
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  (ฉบับที ่ ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเตมิระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยผู้ตรวจการเลือกตัง้  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อให้มีความเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “คณะกรรมการคัดเลือก”  ในข้อ  ๓  ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๑  คณะกรรมการคัดเลือก  ของหมวด  ๑  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในขอ้  ๑๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลอืกตัง้  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๒  บุคคลที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง   

ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ตามแบบ  ผตล.  ๒  ต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๓  เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร  หากมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผู้ตรวจการเลือกตั้งน้อยกว่าสิบหกคน  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกสามวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการรับสมัคร  กรณีด าเนินการ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครแล้วยังมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ครบสิบหกคน  ให้ถือว่ามีผู้สมัคร  
เท่าที่มีอยู”่ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในขอ้  ๑๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลอืกตัง้  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๔  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่เสร็จสิ้นการรับสมัคร  ในการตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  อาจขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในขอ้  ๑๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลอืกตัง้  
พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๖  ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ  ๑๔  ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ทุกราย  โดยเรียงล าดับตามความเหมาะสม  ตามแบบ  ผตล.  ๓  จัดส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งพร้อมทั้งใบสมัครและผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและพฤติการณ์
ของผู้สมัครแต่ละราย” 

ข้อ ๑๑  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๗  เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีรายชื่อตามข้อ  ๑๖   
ครบทุกจังหวัดแล้ว  ให้เสนอบัญชีรายชื่อ  ตามแบบ  ผตล.  ๓  ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละแปดคน 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองและ
จัดล าดับความเหมาะสมของผู้สมัครเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ประกอบการพิจารณา
คัดเลือก”   

ข้อ  ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ  ๑๘  การประชุมลงคะแนนคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ  โดยกรรมการ
การเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้จังหวัดละไม่เกินแปดคน  และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงมา
จนครบแปดคนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ถ้ามีผู้ ได้รับคะแนนเท่ากันในล าดับใดอันเป็นเหตุ ให้มีผู้ ได้รับการคัดเลือกเกินแปดคน   
ให้ด าเนินการลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้กรรมการการเลือกตั้ง  
คนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ยังมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีกอันเป็นเหตุให้มีผู้ ได้รับ 
การคัดเลือกเกินจ านวน  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการจับสลากส าหรับ  
ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน  โดยให้จัดท าสลากรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นผู้จับสลากรายชื่อเพ่ือให้ครบจ านวนแปดคน” 

ข้อ  ๑๓  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๙  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายจังหวัด  
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนทราบเปน็เวลาไม่น้อยกว่าสิบหา้วัน  และจัดส่งประกาศรายชือ่
ดังกล่าวของแต่ละจังหวัดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศด้วย 

กรณีประชาชนมีข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติ  หรือลักษณะต้องห้าม  หรือ
พฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและมีที่ อยู่ชัดเจนแจ้งผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อดังกล่าว  
แล้วให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและ  
แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่อง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

ผู้ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งที่ยังไม่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๑๑  (๑)  และ  (๒)   
ให้ยื่นหลักฐานแสดงการลาออกจากต าแหน่งดงักล่าวต่อผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจ าจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ” 

ข้อ  ๑๔  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๐  เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ  ๑๙  แล้ว  ไม่ปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบตัิ 
หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ งแต่งตั้งผู้ ได้รับการคัดเลือกนั้น  
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  โดยให้จัดท าเป็นบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้ 

บัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มีค าสั่งแต่งตั้ง  กรณีบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งครบอายุแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อใหม่ให้ใช้บัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งเดิมไปพลางก่อน   

กรณีไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในจังหวัดใดให้ครบจ านวนตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ก็ได้หรือ  
อาจพิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดเดียวกันหรือ  
แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร  ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑   
และมีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดเดียวกันแทนให้ครบจ านวนก็ได้” 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๑  กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตาย  ลาออก  หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  หรือ 
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรซึ่งมีคุณสมบัติ  ไม่มีลักษณะต้องห้าม  และ  
มีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้นหรือมีภูมิล าเนาในจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดเดียวกันแทน  โดยให้ผู้ได้รับ  
การแต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อเท่ากับอายุของบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่   

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ายังมีผู้ตรวจการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเพียงพอแก่  
การปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนก็ได้”   

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๙  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอผลการจับสลากตามข้อ  ๒๗  และ 
ข้อ  ๒๘  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

กรณีไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๑)  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๒)  แทนผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๑)  ก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว   
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนั้นยื่นใบสมัครไว้  
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ 

กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดไม่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจพิจารณาคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ได้” 

ข้อ  ๑๗  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๐  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเพ่ิมเติมหรือการเลือกตั้ง 
แทนต าแหน่งที่ว่าง  หรือมีการออกเสียงประชามติ  หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  
ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่โดยมีจ านวน  
น้อยกว่าที่ก าหนดตามข้อ  ๒๔  ก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 

ในการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้น าวิธีการแต่งตั้งตามข้อ  ๒๕  ข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๗  ข้อ  ๒๘  
และข้อ  ๒๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ  ๓๑  ให้จัดท า
รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน  ตามแบบ  ผตล.จว.  ๓  ส่งให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกสิ้นเดือนเพ่ือรวบรวมส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส าหรับ  
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” 

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๔  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวดัประชมุ
ร่วมกันเพ่ือปรึกษา  หารือ  และแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง  โดยให้จัดท า
เป็นรายงานการประชุมส่งให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายใน 
สามวันนับแต่เสร็จสิ้นการประชุม  เพ่ือส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส าหรับใช้ประกอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” 

ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๖  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้   
(๑) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   

มีระยะเวลาการปฏิบัตหินา้ที่ตัง้แตว่นัที่มคี าสั่งแตง่ตัง้  ซึ่งต้องไมช่้ากวา่สิบวันนับแตว่ันที่พระราชกฤษฎกีา
ให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใช้บังคับ  แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา  
ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด  หรือวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

(๒) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมเติมหรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  
หรือการออกเสียงประชามติ  หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  มีระยะเวลา 
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในจังหวัดที่มีความจ าเป็นจะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเนื่องจากการเลือกตั้ง  
ยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  
ได้อีกไม่เกินหกสิบวัน” 

ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๓๖  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวดัพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง  
ที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้  หรือมีเหต ุ
อันควรสงสัยว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผู้ ใดขาดความสุจริต  ขาดความเที่ยงธรรม   
มีความประพฤติเสื่อมเสีย  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือขาดประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติหน้าที่  ละทิ้งหน้าที่  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท าการขัดต่อระเบียบ  ประกาศ   
หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หากกรรมการการเลือกตั้ง
พบเหตุ  หรือการกระท าตาม  (๓)  กรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป  ในกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  
ทั้งนี้  การพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท าไปในหน้าที่ก่อนที่ผู้นั้น 
จะพ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย 

กรณีผู้ พ้นจากต าแหน่ ง เป็นผู้ ตรวจการ เลื อกตั้ งประจ าจั งหวัดตามข้อ   ๒๕  (๑)   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ในจังหวัดนั้น   
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแทน  โดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๗  โดยอนุโลม  หรือกรณีไม่ม ี
ผู้ตรวจการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเหลืออยู่  หรือผู้พ้นจากต าแหน่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ตามข้อ  ๒๕  (๒)  ให้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อในจังหวัดอื่นโดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๘   
โดยอนุโลม  หรือในกรณีมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเหลืออยู่ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งอาจไม่แต่งตั้งแทนก็ได้และให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป” 

ข้อ  ๒๒  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๙  ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดตามข้อ  ๓๘  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่ละคนมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้หนึ่งคน  
โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดเสนอ  กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดไม่เสนอรายชื่อ  ให้เป็ นหน้าที่ 
ของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่จะด าเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพ้ืนที่จังหวัด  โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง” 

ข้อ ๒๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๔๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้ง  แต่ไม่เกินสี่สิบห้าปี” 
ข้อ ๒๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔๒  ผู้ช่วยปฏิบัติงานพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 
(๔) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้สอบสวนหรือ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า  ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  หรือ 
มีพฤติการณ์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือตามที่
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้องขอ”   

ข้อ ๒๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔๘  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  หรือหลายคณะ
ตามความเหมาะสม  หรืออาจมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่   
และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ก่อนด าเนินการประเมิน 

ให้ส านักผู้ตรวจการเป็นส่วนงานรับผิดชอบการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง 
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผู้ใด  

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  อาจพิจารณาคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 
ข้อ ๒๖ ให้ยกเลิกแบบ  ผตล.  ๑  แบบ  ผตล.  ๒  แบบ  ผตล.  ๒/๑  แบบ  ผตล.  ๓  และ

แบบ  ผตล.  ๔  ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ
ให้ใช้แบบ  ผตล.  ๑  แบบ  ผตล.  ๒  แบบ  ผตล.  ๒/๑  และแบบ  ผตล.  ๓  ท้ายระเบียบนี้แทน 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ในวันก่อนที่ระเบียบนี้  
มีผลใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งต่อไป  จนครบระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่  
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งแต่งตั้ง  หรือจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งคัดชื่อออกจาก 
บัญชีรายชื่อตามข้อ  ๒๑ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



                     แบบ ผตล. ๑ 
          
 
 

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

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

 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐                      

 อาศัยอ านาจตามข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ ง                  
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 ผู้ สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ส านั กงานคณ ะกรรมการ                  
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  
 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  
 
 



-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 หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
 (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง 
 (๔) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๖) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (๗) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๘) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
 (๙) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๑๐) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือ    
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑๑) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๑๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัคร เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     
 (๑๓) เคยถูกสั่ งให้ พ้นจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ 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 านัก กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน 
 

 



-๓-  
 

 
 (๑๖) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริต ใน        
การเลือกตัง้ 

 (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 

 หมายเหตุ : เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้ได้รับ
การคัดเลือกที่ยังไม่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๕.๒ (๑) (๒) ของประกาศฯ ต้องยื่นหลักฐานแสดงการลาออก    
ต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

