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ระเบียบคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

โดยที่เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธี
พิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๖ ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๙) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมติคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ในการประชุมครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๖๗/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีพิจารณา

การคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้าน

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“การลงคะแนนเสียง” หมายความว่า การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“วันลงคะแนนเสียง” หมายความว่า วันที่กําหนดให้เป็นวันลงคะแนนเสียงเพื่อถอด

ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ

ลงคะแนนเสียงและได้ย่ืนคําร้องตามระเบียบนี้ 
“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําให้การลงคะแนนเสียง

เป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์จากการกระทําดังกล่าว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๗๘ ก/หน้า ๔/๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“คําร้อง” หมายความว่า คําร้องคัดค้านการลงคะแนนเสียงที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“เรื่องคัดค้าน” หมายความว่า เรื่องที่มีการกล่าวหาในคําร้องที่รับไว้พิจารณา
ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

“การสืบสวนสอบสวน” หมายความว่า การแสวงหาหรือการรวบรวมข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ว่ามีการกระทําให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยไม่
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

“คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดแต่งต้ังเพื่อทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบนี้ 

“คณะอนุกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและ
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด” หมายความรวมถึงคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานคร 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
“ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้อํานวยการการ

เลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานครและผู้ที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมอบหมายหรือผู้ที่
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานครมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและ
ให้หมายความรวมถึงข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ พนักงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดแต่งต้ัง 

“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด” หมายความรวมถึงสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณี

จําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือเห็นสมควรให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้
เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อนเป็นกรณี ๆ ไป 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๖  เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้
มีสิทธิเลือกต้ังยื่นคําร้องต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการลงคะแนนเสียงให้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๗  ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัด คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด เลขาธิการ และคณะอนุกรรมการวินิจฉัย มีหน้าที่
พิจารณาหรือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังในการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อ
โต้แย้งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
เขตอํานาจของตนและปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 
คําร้อง 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การยื่นคําร้อง 

   
 

ข้อ ๘  คําร้องต้องทําเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคําสุภาพ และมีรายการดังนี้ 
(๑) วัน เดือน ปี ที่ทําคําร้อง 
(๒) ช่ือ ที่อยู่ และสถานะของผู้ร้อง หากมีหลายคน อาจจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายคํา

ร้องก็ได้ 
(๓) ช่ือผู้ถูกร้อง พร้อมที่อยู่และสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี) หากมีหลายคนอาจจัดทํา

เป็นบัญชีแนบท้ายคําร้องก็ได้ 
(๔) ระบุข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา และพฤติการณ์ที่ทําให้การลงคะแนนเสียง

เป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการ
กระทํา รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง 
คําร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงของ

กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงให้ย่ืนพร้อมหลักฐานการทักท้วงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าวในขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดและกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงได้บันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงานการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

 
ข้อ ๙  ผู้ร้องต้องยื่นคําร้องด้วยตนเองที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัดที่เหตุแห่งการร้องได้เกิด หรืออ้างว่า หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุ
จําเป็นอาจยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังก็ได้ และให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
จัดส่งคําร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจังหวัดที่เหตุแห่ง
การร้องได้เกิดหรืออ้างว่า หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้ร้องอาจมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจนําคําร้องไปยื่นแทน
ก็ได้โดยจะต้องส่งใบมอบอํานาจพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ต้องมีการยื่นคําร้องแทน และต้องแนบสําเนา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน
ของผู้ร้องและผู้รับมอบอํานาจด้วย 

 
ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น เมื่อผู้ร้องไม่สามารถทําคําร้องเป็นหนังสือได้ ให้

พนักงานจัดให้มีการทําคําร้องให้ และบันทึกเหตุแห่งความจําเป็นที่ไม่สามารถทําคําร้องเป็นหนังสือไว้
ด้วยพร้อมกับลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ร้อง และลายมือชื่อของพนักงาน 

 
ข้อ ๑๑  คําร้องที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้พนักงานออกใบรับคําร้อง

ให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การพิจารณารับหรือไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน 

   
 

ข้อ ๑๒  ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจคําร้องที่ผู้ร้องยื่นไว้ และดําเนินการ
ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนตามข้อ ๘ ให้แจ้งผู้ร้องเพื่อแก้ไขภายในสาม
วันทําการ 

