (ระบุสถานที่ท่ีออกบันทึก)  
   
 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 กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เห็นเหตุแห่งการสืบสวน
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เห็นเหตุแห่งการสืบสวน
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  

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

 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
            (ระบุต าแหน่ง)  
 
 

แบบ สตว. ๖ 
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๑๑๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)ได้รับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)และสิทธิ 
ที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้ แจงแสดง
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วม
ฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ
..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( )๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
๒๓ แบบ สตว. ๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑๑๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)ได้รับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)และสิทธิ 
ที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้ แจงแสดง
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วม
ฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ
..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( )๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
๒๓ แบบ สตว. ๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑๑๒ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

เขตเลือกตั้งที่       อ าเภอ                  จังหวัด                    หมายเลข      ก 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
       (ระบุสถานที่ท่ีออกบันทึก)  
   
 วันที่  

ด้วยในกำรเลือกตั้งในวันที่    มี   (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย  
หรือความปรากฏ”) ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)     ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมำยเลข..............
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน  ) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประชุมพิจำรณำ 
ครั้งที ่  เมื่อวันที่  มีมติให้     (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/คณะกรรมการ
ช่วยตรวจสอบส านวน”) จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  
และข้อ ๖๔ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน  และกำรวินิจฉัยชี้ขำด  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๑. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน  
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  

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

 
     (ลงชื่อ)      

 ( ) 
            (ระบุต าแหน่ง)  

แบบ สตว. ๗ 
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๑๑๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)ได้รับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)และสิทธิ 
ที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้ แจงแสดง
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วม
ฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ
..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( )๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
๒๓ แบบ สตว. ๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑๑๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)ได้รับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)และสิทธิ 
ที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้ แจงแสดง
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วม
ฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ
..................นำฬิกำ 

 (ลงชื่อ)  ผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ( )๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
๒๓ แบบ สตว. ๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยช้ีขำด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑๑๒ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

เขตเลือกตั้งที่       อ าเภอ                  จังหวัด                    หมายเลข      ก 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
       (ระบุสถานที่ท่ีออกบันทึก)  
   
 วันที่  

ด้วยในกำรเลือกตั้งในวันที่    มี   (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย  
หรือความปรากฏ”) ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)     ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมำยเลข..............
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน  ) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประชุมพิจำรณำ 
ครั้งที ่  เมื่อวันที่  มีมติให้     (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/คณะกรรมการ
ช่วยตรวจสอบส านวน”) จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  
และข้อ ๖๔ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน  และกำรวินิจฉัยชี้ขำด  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๑. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน  
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)  
  

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

 
     (ลงชื่อ)      

 ( ) 
            (ระบุต าแหน่ง)  

แบบ สตว. ๗ 
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๑๑๕ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 ข้อกล่ำวหำที่ ๒ แจ้งเมื่อวันที่  แก่(กรณีไม่แจ้ง ระบุ “ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา”) 

 ข้อกล่าวหาที่ ๑ 

 ประเด็นที่  ๑ (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหาใคร ท าอะไร ที่ ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม 
พร้อมระบุบทบัญญัติท่ีเป็นความผิด)   (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  

   

 ข้อเท็จจริงฟังได้ควำมว่ำ   

(ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวน/ ไต่สวน โดยสรุป)  

     

     

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด...เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ที่           /           ลงวันที่  

เห็นว่ำ     

     

จึงเห็นควร     

 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่   . 

 พิจำรณำข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำ   

     

(ปรับข้อเท็จจริง พฤติการณ์  การกระท านั้น เข้าข่ายความผิดหรือไม่  อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ  
หากอนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย)  

     

จึงเห็นควร     

๑๑๔ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่   

ที ่  /    

วันที.่    

เรื่อง กำร (ระบุ  “สืบสวน/ ไต่สวน”)กรณี (ระบุ  “การเลือกตั้ ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ ง”) 
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวนหรือไต่สวน]  

ผู้ร้อง (นำย/นำง/นำงสำว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมำยเลข [ระบุ  “(ได้รับการเลือกตั้ ง )/ (ไม่ ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] 

ผู้ถูกร้อง (นำย/นำง/นำงสำว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมำยเลข [ระบุ  “(ได้รับการเลือกตั้ ง )/ (ไม่ ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] 

วันครบวาระ วันที่  

 (หากเป็นกรณีอ่ืนให้ระบุด้วย เช่น แทนต าแหน่งที่ว่างเนื่องจาก เสียชีวิต/ ลาออก/ 
ยกฐานะ/ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ระบุวันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งด้วย) 

วันเลือกตั้ง วันที่  

วันยื่นค าร้อง วันที่  

วันประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่  

ข้อกล่าวหา 

 ข้อกล่ำวหำที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติ)  จ ำนวน ๒ ประเด็น 

 ข้อกล่ำวหำที่ ๒ (ระบุข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติ)  

การแจ้ง(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 

 ข้อกล่ำวหำที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๑ แจ้งเมื่อวันที่ แก่ (นำย/นำง/นำงสำว)  
  ประเด็นที่ ๒ แจ้งเมื่อวันที่ แก่ (นำย/นำง/นำงสำว)  

แบบ สตว. ๘ 
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๑๑๕ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 ข้อกล่ำวหำที่ ๒ แจ้งเมื่อวันที่  แก่(กรณีไม่แจ้ง ระบุ “ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา”) 

 ข้อกล่าวหาที่ ๑ 

 ประเด็นที่  ๑ (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหาใคร ท าอะไร ที่ ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม 
พร้อมระบุบทบัญญัติท่ีเป็นความผิด)   (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  

   

 ข้อเท็จจริงฟังได้ควำมว่ำ   

(ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวน/ ไต่สวน โดยสรุป)  

     

     

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด...เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ที่           /           ลงวันที่  

เห็นว่ำ     

     

จึงเห็นควร     

 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่   . 

 พิจำรณำข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำ   

     

(ปรับข้อเท็จจริง พฤติการณ์  การกระท านั้น เข้าข่ายความผิดหรือไม่  อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ  
หากอนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย)  

     

จึงเห็นควร     
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๑๑๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  

 ข้อกล่าวหาที่ ๒    

     

     

 ข้อเท็จจริงฟังได้ควำมว่ำ   

     

     

     

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด...เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ที่           /           ลงวันที่  

เห็นว่ำ     

     

จึงเห็นควร     

 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่  . 

 พิจำรณำข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำ   

     

     

     

     

จึงเห็นควร     

๑๑๖ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 ประเด็นที่ ๒   

     

     

 ข้อเท็จจริงฟังได้ควำมว่ำ   

     

     

     

     

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด...เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ที่           /           ลงวันที่  

เห็นว่ำ     

     

จึงเห็นควร     

 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่    

 พิจำรณำข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำ   

     

     

     

     

จึงเห็นควร     
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๑๑๗ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

  

 ข้อกล่าวหาที่ ๒    

     

     

 ข้อเท็จจริงฟังได้ควำมว่ำ   

     

     

     

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด...เห็นว่ำ  

     

จึงเห็นควร     

 ควำมเห็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ที่           /           ลงวันที่  

เห็นว่ำ     

     

จึงเห็นควร     

 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่  . 

 พิจำรณำข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำ   

     

     

     

     

จึงเห็นควร     

117



 
 

 
 

ภาคผนวก  
 
 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 

โดยไม่ต้องด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัล 

แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง                        

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงาน            

ตามหน้าท่ี  พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออ านวยความสะดวก

แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับท่ี 2)                   

พ.ศ. 2563 
- ประกาศ กกต. เร่ือง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

๑๑๘ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 สรุปความเห็น 

 ข้อกล่ำวหำที่ ๑ 

  ประเด็นที่ ๑ เห็นควร   

  ประเด็นที่ ๒ เห็นควร   

 ข้อกล่ำวหำที่ ๒ เห็นควร   
 

 (ลงชื่อ)   ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัย 

         ( ) 

 

 (ลงชื่อ)   อนุกรรมกำรวินิจฉัย 

         ( ) 

 

 (ลงชื่อ)   อนุกรรมกำรวินิจฉัย 

         ( ) 

 

 (ลงชื่อ)   อนุกรรมกำรวินิจฉัย 

         ( ) 

 

 (ลงชื่อ)   อนุกรรมกำรวินิจฉัย 

         ( ) 

 

 (ลงชื่อ)   อนุกรรมกำรวินิจฉัย 

         ( ) 

 

 (ลงชื่อ)   อนุกรรมกำรวินิจฉัย 

         ( ) 
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ภาคผนวก  
 
 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 

โดยไม่ต้องด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัล 

แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง                        

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงาน            

ตามหน้าท่ี  พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออ านวยความสะดวก

แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับท่ี 2)                   

พ.ศ. 2563 
- ประกาศ กกต. เร่ือง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการกันบคุคลไว้เป็นพยานโดยไมด่ าเนินคดีอาญา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๖๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“พยาน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิด   
และได้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐาน  
ในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น  ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติกันไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

“เจ้าพนักงาน”  หมายความว่า  บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีอ านาจในการสืบสวน  
สอบสวน  ไต่สวน  หรือด าเนินคดี  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๔ การกันบุคคลไว้เป็นพยานของคณะกรรมการให้กระท าได้ในขั้นตอนการสืบสวน   
การไต่สวน  หรือการพิจารณาวินิจฉัย 

ข้อ ๕ บุคคลที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานต้องมีลักษณะ  ประกอบด้วย 
(๑) มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

้หนา   ๗
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(๒) ได้ให้ถ้อยค า  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิด 
ของผู้กระท าความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ  และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัย 
การกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น 

(๓) สมัครใจที่จะให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตาม  (๒)  และรับรองว่าจะไปเบิกความ
เป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้ถ้อยค า  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้ 

ข้อ ๖ ในการสืบสวนหรือการไต่สวนหรือการพิจารณาวินิจฉัย  หากปรากฏว่าการให้ถ้อยค า  
หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองรายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท า
ความผิดของผู้กระท าความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ  และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐาน 
ในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้นได้  ให้กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  บุคคลหรือ
คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป   

ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะกันบุคคลใดไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี   
ให้คณะกรรมการมีมติกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี  โดยมติดังกล่าวจะต้องระบุเหตุผลของ
การกันบุคคลนั้นเป็นพยาน  และให้น ามติของคณะกรรมการรวมไว้ในส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนด้วย 

ข้อ ๘ ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานอาจร้องขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการคุ้มครองตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคุ้มครองพยานได้   

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการมีมติตามข้อ  ๗  หากผู้ถูกกันไว้เป็นพยานเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ถูกแจ้ง 
ข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  หรือเจ้าพนักงาน  แล้วแต่กรณี  สอบปากค าบุคคล
ดังกล่าวนั้นไว้ในฐานะพยาน  แล้วท าการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป 

หากผู้ถูกกันไว้ เป็นพยานเป็นผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว   
ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  หรือเจ้าพนักงาน  แล้วแต่กรณี  แจ้งแก่บุคคลนั้นว่าคณะกรรมการ
ได้มีมติให้กันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี  แล้วสอบปากค าบุคคลนั้นไว้ในฐานะพยาน 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้กันบุคคลใดไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีแล้ว  หากปรากฏ
ในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ  หรือไม่ไปเบิกความหรือไปเบิกความ  
แต่ไม่เป็นไปตามที่ได้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  
โดยให้คณะกรรมการเพิกถอนมติการกันไว้เป็นพยาน  และให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการ  
ตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไป 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๘
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กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือจ าเป็นต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบี ยบนี้  ให้เสนอ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร   

และการใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอนัไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย  
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรื อเที่ยงธรรม   
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  รวมตลอดทั้งการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ส่วนงานเจ้าของเรื่อง”  หมายความว่า  ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  หรือส านัก

สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
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“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ได้แก่  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส านักงาน 
“ผู้สมัคร”  หมายความวา่  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิน่  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล  ข่าว  หรอื

สิ่งใด ๆ  เกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด  ๆ   
และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด   ภาพถ่าย  
ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ 

“การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  กระบวนการแสวงหาหรือด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ   
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าจะมีการชี้เบาะแสหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือควบคุม  ก ากับ  
ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย   

“เบาะแส”  หมายความว่า  ลู่ทาง  ร่องรอย  ลาดเลา  เค้าเง่ือน  ต าแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบ 
มาอย่างเลา ๆ  พอเป็นรูปเค้า   

“ผู้ชี้เบาะแส”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน  ท่ีชี้เบาะแสเก่ียวกับ
การกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 

“รางวัล”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามระเบียบนี้   
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้   
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส  
ตามระเบียบนี้  ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมื อง 
หรือจากเงินรายได้ของส านักงานมาเพ่ือใช้จ่ายตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้   
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ข้อ ๖ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้  สามารถด าเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นเวลา  
ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้  จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  หรือ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกก็ได้   

ข้อ ๗ การด าเนินการอันเก่ียวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการชี้เบาะแส  รวมทั้ง  
การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้ด าเนินการเป็นความลับ  ทั้งนี้  การด าเนินการต่าง  ๆ  ให้ค านึงถึง 
ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้ชี้เบาะแส  เจ้าหน้าที่  และบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้ชี้เบาะแส  และเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ   

ข้อ ๘ การใช้จ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้มีหลักฐานการจ่ายเพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ  โดยให้ส านักงานตกลงวิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
และแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  หรือ 
ผู้ชี้เบาะแส  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ  หรือตามกฎหมาย  หรือ  
ตามค าสั่งศาล 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนเป็นศูนย์ประสานงานการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการชี้เบาะแส  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นส่วนงานทางธุรการในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการชี้เบาะแส 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

และการชี้เบาะแส 
(๓) จัดท าค าของบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัล 

แก่ผู้ชี้เบาะแส 
(๔) จัดเก็บข้อมูลข่าวสารและเบาะแสในสารบบการข่าวของส านักงานเพ่ือประโยชน์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่และการตรวจสอบ   
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรบัปรุงและแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ  ตลอดจน

มาตรการต่าง ๆ  ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส 
(๖) รวบรวม  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินการเก่ียวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และ  

การให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย 
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หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารของเจา้หน้าที่ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมาย  มีอ านาจอนุมัติ 
การปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่  โดยพิจารณาตามสถานการณ์  ความจ าเป็น  และ
ความเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ในการสอดส่อง  สืบสวน  หรือไต่สวน  ทั้งนี้  ให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอเรื่องพร้อมทั้งการรายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาอนุมัติ   

ข้อ ๑๒ การสั่งการหรือมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ใดปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร   
ให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าสั่งหรือรับมอบหมาย  
ชั้นความลับ  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่มี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  เช่น  

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพ่ือใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือ  
ผู้ชี้เบาะแส  หรือจัดท าข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็นต้องรักษาความลับ  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์
หรือประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแส  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าใช้จ่าย  
ในการบันทึกภาพ  ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายให้บคุคลอืน่ด าเนนิการ  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอ าพราง
ที่จ าเป็นต่อภารกิจ  ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด  ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด  ติดตาม  
และสะกดรอย  ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ค่าใช้จ่ายส าหรับการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  ค่าใช้จ่าย
ในการส าเนาเอกสาร  ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลืองซึ่งมีความจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินการดังกล่าว  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย  
ในอัตราไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุมัติ   

ข้อ ๑๔ วิธีการยืมเงิน  การจ่ายเงินยืม  การส่งใช้เงินยืม  และการเบิกค่าใช้จ่าย  ให้น าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือรายงานต่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย   

้หนา   ๙
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หมวด  ๓ 
การจดัสรรค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๑๖ การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวนคดเีลือกตัง้และพรรคการเมอืง  
หรือควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  การเบิกจ่ายต้องไม่ซ้ าซ้อนในลักษณะเดียวกัน  
และรวมแล้วไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๒) 

ข้อ ๑๗ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
เห็นว่าควรจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารรายใด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติการจ่ายเงิน  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ขอ้มูลขา่วสาร  ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกนิขา่วละ  ๕,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้  
ให้พิจารณาจากความส าคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร  ความเสี่ยงในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
และภยันตรายอันอาจเกิดกับบุคคลนั้นเนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร   

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินตามหมวดนี้ให้จ่ายได้ต่อเมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินได้อนุมัติให้จ่าย 
ข้อ ๑๙ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามหมวดนี้   
(๑) ส านักงาน  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ  หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ข้อ ๒๐ กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน  เนื่องจาก

ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นแหล่งขา่วบุคคล  สายลับ  หรือบุคคลอื่นที่ให้ขอ้มูลขา่วสารที่เปน็ประโยชน์  
ซึ่งต้องปกปิดชื่อและข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สิน  ให้ส านักสนับสนุน
งานสืบสวนสอบสวน  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
เสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาออกหนังสือรับรอง  เม่ือเลขาธิการออกหนังสือรับรองแล้ว  ให้รายงาน
คณะกรรมการเพ่ือทราบ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้ในหมวดนี้  ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๐
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หมวด  ๔ 
การใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอนัไม่สุจรติ 

หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจรติหรือเที่ยงธรรมในการเลอืกตัง้ 

และผู้ชี้เบาะแสที่มสีิทธไิดร้บัรางวัล 
 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลต้องชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริต  
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งด้วยตนเองต่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  
ที่ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้เบาะแส   
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้กระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  ผู้เกี่ยวข้อง   

และบุคคลที่อาจเป็นพยาน  เท่าที่สามารถระบุได้ 
(๓) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง   

ที่ชัดเจนเพียงพอ 
(๔) ลายมือชื่อผู้ชี้เบาะแสทุกหน้าของเอกสาร   
กรณีผู้ชี้เบาะแสไม่ประสงค์ลงลายมือชื่อ  ก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ชี้เบาะแสซึ่งสามารถ  

ตรวจพิสูจน์ได้ไว้ในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตนได้ให้ไว้ทุกหน้าของเอกสาร  โดยต้องท าต่อหน้าพนักงาน
สืบสวนและไต่สวนอย่างน้อยสองคนหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  และให้พนักงานสืบสวน 
และไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับไว้   

เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแสแล้ว   
ให้ส าเนาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวหนึ่งฉบับส่งให้ผู้ชี้เบาะแสเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงต่อ
คณะกรรมการพิจารณารางวัลในการขอรับรางวัล  ตามข้อ  ๒๖ 

ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแส  
ตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้เก็บรักษาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย  เพ่ือใช้ประโยชน์  
ในการสืบสวนหรือไต่สวน  และเพ่ือเป็นหลักฐานตรวจสอบกรณีมีการขอรับรางวัล  จากนั้นให้แจ้ง 
ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนและส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทราบและด าเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

้หนา   ๑๑
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ข้อ ๒๔ ผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่น ามาแจ้ง  ตามข้อ  ๒๒  
เป็นสาระส าคัญของการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชี้เบาะแสได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงดังกล่าว  ซึ่งหากไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นจะไม่สามารถรู้และตรวจพิสูจน์  
การกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้และจะต้องไม่เป็นปกติวิสัยที่จะตรวจพบได้อยูแ่ลว้  
และก่อให้เกิดเป็นผลโดยตรง  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว   

(๒) ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีค าส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่  เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของผู้สมัคร  
หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง   

(๔) คณะกรรมการมีค าสั่งให้ด าเนินการออกเสียงประชามติใหม่   
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายกรณีตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับรางวัล 

ในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว   
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายรายในเรื่องเดียวกัน  ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล  

พิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๒๕ ผูช้ี้เบาะแสดังต่อไปนี้  ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล 
(๑) ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  หรือบุคคลที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือการไต่สวน   
(๒) เป็นเจ้าหน้าที่ของส านกังาน  หรือบุคคลที่ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจาก

ส านักงาน 
(๓)  เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือเงินอื่นใดที่ส่วนราชการอื่นมีอ านาจจ่ายให้ได้ตามกฎหมาย 

และเป็นการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับหมวดนี้   
(๔) เป็นผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ในเขตเลือกตั้งที่มีการชี้เบาะแส 
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนญู  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔  แลว้  

ให้ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลในเรื่องดังกล่าว
ทุกคนตามที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้  เพ่ือให้ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันได้รับการประสานดังกล่าว  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  ท้ังนี้  การประสานดังกล่าวอาจท าเป็นหนังสือ  
หรือประสานทางโทรศัพท์  หรือประสานด้วยวิธีการอื่นก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานการประสานไว้  
เพื่อตรวจสอบ 

้หนา   ๑๒
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กรณีส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ได้  
หรือผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ตามวรรคหนึ่งเนื่องจากมีเหตุอันสมควร  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด  
แต่ทั้งนี้  ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์ได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปี  
นับแต่วันที่คณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔   

กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หรือไม่ประสงค์จะได้รับรางวัลต่อไปโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ  ผู้ชี้เบาะแส
ผู้นั้นย่อมเสียสิทธิได้รับรางวัล 

ข้อ ๒๗ กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายก่อนยื่นหลักฐานขอรับรางวัล  
ตามข้อ  ๒๖  ให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสเป็นผู้ย่ืนหลักฐานขอรับรางวัลแทน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับการประสาน  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร   

กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  เนื่องจากมีเหตอุันสมควร  ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด  แต่ทั้งนี้  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของ  
ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔   

กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัล  ไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการ
มรดกของผู้ชี้เบาะแสผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส 

ข้อ ๒๘ กรณีที่ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายภายหลังยื่นหลักฐาน 
ขอรับรางวัล  ตามข้อ  ๒๖  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้ เบาะแสผู้นั้นอาจมีสิทธิ 
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการพิจารณารางวัล  และการให้รางวัล 

 
 

ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัล  ประกอบด้วย  เลขาธิการเป็นประธาน  รองเลขาธิการ 
ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักการคลัง  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคดี  ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์  ผู้อ านวยการส านักวินิจฉัยและคดี  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการส านัก
สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓๐ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานไม่อาจร่วมประชุมได้ให้ท่ีประชุม  
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒
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การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลให้ใช้ คะแนนเสียงข้างมาก   
โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  และให้กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชมุมีสิทธอิอกเสียงเพิม่ขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน 

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเกี่ยวกับการให้รางวัล 
(๓) วินิจฉัยกรณีตามข้อ  ๒๔  วรรคสอง  และวรรคสาม   
(๔) ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  และส่งมอบเอกสารที่อยู่  

ในความครอบครอง 
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอให้รางวัลในเรื่องใดแล้ว  ให้รายงานคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณา  คณะกรรมการจะเห็นชอบให้มีการให้รางวัลทั้งหมดหรือบางส่วน  ไม่เห็นชอบ  หรือ  
ให้รางวัลมากกว่าที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอก็ได้ 

กรณีคณะกรรมการมีมติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานด าเนินการแจ้งผู้ชี้เบาะแส  หรือ 
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  แล้วแต่กรณีทราบ  
และในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้รางวัล  ให้ส านักงานด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ชี้เบาะแส  หรือ
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส   

ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัล  หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  ต้องมารับรางวัลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับรางวัล 

