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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตัง้
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีความเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “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) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตัง้
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๒ บุ ค คลที่ ป ระสงค์ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ต รวจการเลื อกตั้ง
ให้ ยื่ น ใบสมัค รเข้ารั บการคัด เลื อก ตามแบบ ผตล. ๒ ต่ อ ผู้ อ านวยการส านัก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กาหนด”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๓ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การรั บ สมั ค ร หากมี ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
ผู้ตรวจการเลือกตั้งน้อยกว่าสิบหกคน ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกสามวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการรับสมัคร กรณีดาเนินการ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครแล้วยังมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ครบสิบหกคน ให้ถือว่ามีผู้สมัคร
เท่าที่มีอยู”่
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ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตัง้
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๔ ให้ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้ สมัครแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่เสร็จสิ้นการรับสมัคร ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว อาจขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตัง้
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ ๑๔ ให้ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดจัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ทุกราย โดยเรียงลาดับตามความเหมาะสม ตามแบบ ผตล. ๓ จัดส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพร้อมทั้งใบสมัครและผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์
ของผู้สมัครแต่ละราย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๗ เมื่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ รั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามข้ อ ๑๖
ครบทุ ก จั ง หวั ด แล้ ว ให้ เ สนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามแบบ ผตล. ๓ ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละแปดคน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่ อทาหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองและ
จัดลาดับความเหมาะสมของผู้สมัครเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ประกอบการพิจารณา
คัดเลือก”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘ การประชุมลงคะแนนคัดเลือกตามข้อ ๑๗ ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยกรรมการ
การเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้จังหวัดละไม่เกินแปดคน และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงมา
จนครบแปดคนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ถ้ า มี ผู้ ไ ด้ รั บ คะแนนเท่ า กั น ในล าดั บ ใดอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ มี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเกิ น แปดคน
ให้ดาเนินการลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันอีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมการการเลือกตั้ง
คนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจานวนที่ยังขาดอยู่
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เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามวรรคสองแล้ ว ยั ง มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น อี ก อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ มี ผู้ ไ ด้ รั บ
การคั ด เลื อกเกิ น จ านวน ให้ ป ระธานกรรมการการเลือ กตั้ง ดาเนินการจั ด ให้ มีการจั บสลากสาหรับ
ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน โดยให้ จัดทาสลากรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้จับสลากรายชื่อเพื่อให้ครบจานวนแปดคน”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายจังหวัด
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และจัดส่งประกาศรายชือ่
ดังกล่าวของแต่ละจังหวัดให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปิดประกาศด้วย
กรณีประชาชนมีข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม หรือ
พฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและมีที่ อยู่ชัดเจนแจ้งผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อดังกล่าว
แล้วให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและ
แจ้งผลการตรวจสอบให้สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่อง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย
ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ที่ ยั ง ไม่ พ้ น จากต าแหน่ ง ตามข้ อ ๑๑ (๑) และ (๒)
ให้ยื่นหลักฐานแสดงการลาออกจากตาแหน่งดังกล่าวต่อผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ
หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กนั้ น
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยให้จัดทาเป็นบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้
บัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคาสั่งแต่งตั้ง กรณีบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งครบอายุแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อใหม่ให้ใช้บัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งเดิมไปพลางก่อน
กรณีไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลาเนาในจังหวั ดใดให้ครบจานวนตามข้อ ๑๗ คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ง จะไม่แ ต่ง ตั้งผู้ มีภู มิ ลาเนาในจั งหวัด นั้ นเลยหรือ จะแต่งตั้ง น้อยกว่าที่ กาหนดไว้ก็ได้ห รือ
อาจพิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดเดียวกันหรือ
แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควร ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๑๐ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๑๑
และมีภูมิลาเนาในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดเดียวกันแทนให้ครบจานวนก็ได้”
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติม โดยระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ว่า ด้ว ยผู้ต รวจการเลือกตั้ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๑ กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ หรือ
มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๑๑ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง คั ด ชื่ อ ผู้ นั้ น ออกจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรซึ่งมีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และ
มี ภู มิ ล าเนาในจั ง หวั ด นั้ น หรื อ มี ภู มิ ล าเนาในจั ง หวั ด อื่ น ในกลุ่ ม จั ง หวั ด เดี ย วกั น แทน โดยให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
การแต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อเท่ากับอายุของบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่
กรณี ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง เห็นว่า ยั งมีผู้ ต รวจการเลื อกตั้งในบัญ ชีรายชื่อ เพี ยงพอแก่
การปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนก็ได้”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติม โดยระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ว่า ด้ว ยผู้ต รวจการเลือกตั้ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๙ ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอผลการจับสลากตามข้อ ๒๗ และ
ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด
กรณี ไ ม่ อ าจแต่ ง ตั้ง ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ งประจ าจั ง หวั ด ตามข้อ ๒๕ (๑) ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุใด
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดตามข้อ ๒๕ (๒) แทนผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดตามข้อ ๒๕ (๑) ก็ได้
เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด แล้ ว
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งแจ้ ง คาสั่ ง แต่ งตั้ ง ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ง ประจ าจั ง หวั ด ไปยั ง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนั้นยื่นใบสมัครไว้
และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่
กรณี ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ไม่ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจพิจารณาคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ได้”
ข้ อ ๑๗ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๓๐ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ย
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๓๐ ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเพิ่ ม เติ ม หรื อ การเลื อ กตั้ ง
แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง หรื อ มี ก ารออกเสี ย งประชามติ หรื อ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่โดยมีจานวน
น้อยกว่าที่กาหนดตามข้อ ๒๔ ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
ในการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้นาวิธีการแต่งตั้งตามข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘
และข้อ ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดตามข้อ ๓๑ ให้จัดทา
รายงานการปฏิบัติงานประจาวัน ตามแบบ ผตล.จว. ๓ ส่งให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดทุกสิ้นเดือนเพื่อรวบรวมส่งให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสาหรับ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด”
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๔ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดประชุม
ร่วมกันเพื่อปรึกษา หารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง โดยให้จัดทา
เป็นรายงานการประชุมส่งให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดภายใน
สามวันนับแต่เสร็จสิ้นการประชุม เพื่อส่งให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสาหรับใช้ประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด”
ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๖ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(๑) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
มีระยะเวลาการปฏิบัตหิ น้าที่ตงั้ แต่วนั ที่มคี าสั่งแต่งตัง้ ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใช้บังคับ แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด หรือวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
หรือการออกเสียงประชามติ หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีระยะเวลา
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในจังหวัด ที่มีความจาเป็นจะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดเนื่องจากการเลือกตั้ง
ยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสั่งให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ได้อีกไม่เกินหกสิบวัน”
ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๓๖ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ หรือมีเ หตุ
อั น ควรสงสั ย ว่ า ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ผู้ ใ ดขาดความสุ จ ริ ต ขาดความเที่ ย งธรรม
มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม หรื อ ขาดประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติห น้าที่ ละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาการขัดต่อระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด หากกรรมการการเลือกตั้ง
พบเหตุ หรือการกระทาตาม (๓) กรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป ในกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ การพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทาไปในหน้าที่ก่อนที่ผู้นั้น
จะพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย
กรณี ผู้ พ้ น จากต าแหน่ ง เป็ น ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ตามข้ อ ๒๕ (๑)
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ในจังหวัดนั้น
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดแทน โดยให้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ โดยอนุโลม หรือกรณีไม่มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ หรือผู้พ้นจากตาแหน่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ตามข้อ ๒๕ (๒) ให้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อในจังหวัดอื่นโดยให้ดาเนินการตามข้อ ๒๘
โดยอนุโลม หรือในกรณีมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดเหลืออยู่ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจไม่แต่งตั้งแทนก็ได้และให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”
ข้อ ๒๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๙ ในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดตามข้อ ๓๘ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดแต่ละคนมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้หนึ่งคน
โดยให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจาจังหวัด เสนอ กรณีผู้ต รวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด ไม่เสนอรายชื่อ ให้เป็ นหน้ าที่
ของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่จะดาเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด
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ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔๑
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่จังหวัด โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง”
ข้อ ๒๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของข้ อ ๔๐ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้ง แต่ไม่เกินสี่สิบห้าปี”
ข้อ ๒๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงานพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง
(๔) เมื่อผู้อานวยการสานั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด ได้สอบสวนหรื อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔๐ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔๑ หรือ
มีพฤติการณ์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด หรือตามที่
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดร้องขอ”
ข้อ ๒๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ
ตามความเหมาะสม หรืออาจมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร
เพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด เมื่ อ สิ้ น สุ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนดาเนินการประเมิน
ให้สานักผู้ตรวจการเป็นส่วนงานรับผิดชอบการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดผู้ใด
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
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ในวันก่อนที่ระเบียบนี้
มีผลใช้บังคับ ยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ต รวจการเลือกตั้งต่อไป จนครบระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง หรื อ จนกว่ า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง คั ด ชื่ อ ออกจาก
บัญชีรายชื่อตามข้อ ๒๑
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

