
                    แบบ ผตล. ๑ 

          

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

------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐                      
 อาศัยอ านาจตามข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง                  
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 ............................................................................................................................................... 
(๖) 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. 

 

  

  