(๒) ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ ให้บันทึกถ้อยคําผู้ร้องให้ปรากฏพฤติการณ์
ตามข้อ ๘ (๔) ตามท่ีเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ ต้องมิใช่เป็นการสอบสวนพยานก่อนสั่งรับเป็นเรื่องคัดค้าน 

หากผู้ร้องไม่ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าผู้ร้องสละสิทธ์ิที่จะแก้ไขคําร้อง
นั้น 

 
ข้อ ๑๓  คําร้องดังต่อไปนี้มิให้รับไว้เป็นเรื่องคัดค้าน 
(๑) คําร้องที่มิได้ย่ืนภายในกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๖ 
(๒) คําร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ 
(๓) คําร้องที่มีประเด็นหรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้วินิจฉัยช้ีขาดแล้ว 

หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หรือที่ศาลได้มีคําพิพากษา หรือมีคําสั่งถึงที่สุดแล้ว 
 
ข้อ ๑๔  เมื่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้รับคําร้องที่มีสาระสําคัญ

ครบถ้วนตามข้อ ๘ แล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสั่งรับหรือไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

คําร้องที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด สั่งรับเป็นเรื่องคัดค้านแล้ว ให้มอบ
เรื่องคัดค้านให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน และให้
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดทราบ 
รวมท้ังรายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดย
เสนอผ่านเลขาธิการ 

คําร้องที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสั่งไม่รับเป็นเรื่องคัดค้านให้เสนอ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณา หากคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสั่งรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เป็นเรื่องคัดค้านให้ส่ง เรื่องคัดค้านนั้นให้ผู้ อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  เพื่อให้
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการโดยพลันและรายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยเสนอผ่านเลขาธิการ 

คําร้องที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสั่งไม่รับเป็นเรื่องคัดค้านให้เสนอ
คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นชอบไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน ให้เลขาธิการส่ง
เรื่องให้ผู้ อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสั่งจําหน่ายเรื่องและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ กรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งให้รับเป็นเรื่องคัดค้าน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดดําเนินการต่อไป 

 
ส่วนที่ ๓ 

การรวม การแยกพิจารณา การถอนเรื่องคัดค้าน 
   

 
ข้อ ๑๕  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัด เลขาธิการ หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัย แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้รวมเรื่องคัดค้าน หรือสํานวน
การสืบสวนสอบสวนในกรณี ดังนี้ 

(๑) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๒) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องหลายรายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กัน 
(๓) เรื่องคัดค้านที่มีผู้ร้องต่างรายกัน แต่ผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๔) เรื่องคัดค้านที่มีมูลกรณีเดียวกันหรือเกี่ยวพันกัน 
 
ข้อ ๑๖  เมื่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด หรือเลขาธิการ เห็นเป็นการ

สมควรหรือได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนว่า การสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้าน
ใดมีความยุ่งยากหรืออาจจะเกิดความล่าช้า อาจสั่งให้แยกเรื่องคัดค้านหรือแยกประเด็นของเรื่อง
คัดค้านนั้นไปทําการสืบสวนสอบสวนต่างหากหรือแยกไปรวมกับประเด็นของเรื่องคัดค้านอื่นก็ได้ 

 
ข้อ ๑๗  ผู้ร้องอาจยื่นหนังสือขอถอนคําร้องที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําจังหวัดหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ก่อนคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยช้ี
ขาด 

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนคําร้องก็ได้ และให้
เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ 

 
หมวด ๓ 

การสืบสวนสอบสวนและการพิจารณา 
   

 
ส่วนที่ ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน 
   

 
ข้อ ๑๘  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

สืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและอนุกรรมการอีกสองคน โดยให้
แต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือมีประสบการณ์
ในด้านการสอบสวน 

(๒) สําเร็จหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๓) เป็นทนายความ 
(๔) เป็นพนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ 

ข้าราชการประจําสถานทูต 
(๕) เป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 
ข้อ ๑๙  ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้านเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง 
(๒) เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 
ในการสืบสวนสอบสวน คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนอาจมอบหมายให้

อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคนใดคนหนึ่งไปทําการสืบสวนสอบสวนก็ได้ 
ให้เลขาธิการ และผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด มีอํานาจในการควบคุม

กํากับดูแล ตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน 
 
ข้อ ๒๐  อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ผู้แต่งต้ังสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อเห็นสมควร 
(๔) คณะกรรมการการเลือกต้ังได้วินิจฉัยช้ีขาดสํานวนการสืบสวนสอบสวนแล้ว 
 
