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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ มี ค วามเหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ กั บ สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๗) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๘) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๙) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑๐) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๔ บรรดาระเบีย บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ มติ หรื อ ค าสั่ งอื่น ใดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานประจาของสานักงาน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจาที่สานักงานจ้างไว้ทางานให้กับสานักงานในลักษณะประจา
“วินัย” หมายความว่า ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และให้หมายความรวมถึง
ข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติและข้อห้ามที่ไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อปีงบประมาณนั้น
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ลักษณะ ๑
การบริหารงานบุคคลของสานักงาน
ข้อ ๗ การบริหารงานบุคคลตามระเบียบนี้ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีความคุ้มค่า
มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของคณะกรรมการรวมตลอดถึ ง ภารกิ จ ของส านั ก งานตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และมุ่งส่งเสริม สนับสนุน ดูแลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและกาลังใจ ดังต่อไปนี้
(๑) การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ต้องคานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและประโยชน์ที่สานักงานจะได้รับ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
(๒) การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความซื่อสัตย์สุจริตและทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม ความทั่วถึง
และความคุ้มค่า
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนระดับหรือตาแหน่ง การให้สิทธิและประโยชน์อื่น
แก่พนักงาน ต้องเป็นไปอย่างเป็น ธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม โดยจะนาความคิดเห็นทางการเมือง หรือการสังกัดพรรคการเมือง
มาประกอบการพิจารณามิได้
(๔) การย้าย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสานักงาน
(๕) การดาเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ
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(๖) การมอบหมายภาระงาน ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบของประเภท
ตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง และมีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มีความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของคณะกรรมการและสานักงาน
ลักษณะ ๒
องค์กรบริหารงานบุคคล
หมวด ๑
การกากับดูแลการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารงานบุคคลของสานักงาน โดยมีเลขาธิการ
เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการจานวนไม่เกินสองคน โดยเลขาธิการเป็นผู้แต่งตั้งจากพนักงาน
ข้อ ๙ คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจ ที่เ ป็นหน้า ที่แ ละอ านาจในความรับผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
และสานักงาน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้และจัดทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาพนักงาน
(๔) จัดให้มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรมและมีทัศ นคติที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(๕) จัดระบบทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อประโยชน์
ในการบริหารงานบุคคล
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล
(๗) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๘) การออกระเบียบหรือประกาศอันจาเป็นในการกากับดูแลสานักงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๑๐ ให้ น าหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประชุ ม ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมคณะบุคคลเพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม
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หมวด ๒
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
ข้อ ๑๑ ให้ มีคณะอนุ กรรมการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ า
“อนุ ก.กกต.” ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการ เป็นประธาน
(๒) รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธาน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านงบประมาณ
และด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว
จานวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้แทนพนักงานที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่ประเภทบริหาร จานวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ
ซึ่งเลือกโดยพนักงานที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่ประเภทอานวยการขึ้นไป
(๕) เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
หรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการโดยตาแหน่ง
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการสรรหาอนุกรรมการตาม (๓) การเลือกอนุกรรมการ
ตาม (๔) และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ให้อนุกรรมการตาม (๓) และ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี แต่ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้อนุกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีอนุกรรมการใหม่แทน
ให้ ผู้อานวยการสานั กบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ และพนักงานที่เลขานุการ
มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
ข้อ ๑๒ ให้อนุ ก.กกต. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษาหน้ า ที่ แ ละอ านาจของส านั กงานที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ หารงานบุค คลตามกฎหมาย
