
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  (ฉบับที ่ ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเตมิระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยผู้ตรวจการเลือกตัง้  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  เรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบ 
มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๖๔/๒๕๖๑  (๒๘)  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และในการประชุมครั้งที่  ๖๗/๒๕๖๑  (๓๑)  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ 

การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๑ กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตาย  ลาออก  หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  หรือ 

มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจากบัญชีรายชื่อ
ตามข้อ  ๑๗  แทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐ 

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ายังมีผู้ตรวจการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเพียงพอแก่  
การปฏิบัติหน้าที่  หรือกรณีไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในจังหวัดใดเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างให้ครบตามจ านวนตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้ง 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  จากจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดเดียวกันแทนให้ครบตามจ านวนก็ได้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอผลการจับสลากตามข้อ   ๒๗  และ 
ข้อ  ๒๘  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

กรณีไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ   ๒๕  (๑)  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ   ๒๕  (๒)  แทนผู้ตรวจ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๑)  ก็ได้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว   
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนั้นยื่นใบสมัครไว้และ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง   เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ 
มีอ านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

(๒) ตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   หรือ 
การกระท าใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๓) เข้าไปในที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  เพ่ือสังเกตการณ์หรือเมื่อมีเหตุอื่นใด  
ที่อาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   โดยการเข้าไปดังกล่าวให้แสดง 
บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาค าสั่งหรือบัตรอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดออกให้ต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การแจ้งเตือนการปฏิบัติงานตาม  (๑)  ให้แจ้งเตือน  ตามแบบ  ผตล.จว.  ๑  โดยให้ผู้ถูก 
แจ้งเตือนลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือนด้วย  กรณีผู้ถูกแจ้งเตือนไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบ 
การแจ้งเตือนให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ยินยอมลงลายมือชื่อไว้ในท้ายแบบ  ผตล.จว.  ๑  ด้วย” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๒ กรณีเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการแก้ไข   
ให้ถูกต้องตามขอ้  ๓๑  (๑)  หรือพบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและพรรคการเมอืง
หรือการกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ  
เที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามข้อ  ๓๑  (๒)  หรือพบเห็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระท าความผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   หรือเป็นไป 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ
การเลือกตั้งทราบทันทีเพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแจ้งให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบด้วย  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาเหตุ    
หากเห็นว่าเป็นกรณีตามข้อ  ๓๑  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้รายงานตามแบบ  ผตล.จว.  ๒  หรือแบบ  ผตล.จว.  ๒/๑  
แล้วแต่กรณี  หรืออาจก าหนดให้รายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดก็ได้” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๙ ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสรรหาและแต่งตั้ง
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน  เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัด  โดยให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่ละคนมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้หนึ่งคน  มีระยะเวลา 
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  และพ้นจากต าแหน่งพร้อมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพ้ืนที่จังหวัดและสามารถใช้ภาษาท้องถิ่น  
ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งควรมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   และ 
พรรคการเมืองให้มีจ านวนเพียงพอที่จะแต่งตั้งโดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อไว้เพ่ือเสนอให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิจารณาคัดเลือก   

เมื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงานแล้ว  ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานต่อไป” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ ๔๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงานนอกจากพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ประจ าจังหวัด 
(๓) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้สอบสวนหรือ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  หรือ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มีพฤติการณ์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   หรือตามที่
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้องขอ” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๔  และบัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้  รวมทั้งบัญชีท้ายระเบียบนี้แทน 

“ข้อ ๔๔ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน  และค่าเบี้ยเลี้ยงในลักษณะเหมาจ่าย  ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้  และมีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปปฏิบัติงานในอัตราเทียบเท่าพนักงานประเภทบริหาร  ระดับต้น  และประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  ตามล าดับ  

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๒)  มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกและกลับถึงภูมิล าเนาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจได้  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในอัตราเทียบเท่าพนักงานประเภทบริหาร  ระดับต้น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  อาจให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายก็ได้” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง  หรือหลายคณะ 
ตามความเหมาะสม  หรืออาจมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่   และ
รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนด าเนินการประเมิน 

ให้ส านักผู้ตรวจการเป็นส่วนงานรับผิดชอบการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง 
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผู้ใด    

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกแบบ  ผตล.จว.  ๑  แบบ  ผตล.จว.  ๒  และแบบ  ผตล.จว.  ๓  ท้ายระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้แบบ  ผตล.จว.  ๑  แบบ  
ผตล.จว.  ๒  แบบ  ผตล.จว.  ๒/๑  และแบบ  ผตล.จว.  ๓  ท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑




