แบบ ผตล. ๑

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .......................
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
-----------------------------------ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กาหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ยอ านาจตามข้ อ ๙ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยผู้ ตรวจการเลื อกตั้ ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตาแหน่ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ .....................................................................................................
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒.๒ สถานที่รับสมัครสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .......................
๓. การขอรั บ ใบสมั ค ร ผู้ ส นใจสามารถขอรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด ................................................ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ WWW.ect.go.th
๔. การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กาหนดด้วยตนเองต่อผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัคร (แบบ ผตล. ๒)
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๕ X ๗.๕ ซม. จานวน ๒ รูป
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ติดยาเสพติดให้โทษ และมีสุขภาพแข็งแรง
๔.๖ ส าเนาหลักฐานที่ แสดงวุฒิ การศึกษาสู งสุ ด เช่น ส าเนาปริญญาบั ตร หรือส าเนา
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

-๒(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันสมัคร
(๔) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๕) มีความเป็นกลางทางการเมือง
(๖) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๗) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(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) อยู่ ระหว่างถู กระงับ การใช้ สิ ท ธิส มั ครรับเลื อกตั้งเป็ น การชั่ วคราวหรือ
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑๑) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๒) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัคร เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๓) เคยถู ก สั่ ง ให้ พ้ น จากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่น ดินเพราะร่ารวยผิ ดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ ลงโทษให้ จาคุกเพราะกระทาความผิ ด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๕) เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ งที่ สุ ด ว่ ากระท าความผิ ด ต่ อ ต าแหน่ งหน้ า ที่
ราชการ หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน

-๓(๑๖) เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระท าการอั น เป็ น การทุ จ ริ ต ใน
การเลือกตัง้
(๑๗) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๘) เป็ นสมาชิกวุฒิ สภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิ สภาและสมาชิกภาพสิ้ นสุดลง
ยังไม่เกินสองปี
(๑๙) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๒๐) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒๑) เคยพ้ น จากต าแหน่ งเพราะเหตุ ต ามมาตรา ๑๔๔ หรื อ มาตรา ๒๓๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
(๒๒) มีบุ พการี คู่ส มรส หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรั บเลื อกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒๓) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด แต่ได้ลาออก
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
หมายเหตุ : เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้ได้รับ
การคัดเลือกที่ยังไม่พ้น จากตาแหน่ งตามข้อ ๕.๒ (๑) (๒) ของประกาศฯ ต้องยื่นหลักฐานแสดงการลาออก
ต่อผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้ สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจาจั งหวัด
..................................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................................
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ................... เดือน …….……………………. พ.ศ. ......

(
)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ...............................

แบบ ผตล. ๒

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

ปิดรูปถ่ำย
ขนำด
๕ x ๗.๕ ซม.

