
 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีข้าด 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

เพื่อให้การเลือกตั้ง  การสรรหา  และการออกเสียงประชามติ  เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  มาตรา  ๒๓๘  และมาตรา  ๒๔๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๒๔   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๔   
มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๑๔  มาตรา  ๑๒๒  และมาตรา  ๑๓๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๔  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔  
เม่ือวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ขอ้ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น   

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  และให้หมายความรวมถึงสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือออกเสียง
ประชามติ 
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“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการ 
เลือกตั้งหรือวันที่ประกาศให้เป็นวันเลือกตั้ง  วันออกเสียงประชามติ  และให้หมายความรวมถึงวันที่
กําหนดให้เริ่มการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“กฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับ 
การสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง  และได้ยื่นคําร้องตามระเบียบนี้  ว่ามีการ 
กระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์
จากการกระทําดังกล่าว 

“คําร้อง”  หมายความรวมถึงคําร้องคัดค้าน  คํากล่าวหา  คําคัดค้าน  คําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  
คําคัดค้านการเลือกตั้ง  หรือคําร้องเรียน  ตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

“เรื่องคัดค้าน”  หมายความว่า  เรื่องที่มีการกล่าวหาในคําร้องที่รับไว้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบนี้   
“ความปรากฏหรือปรากฏหลักฐาน”  หมายความว่า  มีการกระทําเกิดขึ้นซ่ึงหน้าหรือมีหลักฐาน 

อันสมควรว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“การสืบสวนสอบสวน”  หมายความว่า  การแสวงหาหรือการรวบรวมข้อเท็จจริง   

หรือพยานหลักฐาน  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน”  หมายความว่า  คณะบุคคลที่ทําหน้าที่สืบสวนสอบสวน   
ตามระเบียบนี้  และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดแต่งตั้งเพื่อช่วยดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่นด้วย 

“คณะกรรมการช่วยตรวจสํานวน”  หมายความว่า  คณะกรรมการช่วยตรวจสํานวน   
การสืบสวนสอบสวน  การรับฟังคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
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“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

“คณะอนุกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือ 
ข้อโต้แย้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํากรุงเทพมหานคร 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึงผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

กรุงเทพมหานคร   
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้หมายความ 

รวมถึงข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  พนักงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐซ่ึงมาช่วยปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้ง 

“เอกอัครราชทูต”  หมายความว่า  เอกอัครราชทูต  หรือกงสุลใหญ่  หรือหัวหน้าสํานักงาน 
การค้าและเศรษฐกิจไทย  แล้วแต่กรณี   

“สถานทูต”  หมายความว่า  สถานเอกอัครราชทูต  หรือสถานกงสุลใหญ่  หรือสํานักงานการค้า 
และเศรษฐกิจไทย  แล้วแต่กรณี 

“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร   
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจกําหนด

หลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ เม่ือมีการยื่นคําร้องหรือความปรากฏหรือปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  ผู้ อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เลขาธิการ  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  และคณะกรรมการ 
ช่วยตรวจสํานวน  มีหน้าที่พิจารณาหรือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการวินิจฉัย 
คําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในเขตอํานาจของตน 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  และให้มีอํานาจขอให้มีการดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  สอบบัญชีของพรรคการเมือง  โดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน 
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งก็ได้ 

(๒) ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงานการทําธุรกรรมของ 
พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  หรือผู้สมัคร  เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า   
มีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  แจ้งให้ทราบถึง
การโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าว   

ข้อ ๘ ในการปฏิบัตหิน้าที่ตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เลขาธิการ  คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย  และคณะกรรมการช่วยตรวจสํานวน  มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  มีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน  หรือส่งเอกสารหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอ่ืน   
ที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณา 

(๒) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม  (๑)  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  พนักงานอัยการ  พนักงาน
สอบสวนหรือบุคคลใด  มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารหลักฐาน   
หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณา 

(๓) เข้าไปในที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๓)  คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   

เลขาธิการ  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  และคณะกรรมการ   
ช่วยตรวจสํานวนอาจมอบหมายให้กรรมการหรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่ง  หรือพนักงานดาํเนินการแทน  
หรือเลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานดําเนินการแทนก็ได้ 

หมวด  ๒ 
คําร้อง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การยื่นคําร้อง 

 

 

ข้อ ๙ คําร้องต้องทําเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยคําสุภาพ  และมีรายการดังนี้   

