
 หน้า   ๓๔ 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อไว้ 
“ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง

เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร   
“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงานคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครด้วย   
“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 

ประจํากรุงเทพมหานครด้วย 
“เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง”  หมายถึง  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อํานวยการการเลือก   
ตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  หรือเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ  
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง  ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
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“กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึง  กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึง  สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาและที่ออกเสียงประชามติด้วย 
“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึง  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี 

“คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด  
และกรุงเทพมหานคร   

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้กําหนดไว้หรือมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาด  ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นหรือผ่อนผัน 
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการคัดเลือก 

 
 

ข้อ ๕ ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ให้มีคณะกรรมการ
คัดเลือกในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อัยการจังหวัดเลือกกันเองหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทนที่มีชั้นยศ เป็นกรรมการ 
 ตั้งแต่พันตํารวจเอกขึ้นไป 
(๔) ประธานสภาทนายความจังหวัดในกรณีจังหวัดที่มีประธาน เป็นกรรมการ   
 สภาทนายความจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้เลือกกันเองหน่ึงคน 
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(๕) ผู้มีอํานาจทําการแทนขององค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก เป็นกรรมการ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือ 
 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลือกกันเองหน่ึงคน 
(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลของจังหวัดนั้น เป็นกรรมการ 
 เลือกกันเองหน่ึงคน 
(๗) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 
 ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด  เลือกกันเองหน่ึงคน  
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เป็นกรรมการ 
  และเลขานุการ 
(๙) พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ที่ได้รับมอบหมายจํานวนสองคน 
ข้อ ๖ ในกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้แทนที่มีชั้นยศ เป็นกรรมการ 
 ตั้งแต่พลตํารวจตรีขึ้นไป  
(๔) นายกสภาทนายความหรือผู้แทน เป็นกรรมการ   
(๕) ผู้มีอํานาจทําการแทนขององค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก เป็นกรรมการ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือ 
 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลือกกันเองหน่ึงคน   
(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบล เป็นกรรมการ 
 ของกรุงเทพมหานครเลือกกันเองหน่ึงคน  
(๗) ผู้แทนหอการค้าไทย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
 หรือผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  เลือกกันเองหน่ึงคน  
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ 
 ประจํากรุงเทพมหานคร และเลขานุการ 
(๙) พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ประจํากรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายจํานวนสองคน 
ข้อ ๗ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ประสานงาน

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานตามข้อ  ๕  และตามขอ้  ๖   
กรณีไม่มีกรรมการในตําแหน่งใด  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
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ส่วนที่  ๒ 
การคัดเลือกและการแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ ๘ เพื่ อประโยชน์ ในการควบคุม   กํากับ   ดูแลการเลือกตั้ ง  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งดําเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในแต่ละจังหวัด  จังหวัดละแปดคน  เพื่อแต่งตั้ง 
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

ข้อ ๙ ก่อนครบอายุบัญชีตามข้อ  ๒๐  ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  หรือเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นสมควร  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตามแบบ  ผตล.  ๑  โดยให้ประกาศก่อนเร่ิมการรับสมัคร  
ไม่น้อยกวา่สิบวัน  และให้มีระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

ข้อ ๑๐ ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี  นับถึงวันสมัคร 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  นับถึงวันสมัคร 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๕) มีความเป็นกลางทางการเมือง 
(๖) มีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๗) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๑๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง 
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๗) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๘) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๙) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(๑๐) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง 

(๑๑) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
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(๑๒) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัคร  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(๑๓) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๕) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน 
เป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๖) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๗) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๘) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๙) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๒๐) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
(๒๑) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   

ของรัฐธรรมนูญ 
(๒๒) มีบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๒๓) เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  แต่ได้ลาออกหรือคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งได้มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
ข้อ ๑๒ บุคคลที่มีสิทธิสมัครและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง   

ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑  และควรมีความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  ณ  จังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตนสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกได้ตลอดเวลา 