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และระเบี ย บนี้ แล้ ว จั ด ท าข้ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ
(๒) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ จ ากั ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและตามระเบียบนี้ แล้วจัดทา
ความเห็นในการแก้ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด เสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและการสั่งให้ออกจากงานตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
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(๔) พิจารณาเห็นชอบวิธีการสอบแข่งขั น สอบคัดเลือก หรือยกเว้นวิธีการสอบแข่งขัน หรือ
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามข้อ ๓๗
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือมีมติ
ลักษณะ ๓
การกากับดูแลบังคับบัญชาสานักงาน
ข้อ ๑๓ ให้สานักงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา การกากับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมี เลขาธิ การเป็ นผู้ บั งคั บบั ญชาพนั กงานและลู กจ้ างของส านั กงาน และรั บผิ ดชอบการปฏิ บั ติ งาน
ของสานักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
เลขาธิการมีหน้าที่และอานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสานักงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติและคาสั่งของคณะกรรมการและให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
หรือลูกจ้างของสานั กงาน ตลอดจนให้ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศ
หรือมติของคณะกรรมการ
(๓) จัดทาและรักษาทะเบียนประวัติของพนักงานและลูกจ้าง
(๔) ควบคุมการเกษียณอายุงานของพนักงานและลูกจ้าง
(๕) หน้าที่และอานาจตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือกฎหมายอื่น และตามที่คณะกรรมการกาหนดการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจ
ตามกฎหมายอื่นให้คานึงถึงระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการด้วย
ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการกาหนดให้มีรองเลขาธิการ ให้รองเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างและเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการ โดยมีหน้าที่และอานาจตามที่
เลขาธิการกาหนดหรือมอบหมาย
ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตาแหน่งใด บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในส่วนงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๖ การกากับดูแลบังคับบัญชาให้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลาดับชั้นลงมา ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ลักษณะ ๔
การบริหารงานบุคคล
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๗ วันเวลาทางาน วันหยุดงานตามประเพณี วันหยุดงานประจาปี และการลาหยุดงาน
ของพนักงานและลูกจ้าง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๘ เครื่องแบบของพนักงานและลูกจ้างและการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
ข้อ ๑๙ พนั กงานและลูกจ้างอาจได้รับค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และ
ค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๐ บาเหน็จพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๒
พนักงาน
ส่วนที่ ๑
เลขาธิการ
ข้อ ๒๑ วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น และให้นาหมวด ๑๒
และหมวด ๑๓ มาบังคับใช้กับเลขาธิการด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ วาระการด ารงต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ การพ้ น จากต าแหน่ ง
เพราะเหตุอื่น และหน้าที่และอานาจของเลขาธิการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๒
พนักงาน
ข้อ ๒๓ พนักงานประจา ได้แก่ พนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่
กาหนดไว้ในหมวด ๕
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หมวด ๓
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ ๒๔ พนักงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง ที่ปรึกษา กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่ง
ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติอื่นใดในพรรคการเมือง
(๓) เป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ยกเว้นในขณะดารงตาแหน่งเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตจากเลขาธิการให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามความเชื่อทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี
(๕) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(๖) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัย ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น หรือถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
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(๑๑) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากงานเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(๑๒) เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานเพราะเหตุหย่อนความสามารถ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม บกพร่องต่อหน้าที่ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน
(๑๓) เป็นผู้เคยกระทาทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
(๑๔) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ พนักงานต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้อ ๓๐
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน คณะกรรมการอาจอนุมัติ
ให้ แ ต่ ง ตั้ง พนั ก งานที่มี คุณ สมบั ติต่างไปจากคุ ณสมบัติเ ฉพาะส าหรั บตาแหน่ งตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งก็ได้ เว้นแต่คุณสมบัตินั้นเป็นคุณสมบัติตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการก าหนดให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ใ ด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ.