(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่ทําคําร้อง 

(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ร้อง  หากมีหลายคน  อาจจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายคําร้อง  ก็ได้ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) ชื่อผู้ถูกร้อง  พร้อมที่อยู่และสถานะของผู้ถูกร้อง  (ถ้ามี)  หากมีหลายคนอาจจัดทําเป็น
บัญชีแนบท้ายคําร้องก็ได้   

(๔) ระบุข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา  และพฤติการณ์ที่ทําให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย 
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวัน  เวลา  และสถานที่ที่เกิดการกระทํา  รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 

(๕) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง   
สําหรับคําร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้ง

หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  ให้ยื่นพร้อมหลักฐานการทักท้วงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าวในขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ข้อ ๑๐ คําร้องเก่ียวกับการเลือกตั้งอาจยื่นได้ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งหรือวันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี   

คําร้องเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ยื่นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้ง 

คําร้องเก่ียวกับการออกเสียงประชามติ  ให้ยื่นภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่การลงคะแนน 
ออกเสียงสิ้นสุดลง 

คําร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังให้มีการนับคะแนนใหม่  ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลนับคะแนนใหม่ 

ขอ้ ๑๑ ผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง 
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้แก่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง  หรือผู้สมัคร  หรือ 

พรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น 
(๓) การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  ได้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา  หรือสมาชิกขององค์กร 

ที่เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา   
(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง   

ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั้น  
กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือนายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้น 

(๕) การออกเสียงประชามติ  ได้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น 
ข้อ ๑๒ ผู้ร้องต้องยื่นคําร้องด้วยตนเองที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ที่เหตุแห่งการร้องได้เกิด  หรืออ้างว่า  หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็น 
อาจยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น  ผู้ร้องอาจมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจนําคําร้องไปยื่นแทนก็ได้   
โดยจะต้องส่งใบมอบอํานาจพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ต้องมีการยื่นคําร้องแทน  และต้องแนบสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรแสดงตัวอย่างอ่ืนที่ทางราชการออกให้  ที่มีเลขประจําตัวประชาชน
ของผู้ร้องและผู้รับมอบอํานาจด้วย 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น  เม่ือผู้ร้องไม่สามารถทําคําร้องเป็นหนังสือได้  ให้พนักงาน   
จัดให้มีการทําคําร้องให้  และบันทึกเหตุแห่งความจําเป็นที่ไม่สามารถทําคําร้องเป็นหนังสือไว้ด้วย   
พร้อมกับลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ร้องและลายมือชื่อของพนักงาน   

ข้อ ๑๔ คําร้องที่ได้ยื่นไว้แล้วตามข้อ  ๑๒  ให้พนักงานออกใบรับคําร้องให้แก่ผู้ร้องไว้เป็น
หลักฐาน 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณารับหรือไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน 

 

 

ข้อ ๑๕ ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมาย  ตรวจคําร้องที่ผู้ร้องยื่นไว้  และดําเนินการดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๙  ให้แจ้งผู้ร้องเพื่อแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ  ให้บันทึกถ้อยคําผู้ร้องให้ปรากฏพฤติการณ์ตามข้อ  ๙  (๔)  

ตามที่เห็นสมควร  แต่ทั้งนี้  ต้องมิใช่เป็นการสอบสวนพยานก่อนสั่งรับเป็นเรื่องคัดค้าน 
หากผู้ร้องไม่ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าผู้ร้องสละสิทธิ์ที่จะแก้ไขคําร้องนั้น 
ข้อ ๑๖ คําร้องดังต่อไปนี้มิให้รับไว้เป็นเรื่องคัดค้าน   
(๑) คําร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒ 
(๒) คําร้องที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) คําร้องที่มีประเด็นหรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว  หรืออยู่

ในระหว่างการพิจารณาของศาล  หรือที่ศาลได้มีคําพิพากษา  หรือมีคําส่ังถึงที่สุดแล้ว   
ข้อ ๑๗ คําร้องที่ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือเลขาธิการสั่งรับเป็นเรื่อง

คัดค้านแล้วให้มอบเรื่องคัดค้านให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน  
และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ  
รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

คําร้องที่ ผู้ อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ส่ังไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน   ให้เสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณา  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ส่ั ง รั บเ ป็น เรื่ องคั ดค้ าน   ให้ ส่ ง เรื่ องคั ดค้ านนั้ นใ ห้ ผู้ อํานวยการการ เลื อกตั้ งประจํ า จังหวั ด   
เพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการโดยพลัน 

