
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลอืกตัง้   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  
และการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  โดยบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งให้บรรลุภารกิจ  
และหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ  
การเลือกตั้งทราบได้ตามสมควร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
และการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติ 
“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

กรุงเทพมหานคร 
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
“กลุ่มบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลที่รวมกันเป็นหมู่คณะเพ่ือด าเนินกิจกรรม  หรือองค์กร  

โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน  และมีความเป็นกลางทางการเมือง   
“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชนตามกฎหมายสภาองค์กรชุมชน 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ   
“การช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  กรณีบุคคล  กลุ่มบุคคล   

องค์กรชุมชน  สถาบันการศึกษา  ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
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ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเลือกตั้ง  การปฏิบัติงานบริเวณหน้าที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  
หรือสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้ง  ในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการ เลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“การสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  กรณีบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  
สถาบันการศึกษา  ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  โดยการเฝ้าดูเหตุการณ์  
พฤติกรรมของผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง  การหาเสียงเลือกตั้ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  เพ่ือป้องกันก ารทุจริต  
รวมถึงการเฝ้าดูการลงคะแนน  การนับคะแนน  และการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้ง   
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน   

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไข 

ในการชว่ยเหลอืการปฏิบตัิงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ ๕ การช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการ 
ในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
การออกเสียงประชามติ  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรณีการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศ   
เชิญชวนบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  สถาบันการศึกษา  ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหนา้ที่เปน็ผู้สังเกตการณ์  
ในการเลือกตั้งเข้ามายื่นความประสงค์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ออกเป็นค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แต่งตั้งบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๕   

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคแรก  ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนซึ่งก าหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๗ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเป็นกลางทางการเมือง  รวมทั้งแจ้งเหตุเบาะแสเพ่ือป้องกัน  
ต่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ  เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   
และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ 
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ข้อ ๘ หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานหรือตรวจสอบพบว่าผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน  หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าการใด  
อันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต  หรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ให้มีอ านาจสั่งหยุดการช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือสังเกตการณ์โดยทันที  และรายงานคณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๒ 
การรายงานและประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 

 
 

ข้อ ๙ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  
จัดท ารายงานผลการสังเกตการณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทันทีที่พบเหตุทุจริตการเลือกตั้ง  
และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  ตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่  โดยอย่างน้อยจะต้องท าการประเมินผล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
(๒) ด้านประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
(๓) ด้านความคุ้มค่าและการก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ทั้งนี้  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ส านักงานอาจว่าจ้างสถาบันการศึกษาด าเนินการประเมินผลก็ได้  และเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือช่องทางอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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บัญชีอัตราค่าตอบแทน 
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง 

ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

๑ ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ งเป็นผู้ช่วยเหลือ   
การปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์
ในการเลือกตั้ง 

-ให้เบิกจ่ายได้ ๒ วัน 
อัตราไม่เกิน ๓๕๐ บาท/คน/วัน 
 

 