บุคคลตามวรรคหน่ึงจะต้องย่ืนใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
ตามแบบ  ผตล.  ๒  ต่อผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในระยะเวลา  
และสถานที่ที่กําหนด   
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ข้อ ๑๓ เม่ือเสร็จสิ้นการรับสมัครให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดตรวจสอบเอกสารการสมัคร  และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ  ตามแบบ  ผตล.  ๓  โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกภายในห้าวันนับแต่วันปิดรับสมัคร 

กรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ครบจํานวนสิบหกคน  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร
ออกไปอีกสามวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการรับสมัคร   

เม่ือดําเนินการตามวรรคสองแล้วยังมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ครบจํานวนสิบหกคน   
ให้ถือว่ามีผู้สมัครเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๑๔ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกได้รับบัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตามแบบ  ผตล.  ๓  แล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  
ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายในสิบวัน  ในการตรวจสอบคุณสมบัติ  
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  อาจขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบ 
การพิจารณาด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๕ ภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ  ๑๔  ให้คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจํานวนสิบหกคน  โดยวิธีลงคะแนนลับ  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ  ๑๓  
วรรคสาม 

ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมนั้นไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชุมแทน   

ในการลงคะแนน  ให้กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้ไม่เกินจํานวนสิบหกคนและให้ผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนครบสิบหกคนได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ถ้ามีผู้ได้ รับคะแนนเท่ากันในลําดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้ รับเลือกเกินจํานวนสิบหกคน   
ให้ดําเนินการลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันนั้นอีกคร้ังหนึ่ง  โดยให้กรรมการคนหน่ึง 
มีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจํานวนที่ยังขาดอยู่   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ยังมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอีกอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจํานวน  
ให้ประธานกรรมการดําเนินการจัดให้มีการจับสลากสําหรับผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน  โดยให้จัดทําสลากรายชื่อ  
ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและให้ประธานกรรมการจับสลากรายชื่อเพื่อให้ครบจํานวนสิบหกคน   

ข้อ ๑๖ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลําดับตามตัวอักษร  ตามแบบ  ผตล.  ๔  พร้อมทั้งใบสมัครของผู้สมัครตามข้อ  ๑๒  
ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในห้าวันนับแต่วันพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จ 
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ข้อ ๑๗ เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจาก
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามข้อ  ๑๖  ครบทุกจังหวัดแล้ว   
ให้ เสนอบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตามแบบ   ผตล .  ๔   ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละแปดคน 

ข้อ ๑๘ การประชุมลงคะแนนคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนมีสิทธิ
ลงคะแนนได้ไม่เกินจํานวนแปดคน  และให้นําวิธีการลงคะแนนคัดเลือกตามความในข้อ  ๑๕  มาบังคับใช้
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายจังหวัด 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และจัดส่งประกาศ
รายชื่อดังกล่าวของแต่ละจังหวัดให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปิดประกาศด้วย 

กรณี ประชาชนมีข้อ มูลห รือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ คุณสมบัติห รือลักษณะต้องห้ าม   
หรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและมีที่อยู่ชัดเจนแจ้งผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อดังกล่าว  
แล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว   
และแจ้งผลการตรวจสอบให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่รับเร่ือง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

ข้อ ๒๐ เม่ือพ้นระยะเวลาตามข้อ  ๑๙  แล้ว  ไม่ปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ
ห รือมีลักษณะต้องห้าม   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งมี คําสั่ งแต่งตั้ งผู้ ได้ รับการคัดเลือกนั้น 
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  โดยให้จัดทําเป็นบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้ 

บัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมีคําสั่งแต่งตั้ง   

กรณีไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดใดให้ครบตามจํานวนตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ก็ได้  หรือจะแต่งตั้ง   
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  จากจังหวัดอื่นแทนให้ครบจํานวนก็ได้ 

ข้อ ๒๑ กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตาย  ลาออก  หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
และพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจากบัญชีรายช่ือตามข้อ  ๑๗   
แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐   

กรณีไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดใดเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนตําแหน่ง   
ที่ว่างให้ครบตามจํานวนตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งผู้ที่ผ่าน 
การคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  จากจังหวัดอื่นแทนให้ครบตามจํานวนก็ได้ 
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ข้อ ๒๒ เม่ือได้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
มารายงานตัวเพื่อเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงเก่ียวกับบทบาท  อํานาจ  หน้าที่ที่เก่ียวข้อง  จากสํานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
ตามวันและสถานที่ที่กําหนด  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจมารายงานตัวได้  ให้ชี้แจงเหตุจําเป็นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้ งไม่มารายงานตัวตามวรรคหนึ่ งโดยไม่มีเหตุจําเป็นอันสมควร  
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจพิจารณาคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งตามข้อ  ๒๐  ได้ 

หมวด  ๒ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจับสลากและการแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ ๒๓ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป
แต่ละคร้ัง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายช่ือตามข้อ  ๒๐   
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ข้อ ๒๔ ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกินห้าเขตเลือกตั้ง  ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดห้าคน 
(๒) จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งหกถึงแปดเขตเลือกตั้ง  ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดหกคน 
(๓) จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งเก้าถึงสิบเอ็ดเขตเลือกตั้ง  ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเจ็ดคน   
(๔) จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งตั้งแต่สิบสองเขตเลือกตั้งขึ้นไป  ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดแปดคน   
ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้กรรมการการเลือกตั้ง

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจับสลากรายช่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ  
ตามข้อ  ๒๐  โดยให้มีจํานวนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดตามข้อ  ๒๔  ซึ่งแบ่งได้  
ดังนี้ 

(๑) ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้งจํานวนสองคน 
(๒) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มิได้มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้งให้ครบตามจํานวน   

ที่กําหนดสําหรับจังหวัดนั้น   
ข้อ ๒๖ ในการจับสลากเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้เลขาธิการคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเตรียมการจับสลากโดยจัดให้มีสลาก  



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ซึ่งปรากฏชื่อ  นามสกุล  จังหวัด  จากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งใส่ในภาชนะแยกเป็นรายจังหวัด  
แล้วจัดภาชนะเป็นกลุ่มจังหวัด  ตามบัญชีแนบท้าย 

ข้อ ๒๗ ในการจับสลากเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีภูมิลําเนาในจังหวัด 
ที่จะแต่งตั้งตามข้อ  ๒๕  (๑)  ให้จับสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อจังหวัด   
ที่จะแต่งตั้งในแต่ละกลุ่มจังหวัด  จังหวัดละสองรายชื่อจนครบทุกจังหวัด 

ข้อ ๒๘ ในการจับสลากเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มิได้มีภูมิลําเนาในจังหวัด
ที่จะแต่งตั้งตามข้อ  ๒๕  (๒)  ให้นําสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งที่เหลือจากการจับสลากตามข้อ  ๒๗  
ของแต่ละจังหวัดเทใส่ในภาชนะรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัด  และให้ดําเนินการจับสลากรายชื่อเรียงลําดับ
ตามตัวอักษรของชื่อจังหวัดที่จะแต่งตั้งจากภาชนะรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัดจนได้รายช่ือครบตามจํานวน
ที่กําหนดสําหรับจังหวัดนั้น  กรณีจับสลากได้รายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดเดียวกับ
จังหวัดที่ ดํ าเนินการจับสลากอยู่   ให้นํ ารายชื่อนั้ น ไปพักไว้นอกภาชนะรวมเป็นการชั่ วคราว   
เม่ือดําเนินการจับสลากได้รายชื่อครบตามจํานวนที่กําหนดสําหรับจังหวัดนั้นแล้ว  ให้นํารายชื่อที่พักไว้ 
ใส่กลับในภาชนะรวมเพื่อดําเนินการจับสลากในจังหวัดถัดไปจนได้รายชื่อครบทุกจังหวัด 

ข้อ ๒๙ เม่ือได้รายช่ือผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแจ้งคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นย่ืนใบสมัครไว้และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่   