คําร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือเลขาธิการสั่งไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน   
ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน  ให้แจ้งผู้ร้องทราบ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
การพิจารณาสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนกรณีความปรากฏหรือปรากฏหลักฐาน 

 

 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ความปรากฏหรือปรากฏหลักฐานต่อกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีเหตุ   
อันสมควรว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้กรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาสั่งให้มีการสืบสวน
สอบสวน  หากมีการสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป 

คําร้องใดที่ ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องคัดค้านผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคน  เนื่องจากเป็นผู้สมัคร   
รับเลือกตั้งต่างประเภท  หรือต่างเขตเลือกตั้ง  หากคําร้องนั้นมีการสั่งรับเป็นเรื่องคัดค้านตามระเบียบนี้แล้ว  
เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เลขาธิการ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย  เห็นว่ามีพยานหลักฐาน
พอสมควรก็ให้ส่ังสืบสวนสอบสวนเรื่องที่มีการกล่าวหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องด้วย   
โดยให้ถือว่าส่ังรับเป็นเรื่องคัดค้านแล้ว  และให้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การรวม  การแยกพิจารณา  การถอนเรื่องคัดค้าน 

 

 

ข้อ ๑๙ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
เลขาธิการ  หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  แล้วแต่กรณี  อาจสั่งให้รวมเรื่องคัดค้าน  หรือสํานวน 
การสืบสวนสอบสวนในกรณี  ดังนี้ 

(๑) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๒) ผู้ร้องและผู้ถกูร้องหลายรายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน  หรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 
(๓) เรื่องคัดค้านที่มีผู้ร้องต่างรายกัน  แต่ผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๔) เรื่องคัดค้านที่มีมูลกรณีเดียวกันหรือเก่ียวพันกัน 
ข้อ ๒๐ เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือเลขาธิการ  เห็นเป็นการสมควร 

หรือได้รับรายงานจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่า  การสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้านใดมีความ
ยุ่งยากหรืออาจจะเกิดความล่าช้า  อาจสั่งให้แยกเรื่องคัดค้านหรือแยกประเด็นของเรื่องคัดค้านนั้นไปทํา
การสืบสวนสอบสวนต่างหากหรือแยกไปรวมกับประเด็นของเรื่องคัดค้านอ่ืนก็ได้ 

ข้อ ๒๑ ผู้ร้องอาจยื่นหนังสือขอถอนคําร้องที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดก่้อนคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาด   

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนคําร้องก็ได้  และให้เลขาธิการ  
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๓ 
การสืบสวนสอบสวนและการพิจารณา 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 

 

 

ข้อ ๒๒ ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  ได้แก่ 
(๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(๓) เลขาธิการ 
(๔) เอกอัครราชทูต   
ให้ผู้มีอํานาจตาม  (๒)  และ  (๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้ภายในเขตอํานาจ 
ให้แต่ งตั้ งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือเม่ือมีประกาศให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือเม่ือ
มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือเม่ือมีเหตุอันสมควร  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนประกอบด้วย  ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และ
กรรมการอีกสองคน  โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
เป็นที่ประจักษ์  และมีคุณสมบัติอยา่งหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือมีประสบการณ์   
ในด้านการสอบสวน 

(๒) สําเร็จหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) เป็นทนายความ 
(๔) เป็นพนักงานสอบสวน  พนักงานฝ่ายปกครอง  นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ  ข้าราชการ

ประจําสถานทูต 
(๕) เป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้านเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
(๒) เข้าไปในที่เลือกตั้ง  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  โดยแสดงหลักฐานบัตรประจําตัว 

พร้อมคําส่ังแต่งตั้งและแจ้งเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวต่อประธานกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้ง  หรือประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๓) เรื่องอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
ในการสืบสวนสอบสวน  คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนอาจมอบหมายให้กรรมการสืบสวน

สอบสวนคนใดคนหนึ่งไปทําการสืบสวนสอบสวนก็ได้ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ผู้อํานวยการสํานัก  รองผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการฝ่าย
ของด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ  
และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  มีอํานาจในการควบคุมกํากับดูแล  ตรวจสอบ  และเร่งรัด
การปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 

ข้อ ๒๕ กรรมการสืบสวนสอบสวนพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือเห็นสมควร 
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดสํานวนการสืบสวนสอบสวนแล้ว 
ข้อ ๒๖ การประชุมของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  ต้องมีกรรมการสืบสวนสอบสวน 

มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงจะเป็นองค์ประชุม  ให้ประธาน 
กรรมการสืบสวนสอบสวนเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการสืบสวนสอบสวน 
ไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการสืบสวนสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการ
สืบสวนสอบสวนคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การลงมติของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสืบสวนสอบสวน 
ทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ 

กรรมการสืบสวนสอบสวนคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน   
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการสืบสวนสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง  ให้ทําความเห็นแย้งในรายงานการสืบสวน
สอบสวนด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การสืบสวนสอบสวน 

 

 

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้านที่ได้ส่ังรับ 
เป็นเรื่องคัดค้านโดยเร็ว  แล้วสรุปสํานวนให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคัดค้านนั้นไว้
ดําเนินการ  หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดหรือกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  หรือเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการสืบสวนสอบสวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนไม่น้อยกว่า
สามวันทําการ 

ในกรณีที่การดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ ผู้อํานวยการ   
การเลือกตั้ งประจําจังหวัดหรือเลขาธิการรายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็น   เพื่อขออนุ มัติ 
ขยายระยะเวลาทําการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนไม่น้อยกว่าสามวันทําการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้เลขาธิการเสนอสํานวนการสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้าน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยชี้ขาดไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนครบหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  ในกรณีมีเหตุขัดข้อง
ไม่อาจดําเนินการได้  ให้เลขาธิการรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเป็นกรณีไป 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นเป็นการสมควร  หรือได้รับรายงานพร้อมเหตุผลจาก
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่าเรื่องคัดค้านใดที่ ได้รับไว้ดําเนินการแล้ว  ควรให้สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ  เลขาธิการอาจส่งเรื่องคัดค้านนั้น 
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อจัดให้มีการสืบสวนสอบสวน  และดําเนินการตามข้อ  ๒๗  ต่อไป 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดหรือเลขาธิการเห็นว่าเรื่องคัดค้านใด  
มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้แล้ว  หรือไม่มีความจําเป็นต้องสืบสวนสอบสวนต่อไป   
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๔๐ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนสอบสวนว่ามีผู้อ่ืนกระทําการอันเป็นการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับผู้ถูกร้อง   
ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรายงานให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเลขาธิการทราบ  
แล้วดําเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้านใดแล้วไม่ปรากฏ
ผู้กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
หรือเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้แล้ว  หรือไม่มีความจําเป็นต้องสืบสวนสอบสวน
ต่อไป  ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการตามข้อ  ๔๐   

ข้อ ๓๑ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ฝ่ายผู้ร้องแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่าผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา  ผู้ได้รับการสรรหา 
เป็นสมาชิกวุฒิสภา  ผู้ถูกร้องหรือผู้ใดกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ก่อให้ผู้อ่ืนกระทํา  สนับสนุน  หรือรู้เห็น  
เป็นใจให้ผู้อ่ืนกระทํา  หรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแต่ไม่ดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  หรือได้รับ
ประโยชน์จากการกระทํานั้น  ซ่ึงจะมีผลให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  เพิกถอนผลการเลือกตั้ง  เลือกตั้งใหม่  
นับคะแนนใหม่  หรือสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหม่  ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถูกกล่าวหา  แล้วจัดให้มี
การแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งเหตุแห่งการร้องแก่บุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี 

ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจในการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งเหตุ   
แห่งการร้อง  โดยให้จัดทําบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาหรือเหตุแห่งการร้องพร้อมกําหนด   
วัน  เวลา  และสถานที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือเหตุแห่งการร้อง  และให้ถ้อยคําหรือ  
มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานส่งไปยังผู้ถูกกล่าวหาตามที่อยู่ในหลักฐานใบสมัคร   