กรณีผู้มีสิทธิได้รับรางวัล  หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ  
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  ไม่มารับรางวัลภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล   

มติของคณะกรรมการตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการคุ้มครองพยาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานในคดีความผิดกฎหมายเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองมิให้เกิดอันตรายและเพื่อให้การคุ้มครองพยานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๕   
แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคุ้มครองพยาน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และหมายความรวมถึงประธานกรรมการ

การเลือกตั้งด้วย 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“อันตราย”  หมายความว่า  อันตรายในชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  
หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  ทั้งก่อน  ขณะและหลังมาเป็นพยาน  
ให้ข้อมูล  หรือชี้เบาะแส 

“การคุ้มครอง”  หมายความว่า  การคุ้มครองผู้รับการคุ้มครองมิให้เกิดอันตราย 
“พยาน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ  กรรมการ  

บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย  หรือเบิกความต่อศาลเกี่ยวกับการกระท าความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  แต่มิให้หมายความรวมถึงผู้ถกูร้อง  ผู้ถูกกล่าวหา  หรือ
จ าเลยในคดีอาญาที่อ้างตนเองเป็นพยาน 

“ผู้ให้ข้อมูล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน  ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือควบคุม  ก ากับ  
ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓
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“ผู้ชี้ เบาะแส”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน   
ที่ชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 

“เบาะแส”  หมายความว่า  ลู่ทาง  ร่องรอย  ลาดเลา  เค้าเงื่อน  ต าแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบ 
มาอย่างเลา ๆ  พอเป็นรูปเค้า 

“ผู้รับการคุ้มครอง”  หมายความว่า  พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสที่คณะกรรมการ 
มีค าสั่งให้การคุ้มครอง 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การด าเนินการอันเกี่ยวกับการคุม้ครองและที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองตามระเบยีบนี้  
รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  ให้ด าเนินการเป็นความลับ  โดยให้ค านึงมิให้
เกิดอันตรายแก่ผู้รับการคุ้มครอง  ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  
พฤติการณ์แห่งคดี  และข้อเท็จจริงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรู้ข้อเท็จจริงได้แต่เพียงเท่าที่จ าเป็น 

ข้อ ๖ การมอบหมายหรือสั่งการให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือ
ด าเนินการให้การคุ้มครองให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนจะกระท า
ด้วยวาจาหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้  แต่ต้องบันทึกการมอบหมายหรือสั่งการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรในทันทีที่สามารถกระท าได้  โดยให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขีดความสามารถของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย  ความลับ  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๗ การด าเนินการคุ้มครอง  พึงให้เกียรติแก่ผู้รับการคุ้มครอง  ใช้วาจาสุภาพ  ปฏิบัติต่อ
บุคคลดังกล่าวอย่างมีอัธยาศัยไมตรี  ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  ค านึงถึงวัฒนธรรมและประเพณี  
ในท้องถิ่น  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของบุคคลนั้นเป็นส าคัญ  อีกท้ัง 
ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งเป็นผู้ด าเนินการคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  รัดกุม  
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และเคร่งครัด  โดยพึงตระหนักว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งในการพิสูจน์ความจริง
ในทางอรรถคดี 

ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ชี้เบาะแส  หรือ
ผู้รับการคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๑) กรณีผู้เยาว์  ให้บิดาหรือมารดา  เป็นผู้มีอ านาจท าการแทน  เว้นแต่ไม่มีบิดาหรือมารดา  
หรือบิดาหรือมารดาท าการแทนไม่ได้  ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้มีอ านาจท าการแทน 

(๒) กรณีผู้ไร้ความสามารถ  ให้ผู้อนุบาลเป็นผู้มีอ านาจท าการแทน 
(๓) กรณีผู้เสมือนไร้ความสามารถ  ให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอ านาจท าการแทน 
ข้อ ๙ ในการด าเนินการตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือ

เลขาธิการด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ 
หมวด  ๒ 

มาตรการให้การคุ้มครอง 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การร้องขอและรายงานเหตุให้มีการคุ้มครอง 

 
 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสอาจได้รับอันตราย  
หรือถูกข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากการที่จะมาหรือได้มาเป็นพยาน  หรือได้มาให้ข้อมูลหรือชี้เบาะแส  
เมื่อบุคคลดังกล่าวหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวร้องขอ  คณะกรรมการอาจจัดให้บุคคลนั้น
ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๑ การร้องขอคุ้มครองตามข้อ  ๑๐  ให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มี
อ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว  ยื่นค าร้องขอคุ้มครองพร้อมเอกสารหลักฐานดว้ยตนเอง  ณ  ส านักงาน
หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามแบบ  คพ.  ๑  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจส่ง
ค าร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๑  พร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์  หรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่น 
น าค าร้องขอนั้นมายื่นแทนได้ 

ในกรณีเร่งด่วน  พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว
อาจส่งค าร้องขอทางเครื่องมือสื่อสารอื่นได้  โดยค าร้องขอนี้ต้องระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัว
ประชาชน  และที่อยู่ของพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  ตลอดจนพฤติการณ์หรือเหตุที่แสดงให้เห็นว่า 
พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสอาจได้รับอันตราย  กับต้องมีลายมือชื่อหรือระบุชื่อผู้ร้องขอ  แล้วแต่กรณี   
และให้รีบยื่นค าร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๑  ทันทีที่สามารถกระท าได้ 

ข้อ ๑๒ เมื่อส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับค าร้องขอ
ตามข้อ  ๑๑  ให้ด าเนินการในเบื้องต้น  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องขอ 
(๒) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทราบข้อมูลที่แสดงว่าพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส

อาจได้รับอันตราย  แล้วจัดท าบันทึกถ้อยค าผู้ร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๒ 
(๓) แจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องขอทราบถึงสิทธิ  เงื่อนไข  ผลกระทบ  รวมทั้งความรับผิดอันเนื่องจาก

การเข้ารับการคุ้มครอง  แล้วจัดท าบันทึกแสดงความยินยอมที่จะเข้ารบัการคุ้มครองและรับทราบการแจง้
ข้อความข้างต้น  ตามแบบ  คพ.  ๓ 

(๔) ออกใบรับค าร้องขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในการนี้  ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอาจให้พนักงานหรอื

ประสานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยไปสอดส่อง  ดูแลพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือ
ผู้ชี้เบาะแสเบื้องต้นเป็นครั้งคราวก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ในการตรวจสอบค าร้องขอตามข้อ  ๑๒  หากส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่ายังขาดพยานหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ยื่นค าร้องขอส่งเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
ภายในห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอไม่ยื่นพยานหลักฐานและรายละเอียดเพ่ิมเติมภายในก าหนดเวลา  
ตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ  ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีและจัดท ารายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
โดยเร็ว  ทั้งนี้  การเสนอในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้เสนอผ่าน
ส านักงาน 

ข้อ ๑๔ เมื่อตรวจสอบค าร้องขอที่ยื่นตามข้อ  ๑๒  หรือที่ยื่นเพ่ิมเติมตามข้อ  ๑๓  แล้ว   
ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  จัดท ารายงานเสนอค าร้องขอ
ดังกล่าว  พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  ทั้งนี้  การเสนอในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้เสนอผ่านส านักงาน 

การเสนอความเห็นตามวรรคหนึ่ง  หากมีความเห็นควรให้การคุ้มครอง  ให้ระบุวิธีการให้การคุ้มครอง  
ระยะเวลาการให้การคุ้มครอง  ก าหนดเงื่อนไขให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสปฏิบัติระหว่าง  
อยู่ในการคุ้มครอง  ผู้ด าเนินการคุ้มครอง  และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองมาพร้อมด้วย 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้อ านวยการ  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
ให้มีอ านาจในการสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือด าเนินคดี  พบเหตุอันควรเชื่อว่าพยานอาจได้รับ
อันตราย  หรือถูกข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากการท่ีจะมาหรือได้มาเป็นพยาน  คณะกรรมการอาจจัดให้
พยานได้รับการคุ้มครองโดยพยานไม่ต้องร้องขอ  ทั้งนี้  ต้องได้รับความยินยอมของพยานหรือผู้มีอ านาจ
ท าการแทนพยานด้วย 

เมื่อมีการพบเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้พบเหตุด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีกรรมการพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นต่อคณะกรรมการ 
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(๒) กรณีเลขาธิการ  หรือผู้อ านวยการพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นต่อคณะกรรมการ  ท้ังนี้   
การรายงานในส่วนของผู้อ านวยการให้รายงานผ่านส านักงาน 

(๓) กรณีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้มีอ านาจในการสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน  
หรือด าเนินคดีพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นพร้อมเสนอความเห็นต่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการ   
แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

การรายงานเหตุตามวรรคสอง  ต้องระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  และท่ีอยู่  
ของพยาน  ตลอดจนพฤติการณ์หรือเหตุที่แสดงให้เห็นว่าพยานอาจได้รับอันตราย  พร้อมทั้งมีหลักฐาน
ความยินยอมของพยานผู้จะได้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว  ตามแบบ  คพ.  ๔  
ประกอบการรายงานนั้นด้วย 

การเสนอความเห็นตามวรรคสอง  (๒)  และ  (๓)  ให้ระบุวิธีการให้การคุ้มครอง  ระยะเวลา 
การให้การคุ้มครอง  ก าหนดเงื่อนไขให้พยานปฏิบัติระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง  ผู้ด าเนินการคุ้มครอง  
และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองมาพร้อมด้วย 

ข้อ ๑๖ ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องให้การคุ้มครองพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส
ก่อนที่คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งให้การคุ้มครอง  ให้เลขาธิการพิจารณามอบหมายให้พนักงาน  หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐด าเนินการให้การคุ้มครองบุคคลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามท่ีเห็นสมควร  และให้
ถือว่าบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการชั่วคราว  เป็นผู้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี้จนกว่ า
คณะกรรมการจะพิจารณามีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ท้ังนี้  ให้รายงานการคุ้มครองชั่วคราวมาพร้อมกับ  
การเสนอความเห็นตามข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งในภายหลังเป็นประการใด  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น  ทั้งนี้   
ไม่กระทบกระเทือนถึงการอันใดที่ได้กระท าไปตามวรรคหนึ่ง 

ส่วนที ่ ๒ 
การพิจารณาให้การคุ้มครอง 

 
 

ข้อ ๑๗ เมื่อได้รับความเห็นตามข้อ  ๑๔  หรือรายงานเหตุอันอาจจัดให้พยานได้รับ 
การคุ้มครองตามข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรให้การคุ้มครองหรือไม่  แล้วให้ส านักงาน
แจ้งค าสั่งพร้อมเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบ 

การแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  อาจส่งค าสั่งให้ผู้ร้องขอโดยตรง  หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือส่งทางเครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่ให้การคุ้มครอง  ย่อมไม่ตัดสิทธิพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือ 
ผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวที่จะยื่นค าร้องขอคุ้มครองใหม่ 

ข้อ ๑๘ การพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการอาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือให้มีการสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ 
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงาน  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  บุคคลหรือคณะบุคคลด าเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองขึ้นมาคณะหนึง่  
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการว่าควรให้การคุ้มครองตามค าร้องขอหรือรายงานเหตุนั้น
หรือไม่  ก็ได้ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองและกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครอง   
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  และมี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เหมาะสม  ให้ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
เป็นเลขานุการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  โดยให้มีหน้าท่ีในการพิจารณาค าร้องขอคุ้มครอง
และรายงานเหตุอันอาจจัดให้พยานได้รับการคุ้มครองท่ีส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีความเห็นแล้ว 

การประชุมของคณะกรรมการกล่ันกรองการให้การคุ้มครอง  ต้องมีกรรมการกล่ันกรองการให้
การคุ้มครองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเท่าที่มีอยู่   จึงจะเป็นองค์ประชุม  ให้ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองเป็นประธานในท่ีประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการกลั่นกรอง
การให้การคุ้มครองไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการกลั่นกรองการให้ 
การคุ้มครองที่มาประชุมเลือกกันเองคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  โดยให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน 

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีการใหก้ารคุม้ครอง 

 
 

ข้อ  ๒๐ วิธีการให้การคุ้มครอง  ต้องด าเนินการคุ้มครองด้วยความรอบคอบให้เหมาะสมแก่
สถานะและสภาพของผู้รับการคุ้มครองและความส าคัญแห่งคดี  โดยปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดส่งพนักงานหรือประสานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไปสอดส่อง  ดูแลเพ่ือมิให้เกิดอันตรายแก่
ผู้รับการคุ้มครองเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 

(๒) จัดให้อยู่ในอารักขา 
(๓) จัดให้อยู่หรือพักอาศัยในสถานที่ที่ปลอดภัย 
(๔) ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่  ภาพ  หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัว

ผู้รับการคุ้มครองได้ 
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(๕) จัดให้มีการติดต่อ  สอบถามความเป็นอยู่   หรือตรวจสถานที่ที่อยู่หรือที่ พักอาศัย 
อย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งการอ านวยความสะดวกให้ผู้รับการคุ้มครองได้รับการติดต่อจากญาติและบุคคล  
ที่ต้องการ  ทั้งนี้  ภายใต้วิธีการที่ผู้ด าเนินการคุ้มครองก าหนด 

(๖) ในกรณีจ าเป็นให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว   
ชื่อสกุล  และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครอง  รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคนื
สู่ฐานะเดิมตามค าขอของผู้รับการคุ้มครองด้วย 

(๗) ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม  หรือด าเนินการใดเพ่ือให้ผู้รับ  
การคุ้มครองสามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 

(๘) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่ผู้รับการคุ้มครองพึงได้รับ 
(๙) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ  ๒๑ การด าเนินการคุ้มครองตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจขอความร่วมมือไปยัง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่  เครื่องมือ  หรือ  
การอื่นใดอันเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

การปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  ให้ส านักงานติดตามประเมินผลและรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
ทุกสามเดือน 

ข้อ  ๒๒ เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งให้คุ้มครองพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสใดแล้ว   
ให้แต่งตั้งและมอบหมายผู้ด าเนินการคุ้มครองเพ่ือด าเนินการให้การคุ้มครองแก่ผู้รับการคุ้มครอง   
โดยการแต่งตั้งผู้ด าเนินการคุ้มครอง  ให้แต่งตั้งจากพนักงาน  หรือกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ 
ในการคุ้มครองอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมาร่วมเป็นผู้ด าเนินการคุ้มครองกับพนักงาน  หรือมาเป็น  
ผู้ด าเนินการคุ้มครองก็ได้  ทั้งนี้  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการคุ้มครองให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
ของส านักงาน  แล้วให้ส านักงานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้ผู้รับการคุ้มครองให้ความยินยอมรับการคุ้มครอง  ตามแบบ  คพ.  ๕  ก่อนที่จะ
ด าเนินการให้การคุ้มครอง 

(๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ด าเนินการคุ้มครอง 
ข้อ  ๒๓ เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้ส านักงานหรือหน่วยงานต้นสังกัดของ

เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแจ้งให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นด าเนินการให้การคุ้มครองตามค าสั่ง
ในทันที  แล้วรายงานผลการคุ้มครองให้คณะกรรมการทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ  ๒๔ ในระหว่างให้การคุ้มครอง  หากพฤติการณ์เก่ียวกับความปลอดภัยหรือเหตุอันตราย
ของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป  ท าให้วิธีการให้การคุ้มครองตามข้อ  ๒๐  หรือพนักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการคุ้มครอง  ไม่เหมาะสมหรือไม่อาจให้การคุ้มครองต่อไปได้   
ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวอาจร้องขอเป็นหนังสือ  หรือผู้ที่มีหน้าที่
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ด าเนินการคุ้มครองอาจรายงานเพ่ือขอเปลี่ยนผู้ด าเนินการคุ้มครอง  หรือเปลี่ยนวิธีการให้การคุ้มครอง
ทั้งหมดหรือบางส่วนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร 

การรายงานขอเปล่ียนผู้ด าเนินการคุ้มครอง  หรือเปลี่ยนวิธีการให้การคุ้มครองของผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง  จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการคุ้มครอง
หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง 

 
 

ข้อ  ๒๕ เมื่อพนักงานหรือเจ้าหนา้ที่อื่นของรัฐได้ด าเนินการใหก้ารคุ้มครองแก่ผู้รบัการคุ้มครอง
ตามที่ได้รับค าสั่งมอบหมายแล้ว  ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐได้ด าเนินการให้การคุ้มครองเป็นการชั่ วคราว 
ตามข้อ  ๑๖  แล้ว  ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

ข้อ  ๒๖ ให้การด าเนินการอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้เป็นความลับและให้ 
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวกระท าได้แต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีที่สามารถเข้าถึงชั้นความลับได ้
เท่านั้น 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุการใหก้ารคุม้ครอง 

 
 

ข้อ  ๒๗ การให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับการคุ้มครองตาย 
(๒) ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร  

ให้ยุติการคุ้มครอง 
(๓) ผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๔) พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเหตุอันตรายของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป  

และกรณีไม่มีความจ าเป็นจะต้องให้การคุ้มครองอีกต่อไป 
(๕) ผู้รับการคุ้มครองไม่มาหรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่เบิกความโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือ

กลับค าให้การ  ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่การสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือการด าเนินคดี
ในศาล 

(๖) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้รับการคุ้มครองในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ   
ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล  หรือความผิดฐานท าพยานหลักฐาน  
อันเป็นเท็จในคดีที่ผู้นั้นเป็นพยาน  แล้วแต่กรณี 

(๗) เมื่อมีกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้การคุ้มครองสิ้นสุดลง 

้หนา   ๘
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ข้อ  ๒๘ เมื่อมีเหตุตามข้อ  ๒๗  (๑)  และ  (๒)  ให้ถือว่าการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงทันที  
และให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการทราบ  ส าหรับกรณีมีเหตตุามข้อ  ๒๗  (๓)  ถึง  (๖)  ให้ส านักงาน
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  เพื่อพิจารณามีค าสั่งให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง 

ภายหลังที่การคุ้มครองสิ้นสุดลง  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ที่เคยได้รับการคุ้มครองนั้นอาจได้รับ
อันตราย  หรือถูกคุกคามอันเกิดจากเหตุเดิมที่เคยได้รับการคุ้มครอง  คณะกรรมการอาจจัดให้บุคคลนั้น
ในฐานะพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสได้รับการคุ้มครองอีกก็ได้ 

ข้อ  ๒๙ เมื่อมีค าสั่งให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง  ให้ส านั กงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ 
การคุ้มครองทราบโดยเร็ว 

ข้อ  ๓๐ กรณีที่การให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงตามข้อ  ๒๗  (๓)  (๕)  และ  (๖)  ให้ผู้รับ 
การคุ้มครองคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองตามข้อ  ๒๔  ที่ส านักงานได้จ่ายไปจริงภายใน 
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจากส านักงาน 

หากผู้รับการคุ้มครองไม่คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานด าเนินการฟ้องร้อง
เรียกค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืน 

หมวด  ๕ 
การชว่ยเหลือผูร้ับการคุม้ครองที่ถูกด าเนินคดี 

 
 

ข้อ  ๓๑ ในกรณีที่ผู้รับการคุ้มครองถูกด าเนินคดีหรือถูกฟ้องท้ังทางแพ่งและทางอาญา 
อันเนื่องมาจากการได้มาเป็นพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้ เบาะแส  ผู้รับการคุ้มครองมีสิทธิได้รับ 
ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีตามสมควร  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับการคุ้มครองผู้นั้นได้กระท าการ 
โดยมิชอบ  ท าให้เกิดความเสียหายแก่คดี 

ข้อ  ๓๒ ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทน  ต้องย่ืนค าขอรับความช่วยเหลือ 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามแบบ  
คพ.  ๖  ทั้งนี้  หากผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขัง 
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะยื่นค าขอรับความช่วยเหลือแทนก็ได้ 

การให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีให้ยุติลงเมื่อพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้รับ  
การคุ้มครองในคดีดังกล่าว  เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

ข้อ  ๓๓ เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  ๓๒  ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบค าขอและข้อเท็จจริง  เพ่ือเสนอเลขาธิการพิจารณาการอนุมัติ  
ให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีโดยเร็ว 

ข้อ  ๓๔ เมื่อเลขาธิการมีค าสั่งอนุมัติให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีแล้ว  ให้น าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการด าเนินการในการให้ความช่วยเหลือ   รวมถึงค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินคดีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๓๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานมอบหมายให้ส านักหนึ่งส านักใดท าหน้าที่เป็นส่วนงาน
คุ้มครองพยานไปพลางก่อน  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานธุรการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 
(๒) ให้การคุ้มครองแก่ผู้รับการคุ้มครอง 
(๓) ประสานงาน  สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่น

เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 
(๔) จัดท าค าของบประมาณเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  และค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

ผู้รับการคุ้มครองที่ถูกด าเนินคดี  รวมทั้งพิจารณาจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการคุ้มครอง  การฝึกอบรม  พัฒนาและปรับปรุงยุทธวิธีในการให้การคุ้มครอง  และ  
การจัดท าค าของบประมาณเพื่อด าเนินการดังกล่าวด้วย 

(๕) พัฒนาระบบและมาตรการคุ้มครอง  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
(๖) เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ตลอดจนมาตรการตา่ง ๆ  ในการคุ้มครอง 
(๗) รวบรวม  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการคุ้มครองรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓
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ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
(๙) ทุนดํารงชีพที่เหมาะสม กรณีผู้รับการคุ้มครอง

ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ภายหลังออกจากการคุ้มครอง 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 
 

(๑๐) ค่ารักษาพยาบาล 
 

(๑๑) ค่าใช้จ่ายในการพบนักจิตวิทยา 
 

(๑๒) ค่าดําเนินกิจกรรม หรือการสันทนาการเพ่ือ
ลดภาวะตึงเครียด ความวิตกกังวลของผู้รับ
การคุ้มครอง 

 
(๑๓) ค่าโดยสารรถยนต์ เครื่องบิน เ รือโดยสาร 

รถรับจ้ าง  หรือพาหนะอ่ืนใด  ให้คํ า นึงถึ ง
ความเหมาะสมและความปลอดภัยของผู้รับ
การคุ้มครองเป็นหลัก 

 
ข. สําหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ดําเนินการ

คุ้มครอง 
(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการคุ้มครอง 

 
 
 
 
 

(๒) ค่าดําเนินการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ อ่ืน
ของรัฐผู้ดําเนินการคุ้มครองที่ต้องใช้ระยะเวลา
ไม่ตํ่ากว่าสิบสองช่ัวโมง 
 

(๓) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดมิให้
เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูล
อย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครองได้ 

 
 
 

ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 

- เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้องละ  
๘๐๐ บาท/ วัน 

- เหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๗๐๐ บาท/ วัน 
- พักอาศัยระยะยาวเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

คนละไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ บาท/ เดือน 
 

เหมาจ่ายคนละ ๓๐๐ บาท/ วัน 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 

บัญชีอัตราคา่ใช้จ่ายในการคุ้มครอง 
 

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
ก. สําหรับผู้รับการคุ้มครอง 