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม  หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือมี 
การออกเสียงประชามติ  หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาที่ เห็นสมควรก็ได้  แต่ในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่และการปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๓๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหน้าที่และอํานาจในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และมีอํานาจ
แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มีการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
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(๒) ตรวจสอบการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือ 
การกระทําใดที่จะเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๓) เข้าไปในที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

และตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในการเข้าไปในท่ีเลือกตั้งตาม  (๓)  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงาน  

ตามข้อ  ๓๙  เข้าไปช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ 
การแจ้งเตือนการปฏิบัติงานตาม  (๑)  ให้แจ้งเตือน  ตามแบบ  ผตล.จว.  ๑  โดยให้ผู้ถูกแจ้งเตือน  

ลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือนด้วย  กรณีผู้ถูกแจ้งเตือนไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือน   
ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ยินยอมลงลายมือชื่อไว้ในท้ายแบบ  ผตล.จว.  ๑  ด้วย   

ข้อ ๓๒ เม่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดพบการกระทําที่ เป็นความผิดกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําหรืองดเว้นการกระทําใดอันอาจเป็นเหตุให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือกรณีเจ้าหน้าที่ 
ที่ดําเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อ  ๓๑  (๑)  (๒)  หรือพบเห็น
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ
การเลือกตั้งทราบทันทีเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งให้ผู้อํานวยการ  
การเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบด้วย  และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาเหตุ   
หากเห็นว่าเป็นกรณีตามข้อ  ๓๑  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้รายงานตามแบบ  ผตล.จว.  ๒  หรืออาจกําหนดให้รายงาน 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามข้อ  ๓๑  ให้จัดทํารายงาน  
การปฏิบัติงานประจําวัน  ตามแบบ  ผตล.จว.  ๓  ส่งให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจําจังหวัดทุกสิ้นเดือนเพื่อรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๓๔ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษา  หารือ  และแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง   
โดยให้จัดทําเป็นรายงานการประชุม  และจัดส่งให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดภายในสามวัน  นับแต่เสร็จสิ้นการประชุมเพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
การรับรายงาน 

 
 

ข้อ ๓๕ ให้สํานักผู้ตรวจการเป็นส่วนงานรับผิดชอบในการกํากับดูแลการรับรายงานจาก
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ส่วนที่  ๔ 
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตําแหน่ง 

 
 

ข้อ ๓๖ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่มีคําสั่ง
แต่งตั้ง  ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใช้บังคับ  
แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับจนถึงวันประกาศ 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด  
หรือวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

ในจังหวัดที่มีความจําเป็นจะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนื่องจากการเลือกตั้ง 
ยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง 
ได้อีกไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๓๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๓๖  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้  หรือมีเหตุ  

อันควรสงสัยว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ งประจําจังหวัดผู้ ใดขาดความสุจริต   ขาดความเที่ ยงธรรม   
มีความประพฤติเสื่อมเสีย  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
ละทิ้งหน้าที่  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  หรือกระทําการขัดต่อระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หากกรรมการการเลือกตั้ง
พบเห็นการกระทําที่เป็นความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้งซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้อง  กรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป 

เม่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย   

กรณีผู้พ้นจากตําแหน่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๑)  ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งดําเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ในจังหวัดนั้น  เป็นผู้ตรวจ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดแทน  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๗  โดยอนุโลม  หรือกรณีไม่มีผู้ตรวจ 
การเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเหลืออยู่  หรือผู้พ้นจากตําแหน่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ตามข้อ  ๒๕  (๒)  ให้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อในจังหวัดอื่นโดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๘  
โดยอนุโลม  หรือในกรณีมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเหลืออยู่ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจไม่แต่งตั้งแทนก็ได้และให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ส่วนที่  ๕ 
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 
 

ข้อ ๓๘ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ทั้งนี้  การสนับสนุนและการอํานวย
ความสะดวกดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดให้ มีการประชุม
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เพื่อชี้แจงข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๓๙ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสรรหาและแต่งตั้ง
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน  เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด  โดยให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่ละคนมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้หนึ่งคน   
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง  และพ้นจากตําแหน่งเช่นเดียวกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด 

ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่จังหวัดและสามารถใช้ภาษาท้องถิ่น 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  รวมท้ังควรมีความรู้เบ้ืองต้นในเร่ืองกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและ 
พรรคการเมืองให้มีจํานวนเพียงพอที่จะแต่งตั้งโดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อไว้เพื่อเสนอให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดพิจารณาคัดเลือก   

เม่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงานแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานต่อไป 

ข้อ ๔๐ ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  นับถึงวันที่  

ได้รับการแต่งตั้ง 
(๔) มีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๕) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี   
(๖) มีความเป็นกลางทางการเมือง 
(๗) มีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ข้อ ๔๑ ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา   
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง 
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๐) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๑) มีบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ ๔๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออก 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๓) เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้สอบสวนหรือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  หรือมี
พฤติการณ์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือตามที่
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดร้องขอ 

ข้อ ๔๓ ให้ผู้ตรวจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งในการกํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ส่วนที่  ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่น 

 
 

ข้อ ๔๔ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่นใดตามอัตราที่กําหนด
ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
ไปรับตําแหน่งคร้ังแรกและกลับถึงที่พักเม่ือเสร็จภารกิจ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในอัตราเทียบเท่าพนักงานประเภทบริหาร  ระดับต้น   
และประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ตามลําดับ 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  อาจให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายก็ได้ 

ข้อ ๔๕ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีถูกฟ้องร้องหรือถูกดําเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๔๖ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณี  
ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๔๗ ให้ผู้เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสิทธิ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีต้องเดินทางไปให้ถ้อยคํา 
หรือชี้แจงข้อมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งต่อศาล  พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน  ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที่  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๔๘ เม่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง  หรือหลายคณะตามความเหมาะสม  หรืออาจมอบหมาย



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และรายงานผลประเมินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ก่อนดําเนินการประเมิน 

ให้สํานักผู้ตรวจการเป็นส่วนงานรับผิดชอบการประเมินผลตามวรรคหน่ึง 
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดผู้ใด 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ศุภชัย  สมเจริญ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



-๑- 
 

แบบแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 แบบ ผตล. ๑  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง 
 แบบ ผตล. ๒ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง 
 แบบ ผตล. ๒/๑ แบบสรุปประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง 
 แบบ ผตล. ๓ บัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง 
 แบบ ผตล. ๔ บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัด 
 แบบ ผตล.จว. ๑ แบบแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน 
 แบบ ผตล.จว. ๒ แบบรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
 แบบ ผตล.จว. ๓ แบบรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 
 

…………………………………………………………………….. 
 
 



บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าตอบแทน 
ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

บัญชีหมายเลข ๑ อัตราค่าตอบแทน 

ล าดับ ต าแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน             

รายเดือน 
หมายเหตุ 

๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๕๐,๐๐๐ บาท กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๑ เดือน            

หรือ ๓๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน

เป็ น ร ายวั น  เ ฉพาะ ใน เดื อน                

ที่ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน 
๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

บัญชีหมายเลข ๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ล าดับ ต าแหน่ง อัตราที่เบิกได้ หมายเหตุ 

๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                  - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔๐๐ บาท/วัน 

- ค่าท่ีพัก ๑,๕๐๐ บาท/วัน 

- ค่าพาหนะ ๑,๐๐๐ บาท/วัน 

- ค ่า เบี ้ย เลี ้ย ง  ค ่าที ่พ ัก  และ  

ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามจ านวน

วันที่ปฏิบัติงาน 

 ๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๕๐ บาท/วัน 

- ค่าท่ีพัก ๗๐๐ บาท/วัน 

บัญชีหมายเลข ๓ อัตราค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า 
                     จังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

ล าดับ จังหวัด 
อัตราค่าตอบแทน             

รายเดือน 
หมายเหตุ 

๑ สงขลา ๓,๗๕๐ บาท 
กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๑ เดือน            

หรือ ๓๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน

เป็ น ร ายวั น  เ ฉพาะ ใน เดื อน             

ที่ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน 
๒ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ๕,๐๐๐ บาท 