ใบสมัครเลขที่ ................... จังหวัด ............................................... (สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)
(๑) ข้ำพเจ้ำ ...................................................................... อำยุ ................. ปี สัญชำติ ...........................
เลขประจำตัวประชำชน .......................................................................................................................
(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ ...............................................
(๓) ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขที่ ...................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน .......................................... หมู่ที่ .............. ตำบล/แขวง ............................................................
อำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
(๔) สถำนที่ติดต่อ บ้ำนเลขที่ .................................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน .......................................... หมู่ที่ .............. ตำบล/แขวง ............................................................
อำเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด .....................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ ..................................................................
(๕) วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ................................................................................................................................
สำขำ .....................................................................................................................................................
(๖) อำชีพปัจจุบัน .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................. (กรณีข้ำรำชกำรบำนำญ ระบุตำแหน่งครั้งสุดท้ำย)
(๗) สถำนที่ทำงำน .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................................................................................
(๘) ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่สำคัญ (โดยสังเขป)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

แบบ ผตล. ๒
(ใบต่อ)
(๙) ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง กำรสืบสวนหำข่ำวหรือที่สำคัญอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง (โดยสังเขป)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
กำรทำงำน (ถ้ำมี) จำนวน ........... แผ่น มำพร้อมนี้
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ (ยกเว้นข้อ ๑๑
(๑) (๒)) ของระเบีย บคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งว่ำด้วยผู้ ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยจะยื่นหลักฐำนแสดงกำรลำออกจำกตำแหน่งดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรคัดเลือ กจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
พร้อมทั้งได้แนบประวัติกำรทำงำน (ถ้ำมี) จำนวน ........... แผ่น มำพร้อมนี้
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดเผย หรือสำเนำใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำน
ประกอบกำรสมั ค ร ตลอดจนข้อ มูล เอกสำรและหลั ก ฐำนใดๆ ที่ข้ ำพเจ้ำได้ให้ ไว้ ต่อ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและ
บุคคลอื่น ใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำ อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล
ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดก็ตำม สำมำรถดำเนินกำรเปิดเผยและสำเนำ
ข้ อ มู ล ข่ ำวสำรดั งกล่ ำวทั้ งหมด ให้ แ ก่ ค ณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ งและส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง
เพื่อ ประโยชน์ ในกำรคัดเลื อ กผู้ ตรวจกำรเลื อกตั้ งได้ ทั้ งนี้ โดยให้ ถือว่ำเป็น กำรให้ ควำมยิ นยอมทั้งกรณี ทั่ว ไป
และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
ยื่น ณ วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ......

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

แบบ ผตล. ๒
(ใบท้ำย)
บันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
เขียนที่ .................................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............
ข้ำพเจ้ำ .......................................................................................................ขอให้ถ้อยคำด้วยควำมสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ตำแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้
ถาม ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำใช้ประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง
ตอบ ข้ำพเจ้ำได้นำหลักฐำนที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้องไว้แล้วจำนวน ............... แผ่น ประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในครั้งนี้
ถาม ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้นหรือไม่
ตอบ ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนว่ำเป็นจริงทุกประกำร
ถาม ท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่
ตอบ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
 เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกประกำร
 เป็ นผู้ มีคุณสมบั ติตำมข้อ ๑๐ และไม่มีลั กษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๑ (ยกเว้นข้อ ๑๑ (๑) (๒))
ของระเบี ยบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะยื่น
หลักฐำนแสดงกำรลำออกจำกตำแหน่งดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ถาม ท่ำนมีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดอื่นนอกจำกจังหวัดที่ท่ำนมีภูมิลำเนำหรือไม่
ตอบ ข้ำพเจ้ำมีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดอื่นนอกจำกจังหวัดที่ข้ำพเจ้ำมีภูมิลำเนำ
ข้อควำมข้ำงบนนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศำลได้ด้วย จึงลงลำยมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐำน
..................................................
(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยคำ

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

แบบ ผตล. ๒/๑

แบบสรุปประวัติผสู้ มัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ปิดรูปถ่าย
ขนาด
๕ x ๗.๕ ซม.
ชื่อ .......................................................... สกุล ........................................................ อายุ ..............
วุฒิการศึกษาสูงสุด .........................................................................................................................
คุณสมบัติ

ครบ

ไม่ครบ

ลักษณะต้องห้าม

ไม่มี

มี ตามข้อ ๑๑ (๑) (๒)

มี ตามข้อ .......................

ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวนหาข่าว หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบ ผตล. ๓

บัญชีรายชื่อผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
จังหวัด..................................
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

อาชีพ/ตาแหน่ง/
สถานที่ทางาน

รูปถ่าย

ตรวจถูกต้อง
(..........................................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ........................

ประวัติการทางาน
ประสบการณ์โดยสังเขป