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

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

 

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



                        แบบ ผตล. ๒ 
 
 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
--------------------------------- 

 
ใบสมัครเลขที่ ................... จังหวัด ...............................................  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)  

(๑) ข้ำพเจ้ำ ...................................................................... อำยุ ................. ปี  สัญชำติ ........................... 
 เลขประจ ำตัวประชำชน ....................................................................................................................... 
(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ ............................................... 
(๓) ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขที ่...................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน .......................................... หมู่ที ่.............. ต ำบล/แขวง ............................................................ 
 อ ำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................... 
(๔) สถำนที่ติดต่อ บ้ำนเลขท่ี .................................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน .......................................... หมู่ที ่.............. ต ำบล/แขวง ............................................................ 
 อ ำเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ..................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์.................................................................. 
(๕) วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ........................................................................................ ........................................ 
 สำขำ ..................................................................................................................................................... 
(๖) อำชีพปัจจุบัน ....................................................................................................................................... 

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

.............................................................................. (กรณีข้ำรำชกำรบ ำนำญ ระบุต ำแหน่งครั้งสุดท้ำย) 
(๗) สถำนที่ท ำงำน .......................................................................................................... ............................. 
 ............................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท ์.................................................................................................................. .............................. 

 (๘) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ส ำคัญ (โดยสังเขป) 
 ........................................................................................... .................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................... .................................................................... 
 ........................................................................................... .................................................................... 
 .............................................................................. ................................................................................. 
 ........................................................................................... .................................................................... 
 
           

 
ปิดรูปถ่ำย 

ขนำด 
๕ x ๗.๕ ซม. 



                           แบบ ผตล. ๒ 
                               (ใบต่อ) 

 
(๙) ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเลือกตั้ง กำรสืบสวนหำข่ำวหรือที่ส ำคัญอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง (โดยสังเขป) 
 .................................................................. ...........................................................................................

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

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
กำรท ำงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน ........... แผ่น มำพร้อมนี้ 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ (ยกเว้นข้อ ๑๑ 
(๑) (๒)) ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
โดยจะยื่นหลักฐำนแสดงกำรลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งได้แนบประวัติกำรท ำงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน ........... แผ่น มำพร้อมนี้  

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดเผย หรือส ำเนำใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำน
ประกอบกำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร      
กำรเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำ อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล      
ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอ่ืนใดก็ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำ
ข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง        
เพ่ือประโยชน์ในกำรคัดเลือกผู้ตรวจกำรเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยิ นยอมทั้งกรณีทั่วไป      
และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

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

                      ลงชื่อ ............................................... ผู้สมัคร 
  (............................................) 

 
 

 
 
 

 



                                                                                                           แบบ ผตล. ๒ 
                              (ใบท้ำย)               

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
 

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

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

ข้ำพเจ้ำ ..................................................................................... ..................ขอให้ถ้อยค ำด้วยควำมสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ต ำแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้ 

ถาม  ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำใช้ประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง  
ตอบ  ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนที่ได้ยื่นต่อ .....................................................................  และได้ลงลำยมือชื่อ

รับรองควำมถูกต้องไว้แล้วจ ำนวน ............... แผ่น ประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในครั้งนี้ 
ถาม  ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้นหรือไม ่
ตอบ  ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนว่ำเป็นจริงทุกประกำร 
ถาม  ท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม ่
ตอบ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
          เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกประกำร 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ (ยกเว้นข้อ ๑๑ (๑) (๒))   

ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยจะยื่น
หลักฐำนแสดงกำรลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

ถาม  ท่ำนมีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดอ่ืนนอกจำกจังหวัดที่ท่ำนมีภูมิล ำเนำหรือไม่ 
ตอบ  ข้ำพเจ้ำมีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดอ่ืนนอกจำกจังหวัดที่ข้ำพเจ้ำมีภูมิล ำเนำ 

ข้อควำมข้ำงบนนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศำลได้ด้วย จึงลงลำยมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐำน 

 
  .................................................. 
(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยค ำ 

 
 

   ................................................ 
(.....................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่ำน 

 



                
          แบบ ผตล. ๒/๑ 

แบบสรุปประวตัิผูส้มัครเขา้รับการคดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
 

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

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

      คุณสมบัติ                       ครบ                      ไม่ครบ 

      ลักษณะต้องห้าม               ไม่มี            มี ตามข้อ ๑๑ (๑) (๒)           มี ตามข้อ ....................... 

      ประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวนหาข่าว หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 
ปิดรูปถ่าย 

ขนาด 
๕ x ๗.๕ ซม. 

 



 แบบ ผตล. ๓ 

บัญชรีายชื่อผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้าม  

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

ล าดับ ชื่อ - สกุล อายุ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ที่อยู่ 

ตามทะเบียนบ้าน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ/ต าแหน่ง/ 
สถานที่ท างาน 

ประวัติการท างาน 
ประสบการณโ์ดยสังเขป 

 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 

 
 
 
 
 
 

      

 

ตรวจถูกต้อง 

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

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................ 