 หน้า   ๑๖ 
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หรือหลักฐานของทางราชการหรือโดยวิธีอ่ืน  และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิที่จะให้ถ้อยคําหรือมี
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและนําพยานหลักฐานมาแสดงแก้ข้อกล่าวหา  หรือเหตุแห่งการร้องด้วย 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําและไม่มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดง
หลักฐานภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาสละสิทธิ์ในการให้ถ้อยคํา   
มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงหลักฐาน  ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้   
ในสํานวนการสืบสวนสอบสวนแล้วดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่การสืบสวนสอบสวนมีพยานหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะฟังได้ว่าหัวหน้า
พรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองผู้ใดกระทํา   
หรือก่อให้ผู้อ่ืนกระทํา  สนับสนุน  หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว  
มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ถือว่าหัวหน้าพรรคการเมือง  
กรรมการบริหารพรรคการเมือง   หรือเจ้ าหน้าที่ ของพรรคการเมืองผู้นั้น เป็นผู้ ถูกกล่าวหา   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือเลขาธิการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว  โดยให้นําข้อ  ๓๑  และข้อ  ๓๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๔ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนําทนายความ  หรือบุคคลที่ตน
ไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จํานวนหนึ่งคน  กรณีที่ไม่สามารถนําบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟัง  
การชี้แจงไม่อาจนํามาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้  และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว  ซักถาม  แนะนํา   
ผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคําถามแทนผู้ถูกกล่าวหา  หากฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวาง   
หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  ให้ผู้แจ้งข้อกล่าวหาไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง   
และให้บันทึกเหตุดังกล่าวรวมไว้ในสํานวนการสืบสวนสอบสวน 

ข้อ ๓๕ ในการสอบปากคํา  ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจัดให้มีการบันทึกถ้อยคํา   
โดยให้ผู้ให้ถ้อยคําให้ถ้อยคําด้วยความสมัครใจ  และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนต้องไม่กระทําการใด ๆ  
อันเป็นการหลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  หรือให้สัญญาใด ๆ   เพื่อจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยคําให้ถ้อยคําอย่างหนึ่งอย่างใด 

ก่อนการบันทึกถ้อยคํา  ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยคําทราบด้วยว่าถ้อยคําที่ให้บันทึกนั้น  อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  หากให้ถ้อยคําเท็จเพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  อาจมีความผิดและต้องได้รับโทษ 
ทางอาญา  เม่ือบันทึกถ้อยคําเสร็จแล้ว  จะอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้   
ให้ผู้ให้ถ้อยคํา  ผู้บันทึกถ้อยคํา  และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคํา  ให้เขียนด้วยน้ําหมึกหรือพิมพ์ดีด  หรือพิมพ์  ถ้ามีผิดตกที่ใด  ห้ามมิให้ 
ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ  แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าถ้อยคําที่ไม่ต้องการใช้  แล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นใหม่   
ถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่อกํากับไว้  โดยให้กรรมการสืบสวนสอบสวนและผู้ให้ถ้อยคํา  
ลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้   
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ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อหรือไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้บันทึกเหตุดังกล่าว 
ไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้น 

ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนบันทึกเสียงหรือภาพเสียง  หรือกระทํา
การอ่ืนใดให้บุคคลอ่ืนได้ทราบข้อเท็จจริงในการสืบสวนสอบสวน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 

พยานที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย  คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ ง 
ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้  มีหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคํา  ให้ได้รับค่าป่วยการตามอัตราที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนดไว้ทา้ยระเบียบนี้  เว้นแต่เป็นพยานผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องอ้าง  หรือนํามาให้ถ้อยคํา 

ข้อ ๓๖ การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ภาษาอ่ืน  ให้ใช้ล่ามแปล 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคํา  ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย  ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน

จัดหาล่ามให้ 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคํา  ไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้  ให้คณะกรรมการสืบสวน

สอบสวนจัดหาล่ามภาษามือ  หรือจัดให้ถามตอบหรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่ใช้ล่าม  ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนตามลัทธิศาสนาของล่าม  ว่าจะทําหน้าที่ 

โดยสุจริต  จะไม่เพิ่มเติมตัดทอนหรือบิดเบือนสิ่งที่แปล  และให้ล่ามลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคํา 
หรือคําแปลนั้น 

ให้ล่ามมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่พยานหลักฐานอยู่ต่างท้องที่  เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดแห่งท้องที่ที่เหตุแห่งการร้องคัดค้านเกิดขึ้นหรืออ้างว่า  หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น  อาจส่ง
ประเด็นไปให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแห่งท้องที่ที่พยานอาศัยอยู่ดําเนินการแทนก็ได้   
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่รับประเด็นจะทําการสืบสวนสอบสวนเอง  หรือจะมอบหมายให้
พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคนใดคนหนึ่งทําการแทนก็ได้   
เม่ือดําเนินการแล้วให้ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรวบรวมถ้อยคําสํานวนพร้อมทั้ง
พยานหลักฐานส่งไปยังผู้ส่งประเด็น 