(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการคุ้มครอง 
 
 
 
 
 

(๒) ค่ามัดจําที่พักอาศัย ค่าเช่าล่วงหน้า และค่า
ประกันความเสียหาย 
 
 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่อาศัย เช่น ค่าเช่า
รถบรรทุกขนย้าย ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ค่ารื้อถอน 
เป็นต้น หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 

 
(๔) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา 

ค่าส่วนกลาง เป็นต้น 
 

(๕) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เท่าที่จําเป็นและสมควร
ตามฐานานุรูป เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ใ ช้ ชี วิ ตประ จํ า วัน  เ ช่น  โทร ทัศ น์  พั ดลม 
หม้อหุงข้าว กระทะ หมอน เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

 
 

(๖) ค่าอาหาร เครื่องด่ืม 
 

(๗) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเน่ืองมาจากการขาด
ประโยชน์ทํามาหาได้ 
 

(๘) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ ดํ า เ นินการ เ พ่ื อ ให้ ผู้ รั บ
การคุ้มครองมีอาชีพ หรือให้มีการศึกษาอบรม 
หรือดําเนินการใดเพื่อให้ผู้รับการคุ้มครอง
สามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 
 

 
- เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้องละ  

๘๐๐ บาท/ วัน 
- เหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๗๐๐ บาท/ วัน 
- พักอาศัยระยะยาวเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

คนละไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ บาท/ เดือน 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
และเมื่อเสร็จสิน้ภารกิจให้นําค่าใช้จ่ายส่งคืน

สํานักงาน 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

 
เท่าที่จ่ายจริง 

และเมื่อเสร็จสิน้ภารกิจให้นําวัสดุ 
และอุปกรณ์ดังกล่าวมาเก็บรักษา 

ไว้ที่หน่วยงาน เว้นแต่วัสดุและอุปกรณ์น้ัน 
จะเสื่อมหรือสิน้สภาพ 

 
คนละ ๒๐๐ บาท/ วัน 

 
ค่าจ้างขั้นตํ่าในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน 
ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 

 
เท่าที่จ่ายจริง 
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ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
(๙) ทุนดํารงชีพที่เหมาะสม กรณีผู้รับการคุ้มครอง

ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ภายหลังออกจากการคุ้มครอง 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 
 

(๑๐) ค่ารักษาพยาบาล 
 

(๑๑) ค่าใช้จ่ายในการพบนักจิตวิทยา 
 

(๑๒) ค่าดําเนินกิจกรรม หรือการสันทนาการเพื่อ
ลดภาวะตึงเครียด ความวิตกกังวลของผู้รับ
การคุ้มครอง 

 
(๑๓) ค่าโดยสารรถยนต์ เคร่ืองบิน เรือโดยสาร 

รถรับจ้ าง  หรือพาหนะอ่ืนใด  ให้คํ า นึงถึ ง
ความเหมาะสมและความปลอดภัยของผู้รับ
การคุ้มครองเป็นหลัก 

 
ข. สําหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ดําเนินการ

คุ้มครอง 
(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการคุ้มครอง 

 
 
 
 
 

(๒) ค่าดําเนินการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ อ่ืน
ของรัฐผู้ดําเนินการคุ้มครองที่ต้องใช้ระยะเวลา
ไม่ตํ่ากว่าสิบสองช่ัวโมง 
 

(๓) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดมิให้
เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูล
อย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครองได้ 

 
 
 

ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 

- เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้องละ  
๘๐๐ บาท/ วัน 

- เหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๗๐๐ บาท/ วัน 
- พักอาศัยระยะยาวเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

คนละไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ บาท/ เดือน 
 

เหมาจ่ายคนละ ๓๐๐ บาท/ วัน 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
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ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล 
และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัว
ผู้ รับการคุ้ มครอง  รวมทั้ งการดํา เ นินการ
เพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามคําขอของผู้รับ
การคุ้มครอง 

 
(๕) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิที่ผู้รับ

การคุ้มครองพึงได้รับ 
 

(๖) ค่าติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้อง
วงจรปิด เครื่องติดตามแบบพกพา เป็นต้น 
 

(๗) ค่าโดยสารรถยนต์ เคร่ืองบิน เรือโดยสาร 
รถรับจ้าง หรือพาหนะอ่ืนใด ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติภารกิจ ให้คํานึงถึงความเหมาะสม
และความปลอดภัยของผู้รับการคุม้ครองเป็นหลัก
 

(๘) ค่าใช้จ่ายในการพบนักจิตวิทยา 
 

(๙) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอ่ืนใดสําหรับพนักงาน
และเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ดําเนินการคุ้มครอง
ในการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครอง 
 

(๑๐) ค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยความเสียหายต่อบุคคล 
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของ
หน่วยงานอ่ืน ซึ่ งเ กิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ในการคุ้มครอง 
 

(๑๑) ค่ า ใ ช้จ่ ายในการดํา เ นินการ อ่ืนใดใ ห้ผู้ รับ
การคุ้มครองได้รับการคุ้มครองตามที่เห็นสมควร

 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 

 

146 ลับ

                               
                      
 

 
 

เลขที่                         / ๒๕  
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง      พร้อมท้ังกรอกข้อความ 
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.   
 อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ                                                . 
 ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
 ผู้ยื่นคําร้องขอในฐานะเป็น      พยาน      ผู้ให้ข้อมูล      ผู้ช้ีเบาะแส      ผู้มีอํานาจทําการแทน 
๒. ข้อมูลพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส (กรอกข้อมูลข้อนี้ในกรณีผู้มีอํานาจทําการแทนเป็นผู้ย่ืนคําร้องขอ) 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.   
 อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ                                                . 
. 
 ช่ือบิดา                                                         ช่ือมารดา   
 ที่อยู่ตามภูมิลาํเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่    
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
 สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
๓. บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)                                  นามสกุล   
 ที่อยู่                                                                                       โทรศัพท์   
 สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
๔. มีความประสงค์จะขอรับการคุ้มครองจากการ      จะมาเป็นพยาน      ได้มาเป็นพยาน/ ให้ข้อมูล/ ช้ีเบาะแส 
 ในคดี   
   

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ แบบ คพ. ๑ 

คําร้องขอคุ้มครอง 



147ลับ

                               
                      
 

 
 

เลขที่                         / ๒๕  
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง      พร้อมท้ังกรอกข้อความ 
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.   
 อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ                                                . 
 ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
 ผู้ยื่นคําร้องขอในฐานะเป็น      พยาน      ผู้ให้ข้อมูล      ผู้ช้ีเบาะแส      ผู้มีอํานาจทําการแทน 
๒. ข้อมูลพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส (กรอกข้อมูลข้อนี้ในกรณีผู้มีอํานาจทําการแทนเป็นผู้ย่ืนคําร้องขอ) 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.   
 อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ                                                . 
. 
 ช่ือบิดา                                                         ช่ือมารดา   
 ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่    
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
 สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
๓. บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)                                  นามสกุล   
 ที่อยู่                                                                                       โทรศัพท์   
 สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
๔. มีความประสงค์จะขอรับการคุ้มครองจากการ      จะมาเป็นพยาน      ได้มาเป็นพยาน/ ให้ข้อมูล/ ช้ีเบาะแส 
 ในคดี   
   

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ แบบ คพ. ๑ 

คําร้องขอคุ้มครอง 
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แบบ คพ. ๑ 
 

หน้า ๓ 

ลับ

 

ในการขอรับการคุ้มครองคร้ังนี้ ข้าพเจ้าทราบว่า หากปรากฏในภายหลังว่าผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผู้รับการคุ้มครองไม่มาหรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่เบิกความโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือกลับคําให้การ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่การสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือการดําเนินคดี
ในช้ันศาล หรือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษผู้รับการคุ้มครองในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิด
ฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่บุคคลน้ัน
เป็นพยาน แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้าต้องคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได้จ่ายไปจริงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังเห็นสมควรจัดให้การคุ้มครอง โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิ้น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้ทําหรือจัดทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง ขู่เขญ็ 
หรือให้สัญญาเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใดๆ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นการบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

วันที่        เดือน                           พ.ศ.       ตําแหน่ง   
                                                                          วันที ่       เดือน                            พ.ศ.   

 
  

ลับ 
 

แบบ คพ. ๑ 
 

หน้า ๒ 

ลับ

 

๕. พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และเกรงว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ดังนี้ 
 (รายละเอียดของเรื่องกล่าวหา การเข้าเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว และพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง 

 ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
๖. เอกสารประกอบคําร้องขอ 
   สําเนาบัตรประชาชน/ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ 
    (ของพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส และผู้มีอํานาจทําการแทน) 
   สําเนาทะเบียนบ้าน (ของพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส และผู้มีอํานาจทําการแทน) 
   หนังสือมอบอํานาจให้นําคําร้องขอมายื่นแทน 
   เอกสารหลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่าย บันทึกประจําวัน 
   เอกสารหลักฐานแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับเร่ืองกล่าวหา 
   อื่นๆ   
       

ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการคุ้มครองให้ข้าพเจ้าได้รับความปลอดภัย
จากอันตราย ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังจะพิจารณาเห็นว่าสมควรให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ
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แบบ คพ. ๑ 
 

หน้า ๓ 

ลับ

 

ในการขอรับการคุ้มครองคร้ังนี้ ข้าพเจ้าทราบว่า หากปรากฏในภายหลังว่าผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผู้รับการคุ้มครองไม่มาหรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่เบิกความโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือกลับคําให้การ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่การสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือการดําเนินคดี
ในช้ันศาล หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้รับการคุ้มครองในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิด
ฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่บุคคลน้ัน
เป็นพยาน แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้าต้องคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได้จ่ายไปจริงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังเห็นสมควรจัดให้การคุ้มครอง โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้ทําหรือจัดทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง ขู่เขญ็ 
หรือให้สัญญาเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใดๆ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นการบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

วันที่        เดือน                           พ.ศ.       ตําแหน่ง   
                                                                          วันที ่       เดือน                            พ.ศ.   

 
  

ลับ 
 

แบบ คพ. ๑ 
 

หน้า ๒ 

ลับ

 

๕. พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และเกรงว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ดังนี้ 
 (รายละเอียดของเร่ืองกล่าวหา การเข้าเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว และพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง 

 ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายท่ีเกิดขึ้น)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
๖. เอกสารประกอบคําร้องขอ 
   สําเนาบัตรประชาชน/ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ 
    (ของพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส และผู้มีอํานาจทําการแทน) 
   สําเนาทะเบียนบ้าน (ของพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส และผู้มีอํานาจทําการแทน) 
   หนังสือมอบอํานาจให้นําคําร้องขอมายื่นแทน 
   เอกสารหลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่าย บันทึกประจําวัน 
   เอกสารหลักฐานแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับเร่ืองกล่าวหา 
   อ่ืนๆ   
       

ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการคุ้มครองให้ข้าพเจ้าได้รับความปลอดภัย
จากอันตราย ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังจะพิจารณาเห็นว่าสมควรให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงชื่อ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ



150 ลับ

                               
                      

 
 

เขียนที่                            
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                          นามสกุล   
เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                     พ.ศ.   
อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ   
ช่ือบิดา                                                         ช่ือมารดา   
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
e-mail   
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)                                     นามสกุล   
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าเป็น    
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
e-mail   
ขอให้ถ้อยคําประกอบคําร้องขอคุ้มครอง เลขที่                           วันที่                                  ในฐานะเป็น 
  พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ช้ีเบาะแส 
  ผู้มีอํานาจทําการแทน 
  ผู้รับมอบอํานาจนําคําร้องขอมาย่ืนแทน 

 

 

ลงช่ือ                                           ผู้ให้ถ้อยคํา     ลงช่ือ                                           พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 
      (                                         )                         (                                        ) 

  

ลับ แบบ คพ. ๒ 

บันทึกถ้อยคําประกอบการร้องขอคุ้มครอง 

 
 

แบบ คพ. ๑ 
 

  หน้า   

ลับ

 

(ใบต่อ) ข้อ ๕ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ



151ลับ

                               
                      

 
 

เขียนที่                            
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                          นามสกุล   
เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                     พ.ศ.   
อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ   
ช่ือบิดา                                                         ช่ือมารดา   
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
e-mail   
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)                                     นามสกุล   
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าเป็น    
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
e-mail   
ขอให้ถ้อยคําประกอบคําร้องขอคุ้มครอง เลขที่                           วันที่                                  ในฐานะเป็น 
  พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ช้ีเบาะแส 
  ผู้มีอํานาจทําการแทน 
  ผู้รับมอบอํานาจนําคําร้องขอมาย่ืนแทน 

 

 

ลงช่ือ                                           ผู้ให้ถ้อยคํา     ลงช่ือ                                           พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 
      (                                         )                         (                                        ) 

  

ลับ แบบ คพ. ๒ 

บันทึกถ้อยคําประกอบการร้องขอคุ้มครอง 

 
 

แบบ คพ. ๑ 
 

  หน้า   

ลับ

 

(ใบต่อ) ข้อ ๕ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ



152 ลับ

                               
                      
 

 
 

เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 
 

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                                                ได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครอง  ณ  สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ 
สนง.กกต.จว.                               ตามคําร้องเลขที่                      เม่ือวันท่ี         เดือน                     พ.ศ.             นั้น 

ข้าพเจ้าในฐานะเป็น  
 พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
   
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                             นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
   
ตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร
จัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รบัทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่าย
ไปจริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๓ 

บันทึกความยินยอม และการรับทราบสิทธิและเง่ือนไขการคุ้มครอง 
(ประกอบคําร้องขอคุ้มครอง) 

 
หน้า ๒ 

แบบ คพ. ๒ 
 

ลับ

  

โดยรู้เห็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และเกรงว่าอาจไม่ได้รับ
ความปลอดภัย ดังน้ี (รายละเอียดของเรื่องกล่าวหา การเข้าเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว และพฤติการณ ์
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดข้ึน พร้อมระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งเอกสารดังกล่าวประกอบการให้ถ้อยคํา)  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้ทําหรือจัดทําให้ทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง 
ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 

                                     ลงช่ือ                                              ผู้ให้ถ้อยคํา 
                                           (                                             ) 

                                     ลงช่ือ                                              พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 
                                           (                                             ) 

                                         ตําแหน่ง   

ลับ



153ลับ

                               
                      
 

 
 

เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 
 

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                                                ได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครอง  ณ  สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ 
สนง.กกต.จว.                               ตามคําร้องเลขท่ี                      เม่ือวันท่ี         เดือน                     พ.ศ.             นั้น 

ข้าพเจ้าในฐานะเป็น  
 พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
   
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                             นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
   
ตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร
จัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รบัทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่าย
ไปจริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๓ 

บันทึกความยินยอม และการรับทราบสิทธิและเง่ือนไขการคุ้มครอง 
(ประกอบคําร้องขอคุ้มครอง) 

 
หน้า ๒ 

แบบ คพ. ๒ 
 

ลับ

  

โดยรู้เห็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และเกรงว่าอาจไม่ได้รับ
ความปลอดภัย ดังน้ี (รายละเอียดของเร่ืองกล่าวหา การเข้าเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว และพฤติการณ ์
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดข้ึน พร้อมระบุเอกสารที่เก่ียวข้องและส่งเอกสารดังกล่าวประกอบการให้ถ้อยคํา)  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้ทําหรือจัดทําให้ทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง 
ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 

                                     ลงช่ือ                                              ผู้ให้ถ้อยคํา 
                                           (                                             ) 

                                     ลงช่ือ                                              พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 
                                           (                                             ) 

                                         ตําแหน่ง   

ลับ



154 ลับ

                               
                      
 

 
 

เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                              ในฐานะเป็น 
 พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   

  
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   

เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
  

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้รับการคุ้มครอง เม่ือวันท่ี        เดือน                 พ.ศ.            จากการที่ข้าพเจ้า 
 ย่ืนคําร้องขอคุ้มครอง ณ สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ สนง.กกต.จว.                           ตามคําร้องเลขที่   

เม่ือวันท่ี         เดือน                          พ.ศ.              . 
 ยินยอมให้ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง/ กรรมการการเลือกต้ัง/ สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ สนง.กกต.จว.   
 รายงานเหตุต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาให้การคุ้มครอง  

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังเห็นสมควรจัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่าย
ไปจริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๕ 

หนังสือยินยอมรับการคุ้มครอง 

ลับ

                               
                      
 

 
 

เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 
 

ตามที่    ปธ.กกต./ กกต.     สนง.กกต.     สนง.กกต.กทม.     สนง.กกต.จว.        
ได้รายงานเหตุต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาให้การคุ้มครอง นั้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                              ในฐานะเป็น 
 พยาน ในคดี   
   
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                      นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน ในคดี   
   
ตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร
จัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รบัทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองส้ินสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่า

ด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายไป
จริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๔ 
 

บันทึกความยินยอม และการรับทราบสิทธิและเง่ือนไขการคุ้มครอง 
(ประกอบการรายงานเหตุเพื่อพิจารณาให้การคุม้ครอง) 
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เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                              ในฐานะเป็น 
 พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   

  
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   

เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
  

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้รับการคุ้มครอง เม่ือวันท่ี        เดือน                 พ.ศ.            จากการที่ข้าพเจ้า 
 ย่ืนคําร้องขอคุ้มครอง ณ สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ สนง.กกต.จว.                           ตามคําร้องเลขท่ี   

เม่ือวันท่ี         เดือน                          พ.ศ.              . 
 ยินยอมให้ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง/ กรรมการการเลือกต้ัง/ สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ สนง.กกต.จว.   
 รายงานเหตุต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาให้การคุ้มครอง  

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังเห็นสมควรจัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเม่ือเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่าย
ไปจริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๕ 

หนังสือยินยอมรับการคุ้มครอง 

ลับ

                               
                      
 

 
 

เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 
 

ตามที่    ปธ.กกต./ กกต.     สนง.กกต.     สนง.กกต.กทม.     สนง.กกต.จว.        
ได้รายงานเหตุต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาให้การคุ้มครอง นั้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                              ในฐานะเป็น 
 พยาน ในคดี   
   
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                      นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน ในคดี   
   
ตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร
จัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รบัทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองส้ินสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่า

ด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป
จริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๔ 
 

บันทึกความยินยอม และการรับทราบสิทธิและเง่ือนไขการคุ้มครอง 
(ประกอบการรายงานเหตุเพื่อพิจารณาให้การคุม้ครอง) 
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หน้า 2 

แบบ คพ. ๖ 
 

  หน้า   

ลับ

 

(ใบต่อ) ข้อ ๓ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ลงชื่อ                                                  ผู้ย่ืนคําขอ 
         (                                                  ) 
 

ลับ

ลับ

                               
                      
 

 
 

 
 

 

 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง      พร้อมทั้งกรอกข้อความ 
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                       นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                                      ได้มาเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในสํานวนการกล่าวหา 

 การเลือกต้ัง/ การเลือก/ การออกเสียงประชามติ  
 ระหว่าง ผู้ร้อง (ถ้ามี) (นาย/นาง/นางสาว)    
 ผู้ถูกร้อง (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                                                           นั้น 
๒. ข้าพเจ้าถูกกล่าวหา/ ฟ้อง เป็นคดี    แพ่ง      อาญา  ในข้อหาหรือฐานความผิด   
   
   
๓. ใจความของข้อกล่าวหาหรือคําฟ้องโดยสรุปว่า (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในใบต่อ พร้อมแนบหลักฐานการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง 

และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง)   
   
   
   
   
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังช่วยเหลือ ดังน้ี 
  ให้ความช่วยเหลือในการถูกดําเนินคดี 
  ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว วงเงิน                                           บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การกระทําท่ีถูกดําเนินคดีเป็นการกระทําไปโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่คดีท่ีข้าพเจ้าเป็นพยาน และคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี  
หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามท่ีกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมคืนค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท่ีได้รับไปให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นอกจากนี้ เม่ือคดีถึงท่ีสุด หากข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท่ีเสียไปคืน ข้าพเจ้าจะนําเงิน
ดังกล่าวมาชําระคืนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจนครบจํานวนค่าใช้จ่ายท่ีข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ท้ังนี้ ไม่เกินจํานวนท่ีข้าพเจ้าได้รับชดใช้ 

ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกหนังสือรับรองการปล่อยตัว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าผิดสัญญา
ประกันอันเป็นเหตุให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว ข้าพเจ้าตกลงรับผิด 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง และจะชําระเงินจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสียไปคืนให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการนี้ หากมีเงินท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังหักเงินดังกล่าวชําระหน้ีได้ 

   ลงชื่อ                                                  ผู้ย่ืนคําขอ 
         (                                                  ) 
   วันท่ี          เดือน                              พ.ศ.            . 

  

แบบ คพ. ๖ 

คําขอรับความช่วยเหลือ (กรณีผู้รับการคุ้มครองถูกดําเนินคดี) 

ลับ
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   ลงชื่อ                                                  ผู้ย่ืนคําขอ 
         (                                                  ) 
 

ลับ

ลับ

                               
                      
 

 
 

 
 

 

 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง      พร้อมทั้งกรอกข้อความ 
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                       นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                                      ได้มาเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในสํานวนการกล่าวหา 

 การเลือกต้ัง/ การเลือก/ การออกเสียงประชามติ  
 ระหว่าง ผู้ร้อง (ถ้ามี) (นาย/นาง/นางสาว)    
 ผู้ถูกร้อง (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                                                           นั้น 
๒. ข้าพเจ้าถูกกล่าวหา/ ฟ้อง เป็นคดี    แพ่ง      อาญา  ในข้อหาหรือฐานความผิด   
   
   
๓. ใจความของข้อกล่าวหาหรือคําฟ้องโดยสรุปว่า (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในใบต่อ พร้อมแนบหลักฐานการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง 

และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง)   
   
   
   
   
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังช่วยเหลือ ดังนี้ 
  ให้ความช่วยเหลือในการถูกดําเนินคดี 
  ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว วงเงิน                                           บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การกระทําท่ีถูกดําเนินคดีเป็นการกระทําไปโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่คดีท่ีข้าพเจ้าเป็นพยาน และคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี  
หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามท่ีกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมคืนค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท่ีได้รับไปให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นอกจากนี้ เม่ือคดีถึงท่ีสุด หากข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท่ีเสียไปคืน ข้าพเจ้าจะนําเงิน
ดังกล่าวมาชําระคืนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจนครบจํานวนค่าใช้จ่ายท่ีข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ท้ังนี้ ไม่เกินจํานวนท่ีข้าพเจ้าได้รับชดใช้ 

ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังออกหนังสือรับรองการปล่อยตัว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าผิดสัญญา
ประกันอันเป็นเหตุให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว ข้าพเจ้าตกลงรับผิด 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจะชําระเงินจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสียไปคืนให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการนี้ หากมีเงินท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังหักเงินดังกล่าวชําระหน้ีได้ 

   ลงชื่อ                                                  ผู้ย่ืนคําขอ 
         (                                                  ) 
   วันท่ี          เดือน                              พ.ศ.            . 