 
 

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



บัญชีกลุ่มจังหวัดแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๒๖) 

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

กลุ่มที่ ประกอบด้วย 

๑ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี  
จังหวัดสระบุรี 

๒ 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท  
จังหวัดอุทัยธานี 

๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด 
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว 

๔ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
จังหวัดนราธิวาส  

๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต 

๖ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกา  

๗ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกา สินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย์ 

๘ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ 
จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร 

๙ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ ่องสอน 
จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน  

๑๐ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  

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

 



                     แบบ ผตล. ๑ 

          

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ....................... 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐                      
 อาศัยอ านาจตามข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง                  
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   ต าแหน่ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ..................................................................................................... 
 ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
 ๒.๒  สถานที่รับสมัครส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ....................... 
 ๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการ                  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ................................................ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ WWW.ect.go.th 
 ๔.   การยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่ก าหนดด้วยตนเองต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
 ๔.๑  ใบสมัคร (แบบ ผตล. ๒) 
 ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๕ X ๗.๕ ซม. จ านวน ๒ รูป 
และขนาด ๒.๕ X ๓ ซม. จ านวน ๒ รูป 
 ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
ติดยาเสพติดให้โทษ และมีสุขภาพแข็งแรง 
 ๔.๖ ส าเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด เช่น ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนา               
หลักฐานอ่ืนใดที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
 ๕.๑ ต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี นับถึงวันสมัคร 



-๒- 

 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
นับถึงวันสมัคร 

 (๔) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๕) มีความเป็นกลางทางการเมือง 
 (๖) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 (๗) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

 (๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ 
 รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
 (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง 
 (๔) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๖) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (๗) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๘) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
 (๙) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๑๐) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือ    
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑๑) ต้องค าพิพากษาให้จ าคกุและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๑๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัคร เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     
 (๑๓) เคยถูกสั่ งให้ พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ       
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (๑๔) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด   
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 (๑๕) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านักกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน 



-๓- 

 (๑๖) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริต ใน        
การเลือกตั้ง 

 (๑๗) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๑๘) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง   
ยังไม่เกินสองปี 
 (๑๙) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (๒๐) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (๒๑) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕   
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 
 (๒๒) มีบุพการี คู่สมรส หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๒๓) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แต่ได้ลาออก
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
................................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ .............................................................. 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ................... เดือน …….……………………. พ.ศ. ...... 
 

(                                                ) 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ............................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    แบบ ผตล. ๒ 

 

 

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

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

ใบสมัครเลขที่ ................... จังหวัด ...............................................  (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก)  

(๑) ข้าพเจ้า .................................................................. อายุ ................. ปี  สัญชาติ ......................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................. 

(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน .................................................. พ.ศ ............................................. 
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที ่...................... ตรอก/ซอย ....................................................... 
 ถนน .......................................... หมู่ที ่............ ต าบล/แขวง ...................................................... 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ............................................................... 
(๔) สถานที่ติดต่อ บ้านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย ........................................................ 
 ถนน .......................................... หมู่ที ่............ ต าบล/แขวง ...................................................... 
 อ าเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ............................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ................................................... โทรศัพท ์............................................................ 
(๕) วุฒิการศึกษาสูงสุด .......................................................................................................................... 
 สาขา ............................................................................................................................................... 
(๗) อาชีพปัจจุบัน .................................................................................................................................. 

 กรณีข้าราชการบ านาญ (ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้าย).......................................................................... 
 ........................................................................................... .............................................................. 
(๗) สถานที่ท างาน .................................................................................................... ............................. 
 ........................................................................................... .............................................................. 

 โทรศัพท์............................................................................................................. .............................. 
 (๘) ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ (โดยสังเขป) 

 ........................................................................................... .............................................................. 
 ........................................................................................... .............................................................. 
 ........................................................................................... .............................................................. 
 ......................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................... .............................................................. 
 ........................................................................................... .............................................................. 
 