ข้อ ๒๑  การประชุมของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ต้องมีอนุกรรมการ

สืบสวนสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงจะเป็น
องค์ประชุมให้ประธานอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การลงมติของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ 

อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งในรายงาน
การสืบสวนสอบสวนด้วย 

 
ส่วนที่ ๒ 

การสืบสวนสอบสวน 
   

 
ข้อ ๒๒  ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้านที่

ได้สั่งรับเป็นเรื่องคัดค้านโดยเร็ว แล้วสรุปสํานวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
คัดค้านนั้นไว้ดําเนินการ หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อประธานกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี 
เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการสืบสวนสอบสวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 
โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนไม่น้อยกว่าสามวันทําการ 

ในกรณีที่การดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดเสนอความเห็นในส่วนที่มีการคัดค้านให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดพิจารณาและเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีมติประการใด ให้เสนอ
คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาโดยเร็วต่อไป 

 
ข้อ ๒๓  เมื่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้องแล้ว มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่าผู้ถูกร้องกระทําให้การลงคะแนน
เสียงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถูกกล่าวหา แล้วจัดให้มีการ
แจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งเหตุแห่งการร้องแก่บุคคลนั้น 

ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจในการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งเหตุ
แห่งการร้อง โดยให้จัดทําบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาหรือเหตุแห่งการร้องพร้อมกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือเหตุแห่งการร้อง และให้ถ้อยคําหรือมี
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานส่งไปยังผู้ถูกกล่าวหาตามที่อยู่ปรากฏในทะเบียนบ้าน หรือ
หลักฐานของทางราชการหรือโดยวิธีอ่ืน และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิที่จะให้ถ้อยคําหรือมี
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและนําพยานหลักฐานมาแสดงแก้ข้อกล่าวหา หรือเหตุแห่งการร้องด้วย 

 
ข้อ ๒๔  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําและไม่มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ

แสดงหลักฐานภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาสละสิทธ์ิในการให้
ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนบันทึก
เหตุดังกล่าวไว้ในสํานวนการสืบสวนสอบสวนแล้วดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๒๕  ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนําทนายความ หรือบุคคล

ที่ตนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จํานวนหนึ่งคน กรณีที่ไม่สามารถนําบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วม
รับฟังการชี้แจงไม่อาจนํามาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้ และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคําถามแทนผู้ถูกกล่าวหา หากฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางหรือมี
ความประพฤติไม่เหมาะสม ให้ผู้แจ้งข้อกล่าวหาไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและให้
บันทึกเหตุดังกล่าวรวมไว้ในสํานวนการสืบสวนสอบสวน 

 
ข้อ ๒๖  ในการสอบปากคํา ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจัดให้มีการบันทึก

ถ้อยคําโดยให้ผู้ให้ถ้อยคําให้ถ้อยคําด้วยความสมัครใจ และคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนต้องไม่
กระทําการใด ๆ อันเป็นการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาใด ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยคําให้
ถ้อยคําอย่างหนึ่งอย่างใด 

ก่อนการบันทึกถ้อยคําให้แจ้งผู้ให้ถ้อยคําทราบด้วยว่าถ้อยคําที่ให้บันทึกนั้นอาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ หากให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ใด กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษ
ทางอาญาเมื่อบันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วจะอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ ให้
ผู้ให้ถ้อยคําผู้บันทึกถ้อยคํา และคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคํา ให้เขียนด้วยน้ําหมึกหรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ ถ้ามีผิดตกท่ีใด 
ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าถ้อยคําที่ไม่ต้องการใช้ แล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้น
ใหม่ถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่อกํากับไว้ โดยให้อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนและผู้ให้
ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้ 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อหรือไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้บันทึกเหตุ

ดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้น 
ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนบันทึกเสียงหรือภาพเสียง

หรือกระทําการอื่นใดให้บุคคลอื่นได้ทราบข้อเท็จจริงในการสืบสวนสอบสวน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน 

พยานที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ังแต่งต้ังให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ มีหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคํา ให้ได้รับค่าป่วยการตามอัตรา
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่เป็นพยานที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องอ้าง หรือ
นํามาให้ถ้อยคํา 

 
ข้อ ๒๗  การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ภาษาอื่น ให้ใช้ล่าม

แปล 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคํา ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย ให้คณะอนุกรรมการ