  

แบบ คพ. ๖ 

คําขอรับความช่วยเหลือ (กรณีผู้รับการคุ้มครองถูกดําเนินคดี) 

ลับ



ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยวธิีการหาเสียงและลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการหรือลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้มี 
ความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๔  
มาตรา   ๖๖  มาตรา   71  และมาตรา   ๗๓  แห่ งพระราชบัญญัติการ เลื อกตั้ งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตัง้จึงออกระเบยีบไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย   
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“การหาเสียงเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิก  

จากชุมชน  เพ่ือให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓
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“เอกสาร”  หมายความว่า  กระดาษ  สติ๊กเกอร์  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ที่ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

“วีดิทัศน์”  หมายความว่า  วัสดุที่มีการบันทึกภาพ  หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถน ามาฉาย  
ให้เห็นเป็นภาพ  เพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร 

“ผู้ช่วยหาเสียง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วม
กิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง  และเป็นบุคคลที่ได้แจ้ง
รายละเอียด  หน้าที่และค่าตอบแทนต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวดั  ยกเว้นบุคคล
ในครอบครัว  ได้แก่  สามี  ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย   

“เครื่องดื่ม”  หมายความว่า  น้ าหรือของเหลวทั้งหลายที่บุคคลสามารถดื่มเข้าสู่ร่างกายได้ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

“การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การหาเสียงเลือกตั้ง 
ที่กระท าขึ้นโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์  หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่  
แก่ประชาชนโดยทั่วไป   

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร  
หรือผู้ใด  และให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์   

“ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ประกาศของผู้สมัครท่ีมีลักษณะ 
เป็นกระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีข้อความหรือรูปที่ผู้สมัครได้จัดท าเพ่ือใช้ใน 
การหาเสียงเลือกตั้ง 

“แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง”  หมายความว่า  แผ่นป้ายของผู้สมัครที่มีลักษณะ   
เป็นกระดาษ  กระดาน  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแข็งแรงที่มีข้อความหรือรูป  
ที่ผู้สมัครได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  
ผู้อ านวยการเขต  ผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และ
หน่วยงานอื่น 

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ กรณีที่ผู้สมัครผู้ใดด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ  ให้ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ง

ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันที่

ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
ผู้สมัครที่หาเสียงเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงดังกล่าวมาคิดรวมเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วย 
ข้อ ๗ พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้  โดยพรรคการเมืองนั้น

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้นับรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นด้วย 

หมวด  ๒ 
การหาเสียงเลอืกตัง้โดยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส ์

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
วิธีการหาเสียงเลอืกตั้งโดยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๘ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือ
ผู้ใด  แล้วแต่กรณี  สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง  หรือมอบ  
หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลด าเนินการแทนได้  ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๘
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(๑) เว็บไซต์   
(๒) โซเซียลมีเดีย 
(๓) ยูทูป   
(๔) แอปพลิเคชัน 
(๕) อีเมล์   
(๖) เอสเอ็มเอส   
(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 
ข้อ ๙ การหาเสียงเลือกตั้งตามข้อ  ๘  ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  

สามารถระบุชื่อ  รูปถ่าย  หมายเลขประจ าของตัวผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของ 
พรรคการเมือง  สัญลักษณ์  นโยบายของผู้สมัคร  คติพจน์  ค าขวัญ  ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร   
พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณ 
ที่เห็นได้ชัดเจนด้วย 

ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้  
ในการหาเสียงเลือกตั้ง  จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น  และไม่ขัดต่อ  
มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การแจ้งวธิีการหาเสียงเลอืกตั้งโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ  ๑๐ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  
แล้วแต่กรณี  แจ้งวิธีการ  รายละเอียด  ช่องทาง  ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนนี้  
คณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การหาเสียงเลอืกตัง้โดยบุคคลที่มิได้เปน็ผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ  ๑๑ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือ  
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด  แสดงชื่อและ

้หนา   ๑๙
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ชื่อสกุล  หรือชื่อนิติบุคคล  หรืออาจแสดงชื่อย่อ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจง
ตัวบุคคลที่ด าเนินการได้ 

สื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ต้องระบุชื่อและชือ่สกลุ  
หรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดท า 

การแสดงตนและระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  อาจกระท าในรูปแบบตัวอักษร  ภาพ  
หรือเสียงก็ได้ 

ข้อ  ๑๒ บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  รวมแล้วเกินกว่าห้าพันบาท   
ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ  ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดทราบ  เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

(๑) ค่าจ้างจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ค่าตอบแทนในการด าเนนิการ  ไม่ว่าด้วยวิธกีารใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเวบ็ไซต ์ โซเซียลมีเดยี  

อีเมล์  โปรแกรมค้นหา  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น  รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ   
ข้อ  ๑๓ ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ให้นับรวมรายการ 
ใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครนั้นด้วย 

ส่วนที ่ ๔ 
การด าเนนิการเกี่ยวกบัการหาเสียงเลอืกตั้งโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์ที่ไม่ถูกต้อง 

 
 

ข้อ  ๑๔ เมื่อมีความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า  ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใด   
แล้วแต่กรณี  มีการกระท าที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือเป็นการต้องหา้ม  ตามข้อ  ๒๒  หรือข้อ  ๒๓  (๔)  ให้คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือ
ลบข้อมูล  และให้เลขาธิการแจ้งค าสั่งให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  ที่กระท าการ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ  เพื่อปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดยเร็ว   

กรณีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ด าเนินการแทนก็ได้  เมื่อกรรมการที่ได้รับมอบหมายออกค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เลขาธิการรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว   

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานหรือพบเหตุการณ์หาเสียงเลือกตั้ง   
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง  ให้รายงานต่อเลขาธิการภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  เพ่ือด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง 

้หนา   ๒๐
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กรณีผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  ไม่แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูล
ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เลขาธิการแจ้งหนว่ยงานของรัฐที่เกีย่วข้องพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่
และผู้ให้บริการเพื่อพิจารณาด าเนินการ  หากมีค่าใช้จ่าย  ให้ผู้สมัครนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดไม่ด าเนินการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูล
ตามวรรคสี่  คณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 

หมวด  ๓ 
ผู้ช่วยหาเสียง 

 
 

ข้อ  ๑๕ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ ช่วยหาเสียงเ พ่ือช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ ง 
ในเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  
รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทราบก่อนวันด าเนินการ  ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรวบรวมเอกสารที่ผู้สมัคร
แจ้งมานั้นไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียงตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า  สิ่งของ  
เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม  ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง  และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียง
ที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า   

ในกรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  
จะด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้   

กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนั้น  ให้ผู้สมัครด าเนินการ
แจ้งไม่เกินสามครั้ง  ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น   

ข้อ  ๑๖ ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครตามหมวดนี้  เข้าช่วยเหลือใน 
การหาเสียงเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๔ 
การปดิประกาศเกี่ยวกบัการหาเสียงเลอืกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ  ๑๗ ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดท าและ
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) จัดท าและปิดประกาศเ ก่ียว กับการหาเสียงเลือกตั้ง  มีขนาดความกว้างไม่ เกิน   
๓๐  เซนติเมตร  และมีขนาดความยาวไม่เกิน  ๔๒  เซนติเมตร   

(๒) จัดท าและติดแผ่นป้ายเ ก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  มีขนาดความกว้างไม่ เกิน   
๑๓๐  เซนติเมตร  และมีขนาดความยาวไม่เกิน  ๒๔๕  เซนติเมตร 

้หนา   ๒๑
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ข้อ  ๑๘ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
ตามข้อ  ๑๗  ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ  รูปถ่าย  หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  
สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์  นโยบายของผู้สมัคร  คติพจน์  ค าขวัญ  ข้อมูลประวัติ  
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมคัร  พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดอืนปี 
ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชดัเจนของประกาศเกีย่วกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสยีง 
เลือกตั้ง 

ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้   
ในการหาเสียงเลือกตั้ง  จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น  และไม่ขัดต่อมาตรา  ๓๔  
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และอาจน าภาพ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  
มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ข้อ  ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ
ในการประกาศก าหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(1) จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ 

(2) หลักเกณฑ์  วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ 
การหาเสียงเลือกตั้ง 

(3) สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวน

หน่วยเลือกตั้ง  และจ านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสามเท่า  
ของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ในกรณีการเลือกตั้งเทศบาลนคร  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  จ านวนของประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสิบเท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้ง  และจ านวน  
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของ  
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่เกินจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนด 

ก่อนประกาศก าหนดสถานที่ปิดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเก่ียวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหรือ 
หารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เมื่อออกประกาศดังกล่าวแล้ว  
ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับ  
การหาเสียงเลือกตั้ง  และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความเหมาะสม  

้หนา   ๒๒
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  ความปลอดภัย  ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและ  
ทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ  หรือประชาชน  และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร 

ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว  ให้ใช้ประกาศดังกล่าวจนกว่าจะครบอายุของสภาท้องถิ่นนั้น 

ข้อ  ๒๐ การปิดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง  ผู้สมัครสามารถกระท าได้เฉพาะสถานท่ีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ  ๒๑ กรณีที่ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ   
การหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอ านาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และหาก  
ไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้มีอ านาจข้างต้นมีอ านาจรื้อถอน  ท าลาย  ปลดออก  
ปกปิด  หรือลบข้อความ  ภาพ  หรือรูปรอยดังกล่าว  หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  โดยให้คิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น  และคณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 

หมวด  ๕ 
ลักษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ  ๒๒ ห้ามผู้สมัครด าเนินการ  หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดด าเนินการน าสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง   

ข้อ  ๒๓ ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง  หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ ใดหาเสียงเลือกตั้ง  
ในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง  หรือโปรยในที่สาธารณะ 
(๒) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล   

ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน 
(๓) ใช้พาหนะต่าง ๆ   ในการหาเสียงเลือกตั้ง  หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  

ที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ   
(๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง  หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ 
(๕) ช่วยเหลือเงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ

ประเพณีต่าง ๆ 
(๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยน าชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  คติพจน์   

ค าขวัญ  หรือภาพบุคคล  โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 

้หนา   ๒๓
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(๗) จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๒๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
ครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ใช้บังคับ  ให้การหาเสียงเลือกตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้นับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้มี  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๔
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถกูด าเนนิคดีเนือ่งจากการปฏิบัตงิานตามหน้าที่   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะของอดี ตคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   อดีตกรรมการหรืออนุกรรมการ   
อดีตพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และบุคคลผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๒  (๒)  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคล  
ซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกฟ้องหรือ   

ถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าที่พักและค่าพาหนะ 

ของอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง  อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  อดีตกรรมการหรือ
อนุกรรมการ  อดีตพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและบุคคลผู้สนับสนุน
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการการเลือกตั้งด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

และให้หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 

“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย   

“ช่วยเหลือ”  หมายความว่า  การมีสิทธิให้ได้รับผู้ประสานงานคดี  หนังสือรับรองการขอปล่อย
ชั่วคราว  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

“ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี”  หมายความว่า  ค่าฤชาธรรมเนียม  ค่าทนายความ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าที่พัก  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นในการด าเนินคดี  และให้หมายความรวมถึง  การจัด 
ให้มีประกันและหลักประกันตัวหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีประกันหรือหลักประกันนั้นด้วย 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผัน   

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ บุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน  ชั้นพนักงานอัยการ  ชั้นศาลหรือ 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  เพราะเหตุที่ได้มีมติ  ค าสั่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่   
อาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้  คือ 

(๑) คณะกรรมการและกรรมการ   
(๒) เลขาธิการ 
(๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(๔) พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหาร  

งานบุคคล 
(๕) คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  

หรือระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ 
(๖) คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่  

จากคณะบุคคลหรือบุคคลตาม  (๕)  ตามระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ 
บุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงบุคคลดังกล่าวที่พ้นจากต าแหน่งไปแล้วด้วย   
ข้อ ๗ ภายใต้บังคับตามข้อ  ๘  วรรคท้าย  ให้บุคคลตามข้อ  ๖  ได้รับความช่วยเหลือ 

ในคดีแพ่ง  คดีอาญาหรือคดีปกครอง  จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
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หมวด  ๒ 
การขอรับความช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๘ ให้บุคคลตามข้อ  ๖  ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือตามแบบ  ชค.  ๑  ต่อบุคคล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขาธิการ  ในกรณีผู้ถูกด าเนินคดีปฏิบัติงานที่ส านักงาน   
(๒) ผู้อ านวยการ  ในกรณีผู้ถูกด าเนินคดีปฏิบัติงานที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด   
(๓) เลขาธิการ  ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่อาจยื่นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดได้   
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้มีข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้   

หากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจยื่นค าขอด้วยตนเองได้  
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นค าขอรับความช่วยเหลือแทนก็ได้   

เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การกระท าที่ถูกด าเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  มติ  หรือการมอบหมายของ
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ  โดยไม่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลดงักล่าวปฏิบัติหนา้ที่โดยมชิอบ  
และคณะกรรมการหรือส านักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง  ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
ในการต่อสู้คดีและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว 

ในกรณีที่ เลขาธิการหรือผู้อ านวยการพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ  ผู้ขอรับ 
ความช่วยเหลือสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  กรรมการหรือเลขาธิการ  ถูกด าเนินคดี   ให้ส านักกฎหมายและคดี   
ท าความเห็นเสนอบุคคลดังกล่าว  โดยไม่ต้องยื่นแบบ  ชค.  ๑  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การช่วยเหลือให้ยุติลงเมื่อพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องบุคคลดังกล่าวต่อศาล   
ข้อ ๙ เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการอนุมัติตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้จัดให้มีผู้ประสานงานคดี  

เพ่ือด าเนินการประสานงานกับผู้ถูกด าเนินคดี  บุคคลหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง   
ข้อกฎหมาย  ข้อต่อสู้  ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและอ านวยความสะดวกในการต่อสู้คดีต่อไป 

ข้อ ๑๐ ในคดีอาญา  เมื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือแสดงความจ านงต่อเลขาธิการหรือ
ผู้อ านวยการเพ่ือขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๒  และเลขาธิการหรือ
ผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าที่ถูกด าเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ตามข้อ  ๘  
ก็ให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๒  และหนังสือน าส่งหนังสือรับรอง 
การขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๓  ตามแบบท้ายระเบียบนี้  เพ่ือน าไปมอบให้พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  ในการท าสัญญาประกัน 
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ถ้าผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ที่สามารถใช้ต าแหน่งของตนเองเป็นหลักประกันได้  
ให้ใช้สิทธิน้ันก่อน  และหากใช้ต าแหน่งของตนเองเป็นหลักประกันแล้วยังไม่เพียงพอกับวงเงินประกัน  
ก็ให้ขอรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามระเบียบนี้ได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอื่น  ให้เป็นดุลยพินิจของ
เลขาธิการหรือผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือผู้ใดวางหลักประกันไปก่อนที่เลขาธิการหรือผู้อ านวยการ  
ได้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยช่ัวคราว  อาจขอให้เลขาธิการหรือผู้อ านวยการออกหนังสือรับรอง 
การขอปล่อยชั่วคราว  เพ่ือน าไปมอบให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี   
แทนหลักประกันเดิมหรือเป็นหลักประกันเพ่ิมเติมจากหลักประกันเดิมที่วางไว้ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว 
(๑) เลขาธิการหรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมายออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวได้ 

โดยไม่จ ากัดวงเงินประกัน 
(๒) ผู้อ านวยการออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวในเขตจังหวัดนั้นได้ภายในวงเงิน

ประกันรายละไม่เกินสองแสนบาท  ในกรณีที่วงเงินประกันเกินสองแสนบาท  ให้ผู้อ านวยการขออนุมัติ
จากเลขาธิการก่อน 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือหลบหนีหรือผิดสัญญาประกันเมื่อพนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาล  เรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกัน  ให้ส านักงานหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานน าส่งพนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาล  โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือแคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่ายสถานีต ารวจ  ส านักงานอัยการ  
หรือศาล  ที่ท าสัญญาประกันไว้  แล้วแต่กรณี 

ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  
เงินบริหารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดไปพลางก่อน  แล้วรายงาน
ส านักงานเพื่อขอรับโอนจัดสรรเงินงบประมาณต่อไป 

ถ้าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกัน   
ผู้ได้รับความช่วยเหลือต้องรับผิดชอบช าระเงินคืนแก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามจ านวน  
ที่ได้เสียไปพร้อมดอกเบี้ย  ทั้งนี้  กรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีเงินพึงได้รับจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิหักเงินดังกล่าวช าระหนี้นั้นได้ 

กรณีหากได้ตัวผู้ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาด าเนินคดี  ให้ส านักงานหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้องขอต่อพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  
แล้วแต่กรณี  เพื่อขอคืนเงินตามสัญญาประกัน 

้หนา   ๒๗
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หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคด ี

 
 

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของส านักงานเท่าที่จ่ายจริง 
ข้อ ๑๕ ให้บุคคลตามข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และ 

ค่าพาหนะได้  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ 
และกรรมการการเลือกตั้งหรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  แล้วแต่กรณี 

ในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะของบุคคลตามข้อ  ๖  (๕)  (๖)  และรวมถึง
บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง  นั้น  ให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับ
พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลตามวรรคสอง  ซึ่งด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา  ผู้ เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิเบิก  
ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะได้  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยท่ีปรึกษา  
ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 

กรณีบุคคลตามวรรคสอง  ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานราชการ  
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ให้มีสิทธิ 
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับที่บุคคลนั้นด ารงต าแหน่งอยู่  หรือต าแหน่ง
สุดท้ายก่อนพ้นต าแหน่ง  ท้ังนี้  ไม่เกินอัตราตามท่ีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานบริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๖ ในการเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะของบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง   
ตามข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  ให้เบิกในอัตราเท่ากับที่เคยด ารงต าแหน่งสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานก รรมการและ
กรรมการการเลือกตั้งหรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  แล้วแต่กรณี 

ในการเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะของบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง  ตามข้อ  ๑๕  
วรรคสาม  ให้เบิกในอัตราเท่ากับท่ีเคยด ารงต าแหน่งสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าท่ี  ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
และกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๘
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ข้อ ๑๗ ให้บุคคลตามข้อ  ๖  (๕)  (๖)  และบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง  ตามข้อ  ๖  วรรคหนึ่ง   
มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะได้  เมื่อได้เดินทางไปให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อมูลต่อ
คณะกรรมการหรือต่อหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจสั่งการให้ไปให้ข้อมูลในกรณีที่บุคคลอื่นกล่าวหาหรือ  
ฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

ข้อ ๑๘ การยื่นค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะ  ตามข้อ  ๑๗  ให้ด าเนินการ 
ยื่นต่อส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามที่บุคคลนั้นมีภูมิล าเนาหรือ  
ถิ่นที่อยู่  ตามแบบ  ชค.  ๔  โดยมีข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า  บุคคลตามข้อ  ๑๗  มีสิทธิเบิกเงินได้ 
ตามวรรคหนึ่ง  ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะได้ 

ข้อ ๑๙ ถ้าส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ได้จัดอาหาร  ที่พัก  
ยานพาหนะหรือมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่น  ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่ส านักงานหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  จัดให้หรือมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นแล้ว 

ข้อ ๒๐ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว  และผู้ถูกด าเนินคดมีีสิทธไิดร้ับชดใช้เงนิค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคด ี 
ที่จ่ายไปคืนจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง  ให้ผู้ถูกด าเนินคดีเรียกร้องเงินดังกล่าวและน าส่งคืนส านักงานหรือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามที่ได้รับความช่วยเหลื อ  แต่ไม่เกินจ านวน 
ที่ได้รับชดใช้  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับชดใช้  ทั้งนี้  ผู้ถูกด าเนินคดีจะมอบให้ส านักงานหรือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เป็นผู้รับแทนก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๑ ในกรณีอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุง เทพมหานคร   
อดีตกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ  
ตามระเบียบนี้และให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าท่ีพักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับพนักงานต าแหน่ง
ประเภทบริหาร  ระดับต้น  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๒ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ประกาศ  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓

172



ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการจัดยานพาหนะโดยหนว่ยงานของรฐั 

เพื่ออ านวยความสะดวกแกผู่้มีสิทธิเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยงานของรัฐ   เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบญัญตัิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะ 
โดยหน่วยงานของรัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“วันเลือกตัง้”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดใหเ้ป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ ากรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๔ ก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ต้องแจ้งเรื่องให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทราบก่อนด าเนินการ   

ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
จัดยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   

ข้อ ๕ ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะตามระเบียบนี้  ต้องด าเนินการปิดประกาศ 
หรือแผ่นป้ายที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่า  เป็นยานพาหนะของหน่วยงานใดและจัดไว้ส าหรับรับและ 
ส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   

้หนา   ๑๙
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ข้อ ๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะตามระเบียบนี้  กระท าการใดเพ่ือจูงใจ   
หรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก  
สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด 

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน 

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๐
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการช าระค่าเสียหายและคา่ใช้จ่ายส าหรับการจดัการเลือกตัง้ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการช าระค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระค่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ค่าเสียหาย”  หมายความว่า  จ านวนเงินค่าเสียหายส าหรับการจัดการเลือกตั้งที่ต้องรับผิด
ชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยละเมิด  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี 

“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้งที่ต้องรับผิดชดใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี   

“ผู้ต้องรับผิดชดใช้”  หมายความว่า  ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายส าหรับ 
การจัดการเลือกตั้ง 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๐
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“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๔ ผู้ต้องรับผิดชดใช้ต้องช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน  พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี  นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันช าระเสร็จสิ้น  โดยอาจให้มีการผ่อนช าระได้ 
ข้อ ๕ ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย  หากผู้ต้องรับผิด

ชดใช้มีความประสงค์จะขอผ่อนช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๔  ให้ท าเป็นสัญญาประนีประนอม 
ยอมความตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ยื่นต่อศาลเพ่ือมีค าพิพากษาหรือค าสั่งตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  โดยในวันท าสัญญาให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้วางเงินช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
บางส่วน  เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนเงินค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายและช าระหนี้
ให้เสร็จสิ้นภายในห้าปีนับแต่วันท าสัญญา  ทั้งนี้  หากผู้ต้องรับผิดชดใช้ได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี
นับแต่วันท าสัญญาให้งดเว้นดอกเบี้ยผิดนัดระหว่างผ่อนช าระ   

ข้อ ๖ ภายหลังศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว  หากผู้ต้อง
รับผิดชดใช้มีความประสงค์จะขอผ่อนช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๔  ให้ท าเป็นสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  โดยในวันท าสัญญาให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้
วางเงินช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนเงิน
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายและช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันท าสัญญา  ทั้งนี้  การท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่ถือเป็นการลบล้างผลค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