หรือคณะกรรมการรับรอง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด หากภายหลังปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๔ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ ๒๕ อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลัง
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ต้องหานั้นก็ดี ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานโดยพลัน แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้ นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอานาจ และการได้รับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากสานักงานก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น
ข้อ ๒๗ พนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๔๔ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ แล้ว
หากภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้เลขาธิการ
แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันที่ต้องใช้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ผู้นั้นมีอยู่โดยพลัน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้ น
ได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอานาจ และการได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิ
จะได้ รั บ อยู่ ก่ อ นได้ รั บ ค าสั่ ง ให้ ก ลั บ ไปด ารงต าแหน่ ง เดิ ม หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ในประเภทเดี ย วกั น และ
ระดับเดียวกันที่ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ผู้นั้นมีอยู่
การรับเงิน เดือน สิทธิแ ละประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิมห รือ
ตาแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการพิจารณามีมติเป็นการเฉพาะราย
และให้ดาเนินการตามมติของคณะกรรมการ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

หมวด ๔
การกาหนดตาแหน่ง การได้รับเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และค่าตอบแทน
ส่วนที่ ๑
การกาหนดตาแหน่ง
ข้อ ๒๘ ตาแหน่งพนักงานประจามี ๔ ประเภท คือ
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร มีระดับและตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) บริหารระดับสูง ได้แก่ รองเลขาธิการ และตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
ให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(ข) บริหารระดับต้น ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการ และตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
ให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการ มีระดับและตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) อานวยการระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ผู้ ต รวจสอบภายใน และต าแหน่ ง อื่ น ที่ ค ณะกรรมการ
กาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
(ข) อ านวยการระดับต้น ได้ แ ก่ ต าแหน่ งรองผู้ อานวยการสานัก รองผู้ อ านวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการฝ่าย ผู้อานวยการศูนย์ และตาแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เพี่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตาแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ และตาแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับชานาญงานพิเศษ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒๙ ตาแหน่งพนักงานจะมีในส่วนงานใด จานวนเท่าใด และเป็นตาแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดับใด ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งบประมาณ และความไม่ซ้าซ้อนของภารกิจ และต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามข้อ ๓๐
ข้อ ๓๐ ให้สานักงานจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โดยจาแนกตาแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตาแหน่งในประเภทเดียวกัน
และสายงานเดียวกันที่มีคุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน โดยคานึงถึงลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานและความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานด้วย
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้ระบุชื่อตาแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไว้ด้วย
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสานักงาน พนักงานตาแหน่งประเภทใด
ระดับใด เทียบได้กับตาแหน่งประเภทใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
ส่วนที่ ๒
การได้รบั เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งและค่าตอบแทน หรือสิทธิและประโยชน์อื่น
ข้อ ๓๒ อั ต ราเงิ น เดื อ น เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษส าหรั บ ต าแหน่ ง และค่ า ตอบแทน หรื อ สิ ท ธิ แ ละ
ประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๓ พนักงานผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทและระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่า
ของเงินเดือนสาหรับตาแหน่งประเภทและระดับนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ พนักงานผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นต่าของเงินเดือนสาหรับตาแหน่งประเภทและระดับที่แต่งตั้งใหม่ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือน
ที่ ไ ด้ รั บ เดิม กรณี ขั้น เงิน เดือนไม่ต รงกับเงินเดือนที่ได้รั บอยู่เ ดิม ให้ ไ ด้ รับ เงิน เดือ นในขั้นเงินเดือน
ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เงิ น เดื อ นเดิ มที่ สุ ด แต่ ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า เงิ น เดื อ นเดิม และไม่ เกิ น ขั้น สู ง สุ ด ของเงิ นเดือน