 

ปิดรูปถ่าย 

ขนาด 

๕ x ๗.๕ ซม. 



           แบบ ผตล. ๒ 

                               (ใบต่อ) 

 

(๙) ประสบการณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนหาข่าวหรือที่ส าคัญอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง (โดยสังเขป) 

 ........................................................................................... ...............................................................
 ........................................................................................... ............................................................... 

 .................................................................. ........................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑  พร้อมทั้งได้แนบประวัติการท างาน (ถ้ามี)    
จ านวน ........... แผ่น มาพร้อมนี้  

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ      
การเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล      
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนใดก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนา
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง        
เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไป      
และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ยื่น ณ วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ...... 

 

 

                      ลงชื่อ ............................................... ผู้สมัคร 

  (............................................) 

 

 

 

 

 

 

           



           แบบ ผตล. ๒ 

                              (ใบท้าย)               

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

 

เขียนที ่................................................. 

วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............ 

ข้าพเจ้า .................................................................................................ขอให้ถ้อยค าดว้ยความสตัยจ์รงิ

ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้ 

ถาม  ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ .....................................................................  และได้ลงลายมือ

ชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นหรือไม ่

ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานว่าเป็นจริงทุกประการ 

ถาม  ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม ่

ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกประการ 

ถาม  ท่านมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดที่ท่านมีภูมิล าเนาหรือไม่ 
ตอบ  ข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดที่ข้าพเจ้ามีภูมิล าเนา 

ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย จึงลงลายมือชื่อ

ไว้เป็นหลักฐาน 

 

  .................................................. 

(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยค า 

 

 

.................................................. 

(.....................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน 

 
 



แบบ ผตล. ๒/๑ 

แบบสรุปประวตัิผูส้มัครเขา้รับการคดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

         

      ชื่อ .......................................................... สกุล ........................................................ อายุ .............. 

      วุฒิการศึกษาสูงสุด .........................................................................................................................  

      คุณสมบัติ                       ครบ                      ไม่ครบ 

      ลักษณะต้องห้าม               มี                          ไม่มี 

      ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวนหาข่าว หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ปิดรูปถ่าย 

ขนาด 

๕ x ๗.๕ ซม. 

 

  

  



แบบ ผตล. ๓ 

บัญชรีายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

จังหวัด.................................. 

ล าดับ ชื่อ – สกุล อายุ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ที่อยู่ 
ตามทะเบียนบ้าน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ/ต าแหน่ง/ 
สถานที่ท างาน 

ประวัติการท างาน 
ประสบการณโ์ดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

 

      

 

ตรวจถูกต้อง 

(..........................................................) 

ผอ.สนง.กกต.จว. ........................ 



แบบ ผตล. ๔ 

บัญชรีายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก 
จังหวัด .................................  

(๑๖ คน) 

 

ตรวจถูกต้อง 

(..........................................................) 

ผอ.สนง.กกต.จว. ........................  

ล าดับ ชื่อ – สกุล อายุ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ที่อยู่ 

ตามทะเบียนบ้าน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ/ต าแหน่ง/ 

สถานที่ท างาน 

ประวัติการท างาน 

ประสบการณโ์ดยสังเขป 
หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

       



แบบ ผตล.จว. ๑ 

แบบแจ้งเตือนการปฏบิัติงาน 

เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง             เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
 

 วันนี้ เวลา ............. น. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ................................................. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
............................................................................................................................................................................ .. 
หรือพบเห็น .................................................................. ......................................................................................         
ในการ ............................................................................................................................. ..................................... 
ในพ้ืนที่ เขตเลือกตั้งที่ ......... อ าเภอ / เทศบาล .............................................. ต าบล ........................................
หมู่ที่ ........... สถานที่ ................................................................................................... ........................................ 
พบว่า  
         เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด  

  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
   หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ในเรื่อง ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลงชื่อ ................................................ ผู้แจ้งเตือน  ลงชื่อ ................................................ ผู้ถูกแจ้งเตือน 
       (                                   )                             (                                   ) 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................ 