ข้อ ๗ กรณีผู้ต้องรับผิดชดใช้ผิดนัดผ่อนช าระหนี้ตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  งวดใดงวดหนึ่ง   
ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ทั้งหมด  ยินยอมให้บังคับคดีในส่วนที่ค้างช าระทั้งหมดได้ทันทีพร้อมดอกเบี้ย  
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของยอดเงินที่ค้างช าระทั้งหมด 

ข้อ ๘ ในการท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  ให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้
ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบ  ดังนี้   

(๑) ค าขอผ่อนช าระค่าเสียหายส าหรับการจัดการเลือกตั้งให้ยื่นต่อเลขาธิการ   
(๒) ค าขอผ่อนช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ค่าใช้จ่าย  

ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หรือค่าใช้จ่ายส าหรับการออกเสียงประชามติ  ให้ยื่นต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในจังหวัดที่ค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้น 

(๓) ค าขอผ่อนช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ยื่นต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้น   

การยื่นค าขอกรณีก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย  ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ต้องยื่นค าขอต่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่าย 

้หนา   ๒๑
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การยื่นค าขอกรณีภายหลังศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ผู้ต้องรับผิดชดใช้ต้องยื่นค าขอต่อบุคคลตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย 

ข้อ ๙ ให้ผู้รับค าขอตามข้อ  ๘  ด าเนินการตรวจสอบแบบค าขอผ่อนช าระค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  แล้วเสนอความเห็นเกี่ยวกับค าขอผ่อนช าระแล้ว  
ส่งเรื่องไปยังส านักงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  หากไม่ถูกต้องให้มีหนังสือแจ้งผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  ๘  วรรคสอง
หรือวรรคสาม  แล้วแต่กรณี   

การพิจารณาค าขอผ่อนช าระให้ค านึงถึงจ านวนค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย  จ านวนงวดการผ่อนช าระ  
อายุ  ฐานะ  และรายได้ของผู้ต้องรับผิดชดใช้ 

ข้อ ๑๐ กรณีคณะกรรมการเห็นชอบกับค าขอผ่อนช าระ  ให้ผู้รับค าขอตามข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี  
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้เข้าท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ระเบียบนี้ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม  แล้วแต่กรณี  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา  
ให้ถือว่าค าขอประนีประนอมยอมความนั้นสิ้นไป 

หากคณะกรรมการไม่เห็นชอบกับค าขอผ่อนช าระให้ผู้รับค าขอตามข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี   
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ทราบ 

ข้อ ๑๑ บรรดาสัญญาช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ  ส าหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่   
ที่ได้ด าเนินการไว้ในระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มีผลใช้บังคับ  และก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติ 
ตามสัญญานั้นต่อไปจนเสร็จสิ้น   

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการปฏบิัตหิน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้การใช้อ านาจและการสั่งการของกรรมการการเลือกตั้งเป็นไป  
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ประกอบกับมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๑๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ 

การเลือกตั้งด้วย   
“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร  หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
และให้หมายความรวมถึงสถานที่ เลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และ  
หน่วยออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  แล้วแต่กรณี 

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ   
แล้วแต่กรณี 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง  วันออกเสียงประชามติ  และให้
หมายความรวมถึงวันที่ประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับ  แล้วแต่กรณี 

“เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการออกเสียง
ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในระหว่างการเลือกตั้ง  กรรมการท่ีพบเห็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใด
อันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ให้มีอ านาจ  ดังนี้ 

(๑) ถ้าการนั้นเป็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้สั่งระงับ  
ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่ง  กรรมการอาจรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรอื
ผู้มีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร   

(๒) ถ้าเป็นการกระท าของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้สั่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจและพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  หรือสั่งให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระท าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้ 
เพื่อด าเนินการต่อไปได้ตามที่จ าเป็น 

(๓) ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุ 
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้สั่งเปลี่ยน
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร 

(๔) กรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  จะสั่งให้ระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิก
การเลือกตั้ง  และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือ 
ทุกหน่วยในเขตเลือกตั้ง  หรือในเขตอ าเภอหรือจังหวัดส าหรับกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ 

ข้อ ๕ กรณีกรรมการมีค าสั่งระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการเลือกตัง้  และ
สั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้กรรมการแจ้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่ง   

ข้อ ๖ เมื่อกรรมการออกค าส่ังตามข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕  แล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบโดยเร็ว   

เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้ประชุมพิจารณาโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการ 
มีมติเห็นชอบ  ให้ค าสั่งนั้นมีผลต่อไป  กรณีคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม  ยกเลิกค าสั่ง  หรือมีมติ
ให้ด าเนินการอย่างใดตามที่เหมาะสม  ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป  ท้ังนี้   
ไม่กระทบต่อการใดที่ด าเนินการตามค าสั่งกรรมการก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม   
ยกเลิกค าสั่ง  หรือมีมติให้ด าเนินการอย่างใด   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๗ ภายหลังวันเลือกตั้งแต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  กรณีกรรมการมีความเห็นควร  
สั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้ง  สั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่  หรือนับคะแนนใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้กรรมการ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

ข้อ ๘ ค าสั่งของกรรมการตามระเบียบนี้ให้สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
พฤติการณ์หรือเหตุในการออกค าสั่ง  ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเร่งด่วนไม่สามารถสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะที่สั่งได้  ให้กรรมการ 
สั่งด้วยวาจาแล้วจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรในโอกาสแรกที่สามารถด าเนินการได้ 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน 

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน   
และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อให้การดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัยชี้ขาด   
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  มาตรา  ๒๒๕  และมาตรา  ๒๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  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  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  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  ๕๖  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๗  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๔  แห่งพระราชบัญญัต ิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๗๙/๒๕๖๑  (๔๓)  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  
และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและ

การวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ 

การเลือกตั้งด้วย 
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“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ
แล้วแต่กรณี 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกต้ัง  วันออกเสียงประชามติ  และ 
ให้หมายความรวมถึงวันที่ประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับ  แล้วแต่กรณี 

“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่กล่าวหาว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   

“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึง
ผู้สมัครและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
หรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์จากการกระทําดังกล่าว 

“คําร้อง”  หมายความว่า  คํากล่าวหาว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึง 
คําร้องคัดค้านหรือคําคัดค้านด้วย 

“เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”  หมายความว่า  การได้รับทราบข้อมูลหรือหลักฐาน
พอสมควรจากการแจ้งเบาะแส  หรือประการอื่นใด  รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าว่ามีการกระทําใด 
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผล 
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

“การตรวจมูลกรณี”  หมายความว่า  การแสวงหาพยานหลักฐานหรือข้อมูลในเบื้องต้นเพียงที่
จะทราบว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทํา
อันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และมีพยานหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปหรือไม่ 
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“การสืบสวน”  หมายความว่า  การแสวงหาข้อเท็จจริง  ซึ่งผู้มีหน้าที่กระทําการได้ปฏิบัติ 
ไปตามหน้าที่และอํานาจ  เพื่อป้องกัน  ปราบปราม  และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดว่ามีการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

“การสอบสวน”  หมายความว่า  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่น
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทําไปเก่ียวกับความผิด  
ที่กล่าวหา  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ 

“การไต่สวน”  หมายความว่า  การแสวงหา  รวบรวม  และการดําเนินการอื่นใด  ซึ่งผู้มีหน้าที่
กระทําการได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอํานาจ  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

“คําวินิจฉัย”  หมายความว่า  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการในการวินิจฉัยชี้ขาดสํานวน 
การสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบนี้ 

“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  หรือวิธีการ
ทางแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ  เช่นว่าน้ัน 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน”  หมายความว่า  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน

การสืบสวน  การไต่สวน  การรับฟังคําชี้แจง  หรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

“คณะอนุกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 

“เอกอัครราชทูต”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการใหญ่สํานกังานการค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ที่จัดให้มีการเลือกตั้ง 
“เจ้าพนักงาน”  หมายความว่า  บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน   

ไต่สวน  หรือดําเนินคดี  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานและให้หมายความรวมถึงข้าราชการ  
พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานในสํานักงาน 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  แล้วแต่กรณี  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาด้วย 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“สถานเอกอัครราชทูต”  หมายความรวมถึง  สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย 
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“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีมีเหตุจําเป็น  คณะกรรมการอาจกําหนด  ยกเว้น  ผ่อนผัน  ย่นหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติ  

ตามความในระเบียบนี้ก็ได้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
เจ้าพนักงาน 

 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการ  หรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย  
การสืบสวน  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการดําเนินคดี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรท้ายระเบียบนี้  
หรือหลักสูตรอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเป็นเจ้าพนักงาน 

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็น 
เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลา 
ในการดําเนินการ  และให้กําหนดขอบเขตแห่งหน้าที่และอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจนด้วย   

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  ให้แต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว   
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงนามแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ 
ที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

ข้อ ๗ เจ้าพนักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่อง  และรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียดอันเกี่ยวกับบุคคล  เครือข่าย  ภูมิประเทศ  

ความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบุคคล  พรรคการเมือง  รวมทั้งข้อพิรุธอันควรสงสัยใด ๆ  โดยทําเป็น
บันทึกรายละเอียดเก็บรวบรวมไว้  เพื่อประโยชน์ในทางที่จะนํามาใช้ในการระงับ  ยับย้ัง  ป้องกัน   
และขจัดการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทําใด  อันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง   
หรือการเลือก  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 
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(๒) แสวงหา  และรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะทําได้  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง  
และพฤติการณ์เก่ียวกับการกระทําใด  อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๓) สืบสวน  สอบสวน  ไต่สวน  ดําเนินคดี  รวมทั้งหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   

(๔) เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   
ความอาญา  และให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๕) กรณีที่ต้องมีการค้น  จับ  คุมขัง  เจ้าพนักงานอาจดําเนินการร่วมกับเจ้าพนักงานตํารวจ
หรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น  หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 
หรือเจ้าพนักงานอื่นดําเนินการก็ได้   

ส่วนที่  ๒ 
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน 

 
 

ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามข้อ  ๖  วรรคหน่ึง  
แล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานต่อสํานักงาน  ตามแบบท้ายระเบียบ   
พร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) ภาพถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบ  ขนาด  ๒.๕  x  ๓  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  ภาพ 
ข้อ ๙ เม่ือสํานักงานได้รับคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานและได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  

ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานให้แก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น   
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ให้สํานักงานจัดทําสําเนาคู่ฉบับบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานไว้ฉบับหนึ่ง  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๑๐ บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๔  ปี  นับแต่วันออกบัตร  

เม่ือบัตรสิ้นอายุและมีความประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานเพื่อใช้แทนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
ฉบับเดิม  ให้เจ้าพนักงานแจ้งขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่   

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นเจ้าพนักงานตามระเบียบนี้  ให้ใช้บัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งประกอบคําสั่งแต่งตั้งแทนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานก็ได้   

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายด้วยประการใด ๆ   
ให้รีบรายงานต่อเลขาธิการ  เพื่อขอออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่  โดยให้ยื่นคําขอพร้อมทั้ง 
ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   
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ข้อ ๑๒ ในกรณีเจ้าพนักงานผู้ถือบัตรประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน  
เนื่องจากเปล่ียนตําแหน่ง  หรือเลื่อนระดับ  เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ให้ยื่นคําขอพร้อมทั้ง
ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสํานักงานเพื่อออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่ 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

 
 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  โดยแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานตามข้อ  ๖ 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน   
และกรรมการสืบสวนและไต่สวนอีกไม่น้อยกว่าสองคน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ให้คํานึงถึงความเชี่ยวชาญ  ความเหมาะสม  
ระดับตําแหน่งของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและลักษณะแห่งสํานวน 

ในกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็นคณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนทั้งคณะหรือบางส่วน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ือง  ให้พิจารณาแต่งตั้ง
จากบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถทางกฎหมาย  การสืบสวน  การสอบสวน  การไต่สวน   
การดําเนินคดี  การเงิน  การบัญชี  หรือความรู้ความสามารถอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๔ ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน  หรือกรรมการสืบสวนและไต่สวนพ้นจากหน้าที่  
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการสั่งให้พ้นจากหน้าที่   
(๔) คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว 
ในกรณีที่คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจ  เพื่อพิจารณาดําเนินคดีอาญา 

ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และพนักงานอัยการสั่งให้ไต่สวนเพิ่มเติมในคดีอาญาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน   
คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าพนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคดีเสร็จสิ้น 

ข้อ ๑๕ ในการประชุมของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ต้องมีประธานกรรมการสืบสวน
และไต่สวน  และกรรมการสืบสวนและไต่สวนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม   
ให้ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการสืบสวนและไต่สวนที่มาประชุม
เลือกกันเองคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
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การลงมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
ทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  กรรมการสืบสวนและไต่สวนคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการสืบสวนและไต่สวนคนใดมีความเห็นแย้ง  ให้ทําความเห็นแย้งในรายงานการสืบสวน
หรือรายงานการไต่สวนดว้ย 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  

แล้วแต่กรณี 
(๒) ในกรณีที่การสืบสวนหรือไต่สวน  มีความจําเป็นต้องเปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน

เลือกตั้งแล้วเสร็จ  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๓) เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อว่า  ถ้อยคําของบุคคลใดอาจเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  

ให้เรียกบุคคลนั้นมาเป็นพยาน  หรือกรณีบุคคลใดได้ครอบครองเอกสาร  สิ่งของ  ข้อมูลซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร  สิ่งของ  ข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีที่กําหนด 

(๔) เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน  
กรณีมีเหตุต้องตรวจค้นให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยให้ขอความร่วมมือ
กับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือเจ้าพนักงานอื่นที่มีอํานาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามกฎหมาย 

(๕) เรื่องอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการมอบหมายในการสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีจําเป็น  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนอาจมอบหมายให้กรรมการสืบสวนและไต่สวน

ไม่น้อยกว่าสองคนปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่เห็นสมควร  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่
และอํานาจก็ได้ 

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการ  กรรมการ  มีอํานาจในการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ   
และเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน   

ให้เลขาธิการ  ผู้อํานวยการ  มีอํานาจในการตรวจสอบ  เร่งรัด  และให้ข้อแนะนําการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
หน้าที่และอํานาจในการสืบสวนหรือไต่สวน 

และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือมีการย่ืนคําร้อง  หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ   
หรือกรรมการ  ว่ามีการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒

187



และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  หากมีกรณีความจําเป็นหรือมีเหตุขัดข้อง  อาจร้องขอต่อคณะกรรมการ 
ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารหรือรายละเอียดของบุคคล  เครือข่าย  ภูมิประเทศ  และอื่น ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  
หรืออาจมีผลต่อการเลือกตั้ง  และจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลไว้ที่สํานักงานและสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  
หรือการเลือก  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารในระบบฐานข้อมูลตามข้อ  ๒๐  สามารถใช้ประกอบหรือเป็นส่วนหนึง่
ของการสืบสวน  การไต่สวน  หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการได้ 

หมวด  ๒ 
คําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คําร้อง 

 
 

ข้อ ๒๒ คําร้องต้องทําเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยคําสุภาพและมีรายการ  ดังนี้ 
(๑) วัน  เดือน  ปีที่ทําคําร้อง 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ร้อง  หากมีหลายคนอาจจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายคําร้องก็ได้ 
(๓) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ถูกร้อง  หากมีหลายคนอาจจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายคําร้องก็ได้ 
(๔) ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา  และพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวัน  เวลา  
และสถานที่ที่เกิดการกระทํา  รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๕) ลายมือชื่อผู้ร้อง 
ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง   
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง 

ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีสิทธิยื่นคําร้องในเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกต้ัง  
หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๕๘
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(๒) การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ได้แก่  ผู้สมัครในระดับอําเภอ  ผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด  
หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับประเทศ  มีสิทธิยื่นคําร้องในระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  
แล้วแต่กรณี 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั้น  
กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้น  

(๔) คําร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  ได้แก่  ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น 
ข้อ ๒๔ คําร้องให้ยื่นได้  ดังนี้   
(๑) คําร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ยื่นคําร้องได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ

กําหนดวันเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 
 (ก) คําร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อย 

แปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
 (ข) คําร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน  ให้ยื่นในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  

หรือในกรณีคําร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนเลือกตั้ง  ให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
(๒) คําร้องเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้ยื่นคําร้องภายในสามวันนับแต่วันเลือก 

ในระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  อาจย่ืนคําร้องได้ก่อนวันประกาศ 

ผลการเลือกตั้งหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  กรณีคําร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง  ให้ยื่นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๔) คําร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  ให้ยื่นภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่การลงคะแนน
ออกเสียงสิ้นสุดลง   

ข้อ ๒๕ ผู้ร้องต้องย่ืนคําร้องด้วยตนเองที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้น  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นอาจยื่นที่สํานักงานก็ได้  ผู้ร้องอาจมอบอํานาจให้
ผู้อื่นนําไปย่ืนแทนก็ได้  โดยจะต้องส่งใบมอบอํานาจพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการยื่นคําร้องแทน  
และต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอํานาจด้วย   

คําร้องตามข้อ  ๒๔  (๑)  (ข)  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังหรือเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งที่ดําเนินการนับคะแนนหรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการ 
ประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งจัดส่งคําร้องต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว   

้หนา   ๕๙
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ในกรณีมีการย่ืนคําร้องต่อกรรมการโดยตรง  กรรมการอาจส่งเร่ืองให้เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  
ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ให้พนักงานออกใบรับคําร้องให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๒๖ เม่ือได้รับคําร้องไว้แล้ว  ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน  หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจคําร้องและดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) บันทึกการรับคําร้องไว้ในสารบบ 
(๒) คําร้องท่ีมีรายการยังไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  ให้แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมในระยะเวลา 

ที่กําหนด  หรือจะบันทึกถ้อยคําผู้ร้องประกอบเป็นส่วนหน่ึงของคําร้องก็ได้ 
(๓) คําร้องที่มีรายการครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  แต่มีรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริง  พฤติการณ์  

หรือพยานหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ  อาจเสนอต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาตรวจ 
มูลกรณีก่อนก็ได้ 

(๔) คําร้องที่มีรายการครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  และมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่ชัดเจน  รวมท้ังระบุพยานหลักฐานพอสมควร  ให้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการหรือ
ผู้อํานวยการ  แล้วแตก่รณี  พิจารณาสั่งรับไว้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว 

เม่ือเลขาธิการหรือผู้อํานวยการส่ังรับไว้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้เลขาธิการหรือ
ผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  รายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑   

ข้อ ๒๗ คําร้องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ไม่รับไว้ดําเนินการ 
(๑) คําร้องที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ  ๒๒ 
(๒) คําร้องที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องหรือย่ืนเกินระยะเวลาตามข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔ 
(๓) คําร้องที่มิได้ยื่นตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๕   
(๔) คําร้องที่คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว 
(๕) คําร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  หรือที่ศาลได้มีคําพิพากษา  หรือมีคําสั่งถึงที่สุดแล้ว 
ข้อ ๒๘ กรณีตามข้อ  ๒๗  ให้พนักงานท่ีได้รับมอบหมายเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  

เพื่อพิจารณา  โดยเสนอผ่านผู้อํานวยการ  และหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 
คําร้องที่มีหลายข้อกล่าวหาให้พิจารณาเสนอความเห็นสั่งรับหรือไม่รับไว้ดําเนินการเป็นรายข้อกล่าวหา 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว  อาจสั่งรับไว้ดําเนินการอย่างใดหรือ 

สั่งมิให้รับไว้ดําเนินการก็ได้   
ส่วนที่  ๒ 

เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๖๐
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(๑) เ ม่ือ มี เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ ใด  
คณะกรรมการหรือกรรมการผู้นั้น  มีอํานาจส่งเร่ืองให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพื่อตรวจมูลกรณี 

(๒) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  ให้พิจารณา  
ตรวจมูลกรณี  ทั้งนี้  เลขาธิการจะส่งเร่ืองให้ผู้อํานวยการดําเนินการแทนก็ได้ 

(๓) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อพนักงานผู้ใด  ให้พนักงานผู้นั้นรายงาน
ข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้น  (ถ้ามี)  ต่อเลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี   
เพื่อพิจารณาตรวจมูลกรณี 

กรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์  หรือมีหลักฐาน
พอสมควร  หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปว่ามีการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  
หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  โดยไม่ต้องมีการตรวจมูล
กรณีก่อนก็ได้  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒ 

เมื่อดําเนินการตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๖  ต่อไป 
ข้อ ๓๐ ในกรณีต่อไปนี้  อาจถือเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่จะตรวจมูลกรณี   

สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  แล้วแต่กรณี 
(๑) การได้รับแจ้ง  หรือได้รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
(๒) การได้รับแจ้งหรือรับทราบข้อมูล  เบาะแสจากหน่วยงานอื่นของรัฐ  สภาองค์กรชุมชน  

กลุ่มบุคคล  หรือบุคคลใด   
(๓) ช่องทางอื่น ๆ  ถ้าข้อมูลเบาะแสดังกล่าวมีรายละเอียดหรือข้อมูลหลักฐานพอสมควร 
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควร

เชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการ
สืบสวน  ไต่สวน  หรือดําเนินคดีโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานทีผู่้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ   

ข้อ ๓๒ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนได้รับ
เร่ืองการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองไว้พิจารณา  และ
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้นโอนเร่ืองหรือส่งสํานวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น 
มาให้คณะกรรมการเพื่อดําเนินการต่อไป  ในกรณีเช่นนี้  ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน 
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โอนเร่ืองหรือส่งสํานวนการสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองมาให้คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
การตรวจมูลกรณี  การสืบสวน  การไต่สวน  และการสอบสวน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การตรวจมูลกรณี 

 
 

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  และผู้อํานวยการ  มีอํานาจมอบหมาย 
ให้พนักงานดําเนินการตรวจมูลกรณีตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  พนักงานต้องดําเนินการตรวจมูลกรณีให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  จะมอบหมายพนักงานคนใดหรือหลายคนก็ได้  โดยให้คํานึงถึง
ความเชี่ยวชาญ  ความเหมาะสม  และปริมาณงานที่รับผิดชอบด้วย 

ข้อ ๓๔ ในการตรวจมูลกรณี  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอทราบรายละเอียดหรือบันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชน  หรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา 
(๓) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ขอ้ ๓๕ ในการบันทึกถ้อยคํา  ให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  หากไม่ประสงค์

ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  ให้บันทึกเหตุไว้ท้ายบันทึกถ้อยคําและให้ใช้ประกอบการตรวจมูลกรณีได้ 
ข้อ ๓๖ เม่ือดําเนินการตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ  ให้จัดทํารายงานตามแบบ  สตว.  ๓  เสนอต่อ  