สืบสวนสอบสวนจัดหาล่ามให้ 
ในกรณีที่ ผู้ ให้ถ้อยคํา  ไม่สามารถพูดหรือได้ ยินหรือสื่อความหมายได้  ให้

คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจัดหาล่ามภาษามือ หรือจัดให้ถามตอบหรือสื่อความหมายโดยวิธี
อ่ืนที่เห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ใช้ล่าม ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนตามลัทธิศาสนาของล่าม ว่าจะทํา
หน้าที่โดยสุจริต จะไม่เพิ่มเติมตัดทอนหรือบิดเบือนสิ่งที่แปล และให้ล่ามลงลายมือชื่อในบันทึก
ถ้อยคําหรือคําแปลนั้น 

ให้ล่ามมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดไว้ท้าย
ระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๒๘  ในกรณีที่พยานหลักฐานอยู่ต่างท้องที่ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัดแห่งท้องที่ที่เหตุแห่งการร้องคัดค้านเกิดขึ้นหรืออ้างว่า หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น อาจ
ส่งประเด็นไปให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแห่งท้องที่ที่พยานอาศัยอยู่ดําเนินการแทนก็ได้ 
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดที่รับประเด็นจะทําการสืบสวนสอบสวนเอง หรือจะมอบหมาย
ให้พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดคนใดคนหนึ่งทําการแทนก็ได้ เมื่อ
ดําเนินการแล้วให้ผู้ อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรวบรวมถ้อยคําสํานวนพร้อมทั้ง
พยานหลักฐานส่งไปยังผู้ส่งประเด็น 

 
ข้อ ๒๙  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ย่ืนคําช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาแล้วมีสิทธิย่ืนคํา

ช้ีแจงเป็นหนังสือพร้อมพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนใน
เวลาใด ๆ ก่อนเสนอรายงานการสืบสวนสอบสวนตามข้อ ๓๑ ต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด 

 
ข้อ ๓๐  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเห็นว่าการสอบสวน

พยานหลักฐานใดจะทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ 
จะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้โดยให้บันทึกเหตุนั้นไว้ 

 
ข้อ ๓๑  เมื่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว ให้

ทํารายงานการสืบสวนสอบสวนตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด โดยสรุปข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นประกอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนเสนอต่อผู้อํานวยการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัด 

เมื่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนตาม
วรรคหนึ่งแล้วให้มีความเห็นพร้อมเหตุผลท้ายรายงานการสืบสวนสอบสวน แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนจาก
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ให้พิจารณาและจัดทําความเห็นโดยระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลประกอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
โดยเสนอผ่านเลขาธิการโดยเร็ว 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัด อาจส่ังให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวน
เพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้ การดําเนินการต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาตามข้อ ๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อเลขาธิการได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนตามวรรคสามแล้ว เลขาธิการอาจสั่ง
การให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดทําการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อกล่าวหาก็
ได้แล้วให้เลขาธิการเสนอสํานวนการสืบสวนสอบสวนพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง
พิจารณาโดยเร็ว เว้นแต่มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ ๔๑ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน ให้เลขาธิการเสนอสํานวนการ
สืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาวินิจฉัยได้โดยตรง 

 
ข้อ ๓๒  เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานไปร่วมทําการสืบสวนสอบสวนหรือให้

ไปกํากับดูแลการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน และให้พนักงานดังกล่าวมี
อํานาจสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนก็ได้ 

 
ข้อ ๓๓  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัดส่งสํานวนการสืบสวนสอบสวนให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อดําเนินการก็ได้ 
 

หมวด ๔ 
การพิจารณาคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

   
 

ข้อ ๓๔  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด มีเขตอํานาจพิจารณาคําร้องและ
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้เกิดหรืออ้างว่าหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตจังหวัดนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดต้องมีกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม
คนจึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเลือกกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดคนหนึ่งทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุม 

การลงมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดทุกคนที่เข้ามาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งไว้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๓๕  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจแต่ง ต้ังคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 

ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการ
เมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การสืบสวน
สอบสวน การบัญชี การตรวจสอบภายใน หรือด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

คณะอนุกรรมการวินิจฉัย ให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคนและอาจมี
หลายคณะก็ได้ 

ให้เลขาธิการแต่งต้ังพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามความเหมาะสม 
 