(ระบุ ชื่อ – สกุล และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการเลือกตั้ง) 

(ระบุประเภทการเลือกตั้ง) 

(ระบุพฤติการณ์ ข้อกฎหมาย และระเบียบ ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือการกระท าที่พบเห็น) 

(ระบุ ชื่อ – สกุล และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 



แบบ ผตล.จว. ๑ 
                                                                                                                     (ใบต่อ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
ลงชื่อ ................................................ ผู้แจ้งเตือน  ลงชื่อ ................................................ ผู้ถูกแจ้งเตือน 
       (                                   )                             (                                   ) 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................                                                               



แบบ ผตล.จว. ๑ 
                                                                                                                    (ใบท้าย) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................  

 การแจ้งเตือนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้างต้น 
  สามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันท ี
  ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันที ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
  ภายในวันที่ ..................................................................................................  

 ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนได้รับทราบ
ข้อแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
ลงชื่อ ................................................ ผู้แจ้งเตือน  ลงชื่อ ................................................ ผู้ถูกแจ้งเตือน 
       (                                   )                             (                                   ) 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................                                                               
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีได้แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  
  ให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  
  ตามแบบรายงาน (ผตล.จว. ๒) 

 



แบบ ผตล.จว. ๒ 

แบบรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ......... 

กราบเรียน / เรียน ................................................... 
 

 ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................................................  
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ............................................................................. ขอรายงานเหตุ ดังนี้ 

  ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง พบว่า มีการปฏิบัติงานไม่เป็น 
 ไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว แต่ไม่มีการ 
 ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดตามส าเนาแบบแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน  
 เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง (แบบ ผตล.จว. ๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้  

 พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
หรือกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และได้แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว แต่ไม่มีการ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดตามส าเนาแบบแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบ ผตล.จว. ๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้   

  พบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าใดที่จะ 
 เป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย  
 กฎหมาย โดยมีรายละเอียดพฤติการณ์ ดังนี้ เมื่อวันที่ ............................................................... 
  เวลา ...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................... 
..................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................... 
.................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ....................................... 



แบบ ผตล.จว. ๒ 

                                                                                                                     (ใบต่อ) 

............................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

............................................................................................................................. ......................... 

........................................................... ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

.......................................................................................................................................... ............ 

...................................................................................................................... ................................ 

............................................................................................................................. ......................... 

........................................................................ .............................................................................. 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

..................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

.................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

............................................................................................................................. ......................... 

........................................................... ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

............................................................................................................................. ......................... 



    แบบ ผตล.จว. ๒ 

                                                                                                                    (ใบท้าย) 

............................................................................................................................. ......................... 

.................................................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

................................................................................ ...................................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

.............................................................................................................................. ........................ 

.......................................................................................................... ............................................ 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

........................................................................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

............................................................................................................................. ......................... 

........................................................... ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

.......................................................................................................................................... ............ 

 จึงกราบเรียน / เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
                                                                  ลงชื่อ ................................................  
                                                                        (                                   ) 
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................      



แบบ ผตล.จว. ๓ 

แบบรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 

วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 ข้าพเจ้า ................................................... ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ..................................... 
และ ................................................... ผูช้่วยปฏิบัติงาน ขอรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน จากการเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง ........................................................................ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ................  
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................................. 
  ๒. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ................  
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............ 
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

  (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ที่ตรวจพบ) 

        (ระบุประเภทการเลือกตั้ง) 

        (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ท่ีตรวจพบ) 



แบบ ผตล.จว. ๓ 

                                                                                                                    (ใบท้าย) 

  ๓. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ................  
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  ๔. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพ้ืนที่ เขตเลือกตั้งที่ ................  
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
  
ลงชื่อ ................................................   ลงชื่อ ................................................ ผู้รายงาน 
       (                                   )                                     (                                   ) 
                ผูช้่วยปฏิบัติงาน                                      ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด...................... 
 
 
หมายเหตุ  ให้รวบรวมส่งให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกสิ้นเดือน 

        (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ท่ีตรวจพบ) 

        (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ท่ีตรวจพบ) 