สาหรับตาแหน่งประเภทและระดับนั้น
ข้อ ๓๔ พนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใดและระดับใด ซึ่งมีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งประเภทใดและระดับใด ก็เพื่อประโยชน์สาหรับพนักงานผู้ได้รับ
แต่งตั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประเภทและระดับนั้นเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือน
ที่จะนาไปคานวณบาเหน็จ
พนั กงานผู้ไ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทและระดับที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง หากมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประเภทและระดับนั้น ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

หมวด ๕
การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้ง
ส่วนที่ ๑
การสรรหา
ข้อ ๓๕ การสรรหาเพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลมาบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ให้ดาเนินการโดยการสอบแข่งขัน
ข้อ ๓๖ การสรรหาตามข้อ ๓๕ ให้สานักงานเป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันและจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลาดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้จากมากไปน้อย แล้วประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้นั้น เพื่อให้สานักงานใช้บรรจุบุคคลเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หลักสูตรและวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
การสอบแข่งขันตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจจัดสอบเองหรือมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็น ผู้จัด สอบแทนก็ไ ด้ หรือสานั กงานอาจนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาดาเนินการก็ได้
ข้อ ๓๗ ในกรณีมีเหตุจาเป็นพิเศษอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและไม่สามารถสรรหา
โดยวิธีการสอบแข่งขันตามข้อ ๓๕ ได้ สานักงานโดยความเห็นชอบของอนุ ก.กกต. อาจดาเนินการ
สรรหาด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหาด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ บั ญ ชี ดั ง กล่ า วส าหรั บ
การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้เพียงเฉพาะครั้งเดียวที่มีการสรรหาด้วยวิธีการอื่น
เสร็จแล้วให้ถือว่าบัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๓๘ ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งใด หรือผู้ได้รับการสรรหาด้วยวิธีการอื่นในตาแหน่งใด
ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม รวมตลอดถึ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๓๙ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหาด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ซึ่ ง อยู่ ใ นล าดั บ ที่ จ ะได้ รั บ
การบรรจุและแต่งตั้ง ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการตามข้อ ๒๕
อยู่ก่อนการสอบแข่งขัน หรือการสรรหาด้วยวิธีการอื่น ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชี
ผู้ ส อบแข่งขัน ได้ หรื อ บัญชีก ารสรรหาด้วยวิธีก ารอื่น แล้ ว แต่กรณี และจะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้ น
ให้ดารงตาแหน่งไม่ได้

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒
การบรรจุและแต่งตัง้
ข้อ ๔๐ การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ต้องบรรจุจากบุคคล
ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการสรรหาด้วยวิธีการอื่นในตาแหน่งนั้น ให้เลขาธิการเป็นผู้สั่งบรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง เรี ย งตามล าดับ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ง ขั นได้ต ามข้อ ๓๖ หรื อ ในบั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหา
ด้วยวิธีการอื่นตามข้อ ๓๗
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับสาหรับการบรรจุบุคคลกลับเข้าเป็นพนักงานตามข้อ ๔๘
ข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐
ข้อ ๔๑ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งใด ให้เลขาธิการเป็นผู้สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง
การบรรจุกลับผู้เคยเป็นพนักงานของสานักงานเข้าปฏิบัติงาน ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๔๒ ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ ๔๐ วรรคหนึ่ ง ให้ ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในตาแหน่งนั้น เพื่อพัฒนาและให้มีการเรียนรู้ระเบียบแบบแผน หลักและวิธีปฏิบัติงาน บทบาทและหน้าที่
ของพนักงานและแนวทางปฏิบัติตนมีกาหนดเวลาหกเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๔๓ การแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งใดที่ไม่มีกาหนดไว้ในหมวด ๔ และไม่มีกาหนด
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
หมวด ๖
การย้าย การเลื่อน และการบรรจุกลับ
ส่วนที่ ๑
การย้าย
ข้อ ๔๔ การย้ายพนักงานผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม
จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น
ข้อ ๔๕ พนักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารและตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
และตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนด ให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารและตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดั บสู ง ผู้ ใ ดปฏิบัติห น้ า ที่เดีย วติด ต่อกันเป็ นเวลาครบสี่ ปี ให้ เ ลขาธิการพิจ ารณาดาเนินการให้ มี
การสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่หรือตาแหน่งอื่นเพื่อเป็นการหมุนเวียนเรียนรู้งาน
และพัฒนาศักยภาพของบุคคล เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็นอันเป็นประโยชน์แก่สานักงาน จะให้คงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินสองครั้ง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔๖ การย้ายพนักงานอันเป็นการเปลี่ยนประเภทตาแหน่งหรือเปลี่ยนสายงาน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๒
การเลื่อน
ข้อ ๔๗ การเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งใด ให้เลื่อน
และแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
ส่วนที่ ๓
การบรรจุกลับ
ข้อ ๔๘ พนั ก งานผู้ ใ ดที่ ไ ปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร
เมื่ อ พ้ น จากราชการทหารแล้ว โดยไม่มี ประวัติเ สีย หาย หากผู้ นั้น ประสงค์จ ะกลั บเข้า เป็ นพนักงาน
ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ส านั ก งานภายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น พ้ น จากราชการทหาร และ
ให้เลขาธิการพิจารณาสั่งบรรจุกลับและแต่งตั้งผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าเดิม
พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การบรรจุ ก ลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี สิ ท ธิ นั บ วั น ปฏิ บั ติ ง าน
ก่อนถูกสั่งให้ออกจากงานรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
วันปฏิบัติงานเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานในสานักงานแล้วเป็นเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน
พนักงานซึ่งอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องออกไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรั บ ราชการทหาร เมื่ อ ได้ รับ บรรจุ กลั บและแต่ง ตั้งตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ท ดลองปฏิ บัติหน้าที่
ในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต่อไป โดยนาข้อ ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๙ พนั ก งานผู้ ใ ดได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากเลขาธิ ก ารให้ อ อกจากงานไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ใด ๆ
เพื่อประโยชน์ของประเทศหรือสานักงานเป็นกาหนดเวลาไม่เกินสี่ปี เมื่อครบกาหนดข้างต้น ถ้าผู้นั้น
ประสงค์จะขอบรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานในสานักงานภายในกาหนดเวลาหกเดือนนับแต่วันครบกาหนด
ให้เลขาธิการพิจารณาสั่งบรรจุกลับและแต่งตั้งผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าเดิม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๕๐ พนั ก งานผู้ ใ ดออกจากงานไปแล้ วและไม่ใ ช่ กรณี ถูกออกจากงานเพราะเหตุทุจริต
ประพฤติมิชอบ บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนสมรรถภาพในการทางาน หรือออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ถ้ า ผู้ นั้ น ประสงค์ จ ะกลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านและส านั ก งานต้ อ งการจะรั บ ผู้ นั้ น
เข้าปฏิบัติงาน เลขาธิการอาจพิจารณาสั่งบรรจุกลับและแต่งตั้งผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ากว่าเดิมก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

หมวด ๗
การรักษาการในตาแหน่ง
ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ตาแหน่งพนักงานว่างลงหรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และ
เป็ น กรณี ที่ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการมีอานาจสั่งให้พนักงานที่เห็นสมควรรักษาการในตาแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีหน้าที่และอานาจตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณี
ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการหรือคาสั่งคณะกรรมการ หรือสานักงานแต่งตั้ง
ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นั้ น ๆ เป็ น กรรมการ หรื อ อนุ ก รรมการ หรื อ ให้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจอย่ า งใด
ก็ ใ ห้ ผู้ รั ก ษาการในตาแหน่ ง ทาหน้ าที่ กรรมการหรือ อนุก รรมการ หรื อ มีหน้า ที่และอ านาจอย่างนั้ น
ในระหว่างรักษาการในตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
หมวด ๘
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตหิ น้าที่
ส่วนที่ ๑
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
ข้อ ๕๒ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ พั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจของพนักงานเป็นไป
โดยสุจริต เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๕๓ ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้
และเข้าใจระเบียบ แบบแผน หลักและวิธีปฏิบัติงาน บทบาทและหน้าที่ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น
พนักงานที่ดี ทั้งนี้ ตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๕๔ ควรมีการพัฒนาพนักงานที่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๕๕ ควรมีการส่งเสริมพนั กงานให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติ ม
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศตามที่สานักงานกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ข้อ ๕๖ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งปฏิ บั ติ ต นต่ อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งมี คุ ณ ธรรมและเที่ ย งธรรม
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดารงตนเป็นพนักงานที่ดี
ข้อ ๕๗ พนักงานผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