ข้อ ๓๘ ผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงได้ยื่นคําชี้แจงหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาแล้วมีสิทธิยื่นคําชี้แจง 
เป็นหนังสือพร้อมพยานเอกสาร  หรือพยานวัตถุเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในเวลาใด ๆ  
ก่อนเสนอรายงานการสืบสวนสอบสวนตามข้อ  ๔๐  ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทํา
ให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น  หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้โดยให้บันทึกเหตุนั้นไว้ 
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ข้อ ๔๐ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้ทํารายงาน 
การสืบสวนสอบสวนตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนด   โดยสรุปข้อเท็จจริงและ 
พยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นประกอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนเสนอต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 

เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่งแล้ว   
ให้มีความเห็นพร้อมเหตุผลท้ายรายงานการสืบสวนสอบสวน  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนจากผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้พิจารณาและจัดทําความเห็นโดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ   
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยเร็ว 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด  อาจสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ 

เม่ือเลขาธิการได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  
หรือได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนตามวรรคสามแล้ว  เลขาธิการอาจทําการ  หรือสั่งการให้สืบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อกล่าวหา  หรือให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสืบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อกล่าวหาก็ได้  แล้วให้เลขาธิการจัดทําความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เว้นแต่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖๒ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน  ให้เสนอสํานวนการสืบสวนสอบสวน 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจาณาวินิจฉัยได้โดยตรง 

ข้อ ๔๑ เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานไปร่วมทําการสืบสวนสอบสวนหรือให้ไปกํากับ
ดูแลการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  และให้พนักงานดังกล่าวมีอํานาจสั่งให้มี
การสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนก็ได้ 

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ส่งสํานวนการสืบสวนสอบสวนให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดําเนินการก็ได้ 

ส่วนที่  ๓ 
การสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริตและเที่ยงธรรม  คําร้องที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
หรือเลขาธิการดําเนินการตามข้อ  ๑๗  แล้ว  ให้ส่งให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนตามระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว  ให้ทํารายงาน 
การสืบสวนสอบสวนตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง กําหนด   โดยให้สรุปข้อเท็จจริ ง 
และพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นประกอบสํานวนการสืบสวนสอบสวน  เสนอเลขาธิการเพื่อจัดทํา
ความเห็นโดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว   
เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่เลขาธิการหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้ทําการสืบสวนสอบสวน
เพิ่มเติม  อาจมอบหมายให้พนักงานหรือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนชุดเดิมดําเนินการสืบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นควรแจ้งข้อกล่าวหา  ให้เลขาธิการจัดทํา
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  เพื่อส่งข้อกล่าวหา
ไปยังผู้ถูกกล่าวหาตามที่อยู่ในหลักฐานใบสมัครหรือหลักฐานทางราชการหรือโดยวิธีอ่ืน  และให้นําความ
ในข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒  ข้อ  ๓๓  และข้อ  ๓๔  มาใช้บังคับกับการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งเหตุแห่งการ
ร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๔ 
การสืบสวนสอบสวนการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

เก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่มีคําร้องว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร  การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไป
ตามความในหมวด  ๓  ส่วนที่  ๑  ส่วนที่  ๒  และส่วนที่  ๓  โดยให้อํานาจหน้าที่ของเลขาธิการ 
เป็นอํานาจหน้าที่ของเอกอัครราชทูต 

ข้อ ๔๖ คําร้องตามข้อ  ๔๕  ให้ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือสถานทูต 
ที่เหตุแห่งการร้องได้เกิด  หรืออ้างว่า  หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น  และให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด  ๒  
คําร้อง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่เป็นการยื่นคําร้องต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้เลขาธิการ  
ส่งเรื่องให้เอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการร้องเกิดขึ้นเพื่อดําเนินการต่อไปตามข้อ  ๔๙  เว้นแต่เลขาธิการ
เห็นสมควรให้มีการสืบสวนสอบสวนโดยคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ข้อ ๔๘ คําร้องที่ได้ยื่นต่อสถานทูตที่เหตุแห่งการร้องเกิดขึ้น  และผู้ถูกร้องเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ให้เอกอัครราชทูตเสนอเรื่อง 
ต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อส่งเรื่องให้เลขาธิการดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป 
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ข้อ ๔๙ เม่ือเอกอัครราชทูตได้ส่ังรับเป็นเรื่องร้องคัดค้านแล้ว  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว 

