เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหการดําเนินการประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนไปดวยความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ
สืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
และมาตรา ๑๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๔๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่ง ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใ ช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหเ พิ่ม บทนิย ามคํา วา “วัน เลือกตั้ง” ระหวางบทนิยามคําวา “เลือกตั้ง” และ
“กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ในขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
“วัน เลือกตั้ง” หมายความวา วัน ที่กําหนดใหเปนวัน เลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือวันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี และใหหมายความรวมถึง วัน เลือกตั้งใหมตามคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดวย
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๔ ในการปฏิบั ติ หน า ที่ข องเลขาธิ การตามระเบีย บนี้ เลขาธิ ก ารอาจมอบหมายให
รองเลขาธิการดานกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย หรือผูอํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวนและ
วินิจฉัย เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนก็ได”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ และวรรคหาของขอ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติม โดย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การยื่นคํารองเรียนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นไดกอนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง สําหรับคํารองเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งและกรรมการนับคะแนน ใหยื่นไดจนถึงเวลาการ
นับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้น
คํารองเรียนที่ยื่นภายหลังระยะเวลาตามวรรคสี่ใหดําเนินการตามขอ ๓๗ วรรคสอง ตอไป”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๐ คํารองเรียนใหยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผานผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดที่เหตุแหงการรองเรียนเกิดขึ้น
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาวาคํารองเรียนดังกลาวเขาลักษณะตามขอ ๑๐
และขอ ๑๙ หรือไม หากเห็นวาไมถูกตองตามระเบียบใหดําเนินการตามขอ ๓๓ โดยพลัน
ในการพิจารณาตรวจสอบคํารองเรียน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจมอบหมาย
ใหหัวหนางานสืบสวนสอบสวน หรือจะแตงตั้งพนักงานเปน คณะทํางานเพื่อดําเนิน การแทนก็ได
แลวรีบพิจารณามีความเห็นเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด วาควรรับหรือไมควรรับเปน
เรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จโดยเร็วถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีคําสั่งใหรับเปน เรื่อง
รองเรียน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงเรื่องใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนดําเนินการ
ตามระเบียบโดยพลัน หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีคําสั่งไมรับเปนเรื่องรองเรียนก็ให
เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตอไป
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ในกรณีมีการยื่นคํารองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหเลขาธิการพิจารณาวา
ควรรับหรือไมควรรับเปน เรื่องรองเรียน โดยใหตรวจสอบวาคํารองเรียนนั้นเขาลักษณะตามขอ ๑๐
และข อ ๑๙ หรื อ ไม หากเห็ น ว า ไม ถู ก ต อ งตามระเบี ย บให ดํ า เนิ น การตามข อ ๓๓ โดยพลั น
โดยมอบหมายใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือจะแตงตั้งพนักงานเปน คณะทํางานเพื่อดําเนิน การ
พิจ ารณาตรวจสอบคํ า รอ งเรี ยนแทนก็ไ ด แล วจึ ง พิจ ารณาดํ าเนิ น การตามหมวด ๓ การสื บสวน
สอบสวน และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องรองเรียนและปญหาหรือขอโตแยง
ตอไป หรือเลขาธิการจะสงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาตามวรรคสอง
ก็ได
คํ า ร อ งเรี ย นที่ ยื่ น ต อ กรรมการการเลื อ กตั้ ง หรื อ กรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
ใหสงคํารองเรียนนั้นไปยังเลขาธิการ หรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เหตุแหงการรองเรียน
เกิดขึ้นโดยพลัน
ในกรณีที่ผูรองเรียนไดยื่นคํารองเรียนตอเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ใหเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งสงคํารองเรียนนั้นไปยังเลขาธิการ หรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เหตุ
แหงการรองเรียนเกิดขึ้นโดยพลัน เพื่อดําเนินการตามวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๑ ในกรณีที่มีการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถาจะทํา คํารองเรียนตามระเบียบนี้ ผูกระทํา ความผิดอาจ
หลบหนี หรือ ทํา ให พยานหลั กฐานอาจสูญ หาย หรือ ถูก ทํา ลายไปไม วา ทั้ง หมดหรือ แต บางส ว น