ผู้ที่มอบหมายให้ตรวจมูลกรณี  โดยต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องกรณีที่มีการย่ืนคําร้อง  หรือเหตุที่มีการสั่งตรวจมูลกรณี 
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง 
(๓) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณี 
(๔) เสนอความเห็นว่า  ควรสั่งรับไว้ดําเนินการหรือไม่ 
ข้อ ๓๗ เม่ือเลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาผลการตรวจมูลกรณี 

ตามข้อ  ๒๖  (๓)  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าคําร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้สั่งรับไว้ดําเนินการ

สืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑ 
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(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคําร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอท่ีจะสั่งรับไว้ดําเนินการต่อไปได้  
ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

ข้อ ๓๘ ในการพิจารณาผลการตรวจมูลกรณีตามข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการส่งเรื่องให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพ่ือให้มี 

การตรวจมูลกรณี  ให้รายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจารณา
สั่งให้ดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือส่ังให้ยุติเรื่อง 

(๒) ในกรณีที่เลขาธิการหรือผู้อํานวยการส่ังให้มีการตรวจมูลกรณี  ให้รายงานต่อเลขาธิการ
หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งให้ยุติเรื่อง 

ความตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเลขาธิการหรือผู้อํานวยการสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  
ให้รายงานคณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒   

ข้อ ๓๙ ก่อนมีคําสั่งตามข้อ  ๓๗  หรือข้อ  ๓๘  หากเห็นสมควร  คณะกรรมการ  กรรมการ  
เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  อาจสั่งให้ดําเนินการตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ ๔๐ บรรดาสิ่งของ  หรือบันทึก  รวมถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้มาจากการตรวจมูลกรณีนี้   
ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน 

ส่วนที่  ๒ 
การสืบสวน 

 
 

ข้อ ๔๑ ในกรณีมีคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระทําใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 
เป็นผู้กระทําหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําดังกล่าว  ถ้าคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏดังกล่าวมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้ดําเนินการสืบสวน   

เม่ือคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  สั่งรับเรื่องใดไว้
ดําเนินการสืบสวนแล้ว  ให้มอบหมายคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหน่ึงเป็นเจ้าของสํานวน 
เพื่อดําเนินการสืบสวนเร่ืองนั้นโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่ได้รับมอบหมายดําเนินการสืบสวนและสรุปสํานวน   
ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองไว้ดําเนินการ  หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผล  
ความจําเป็นต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการสืบสวน
ออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่การดําเนินการสืบสวนตามวรรคสามไม่แล้วเสร็จ  ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการ
รายงานเหตุผลความจําเป็นเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการสืบสวนต่อคณะกรรมการ  โดยให้ขอขยาย

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒

193



ระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสืบสวนไม่น้อยกว่าสามวัน  ในระหว่างที่คณะกรรมการยังไม่ได้อนุมัติ
ขยายระยะเวลาการสืบสวน  ให้ดําเนินการสืบสวนต่อไป 

ข้อ ๔๒ ในการสืบสวน  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๖)  ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส 
(๒) บันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ขอทราบข้อเท็จจริง  หรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชนหรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา 
(๔) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
(๕) รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้อง 
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๔๓ ในการสอบและบันทึกถ้อยคํา  ผู้ ให้ถ้อยคําต้องให้ถ้อยคําด้วยความสมัครใจ   

และคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องไม่กระทําการใด ๆ  อันเป็นการหลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ   
หรือให้สัญญาใด ๆ  อันเป็นการจูงใจผู้ให้ถ้อยคําเพื่อให้ถ้อยคําอย่างหนึ่งอย่างใด 

ก่อนการสอบและบันทึกถ้อยคํา  ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยคําทราบด้วยว่า  คณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวน  มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และถ้อยคําที่ให้บันทึกนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี  หากให้ถ้อยคําเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา  
เม่ือบันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้  โดยให้ผู้ให้ถ้อยคํา 
และคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคําให้เขียนด้วยน้ําหมึกหรือพิมพ์  ถ้าจําเป็นต้องแก้ไขหรือตกเติมข้อความ  
ห้ามมิให้ขูดลบ  หรือบันทึกข้อความทับ  แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความแล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นใหม่   
หรือตกเติมข้อความ  โดยให้กรรมการสืบสวนและไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคํา 
ไม่ยอมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  หรือไม่อาจลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วมือได้  ให้บันทึก 
เหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้น 

ในการสอบและบันทึกถ้อยคํา  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนอาจบันทึกภาพหรือเสียง 
ของผู้ให้ถ้อยคําหรือล่ามด้วยก็ได้  ในกรณีผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมให้บันทึกภาพหรือเสียงให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนบันทึกเหตุไว้แล้วดําเนินการต่อไปโดยงดการบันทึกภาพหรือเสียง   
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ข้อ ๔๔ ในการสอบและบันทึกถ้อยคําให้ใช้ภาษาไทย  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่น
หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  หรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่น 
หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศ  ให้ใช้ล่ามแปล   

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย  หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะ
ภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถ่ิน  และไม่มีล่ามให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถพูดหรือได้ยิน  หรือสื่อความหมายได้  และไม่มีล่ามภาษามือ 
ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดหาล่ามภาษามือให้  หรือจัดให้ถาม  ตอบ  หรือสื่อความหมาย  
โดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ใช้ล่าม  ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที่โดยสุจริตใจ  จะไม่เพิ่มเติม  
หรือตัดทอนสิ่งที่แปล  และจะแปลให้ถูกต้อง  โดยให้ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคําหรือคําแปลนั้น 

ข้อ ๔๕ ผู้ถูกร้องมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคําหรือให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ  ก็ได้  ในกรณีที่ผู้ถูกร้องให้ถ้อยคํา   
ให้นําความในข้อ  ๔๓  และข้อ  ๔๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีอํานาจเรียกหรือออกหมายเรียกบุคคลใดให้มาพบ
หรือให้ส่งข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึง  ไม่มาพบ  หรือไม่ส่งข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารภายในเวลา 
ที่กําหนด  หรือมาพบแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคําอันจะส่งผลให้การสืบสวนล่าช้า  หรือไม่ทันตามระยะเวลา 
ที่กําหนด  และไม่สามารถดําเนินการวิธีอื่นใดเพื่อที่จะทราบถ้อยคําของบุคคลหรือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  วัตถุ  
สิ่งของ  เอกสารดังกล่าว  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจะไม่ทําการสืบสวนในส่วนของถ้อยคําบุคคล  
ข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในสํานวนการสืบสวนด้วย 

ข้อ ๔๗ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ทําการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง
หรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่า  มีผู้ใดกระทําการใด
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้พิจารณามีการแจ้งเหตุ
แห่งการสืบสวนแก่บุคคลนั้น 

ให้นําความตามข้อ  ๕๔  ถึงข้อ  ๕๖  มาใช้บังคับกับการแจ้งเหตุแห่งการสืบสวนโดยอนุโลม 
ข้อ ๔๘ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวนแล้วเสร็จ  ให้ทํารายงาน 

การสืบสวนตามแบบ  สตว.  ๔  ซ่ึงต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  หรือเหตุที่มีการสืบสวน 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกร้อง 
(๓) เ ร่ืองที่ร้องและพฤติการณ์การกระทําผิดตามที่ร้อง  หรือมูลกรณีและพฤติการณ ์

การกระทําผิดที่มีเหตุให้ต้องสืบสวน 
(๔) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องซึ่งได้จากการสืบสวน 
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(๕) สรุปเร่ืองที่สืบสวนและเสนอความเห็นควรดําเนินการ  โดยให้มีเหตุผลในการพิจารณา 
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิง 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เสนอสํานวนการสืบสวนต่อคณะกรรมการโดยผ่าน
ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 

เม่ือผู้อํานวยการได้รับสํานวนการสืบสวนตามวรรคสองแล้ว  ให้มีความเห็นพร้อมเหตุผล 
ท้ายรายงานการสืบสวน  แล้วเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  
ผู้อํานวยการอาจส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติมก่อนมีความเห็น 

เม่ือเลขาธิการได้รับสํานวนการสืบสวนตามวรรคสอง  หรือวรรคสามแล้ว  ให้จัดทําความเห็น
พร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการ  เว้นแต่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ  ๗๘  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  เลขาธิการอาจสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวน
เพิ่มเติมก่อนมีความเห็น 

ในกรณีที่ มี เหตุอันสมควรหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน  จะเสนอสํานวนการสืบสวนต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยโดยตรงก็ได้ 

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่า  มีผู้สมัครเป็นผู้กระทําการ  หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให ้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ทําการสืบสวนเพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการไต่สวน 

เม่ือมีคําสั่งให้ดําเนินการไต่สวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการไต่สวน
ต่อไปโดยพยานหลักฐานทั้งปวงในการสืบสวนให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการไต่สวน 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าผู้สมัครมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําความผิด   
แต่มีผู้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
อันเป็นความผิดทางอาญา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอสํานวนการสืบสวนต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจะให้ดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว  โดยให้มีการร้องทุกข์   
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีเขตอํานาจก็ได้ 

ส่วนที่  ๓ 
การไต่สวน 

 
 

ข้อ ๕๑ ในกรณีมีคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระทําใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัคร 
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เป็นผู้กระทําหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําดังกล่าว  ถ้าคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏดังกล่าวมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอให้ดําเนินการไต่สวน   

เม่ือคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  สั่งรับเร่ืองใดไว้
ดําเนินการไต่สวนแล้ว  ให้มอบหมายคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้าของสํานวน 
เพื่อดําเนินการไต่สวนเรื่องนั้นโดยเร็ว 

ข้อ ๕๒ ให้ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสืบสวน  
และไต่สวนเพื่อดําเนินการไต่สวนโดยเร็ว  ในการประชุมครั้งแรกให้พิจารณากําหนดแนวทางและระยะเวลา   
ในการไต่สวน  โดยให้พิจารณาจากเอกสาร  หรือหลักฐานต้นเรื่อง  รวมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ ์
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การไต่สวนดําเนินไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการไต่สวนและสรุปสํานวนให้แล้วเสร็จภายใน 
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองไว้ดําเนินการ  หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อ
เลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการไต่สวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง  
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่การดําเนินการไต่สวนตามวรรคสองไม่แล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ
รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็น  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการไต่สวนต่อคณะกรรมการ   
โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการไต่สวนไม่น้อยกว่าสามวัน  ในระหว่างที่คณะกรรมการ 
ยังไม่ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการไต่สวนให้ดําเนินการไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๕๓ ในการไต่สวนให้นําความตามข้อ  ๔๒  ถึงข้อ  ๔๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๔ 

การแจ้งข้อกล่าวหา  และสิทธิการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
 
 

ข้อ ๕๔ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนทําการไต่สวน  รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง  
หรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนฟังได้ว่า  ผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถ่ิน  ผู้ถูกร้องหรือผู้ใด
กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   
หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทํา  สนับสนุน  หรือรู้เหน็เป็นใจให้ผู้อื่นกระทํา  หรือรู้ว่า
มีการกระทําดังกล่าว  แต่ไม่ดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  หรือได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น  
ซึ่งจะมีผลให้มีการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง  เลือกตั้งใหม่  นับคะแนนใหม่  หรือต้องดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  แล้วแต่กรณี   
ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว  ตามแบบ  สตว.  ๖   
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ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหา  โดยให้จัดทําบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา
ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปจํานวนสองฉบับเพื่อส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และเก็บไว้
ในสํานวนการไต่สวนหนึ่งฉบับ 

ให้จัดทําหนังสือกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยแนบ
บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมหนังสือดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคํา  หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาด้วย  โดยไปส่ง 
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ณ  ภูมิลําเนา  ที่อยู่ตามหลักฐาน 
การสมัครรับเลือกตั้ง  หรือหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือภูมิลําเนา
ทางราชการ  หรือแจ้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมาย   

กรณีการแจ้งโดยวิธีปิดหมาย  ให้ปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือเชิญมาให้ถ้อยคํา 
ไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาที่อยู่ตามหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง  หรือหลักฐานทางทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือภูมิลําเนาทางราชการ  โดยให้มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ในท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานตํารวจเป็นพยานร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ได้รับทราบข้อกล่าวหาและกําหนดนัดดังกล่าวนับแต่ได้ดําเนินการปิดหมายแล้ว   

ข้อ ๕๕ ในกรณีที่การไต่สวนมีพยานหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะฟังได้ว่า  หัวหน้าพรรคการเมือง  
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ผู้สมัครซึ่งถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น  มีส่วนรู้เห็น  
หรือปล่อยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทําของผู้สมัครซึ่งถูกกล่าวหานั้นแล้ว  มิได้ยับยั้งหรือแก้ไข
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ถือว่าหัวหน้าพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนรายงานต่อ
ผู้อํานวยการหรือเลขาธิการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว 

ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 
ตามข้อ  ๕๔  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและไม่ประสงค์ 
ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในสํานวนการไต่สวน  
แล้วดําเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา  แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา   
ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาด้วย  และให้รวมไว้ในสํานวนการไต่สวน 

ข้อ ๕๗ ในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหา 
ด้วยวาจา  หรือโดยทําเป็นหนังสือก็ได้  กรณีผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาให้บันทึกถ้อยคํา 
และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ทนายความ  หรือบุคคลซึ่งไว้วางใจ 
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จํานวนหนึ่งคน  แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน  กรณีที่ 
ไม่สามารถนําบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  ไม่อาจนํามาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้   
และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวซักถาม  แนะนําผู้ถูกกล่าวหา  หรือตอบคําถามแทนผู้ถูกกล่าวหา  หากฝ่าฝืน
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หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวาง  หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  คณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนจะไม่อนุญาตให้บุคคลน้ันเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงก็ได้  โดยให้บันทึกเหตุดังกล่าวรวมไว้ 
ในสํานวนการไต่สวน 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอขยายระยะเวลาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  โดยอ้าง
เหตุผลและความจําเป็น  หากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อประโยชน์ 
แห่งความเป็นธรรมและไม่เป็นการประวิงเวลา  จะขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า  การไต่สวนพยานหลักฐานใด
จะทําให้การไต่สวนล่าช้าโดยไม่จําเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการไต่สวน
พยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้  โดยให้บันทึกเหตุนั้นไว้ 

ข้อ ๕๘ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคําชี้แจง  หรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาแล้ว  มีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เป็นหนังสือพร้อมพยานเอกสาร  หรือพยานวัตถุเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในเวลาใด ๆ  
ก่อนเสนอรายงานการไต่สวนต่อผู้อํานวยการ  เลขาธิการ  หรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๕๙ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนทําการไต่สวนแล้วเสร็จ  ให้ทํารายงานการไต่สวน
ตามแบบ  สตว.  ๕  ซึ่งต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  หรือเหตุที่ต้องมีการไต่สวน 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกร้อง   
(๓) เร่ืองที่ถูกร้อง  ข้อกล่าวหา  คําแก้ข้อกล่าวหา  และพฤติการณ์การกระทําผิดตามข้อกล่าวหา 
(๔) สรุปข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องซึ่งได้จากการไต่สวน 
(๕) สรุปเรื่องท่ีไต่สวนและเสนอความเห็นควรดําเนินการ  โดยให้มีเหตุผลในการพิจารณา 

ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เสนอสํานวนการไต่สวนต่อคณะกรรมการโดยผ่าน

ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 
เม่ือผู้อํานวยการได้รับสํานวนการไต่สวนตามวรรคสองแล้ว  ให้มีความเห็นพร้อมเหตุผลต่อท้าย

รายงานการไต่สวน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้อํานวยการอาจสั่งไต่สวนเพิ่มเติม  แล้วเสนอสํานวน 
การไต่สวนต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

เม่ือเลขาธิการได้รับสํานวนการไต่สวนตามวรรคสอง  หรือวรรคสามแล้ว  ให้มีความเห็น 
พร้อมเหตุผลประกอบในสํานวนการไต่สวน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  เลขาธิการอาจส่ังไต่สวนเพิ่มเติม
แล้วเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการไต่สวนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว  เว้นแต่ 
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ  ๗๘ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒

199



ส่วนที่  ๕ 
การสืบสวนหรือไต่สวนการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   

ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 
 
 

ข้อ  ๖๐  ในกรณีที่ มีคําร้อง  หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไม่ว่าโดยทางใด   
ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป  ว่ามีการกระทําใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร  
การสืบสวนหรือไต่สวนให้นําความในหมวด  ๑  หมวด  ๒  และหมวด  ๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  
ให้หน้าที่และอํานาจของเลขาธิการเป็นอํานาจหน้าที่ของเอกอัครราชทูต   

เม่ือมีเหตุที่จะทําการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้เอกอัครราชทูตแจ้งรายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สถานเอกอัครราชทูตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน  หรือคณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนเฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่อง  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็น
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ 

ข้อ ๖๑ คําร้องให้ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการร้องเกิดขึ้น  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็น
อาจยื่นที่สํานักงานก็ได้ 

ในกรณีมีการย่ืนคําร้องต่อสํานักงาน  ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้เอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการกล่าวหา
เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบเพื่อดําเนินการต่อไป  เว้นแต่เลขาธิการเห็นสมควรให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน
โดยสํานักงาน 

หากเป็นการกล่าวหาพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ
เลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งให้ดําเนินการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้เอกอัครราชทูตเสนอเร่ืองต่อ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๖๒ การจัดทํารายงานการสืบสวนหรือรายงานการไต่สวน  ให้จัดทําตามแบบ  สตว.  ๔  
หรือ  สตว.  ๕  แล้วแต่กรณี  โดยสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นเป็นภาษาไทย
ประกอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนเสนอเอกอัครราชทูต  เมื่อเอกอัครราชทูตได้รับสํานวน 
การสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้ส่งสํานวนผ่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อให้เลขาธิการ
ดําเนินการต่อไป 
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ส่วนที่  ๖ 
การสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ ๖๓ เพื่อประโยชน์ในการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไป 
โดยรวดเร็ว  สุจริต  หรือเที่ยงธรรม  เม่ือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ  
ให้ทํารายงานการสืบสวนหรือรายงานการไต่สวนตามแบบ  สตว.  ๔  หรือ  สตว.  ๕  แล้วแต่กรณี  เสนอเลขาธิการ
เพื่อจัดทําความเห็น  โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  เว้นแต่
คณะกรรมการจะสั่งการเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการเห็นสมควรให้ไต่สวนเพ่ิมเติม  อาจมอบหมายให้ 
เจ้าพนักงานไม่น้อยกว่าสองคนหรือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะเดิมไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรแจ้งข้อกล่าวหา  คณะกรรมการจะแจ้งเอง   
หรือมอบหมายให้เลขาธิการ  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟัง
พยานหลักฐานแทนก็ได้  ในการนี้  ให้คณะกรรมการ  เลขาธิการ  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  
แล้วแต่กรณี  จัดทําบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบ  สตว.  ๗  เพื่อส่งไปยังผู้ถูกกล่าวหา  
โดยให้นําความในข้อ  ๕๔  ถึงข้อ  ๕๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  มีจํานวนไม่น้อยกว่า
ห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และอาจมีหลายคณะก็ได้  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน 
และกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการอัยการ  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าว  และมีความเป็นกลางทางการเมือง 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ   
ช่วยตรวจสอบสํานวนตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ตําแหน่งประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนหรือกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนว่างลง  
ให้ประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนหรือกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  มีหน้าที่และอํานาจช่วยคณะกรรมการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
(๒) รับฟังคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการ 
(๓) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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ข้อ ๖๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้เป็นไป
โดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการอาจให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนตรวจสอบสํานวน
การสืบสวนหรือไต่สวน  ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนเห็นว่าสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนไม่ถูกต้อง  
ครบถ้วน  สมบูรณ์  ให้ส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม  
ทั้งนี้  เลขาธิการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนหรือเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้   

ข้อ ๖๘ ให้นําความในข้อ  ๗๖  และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๗ 
การรวมเรื่อง  การแยกเร่ือง  และการถอนคําร้อง 

 
 

ข้อ ๖๙ คณะกรรมการอาจสั่งให้รวมคําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  สํานวนการสืบสวน
หรือไต่สวน  เม่ือมีกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๒) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องหลายรายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 
(๓) เรื่องร้องที่มีผู้ร้องต่างรายกัน  แต่ผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๔) เรื่องที่ร้อง  หรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่มีมูลกรณีเดียวกันหรือเก่ียวพันกัน 
เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  อาจสั่งให้รวมคําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  

สํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าเรื่องที่ร้อง  หรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ   
มีมูลกรณีเดียวกันหรือเก่ียวพันกัน 

ข้อ ๗๐ เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าการสืบสวนหรือไต่สวนเร่ืองใดมีความยุ่งยาก  ซับซ้อน   
หรืออาจจะเกิดความล่าช้า  เพื่อให้การสืบสวนหรือไต่สวนเป็นไปด้วยความรวดเร็วหรือเพื่อประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรม  คณะกรรมการอาจสั่งให้แยกเรื่องหรือแยกประเด็นของเรื่องดังกล่าวไปทําการสืบสวน
หรือไต่สวนต่างหาก  หรือแยกไปรวมกับประเด็นของเรื่องอื่นก็ได้ 

ข้อ ๗๑ ในกรณีปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนหรือไต่สวนว่ามีผู้อื่นกระทําการใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายร่วมกับผู้ถูกร้อง  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนรายงานให้ผู้สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนทราบ  แล้วดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนหรือไต่สวนว่าผู้ถูกร้องกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง 
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มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายประการอื่นอีก  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  เพื่อสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๗๒ ก่อนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดผู้ร้องอาจย่ืนหนังสือขอถอนคําร้องต่อเลขาธิการ 
หรือผู้อํานวยการก็ได้  เม่ือเลขาธิการหรือผู้อํานวยการได้รับหนังสือขอถอนคําร้องแล้ว  ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนคําร้องก็ได้  และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ร้องทราบ 

ส่วนที่  ๘ 
การสอบสวน 

 
 

ข้อ ๗๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าต้องมีการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญากับบุคคลใด
เพราะเหตุกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดําเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาและวินิจฉัย 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 

 
 

ข้อ ๗๔ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้  
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  ประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการ
วินิจฉัย  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  การสืบสวน  การไต่สวน  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  
หรือด้านอื่น ๆ  ที่เหมาะสม 

คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๗๕ ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัย  พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
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(๓) ลาออก 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อเห็นสมควร 
กรณีที่ตําแหน่งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยว่างลงนอกจากครบวาระ  

และมีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยแทนตําแหน่งที่ว่างลง  ให้ประธาน
อนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๗๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ต้องมีประธานอนุกรรมการวินิจฉัย 
และอนุกรรมการวินิจฉัยมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม   
ให้ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยเป็นประธานในท่ีประชุม  ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย 
ไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการวินิจฉัยที่มาประชุมเลือกกันเองคนหนึ่ง 
ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ให้ถือเสียงข้างมาก  ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย 
และอนุกรรมการวินิจฉัยทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ 

ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัยคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๗๗ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย  
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ ๗๘ ให้ เลขาธิ การ เสนอ สํานวนการ สืบสวนห รือไ ต่สวน   พร้อมความเห็นต่ อ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพื่อพิจารณา  ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  เว้นแต่คณะกรรมการ
จะสั่งเป็นอย่างอื่น   

เม่ือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้รับสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้พิจารณาด้วยความรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเห็นว่าสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
ให้ส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม  หรือดําเนินการอื่นใดให้ครบถว้น   

การดําเนินการตามวรรคสาม  เลขาธิการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเดิม 
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๗๙ เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้จัดทําความเห็นตามแบบ  สตว.  ๘  
เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาโดยเร็ว 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  โดยต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัยที่พิจารณาทุกคน 
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ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้ง   
ให้ทําความเห็นแย้งประกอบไว้ด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาสั่งการของกรรมการ 

 
 

ข้อ ๘๐ ในกรณีกรรมการพบเห็นว่ามีการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใด  อันอาจเป็นเหตุ
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  มีอํานาจ
ดําเนินการได้  ดังนี้ 

(๑) ถ้าการน้ันเป็นการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้มีหน้าที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มีอํานาจส่ังให้ระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปล่ียนแปลง  หรือส่ังให้กระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

(๒) ถ้าเป็นการกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจส่ังให้เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ  
หรือส่ังให้ผู้อํานวยการบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา  และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการ
ต่อไปได้ตามท่ีจําเป็น 

(๓)  ในกรณีมีความจําเป็น  จะสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกการเลือกตั้ง  
และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่  หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  หรือทุกหน่วยใน 
เขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 

เม่ือกรรมการผู้ใดออกคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบโดยเร็ว  
ในการน้ี  ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควร  จะมีมติให้แก้ไข  เพิ่มเติม  ยกเลิกคําสั่ง  หรือมีมติให้ดําเนินการ
อย่างใดตามที่เหมาะสมก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ในกรณีกรรมการส่ังให้ผู้อํานวยการบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทําและรวบรวม
พยานหลักฐานตามข้อ  ๘๐  (๒)  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชน  หรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา 
(๓) ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้องเพื่อที่จะทราบรายละเอียดว่าผู้กระทําผิด 

เป็นผู้ใด  มีบุคคลใดร่วมกระทําความผิด  พฤติกรรมในการกระทําเป็นอย่างไร  มีพยานหลักฐานใด 
ผู้อํานวยการอาจมอบหมายให้พนักงานคนใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้  

แต่ทั้งนี้  จะมอบหมายให้พนักงานเป็นผู้ดําเนินการแทนไม่ได้ 
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เม่ือผู้อํานวยการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อกรรมการ 
ผู้สั่งเพื่อพิจารณา 

กรณีกรรมการส่ังให้ดําเนินคดีอาญา  ให้ผู้อํานวยการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งปวง  
และร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
การพิจารณาและวินิจฉัยชีข้าดของคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๘๒ เมื่อคณะกรรมการได้รับสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้คณะกรรมการ
พิจารณา  วินิจฉัยชี้ขาด  หรือสั่งการโดยเร็ว 

ข้อ ๘๓ ในการลงมติวินิจฉัยของกรรมการ  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีชื่อเร่ืองและประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของ
กรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ต้องทําคําวินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบร่างคําวินิจฉัยนั้น  และประธาน
กรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง   
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้ 

คําวินิจฉัยตามวรรคสอง  ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม 

ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแทน  
เมื่อเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

ข้อ ๘๔ ให้เลขาธิการส่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้แก่ผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง  หรือผู้อํานวยการทราบ  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  เม่ือมีการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ใด
เป็นการชั่วคราว  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น   

เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง  หรือการเลือก  หรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกา 
เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 

ให้นําความในวรรคหน่ึง  และวรรคสอง  มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  โดยอนุโลม  แต่การย่ืนคําร้องให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ 
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ในกรณีปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  หัวหน้าพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  หรือปล่อยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว  มิได้ยับย้ัง   
หรือแก้ไข  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการดําเนินการย่ืนคําร้อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ มีคําวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย 

ภายหลังประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือประกาศผลการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องหรือส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๘๖ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และมีความเห็นให้ยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์  
หรือศาลฎีกา  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อพิจารณามีคําสั่งให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิสมัคร   
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ใด  หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  
แล้วแต่กรณี  และมีกรณีที่จะต้องดําเนินคดีอาญากับบุคคลใด  เพราะเหตุกระทําความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองด้วย  ให้รอการดําเนินคดีอาญาไว้ก่อนจนกว่าคดีเลือกตั้ง 
จะดําเนินการแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงอายุความในการดําเนินคดีอาญาด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะสั่งเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๘๗ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําความผิดและกฎหมาย
บัญญัติให้ถือว่าการกระทําผิดนั้นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  และให้มีอํานาจส่งเรื่องให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการ 
ตามหน้าที่และอํานาจได้ 

หมวด  ๕ 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๘๘ คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน  และบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับมอบหมาย  หรือได้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้   
ให้ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๘๙ พยาน  หรือล่าม  ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจได้เรียกมาให้ถ้อยคําตามระเบียบนี้  
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการตามอัตราที่กําหนดท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่เป็นพยานผู้ร้อง  หรือผู้ถูกร้องอ้าง
หรือนํามาให้ถ้อยคํา 

้หนา   ๗๗
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๙๐ การใดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบที่ระบุไว้ในข้อ  ๓  คําสั่ง  หรือมติ   
ของคณะกรรมการและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบ  
มติ  และหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๗๘
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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 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ  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” 

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

้หนา   ๑๙
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“(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
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(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอให้เสนอความเห็นควรสั่งไม่รับไว้
ด าเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ” 

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

“ความตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเลขาธิการหรือผู้อ านวยการส่ังให้ด 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
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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
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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
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

พ.ศ.  2563 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2560  และมาตรา  61  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕62  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศประเภท 
ของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นตัวอย่าง  ดังนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ประเภทของค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2563”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง   ได้แก่  ค่าสมัครรับเลือกตั้ง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง   
(2) ค่าจ้างแรงงาน  ได้แก่  ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง  ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง   

ค่าจ้างแจกใบปลิว  แผ่นพับ  รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัง้  และไม่มีพฤติการณ์
ที่ส่อไปในการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง   

(3) ค่าจ้างท าของ  ได้แก่  ค่าจ้างท าเสื้อแจ็กเก็ต  หมวก  และเสื้อยืด  หรืออื่น ๆ  ส าหรับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้ช่วยหาเสียง   

(4) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ   ได้แก่  ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ  รวมถงึ
ค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระท าเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง   

(5) ค่าจัดท าป้าย  เอกสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 
(6) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือค่าบริการทาง

อิ เล็กทรอนิกส์   ได้แก่   เว็บไซต์   โซเชียลมี เดีย  ยูทูป  แอปพลิ เคชัน  อี เมล์   เอสเอ็มเอส   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท   

(7) ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ  และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
(8) ค่าเช่าสถานที่  และค่าตกแต่งสถานที่  ได้แก่  ค่าเช่าส านักงานเพื่อเป็นศนูย์รณรงคห์าเสยีง

เลือกตั้ง  ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง   
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ได้แก่  ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์  เรือยนต์หรือยานพาหนะอืน่ ๆ   

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าเช่าที่พัก  เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง   

้หนา   ๘
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(10) ค่าสาธารณูปโภค  ได้แก่  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการทางไปรษณีย์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง   

(11) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ช่วยหาเสียง  ได้แก่  ค่าอบรม  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   
(1๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๙
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พระราชบัญญัติ 

การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเป็นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๕๘
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) พระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิน่หรอืผู้บริหารท้องถิน่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
“สภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  สภากรงุเทพมหานคร  สภาเมืองพัทยา  และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  และผู้บริหารท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าพนักงานส่วนทอ้งถิน่”  หมายความว่า   ปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๕๙
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“นายอ าเภอ”  หมายความรวมถึงผู้อ านวยการเขตและปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า
กิ่งอ าเภอด้วย 

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการออกเสียงลงคะแนน  

ณ  ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานท่ีท่ีก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน  และให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อ าเภอ”  หมายความรวมถึงเขต  และกิ่งอ าเภอด้วย 
“ต าบล”  หมายความรวมถึงแขวงด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอ าเภอ”  หมายความรวมถึงส านักงานเขต  และที่ว่าการกิ่งอ าเภอด้วย 
มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง  การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ

ซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน  การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้  

้หนา   ๒๖๐
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เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น
หรือบุคคลอื่นใด  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดการเลือกตั้ง
ร้องขอ 

มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น  การใดที่ก าหนดให้แจ้ง  
ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร 
ให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้
บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่  
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  
เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  

ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด  
ถ้ามิได้บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ  ประกาศ  
หรือค าสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๗ กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  หากได้กระท า
โดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง  

้หนา   ๒๖๑
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มาตรา ๘ การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ตามพระราชบัญญัตนิี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้น  
ที่มีเขตอ านาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทนเพ่ือจัดส่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัย  
หรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็นแทนศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  
องค์คณะผู้พิพากษา  ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  มีสิทธิได้รับ 
เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
มาตรา ๑๑ ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ  หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ  เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระ  
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้  

ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้ง  
เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง  และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่เหลืออยู ่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ  โดยต้องระบุเหตุผลการมีค าสั่งดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๒๕  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ประกาศให้มี
การเลือกตั้ง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการก าหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเลือกตั้ง 
(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง  ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี  

การเลือกตั้ง  และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 
(๔) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

ในเขตเลือกตั้ง 
(๕) จ านวนเขตเลือกตั้ง  ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่

ภายในเขตเลือกตั้ง 
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
การก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนด  
ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดไว้  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และสถานที่อื่น

ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร  
มาตรา ๑๓ ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎรมีหน้าที่จัดท า

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง 

มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๗๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จา่ย
ในการเลือกตั้งทั้งหมด  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด  

้หนา   ๒๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

221



ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจ าเป็น 

มาตรา ๑๕ เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สุจริต  และเท่ียงธรรม  นอกจากหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีบัญญัติไว้  
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการด าเนินการในเรื่องใด ๆ   ได้เท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด  
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา  หรืองดเว้นการด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพ่ือให้เหมาะสมแก่การด าเนินการเลือกตั้งใหม่
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรมได้ 

มาตรา ๑๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันเลือกตั้ง  

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  ไม่ว่าจะมี 
ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ  
และประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็น  แล้วแต่กรณี  
โดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง  ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน  เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง
และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว  หากมีความจ าเป็นต้อง 
เรียกประชุมสภาท้องถิ่นน้ัน  ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าท่ีได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิก  
สภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
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การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไม่เป็นการตัดหน้าท่ีและอ านาจ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัย  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีการสั่งหรือค าวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานหรือรองประธาน 
สภาท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างแล้ว  แม้ภายหลังศาลจะมีค าพิพากษา 
หรือค าสั่งว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการไปแล้ว 

หมวด  ๒ 
เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลอืกตั้ง  และที่เลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐  การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง   ถ้าเขตใดมีจ านวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ที่จะพึงมี  โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกัน  

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง   
ในกรณีที่อ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง  เท่ากับจ านวนสมาชิก  
ที่จะพึงมีในอ าเภอนั้น 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง  และ
ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 
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(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง   
เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้จัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน
มากที่สุด  และพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน  เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นท าให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันได้  จะก าหนดให้เขตเลือกตั้งมีพ้ืนที่ไม่ติดต่อกัน
เท่าที่จ าเป็นก็ได้   

ในการก าหนดเขตเลือกตั้ง  จะใช้แนวถนน  ตรอก  ซอย  หรือแยก  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขต
ของเขตเลือกตั้งก็ได้  

การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๐  ให้ผู้อ านวยการทะเบยีนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎรเป็นรายจังหวัด   
รายอ าเภอ  รายต าบล  รายหมู่บ้าน  รายเทศบาล  รายองค์การบริหารส่วนต าบล  และรายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
ประกาศจ านวนราษฎรทั้งประเทศ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด  เขตอ าเภอ  เขตต าบล  เขตหมู่บ้าน   เขตเทศบาล   
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๒๒ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
เป็นเขตเลือกตั้ง 
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มาตรา ๒๓ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้กระท าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าวัน  โดยให้ท าเป็นประกาศปิดไว้  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และสถานที่อื่น 
ที่เห็นสมควร  รวมทั้งให้จัดท าแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น 
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ การก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  ให้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จ านวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  ส าหรับในเขตเทศบาล  
เขตเมืองพัทยา  เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจก าหนดให้ใช้แนวถนน  ตรอก  ซอย  
หรือแยก  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่า
ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จะก าหนดหน่วยเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

ที่เลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  ต้องเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรือ
เครื่องหมายอื่นใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ ด้วย  
และเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตัง้กไ็ด้  
แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 
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หมวด  ๓ 
การด าเนนิการเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) รับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้ง  และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชือ่ผู้มีสิทธเิลือกตัง้  
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  และการประกาศผล

การนับคะแนนเลือกตั้ง 
(๖) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสยี

กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมใน 
การเลือกตั้ง  หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด  นายอ าเภอ  
หรือปลัดอ าเภอ  เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือใน 
การปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคส่ี  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

้หนา   ๒๖๘
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง  หรือ  
ในเขตอ าเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่  โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตจังหวัดหรืออ าเภอนั้น  แล้วแต่กรณี  ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจ านวนไม่เกิน
สองคนด้วยก็ได้  แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว   

หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และจ านวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้ 

มาตรา ๒๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  และการแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน  และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  และ
รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย 
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เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

มาตรา ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าห้าคน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
ในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง 

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน  เพ่ือท าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  การฝึกอบรม  และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นว่า  
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่ เลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท าการใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเปล่ียนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งได้
ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากมีกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้งไมค่รบจ านวน  ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘  เป็นกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจ านวน 

ในวันเลือกตั้ง  ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับ  
การแต่งตั้ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัตหิน้าที่ได้  และให้กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘  เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติม 
ให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง  หากไม่มีกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้มาปฏิบัติหนา้ที่เลยหรือมาแต่นอ้ยกวา่
กึ่งหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘   
เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตัง้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตามวรรคสองและ
วรรคสาม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๓๐ เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตหินา้ที่ของผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือมีค าสั่งให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ 
หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น 
ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ 

ให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

มาตรา ๓๑ นอกจากหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในการเลือกตั้ง 
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ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือนายอ าเภอ  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้พบการกระท าความผิด
แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  หรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 

ถ้าผู้พบการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๘  
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการกล่าวโทษหรือด าเนินการตามหนา้ที่
และอ านาจ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าที่เลือกตั้ง  พบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง  หรือได้รับแจ้งโดยมี
พยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ  และผู้กระท าความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง  ให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง  มีอ านาจจับกุมและควบคุมตัว
ผู้กระท าความผิดส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป  โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระท าความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
ผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้ง  แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   หรือ 
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระท าการใด ๆ  โดยมิชอบ
ด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด  หรือด าเนินการใด ๆ  ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือกรรมการการเลือกตัง้  หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย  มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ 
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ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้นได้  
แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัตินี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๖ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอ าเภอ  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่าย
ค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้  โดยค านึงถึงหน้าที่และอ านาจความรับผิดชอบและ
ความแตกต่างของปริมาณงานในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือ
แต่ละแห่ง 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์  ควบคุมการพิมพ์  
และก าหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน  
การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้และบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง  
วันเลือกตั้ง  และ 

(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

มาตรา ๓๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
มาตรา ๔๐ ในการเลือกตั้งครั้งใด  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก 

มีเหตุอันสมควร  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน
เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้  การแจ้งเหตุ
ดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพ่ือชี้แจงเหตุ
ดังกล่าว  โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทน  หรือ
จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุที ่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งเหตุ 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุ  วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์  บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ  สถานที่รับแจ้งเหตุ  
การพิจารณาการแจ้งเหตุ  และการอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งก าหนด  โดยในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย   
ในการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งไว้  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๔๑ เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา  ๔๐  
หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มี  
ส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งตามมาตรา  ๔๐  เพ่ือด าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

มาตรา ๔๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้  
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  

(๒) สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
(๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย 

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
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(๕) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖) ด ารงต าแหน่งเลขานกุารประธานสภาท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น  และ
เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ให้มีก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้อีก  ให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิ
ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่  และหากก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งก่อน  
ยังเหลืออยู่เท่าใดให้ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๓  ให้ถูกต้องตามความจริง  และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ 
โดยเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น  ที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวนัเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า  การจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน  
เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ 

้หนา   ๒๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

234



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศโดยเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  มิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ใน 
การตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน
ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน  ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้ 
ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ  แต่ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง   
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือ  
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ให้แจ้งไปยังผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ในการนี้  ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ
ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งถอนชือ่
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ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันได้รับค าร้อง  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมไิด้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น
ของตน  เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน าหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้น
อยู่ในทะเบียนบ้าน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  มีค าสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบา้น
หรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม  ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐาน
แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และยื่นค าร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นที่สุดส าหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของบุคคลใด  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบค าพิพากษานั้นแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และ  
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับค าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น   

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ้ง  
ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๕  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือเพ่ิมชื่อบุคคลใดลงใน 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  หรือในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบคุคลใดตามมาตรา  ๔๖  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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แจ้งต่อผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพ่ือแก้ไขบัญชีรายช่ือ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๓  ให้ถูกต้องด้วย   

มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน 
การเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน  
การเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผล
อันสมควร 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
ความในวรรคสอง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศก าหนด  ที่ย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงาน
ของตน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๕ 
ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๔๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึง 

วันเลือกตั้ง  ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร 
รับเลือกตั้ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
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(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
มาตรา ๕๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอ่หนา้ทีห่รอื

ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
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(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่  
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก 
สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  มายัง  
ไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  

(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๔๒  หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิภา  หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๒๓) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือ  
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จะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน
หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง  และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ 
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ  หรือประพฤติตน
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา 
ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง  หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือแก่ราชการ  และยังไม่พ้น  
ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร   เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้   
ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ไม่มีหน้าที่ต้องคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด 

มาตรา ๕๒ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้ว
ให้ตรวจสอบใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน  
ให้คืนเอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที 
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ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏวา่
ผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว  ให้ออกหลักฐานการรับสมัคร
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามล าดับการยื่นสมัคร  และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร
ของผู้สมัครตามวรรคสอง  และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและ  
ผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  
ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปถ่าย  และหมายเลขประจ าตัว
ของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้   
ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ไว้  ณ  ที่ปิดประกาศ
ดังกล่าวด้วย 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม  ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่จะด าเนินการตามมาตรา  ๕๖  

มาตรา ๕๓ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐาน
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา  ๕๒  วรรคสองแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้ 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด 
อันอาจค านวณเป็นเงินได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๕ ผู้สมัครผู้ใดไม่มชีื่อในประกาศตามมาตรา  ๕๒  ให้มีสิทธิยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น 
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เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค าร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง  
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉั ยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๖ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว  ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้วินจิฉัยใหแ้ล้วเสร็จก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าสิบวัน  และถ้ามีหลกัฐาน
ตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

ให้น าความในมาตรา  ๕๕  วรรคสองมาใช้บังคับกับการด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม  
การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ  ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด  การอุทธรณ์
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๗ ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร  
ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  

การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ าอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ให้ยื่นหนังสือ
แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน 

มาตรา ๕๙ ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ ในที่ซึ่งจัดไว้  ณ  ที่ เลือกตั้งซึ่ งสามารถมองเห็น 
การปฏิบัติงานได้  และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง
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หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่
การเลือกตั้ง 

ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกค าทักท้วงนั้นไว้ 

ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระท าการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง  และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครออกไป  
จากที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวธิีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๖๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการก าหนดใหม่  และในกรณี
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่ังให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป  ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดใหม ่
มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายใหม่ 

ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือ  
วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่า 
จะจ่ายแทน  และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นไดน้ ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไมค่ิดคา่ตอบแทน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณ
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและผู้สมัครได้รับ  
ทราบถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสาม   
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระท าเช่นว่านั้น
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ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าว  ในการนี้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 

มาตรา ๖๑ ในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้ค านวณ
ตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป  
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่าง  
ให้ผู้สมัคร  และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน
การเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งไว้  
ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และ
สถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า  
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ประกาศก าหนด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท าการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ  
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  หรือภายใน
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หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง  แล้วแต่กรณี  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระท าดังกล่าว  ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปโดยเร็ว  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานการด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระท าการตามที่ถูกกล่าวหา  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนส าหรับ
ต าแหน่งที่ว่าง  แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์หรือ 
ศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่ง  ในการนี้ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและมีค าสั่งภายใน  
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  ค าสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า 
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ประกาศก าหนด  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

มาตรา ๖๔ เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้ผู้สมัคร
หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ  ให้กระท าได้ตั้งแต่  
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา  ให้กระท าได้
ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ 
ครบอายุ  ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
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(๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้   เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยค านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท า  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรี ยมเพ่ือจะให้  ทรัพย์สิน  หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง 
หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัดหรือศาสนสถานอื่น  สถานศึกษา สถานสงเคราะห์  หรือ
สถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 
ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ นผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่ 

เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ  
ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือก่อนการลาออกจากต าแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ  หรือภัยพิบัติสาธารณะ  หรือเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมต่อเนื่องที่กระท าเป็นปกติอยู่แล้ว  หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
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มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ด าเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ
วินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการด าเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  

ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้ 

มาตรา ๖๖ เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามผู้สมัครด าเนินการ
หรือยินยอมให้มีการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว  

ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจ านวนเท่าใด  ให้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่  และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  ทั้งนี้  ตามวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย 
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้ง

หรือน ากลับจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่ต้อง
เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
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มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง  หรือ
กระท าการใด ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  ทั้งนี้  
เว้นแต่การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ  หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุจริตของผู้นั้น  

มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ  อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ  ระงับ  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท าดังกล่าว   
ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่
เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  หรือที่ว่าการอ าเภอ  หรือ
ห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ  อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร  นับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๑ การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้
เฉพาะในสถานที่  รวมท้ังมีขนาดและจ านวนไม่เกินท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายก าหนด  

มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง  

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และความปรากฏ
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า  การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้   หรือค าสั่ ง   ระเบียบ  หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน  และ  
มีอ านาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลโดยทันที  

มาตรา ๗๔ เมื่อได้มีประกาศก าหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  แล้ว  ห้ามมิให้ผู้ใดน า
สิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการด าเนินการ
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ตามค าสั่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ
ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าลาย  ปกปิด  หรือ
น าออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๗ 
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น
ที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะก าหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าไปใช้ใน
การเลือกตั้งตามอัตราที่ก าหนดด้วยก็ได้ 

การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๗๖ การออกเสียงลงคะแนน  ให้กระท าได้โดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 
(๒) การลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง  
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนด  โดยวิธีนัน้สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตัง้ไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ
และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า  และต้องเป็นวิธีการ  
ที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  มิให้น าความใน
มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  และมาตรา  ๘๙  มาใช้บังคับ  

้หนา   ๒๙๑
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มาตรา ๗๗ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง  ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด  ในการก าหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตัง้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งค านึงถึงหีบบัตรเลือกตัง้
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวได้ต่อไป  

มาตรา ๗๘ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา   
ถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
เป็นอย่างอื่นก็ได้  แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง 

มาตรา ๗๙ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
นับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และปิดประกาศจ านวนบัตรเลื อกตั้งไว้ใน 
ที่เปิดเผย  และเมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย  แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้ง 
เป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า  และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   
แล้วให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง 
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๘๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์  
จะออกเสียงลงคะแนนน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียง
ลงคะแนน 

บัตรประจ าตัวประชาชน  แม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
มาตรา ๘๑ การออกเสียงลงคะแนน  ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของ

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง  และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
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มาตรา ๘๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ในการออกเสียง
ลงคะแนน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการอ านวย
ความสะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีกา รช่วยเหลือ 
ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ในการให้  
ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น   
เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไม่สามารถท าเครื่องหมายลงใน
บัตรเลือกตั้งได้  ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการแทน  โดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  อาจก าหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งส าหรับ 
คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  เป็นกรณีพิเศษ  โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้  
สิทธิเลือกตั้ง  ณ  สถานที่ดังกล่าว  และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว  ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

การอ านวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  การจัดท่ีเลือกตั้งและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ  
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  การลงทะเบียน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ซึ่งต้องค านึงถึงความสะดวกของ 
ผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

มาตรา ๘๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้พับ 
บัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วให้
น าบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  หรือในกรณี
ตามมาตรา  ๘๒  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้  แต่ต้อง  
ท าต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น 

มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน
หรือออกเสียงลงคะแนน  

้หนา   ๒๙๓
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มาตรา ๘๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ทีบ่ัตรเลือกตัง้นอกจากเครื่องหมาย

ที่ลงคะแนน 
มาตรา ๘๗ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด

ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 
มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบ  

ด้วยกฎหมาย  หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง  หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง 

มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

มาตรา ๙๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือมิให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ณ  ที่เลือกตั้ง  
หรือมิให้ไปถึง  ณ  ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 

มาตรา ๙๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย  แจก  หรือให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน  หรือกระท าการใด ๆ  เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ไปออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ใดมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในความครอบครอง
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง  ให้ถือว่า 
ผู้นั้นกระท าการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  หรือ  
งดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 
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มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าได้  
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้   
ให้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้วหรือไม่   
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มี  
การลงคะแนนเลือกตั้งได้  ในการนี้  ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  
และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว  ถ้าจ าเป็นจะจัดให้มีการเลื อกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 
ที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคสาม  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถด าเนิน  
การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในมาตรา  ๑๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่
ก็ได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 
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มาตรา ๙๕ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง  และงดจ่ายบัตรเลือกตัง้  
แล้วให้ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  และจัดท ารายการ
เกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง  และจ านวนบตัรเลือกตั้งทีเ่หลอื  
แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ได้ทราบ  

ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน   
แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น
แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งได้  และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว้  
จึงด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๙๖ ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน  จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  
ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด  ท าลาย  ท าให้เสียหาย  ท าให้เปลี่ยนสภาพ  หรือท าให้ไร้ประโยชน์  หรือน าไป
ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลังจากการนับคะแนนแล้ว  
รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง  เอกสาร  และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ า  
หน่วยเลือกตั้งได้จัดท าขึ้นด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นการกระท าตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด  

หมวด  ๘ 
การนบัคะแนนเลอืกตัง้และการประกาศผลการเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๙๗ เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  โดยให้กระท า  ณ  ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
และให้กระท าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง 
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ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใดด้วย 

มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการใน
การนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ   เพ่ือให้บัตรเลือกตัง้ที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลอืกตัง้
มีจ านวนผิดจากความจริง 

มาตรา ๑๐๐ ในการนับคะแนนเลือกตัง้  หากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉยัดว้ย
เสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก  และห้ามมิให้นับบัตรเสีย
เป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด” 
(๖) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  
(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดว่าเป็นบัตรเสีย 
ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า  “เสีย”  และให้กรรมการประจ า 

หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน 
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มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง  
นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง  หรือกระท าการใดให้บัตรเลือกตั้งช ารุด  
เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระท าการใดแก่บตัรเสียเพ่ือให้เปน็บตัรเลือกตัง้ที่ใช้ได้  หรือท ารายงาน
การเลือกตั้งผิดจากความจริง  

มาตรา ๑๐๒ เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ ง   ณ  ที่ เลือกตั้ ง เสร็จสิ้นแล้ว   
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  จ านวน
บัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน
เลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้กระท าโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที  เพ่ือรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  
ในเขตเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผล 
การนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง   วิธีการและ
ระยะเวลาการเก็บรักษาและท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้เป็นไป  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๐๓ ถ้าการนับคะแนนเลือกตัง้  ณ  หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้  เนื่องจาก
เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเร็ว  เพ่ือให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือสูญหาย  หรือ 
การนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้
ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้ 
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มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา  ๑๐๐  เป็นบัตรปลอม  ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก  และรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีหน้าที่ด าเนินการไต่สวน
ตรวจสอบโดยพลัน  ถ้ามิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริต 
การเลือกตั้งหรือท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม  ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  
และสั่งให้ด าเนินการลงคะแนนใหม่  ในกรณีท่ีเห็นสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ 
บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  ในกรณีเช่นนั้น  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือกรรมการการเลือกตั้งท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบได้  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิด 
หีบบัตรเลือกตั้ง  โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทน  
มาแทนตนก็ได้  ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณี
ไม่เที่ยงธรรม  ให้ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ
จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่ง
ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏวา่
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้สันนิษฐาน 
ว่าการเลือกตั้งในหนว่ยเลือกตั้งนั้นมิได้เปน็ไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
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ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  ทั้งนี้   
ให้น าความในมาตรา  ๑๐๔  วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า  การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด
หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่ัง 
ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด  แต่ทั้งนี้ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้ผู้ได้รับ
เลือกตั้งเดิมพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งจากการนับ  
คะแนนเลือกตั้งใหม่  และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม 

มาตรา ๑๐๖ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ตามมาตรา  ๑๐๒  แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว  ให้มีค าสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  การนับ
คะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน  

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม  หรือเม่ือมีกรณีที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ท าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการไต่สวนโดยพลนั  
ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  เว้นแต่การฝ่าฝืน
หรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในล าดั บที่จะได้รับเลือกตั้ง   
ในกรณีเช่นนี้ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีการลงโทษผู้กระท าความผิดต่อไปโดยเร็ว 
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เพ่ือประโยชน์ในการหาความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีและอ านาจไต่สวน
ครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควรด้วย 

มาตรา ๑๐๗ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
เห็นว่า  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป  
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า  สนับสนุน  หรือ 
รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับ 
การกระท านั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการ
เช่นนั้นทุกรายไวเ้ป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง  

ค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความใน 

วรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น  
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือด าเนินการใดเพ่ือแก้ไขความไม่สุจริต  
หรือความไม่เที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก าหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท านั้น  
เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว  

ในกรณีที่มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียงลงคะแนน 
แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้ง  
ในล าดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  

มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา  ๑๐๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า 
ผู้นั้นกระท าผิดตามมาตรา  ๑๐๗  ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี 

เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิดจาก 
การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรอืเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค าร้องตอ่ศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า  ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่ มิได้
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เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับการเลือกตั้งนั้น  และสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี 

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น าส านวน  
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  และเพ่ือประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งรับค าร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้
กระท าผิด 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่  ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการ
ผูบ้ริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด  และเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับ  
การเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น  จ านวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลพิจารณาจากหลักฐาน
การใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  เมื่อหักค่าใช้จ่ายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว  
ที่เหลือจากนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ด าเนินการ
จัดการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๑๑  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ส าหรับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน  ให้ผู้สมัคร 
ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง   
แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้ง
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มากที่สุดเรียงตามล าดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด   
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับ 
ผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้ง
ครบจ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  และ
ด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่  

มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่น
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรบัเลือกตัง้เปน็สมาชิกสภาท้องถิน่เท่ากบัหรอืน้อยกวา่
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  และมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งใหม่  และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
รายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน 
การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๑๒ ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ด าเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  

ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  ส าหรับ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว  ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้งดการจัด
ให้มีการเลือกตั้งต่อไป  และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ  
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เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ 
เป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๙ 
การด าเนนิการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๑๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้สมัคร  มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
จนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๐  หรือมาตรา  ๖๒  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
จนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาท่ียังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ
หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน  ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค าคัดค้านการเลือกตั้งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  
เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป  ทั้งนี้  การยื่นค าคัดค้าน
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระท าการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง  หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตกัเตือน  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
หรือกรรมการการเลือกตั้ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ระงับ  
ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
สั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
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ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้นจากหน้าที่   
ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล
ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พ้นจากหนา้ที่
ความรับผิดชอบตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคสอง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มีการด าเนินการ
ทางวินัยด้วย  ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป 

หมวด  ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ากระท าการอันเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้ง  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม 

มาตรา ๑๑๗ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง  หน่วงเหนี่ยว  หรือไม่ให้ความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จ  เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  และ 
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ  
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
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ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ  
ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสาม  เป็นการกระท าหรือก่อให้ผู้อื่นกระท า   สนับสนุน
หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการอันอาจเป็นภัยต่อ 
ความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

มาตรา ๑๑๙ กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระท าการอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  หรือกระท าการหรือละเว้นกระท าการโดยทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนไดร้ับมอบจากกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ช ารุดหรือเสียหาย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และมิให้ถือว่า 
เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์  

ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย 
อันมิใช่เป็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  และเป็นการกระท าโดยมีเจตนาเพ่ือให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป  
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้  หรือท า
หรือใช้บัตรปลอมเพ่ือใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

้หนา   ๓๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง   
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๒ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ 
ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดขาย  จ าหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้ง 
ในระหว่างเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา ๑๘.๐๐  นาฬิกาของ 
วันเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง  
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงหา้ปี  หรือปรับตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปี  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด
ให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้สมัคร  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 
สี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี  

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๒)  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  หรือมาตรา  ๑๐๑   
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่นึง่ปีถงึสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

้หนา   ๓๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือมาตรา  ๖๙  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึง่ปี
ถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี  

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๒  ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม  
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๒)  
ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

มาตรา ๑๒๗ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงิน  
ที่เกินจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด  แล้วแต่
จ านวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๖๒  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา  ๖๒  เป็นเท็จ  ผู้สมัครต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ  
ผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๙ ผู้ใด 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๔  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา  ๗๓  

หรือ 
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๔  วรรคหนึ่ง 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๓๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

มาตรา ๑๓๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๘  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนดตามมาตรา  ๗๑   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง  ให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น 
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๖  หรือจงใจขัดขวางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือ

กระท าด้วยประการใด ๆ  เพ่ือให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี  
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  
มีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๕  วรรคสอง  มาตรา  ๘๖  หรือมาตรา  ๙๐  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๗  หรือมาตรา  ๘๙  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี   หรือ 
ปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตัง้ที่สั่งตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี  หรือปรบั
ไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๘ ในการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล  การชี้เบาะแสหรือ
ค าให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายใด  
จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ  และ
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สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไมด่ าเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว  ให้สิทธิในการด าเนินคดีอาญา
เป็นอันระงับไป  เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ  หรือไม่ไปเบิกความ  
หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง  และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน  
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก าหนด
ระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ
ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีค าสั่ง 
หรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นใน 
เขตเลือกตั้งใด  ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร  จะต้องรับโทษ 
ในราชอาณาจักร  และการกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น  
แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่าตัวการ  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นได้กระท า 
ในราชอาณาจักร 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เมื่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด  ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว  
ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปน้ี  
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เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ
ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้น  

(๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๖/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิน่  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๙/๒๕๕๙  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นเทศบาล  การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๔/๒๕๕๙  เรื่อง  การให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง  และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การแต่งตั้งนายก 
เมืองพัทยา  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใช้บังคับ  ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๑๔๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิด
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และเพ่ือประโยชน์
แห่งการนี้  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ยังมีผลใช้บังคับอยู ่

การกระท าใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ถ้าการกระท านั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และศาล  มีอ านาจด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  ค าส่ัง  หรือมติของคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก 
การเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะมาโดยวิธีอ่ืนก็ได้  แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย  โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซ่ึงต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง 
ทีบ่ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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  ๘. นำงสำววรำภรณ์ ลอยพโยม      คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๑ 
  ๙. นำงสำวมีนำรินทร์ ทิพย์โพธิ์     คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๑ 
๑๐. นำยพงษ์ศักดิ์ ขวัญรอด      คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๒ 
๑๑. นำยอิทธิพล เศษฤทธิ์      คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๓ 
๑๒. นำงสำวรัตน์วิภำ อำนำมวัฒน์     คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๓ 
๑๓. นำงสำวเปรมจิตร แฟนสัมฤทธิ์     คณะท ำงำน 
      นิติกรปฏิบัติกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๒ 
๑๔. นำงสำวภัทรำ บุญโรจนพ์งศ์      คณะท ำงำน 
      นิติกรปฏิบัติกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๓ 
๑๕. นำงสำวสุทิน ค ำวิชัย      คณะท ำงำน 
      พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
      ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๑ ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๑ 
๑๖. นำงสำวณัฐชนัญ นัยเนตร์      คณะท ำงำน 
      พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
      ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๗ ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔ 
๑๗. นำงสำวภูริดำ เอ๋ียวสกุล      คณะท ำงำน 
      พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี 
      ช่วยรำชกำรส ำนักสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวน 
๑๘. นำยกิตติชัย จงไกรจักร      คณะท ำงำน 
      พนักงำนสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติกำร  
      ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔ ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๒ 

ที่ปรึกษา 
๑. พันต ำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมำ       เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
๒. นำยดุษฎี พรสุขสวัสดิ์       รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
๓. ผู้บริหำรกลุ่มภำรกิจสืบสวน ไต่สวน วินิจฉัย และด ำเนินคดีในศำล 

 
คณะผู้จัดท า 

๑. นำงอุษณี ฉันทวรคุณ       หัวหน้ำคณะท ำงำน 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวินิจฉัยและคดี 
๒. ว่ำที่ ร.ต. ณรงค์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์      รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวินิจฉัยและคดี 
๓. นำยไพโรจน์ นิกรประเสริฐ      คณะท ำงำน 
    นิติกรช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๒ 
๔. นำยเพียร มำรศรี      คณะท ำงำน 
    นิติกรช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๓ 
๕. นำยนทฉัฐ ก้ำวกิจเจริญ     คณะท ำงำน 
    พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๕  
    ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๓ 
๖. นำยนิยต ด ำรงประภักดิ์      คณะท ำงำน 
    พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๙  
    ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๕ 
๗. นำงสำวเสำวนำ โชคสกุลชยัพันธ์     คณะท ำงำน 
    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    หัวหน้ำกลุ่มงำนอ ำนวยกำร ส ำนักวินิจฉัยและคดี 

272



  ๘. นำงสำววรำภรณ์ ลอยพโยม      คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๑ 
  ๙. นำงสำวมีนำรินทร์ ทิพย์โพธิ์     คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๑ 
๑๐. นำยพงษ์ศักดิ์ ขวัญรอด      คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๒ 
๑๑. นำยอิทธิพล เศษฤทธิ์      คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๓ 
๑๒. นำงสำวรัตน์วิภำ อำนำมวัฒน์     คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๓ 
๑๓. นำงสำวเปรมจิตร แฟนสัมฤทธิ์     คณะท ำงำน 
      นิติกรปฏิบัติกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๒ 
๑๔. นำงสำวภัทรำ บุญโรจนพ์งศ์      คณะท ำงำน 
      นิติกรปฏิบัติกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๓ 
๑๕. นำงสำวสุทิน ค ำวิชัย      คณะท ำงำน 
      พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
      ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๑ ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๑ 
๑๖. นำงสำวณัฐชนัญ นัยเนตร์      คณะท ำงำน 
      พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
      ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๗ ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔ 
๑๗. นำงสำวภูริดำ เอ๋ียวสกุล      คณะท ำงำน 
      พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี 
      ช่วยรำชกำรส ำนักสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวน 
๑๘. นำยกิตติชัย จงไกรจักร      คณะท ำงำน 
      พนักงำนสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติกำร  
      ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔ ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๒ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 

(หน้าท่ี 1 เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก  
ราชกิจจานุเบกษา  

วันท่ี 6 เมษายน 2560) 
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560  
(หน้าท่ี 1 เล่ม 134 ตอนท่ี 93 ก  

ราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 13 กันยายน 2560) 

 
 
 

 
 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  

(หน้า 258 เล่ม 136 ตอนท่ี 50 ก 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 16 เมษายน 2562) 

 
 
 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน  

การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด  
พ.ศ.2561 (หน้า 51 เล่ม 136 ตอนท่ี 7 ก 

ราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี 17 มกราคม 2562) 

 
 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน  

การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563  
หน้า 19 เล่ม 137 เล่มท่ี 28 ก 

ราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี 9 เมษายน 2563) 

 
 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้าท่ี 1 เล่ม 136 ตอนท่ี 137 ก  

ราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 17 ธันวาคม 2562) 

 
 

๑๙. นำยสุระชัย สำขะยัง       คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๑ 
๒๐. นำยสมชำย รุ่งเรือง       คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๒ 
๒๑. นำงสำวมนทิรำ สุคนธปฏิภำค     คณะท ำงำน 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
๒๒. นำงสำวปุณยวีร์ โอโกวัฒน์      คณะท ำงำน 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
๒๓. นำยอุทิตย์  มั่นปำน       คณะท ำงำน 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
๒๔. นำงวิไลรัตน์ ศิริมัย       คณะท ำงำน 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
๒๕. นำงสำวลวิตรำ เลี้ยงรักษำ      คณะท ำงำน 
      เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 
๒๖. นำงสำวกฤษณำ บุญญกำศ      คณะท ำงำน 
      เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 

(หน้าท่ี 1 เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก  
ราชกิจจานุเบกษา  

วันท่ี 6 เมษายน 2560) 
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560  
(หน้าท่ี 1 เล่ม 134 ตอนท่ี 93 ก  

ราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 13 กันยายน 2560) 

 
 
 

 
 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  

(หน้า 258 เล่ม 136 ตอนท่ี 50 ก 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 16 เมษายน 2562) 

 
 
 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน  

การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด  
พ.ศ.2561 (หน้า 51 เล่ม 136 ตอนท่ี 7 ก 

ราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี 17 มกราคม 2562) 

 
 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน  

การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563  
หน้า 19 เล่ม 137 เล่มท่ี 28 ก 

ราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี 9 เมษายน 2563) 

 
 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้าท่ี 1 เล่ม 136 ตอนท่ี 137 ก  

ราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 17 ธันวาคม 2562) 

 
 

๑๙. นำยสุระชัย สำขะยัง       คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๑ 
๒๐. นำยสมชำย รุ่งเรือง       คณะท ำงำน 
      นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล ๒ 
๒๑. นำงสำวมนทิรำ สุคนธปฏิภำค     คณะท ำงำน 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
๒๒. นำงสำวปุณยวีร์ โอโกวัฒน์      คณะท ำงำน 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
๒๓. นำยอุทิตย์  มั่นปำน       คณะท ำงำน 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
๒๔. นำงวิไลรัตน์ ศิริมัย       คณะท ำงำน 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
๒๕. นำงสำวลวิตรำ เลี้ยงรักษำ      คณะท ำงำน 
      เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 
๒๖. นำงสำวกฤษณำ บุญญกำศ      คณะท ำงำน 
      เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการช าระค่าเสียหาย 
และค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 

(หน้า 20 เล่ม 136 ตอนท่ี 131 ก 
ราชกิจจานุเบกษา  

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562) 
 
 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย 
การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออ านวย 

ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  

(หน้า 19 เล่ม 137 ตอนท่ี 9 ก 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 30 มกราคม 2563) 

 
 
 

 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 
(หน้าท่ี 15 เล่ม 137 ตอนท่ี 32 ก 

ราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563) 

 
 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดีเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า 28 เล่ม 136 ตอนท่ี 16 ก 

ราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ.2563 (หน้า 8 เล่ม 137 ตอนท่ี 18 ก  
ราชกิจจานุเบกษา 

วันท่ี 6 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 

 
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วย 

การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

หรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  

(หน้า 7 เล่ม 136 ตอนท่ี 140 ก 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 23 ธันวาคม 2562) 

 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน้าท่ี 17  

เล่ม 137 ตอนท่ี 9 ก ราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 30 มกราคม 2563) 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย 

การช่วยเหลือบุคคลซ่ึงถูกด าเนินคดีเน่ืองจาก 
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  พ.ศ. ๒๕๖๓  
(หน้าท่ี 24 เล่ม 137 ตอนท่ี 28 ก  

ราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 9 เมษายน 2563) 

 
 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีอาญา  
พ.ศ.2562 (หน้า 7 เล่ม 136 ตอนท่ี 15 ก 

ราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา

ข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการ 
อันไม่สุจริตหรือเท่ียงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ.2562  
(หน้า 6 เล่ม 136 ตอนท่ี 37 ก ราชกิจจานุเบกษา  

วันท่ี 22 มีนาคม 2562) 
 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2563 
(หน้า 1 เล่ม 137 ตอนท่ี 23 ก 

ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 23 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย 

วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ.2563 (หน้า 16 เล่ม 137 ตอนท่ี 29 ก 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 17 เมษายน 2563) 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการช าระค่าเสียหาย 
และค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 

(หน้า 20 เล่ม 136 ตอนท่ี 131 ก 
ราชกิจจานุเบกษา  

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562) 
 
 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย 
การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออ านวย 

ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  

(หน้า 19 เล่ม 137 ตอนท่ี 9 ก 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 30 มกราคม 2563) 

 
 
 

 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 
(หน้าท่ี 15 เล่ม 137 ตอนท่ี 32 ก 

ราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563) 

 
 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดีเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า 28 เล่ม 136 ตอนท่ี 16 ก 

ราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ.2563 (หน้า 8 เล่ม 137 ตอนท่ี 18 ก  
ราชกิจจานุเบกษา 

วันท่ี 6 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 

 
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วย 

การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

หรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  

(หน้า 7 เล่ม 136 ตอนท่ี 140 ก 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 23 ธันวาคม 2562) 
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