ข้อ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว  ให้ทํา
รายงานการสืบสวนสอบสวนตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  โดยสรุปข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นเป็นภาษาไทย  ประกอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนเสนอ
เอกอัครราชทูต   เ ม่ือเอกอัครราชทูตได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนแล้ว   ให้ เสนอเรื่ อง 
ต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อส่งเรื่องให้เลขาธิการเพื่อทําความเห็นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   
และให้นําความในข้อ  ๔๐  มาใช้บังคับกับการดําเนินการของเลขาธิการโดยอนุโลม  

หมวด  ๔ 
การพิจารณาคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 

 

ข้อ ๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  มีเขตอํานาจพิจารณาคําร้องและปัญหา
หรือข้อโต้แย้งจากการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงได้เกิดหรืออ้างว่าหรือ  
เชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตจังหวัดนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดต้องมีกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนจึงจะ
เป็นองค์ประชุม  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณี   
ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเลือกกรรมการการเลอืกตั้งประจําจังหวัดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุม 

การลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดทุกคนที่เข้ามาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน   
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
คนใดมีความเห็นแย้ง  ให้ทําความเห็นแย้งไว้ 

ส่วนที่  ๒ 
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 

 

 

ข้อ ๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ  ซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  การสืบสวนสอบสวน  การบัญชี  
การตรวจสอบภายใน  หรอืด้านอ่ืน ๆ  ที่เหมาะสม 
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คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินห้าคนและอาจมีหลายคณะก็ได้ 
ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามความเหมาะสม 
ข้อ ๕๓ คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ข้อ ๕๔ อนุกรรมการวินิจฉัยพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือเห็นสมควร 
กรณีที่อนุกรรมการวินิจฉัยว่างลงและมีการแต่งตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยแทนตําแหน่งที่ว่าง   

ให้อนุกรรมการวินิจฉัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน   
ข้อ ๕๕ คณะอนุกรรมการวินิจฉัย มี อํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคําร้องและปัญหา 

หรือข้อโต้แย้ง  ตามกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย 

ข้อ ๕๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ต้องมีอนุกรรมการวินิจฉัยมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการวินิจฉัยเท่าที่ มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ให้ประธาน
อนุกรรมการวินิจฉัยเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยไม่มาประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการวินิจฉัยที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการวินิจฉัยคนหนึ่ง 
ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ ๕๗ การลงมติของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการวินิจฉัย   
ทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ 

อนุกรรมการวินิจฉัยคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

อนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้ง  ให้ทําความเห็นแย้งไว้ด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการช่วยตรวจสํานวน 

 

 

ข้อ ๕๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยตรวจสํานวน  ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ  ซ่ึงแต่งตั้งจากข้าราชการอัยการ  ข้าราชการอ่ืน  หรือผู้ซ่ึงเคยเป็น
ข้าราชการดังกล่าว  หรือผู้ซ่ึงเคยเป็นข้าราชการตุลาการ 

คณะกรรมการช่วยตรวจสํานวน  ให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  และอาจมี
หลายคณะก็ได้ 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ชว่ยเลขานุการตามความเหมาะสม   



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๕๙ กรรมการช่วยตรวจสํานวนมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

กรณีที่กรรมการช่วยตรวจสํานวนว่างลง  ให้กรรมการช่วยตรวจสํานวนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน   

ข้อ ๖๐ ให้คณะกรรมการช่วยตรวจสํานวน  มีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวนสอบสวน 
(๒) รับฟังคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
ข้อ ๖๑ ให้นําความในข้อ  ๕๔  ข้อ  ๕๖  และข้อ  ๕๗  มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่ง  

การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการช่วยตรวจสํานวนโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๔ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 

 

 

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยตามข้อ  ๕๒  ให้เลขาธิการเสนอ
สํานวนการสืบสวนสอบสวนพร้อมความเห็นต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  เพื่อพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๖๓ เม่ือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนตามข้อ  ๖๒  แล้วให้
พิจารณาด้วยความรวดเร็ว  ต่อเนื่อง  และเป็นธรรม 

ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  อาจทําการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมหรือแจ้ง 
ข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกร้องก็ได้  การดําเนินการดังกล่าวคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอาจให้เลขาธิการ 
หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน  และบุคคลดังกล่าวอาจมอบหมาย   
ให้พนักงานดําเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๖๔ เม่ือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้จัดทําความเห็นตามแบบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาโดยเร็ว 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยจะต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  ในกรณี 
ที่อนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้ง  ให้ทําความเห็นแย้งไว้  และต้องลงลายมือชื่อของ
อนุกรรมการวินิจฉัยที่พิจารณาทุกคน 