ข้อ ๓๖  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับ

แต่งต้ังและอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 
ข้อ ๓๗  อนุกรรมการวินิจฉัยพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) คณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อเห็นสมควร 
กรณีที่อนุกรรมการวินิจฉัยว่างลงและมีการแต่งต้ังอนุกรรมการวินิจฉัยแทนตําแหน่ง

ที่ว่างให้อนุกรรมการวินิจฉัยที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน 

 
ข้อ ๓๘  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคําร้องและปัญหา

หรือข้อโต้แย้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 

 
ข้อ ๓๙  การประชุมของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ต้องมีอนุกรรมการวินิจฉัยมา

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการวินิจฉัยเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธาน
อนุกรรมการวินิจฉัยเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการวินิจฉัยที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการวินิจฉัยคนหนึ่ง
ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 
ข้อ ๔๐  การลงมติของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการ

วินิจฉัยทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ 
อนุกรรมการวินิจฉัยคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
อนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งไว้ด้วย 

 
ส่วนที่ ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
   

 
ข้อ ๔๑  ในกรณีที่มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยตามข้อ ๓๕ ให้เลขาธิการ

เสนอสํานวนการสืบสวนสอบสวนพร้อมความเห็นต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัย เพื่อพิจารณาก่อนที่จะ
เสนอให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณา เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

 
ข้อ ๔๒  เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนตามข้อ ๔๑ 

คณะอนุกรรมการวินิจฉัย อาจทําการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกร้องก็ได้
การดําเนินการดังกล่าวคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอาจให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป็น
ผู้ดําเนินการแทน และบุคคลดังกล่าวอาจมอบหมายให้พนักงานดําเนินการแทนก็ได้ 

 
ข้อ ๔๓  เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยพิจารณาเสร็จแล้ว ให้จัดทําความเห็นตาม

แบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดแล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาโดยเร็ว 
ความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยจะต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ 

ในกรณีที่อนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งไว้ และต้องลงลายมือชื่อของ
อนุกรรมการวินิจฉัยที่พิจารณาทุกคน 

 
หมวด ๕ 

การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

   
 

ข้อ ๔๔  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับความเห็นของคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย เลขาธิการคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดหรือมีความเห็นโดยเร็ว 

 
ข้อ ๔๕  ให้เลขาธิการส่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้แก่ผู้ร้อง ผู้ถูก

ร้อง หรือผู้เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดทราบโดยไม่ชักช้า 
 

หมวด ๖ 
เหตุยกเว้นในการใช้ระเบียบ 

   
 

ข้อ ๔๖  ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เป็นการเร่งรัดการปฏิบัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง หากปฏิบัติเกินกําหนดเวลา แต่มิได้มีการกระทําที่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายไม่เป็นเหตุให้การสืบสวนสอบสวนหรือการปฏิบัติที่ได้ดําเนินการตามระเบียบนี้เสียไป 

 
หมวด ๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ค่าตอบแทน 
   

 
ข้อ ๔๗  ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัย เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบ้ีย

ประชุมตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยให้นําระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางานมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
ข้อ ๔๘  ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ และให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 
หมวด ๘ 

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการคัดค้าน 
   

 
ข้อ ๔๙  แบบพิมพ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด
ไว้ท้ายระเบียบนี้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๕๐  การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบที่ระบุไว้ในข้อ ๓ คําสั่ง หรือมติ
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบ มติ และหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
อภิชาต  สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. อัตราค่าป่วยการพยาน ล่าม และล่ามภาษามือตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกต้ังว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัย เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. แบบตามข้อ ๘ แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําที่ลงคะแนน
เสียงถอดถอน 

๔. แบบใบรับคําร้องตามข้อ ๑๑ 
๕. แบบตามข้อ ๑๔ รายงานการรับเรื่องคัดค้านให้ทําการสืบสวนสอบสวน  
๖. แบบตามข้อ ๒๓ บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งเหตุแห่งการร้อง 
๗. แบบตามข้อ ๒๖ บันทึกถ้อยคําของผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง/พยาน 
๘. แบบตามข้อ ๓๑ รายงานการสืบสวนสอบสวน 
๙. แบบตามข้อ ๓๑ วรรคสาม ความเห็นคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
๑๐. ตามแบบข้อ ๔๓ ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อ

โต้แย้ง คณะที่ ...... 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

เอกฤทธิ์/ผู้ตรวจ 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

วิชพงษ์/ตรวจ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 