ผูรองเรียนอาจแจงเหตุดังกลาวดวยวาจาตอกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เลขาธิการ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง และพนักงานซึ่งอยู
ใกลกับ สถานที่ที่พบการกระทําก็ได ในการนี้ใ หบุคคลซึ่งไดรับแจงเหตุดําเนินการรับคํารองเรียนไว
โดยใหสอบสวนมูลกรณีของคํารองเรียนในเบื้องตน และใหผูรองเรียนรีบจัดทําคํารองเรียนใหถูกตอง
ตามระเบี ย บนี้ แล ว ส ง คํ า ร อ งเรี ย นให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เหตุแ หงการรองเรียนเกิดขึ้นเพื่อดําเนิน การตามขอ ๒๐
โดยพลัน”
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ขอ ๙ ให ยกเลิ ก ความในข อ ๒๒ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง วา ดว ยการ
สืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เมื่อผูรองเรียนไมสามารถทําคํารองเรียนเปน หนังสือได
ใหผูรับคํารองเรียนจัดทําคํารองเรียนให และบันทึกเหตุแหงความจําเปนที่ไมสามารถทําคํารองเรียนเปน
หนังสือไวดวย พรอมกับลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพนิ้วมือของผูรองเรียน ลายมือชื่อผูรับคํารองเรียน
วัน เดื อน ป ที่รั บคํ ารอ งเรี ยน แล วใหผูรั บคํา รองเรีย นส งคํา รองเรีย นนั้น ไปยังเลขาธิการ หรื อ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่เหตุแหงการรองเรียนเกิดขึ้นเพื่อดําเนินการตามขอ ๒๐
โดยพลัน”
ขอ ๑๐ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๒๖ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลือ กตั้ งว า ด วยการ
สืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีคําสั่งใหรับเปนเรื่องรองเรียนไวแลว
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบ”
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในขอ ๓๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๐ ใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือหัวหนางานสืบสวนสอบสวนประจําสํานักงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด หรื อ ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เสนอต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือเลขาธิการ หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพื่อสั่งใหรวม
การสืบสวนสอบสวน หรือรวมการพิจารณาวินิจ ฉัยแลวแตกรณี หากเรื่ องรองเรียนนั้น มีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) เรื่องรองเรียนที่มีผูรองเรียนหลายรายยื่นรองเรียนผูถูกรองเรียนรายเดียวกัน หรือมีมูล
กรณีเดียวกันหรือเกี่ยวพันกัน
(๒) เรื่องรองเรียนที่มีผูรองเรียนและผูถกู รองเรียนเปนรายเดียวกัน แมมูลกรณีตางกัน
(๓) เรื่องรองเรียนที่รองเรียนผูถูกรองเรียนหลายรายซึ่งเปนกลุมเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกันและมีมูลกรณีเดียวกันหรือเกี่ยวพันกัน
เรื่องรองเรียนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เลขาธิการ หรือคณะอนุกรรมการ
วินิจฉั ยสั่งใหรวมดําเนิ น การสืบสวนสอบสวนใหดํ าเนิน การสื บสวนสอบสวนต อไปโดยให ถือว า
ผูรองเรียนทั้งหมดเปนผูรองเรียนรวมของเรื่องรองเรียนที่มีคําสั่งใหรวมเรื่องนั้น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘

หากเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองเรียนตามวรรคหนึ่งแลว
เห็นวา มีความยุงยากในการสืบสวนสอบสวน ใหเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เลขาธิการ หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยสั่ง แยกเรื่อง หรือแยกประเด็นดําเนินการก็ได”
ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาด วยการสื บสวนสอบสวนและการวิ นิจ ฉัย ชี้ข าด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแกไขเพิ่ ม เติม โดยระเบีย บ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว า ด ว ยการสื บ สวนสอบสวนและการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีมี เหตุ อัน สมควรหรือจํ าเป น เมื่ อเลขาธิ การได รับรายงานจากเจา หนา ที่สืบ สวน
สอบสวน ใหแจงใหผูรองเรียนหรือผูรับมอบอํานาจดําเนินการแกไขคํารองเรียนใหถูกตองหรือเพิ่มเติม
ให ชั ด เจน หรื อ จะเชิ ญ ผู ร อ งเรี ย นมาพบเพื่ อ ชี้ แ จงสอบถามข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ขอเอกสารหรื อ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในเวลาที่กําหนดก็ได แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง”
ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาด วยการสื บสวนสอบสวนและการวิ นิจ ฉัย ชี้ข าด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแกไขเพิ่ ม เติม โดยระเบีย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
“เรื่องรองเรียนที่ยื่นไวตามขอ ๑๘ วรรคหา ใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนดําเนิน การตาม
หมวด ๓ การสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องรองเรียน
และปญหาหรือขอโตแยง หรือขอ ๒๐ แลวแตกรณีตอไป”
ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๕๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาด วยการสื บสวนสอบสวนและการวิ นิจ ฉัย ชี้ข าด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแกไขเพิ่ ม เติม โดยระเบีย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