หมวด  ๕ 
การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการยื่นคําร้องต่อศาล 
 

 

ข้อ ๖๕ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  
เลขาธิการคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดหรือมีความเห็นโดยเร็ว 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ในการพิจารณาเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจให้คณะกรรมการช่วยตรวจสํานวนตรวจสอบสํานวน 
การสืบสวนสอบสวน  รวมทั้งรับฟังคําชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้   

ข้อ ๖๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะวินิจฉัยเพื่อมีมติให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก่อนประกาศผลการเลือกตั้ ง   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความเห็นพร้อมด้วยสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ   
การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๕   

ข้อ ๖๗ ให้เลขาธิการส่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง   
หรือผู้เก่ียวข้อง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๖๘ เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด  หรือสมาชิก
วุฒิสภาผู้ใด  หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด  กระทําการใด ๆ  
โดยไม่สุจริตเพื่อที่จะให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง  หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต  หรือการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด   
ได้กระทํา  ทั้งนี้  อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา  ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยอนุโลม  โดยการยื่นคําร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ 

ข้อ ๖๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๕๓  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาส่งเรื่องให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหน้าที่   

หมวด  ๖ 
เหตุยกเว้นในการใช้ระเบียบ 

 

 

ข้อ ๗๐ ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  เป็นการเร่งรัดการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หากปฏิบัติเกินกําหนดเวลา  แต่มิได้มีการกระทําที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย  
ไม่เป็นเหตุให้การสืบสวนสอบสวนหรือการปฏิบัติที่ได้ดําเนินการตามระเบียบนี้เสียไป 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๗๑ เ ม่ือเห็นสมควรคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นระเบียบข้อหนึ่งข้อใด   
หรือดําเนินการสืบสวนสอบสวนเองหรือสั่งการอ่ืนใดก็ได้  ทั้งนี้  การยกเว้นระเบียบดังกล่าว  ต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หมวด  ๗ 
ค่าตอบแทน 

 

 

ข้อ ๗๒ ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการช่วยตรวจสํานวน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  บุคคล  และพนักงานผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งให้ไปชี้แจงสํานวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือไปดําเนินกระบวนพิจารณาต่อศาล  
ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๗๓ การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบที่ระบุไว้ในข้อ  ๓  คําส่ัง  หรือมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการ 
ตามระเบียบ  มติ  และหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



อัตราคาปวยการพยาน ลาม และลามภาษามือ 

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชี้ขาด  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๕  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของพยาน 

อัตราคาปวยการ 

ท่ีไดรับ/วัน 

(บาท) 

๑. 

พยานท่ีมีถ่ินท่ีอยูในเขตจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนท่ีตั้งของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

๓๐๐ บาท 

๒. 

พยานท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกเขตจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนท่ีตั้งของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

๕๐๐ บาท 

 

 
ขอ ๓๖ 

ลําดับ

ท่ี 
ลาม 

อัตราคาปวยการ 

ท่ีไดรับ/ชั่วโมง 

(บาท) 

๑. 
ลามหรือลามภาษามือ ไดรับคาปวยการคิดเปนรายชั่วโมง โดยให

เลขาธิการหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนผูส่ังจาย 

๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อัตราคาตอบแทนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

ใหไปชี้แจงสํานวนตอคณะกรรมการตรวจสอบหรือไปดําเนนิกระบวนการพิจารณาตอศาล 

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชี้ขาด  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๗๒ 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของผูท่ีไดรับมอบหมาย 

อัตราคาตอบแทน 

ท่ีไดรับ 

(บาท) 

๑. 

บุคคลภายนอกท่ีไดรับมอบหมายใหไปชี้แจงสํานวนตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือไปดําเนินกระบวนพิจารณาตอศาล ใหบุคคลดังกลาวไดรับ

คาตอบแทนตามที่กําหนดทุกคน เวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

จะกําหนดเปนอยางอื่น 

คร้ังละ  

๒,๐๐๐  

บาท ตอวัน 

๒. 

พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีไดรับมอบหมายให

ไปชี้แจงสํานวนตอคณะกรรมการตรวจสอบ หรือไปดําเนินกระบวน

พิจารณาตอศาล  

สํานวนละ 

 ๓,๐๐๐  

บาท 

 
 
 