และปฏิบัติห น้ าที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่เป็นหน้าที่และความรับผิด ชอบของ
สานักงาน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาบาเหน็จความชอบอาจเป็นคาชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล
หรือการได้เลื่อนเงินเดือนตามควรแก่กรณี
ข้อ ๕๘ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน และพัฒนาพนักงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๕๙ พนั ก งานผู้ ใ ดถึ ง แก่ ค วามตายเนื่อ งจากการปฏิ บั ติห น้า ที่ ให้ เ ลขาธิ ก ารพิ จ ารณา
เลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
และเพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นด้วยก็ได้
หมวด ๙
การรักษาจริยธรรม
ข้อ ๖๐ พนั กงานต้องถือและปฏิบัติต ามข้อกาหนดทางจริยธรรมที่คณะกรรมการกาหนด
เพื่อมุ่งประสงค์ให้เป็นพนักงานที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งต้องถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
(๒) การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้อ ๖๑ พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดทางจริยธรรม อันมิใช่เป็นความผิดวิ นัย
ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนแล้วนาไปประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้พนักงานผูน้ นั้
ได้รับการพัฒนาด้วยก็ได้

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

หมวด ๑๐
การสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๖๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่า พนักงานของสานักงานผู้ใด
กระทาการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการดาเนินการ
เลือกตั้งและมีความจาเป็น ให้เลขาธิการย้ายผู้นั้นให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่หรือท้องที่ที่ผู้นั้นอยู่ทันที
แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยพลัน
ข้อ ๖๓ ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานพ้นจากหน้าที่และให้มาประจาสานักงานเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ดังต่อไปนี้
(๑) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ ละหากให้ ผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป จะเป็ น การเสี ย หายแก่ ภ ารกิ จ และหน้ า ที่
ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือสานักงาน
(๒) ประพฤติตนไม่สมควรโดยไม่เคร่งครัดในการปฏิบัตหิ น้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
มติ หรือคาสั่งที่คณะกรรมการหรือสานัก งานกาหนด อันส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
ผู้ได้รับคาสั่งให้ประจาสานักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง จะมีสิทธิได้รับเงินประเภทใด
จานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ ให้เลขาธิการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมและกาหนดให้มีผู้กากับ ดูแล พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ความประพฤติทุกสามเดือนนับจากวันที่มาประจาสานักงาน เมื่อผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
จึ ง จะได้ รั บการพิ จ ารณาให้ ก ลั บไปปฏิ บัติห น้า ที่ เดิม แต่ ห ากไม่ผ่ า นการประเมิน สองครั้งติด ต่อกัน
เลขาธิการอาจพิจารณาย้ายหรือสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามควรแก่กรณี
หมวด ๑๑
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกัน
มิให้ ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิด วินั ยและดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันเป็นมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทาโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยให้กระทาโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๖๕ พนักงานต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๖๖ พนักงานผู้ใดกระทาผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๑๒
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ข้อ ๖๗ พนั ก งานต้ อ งสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๖๘ พนักงานต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
(๒) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ มติ หรื อ ค าสั่ ง
ของคณะกรรมการและข้อกาหนดทางจริยธรรมตามที่คณะกรรมการกาหนด และต้องปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของสานักงาน
(๓) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด ผลดี หรื อ ความก้ า วหน้ า แก่ ท างส านั ก งานด้ ว ยความตั้ ง ใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของสานักงาน
(๔) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ สั่ ง ในหน้ า ที่ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ และมติ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้
เสียหายแก่ทางสานักงานหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางสานักงาน จะต้องเสนอความเห็น
เป็นหนังสือทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่การปฏิบัติงานจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของทางสานักงาน
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานระหว่าง
พนักงานด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติงาน
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ติดต่องานเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องปฏิบั ติตามข้อกาหนด
ทางจริยธรรมของพนักงาน
(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย
(๑๑) ต้องสนใจและรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายหรือส่งผลกระทบ
ทาให้เกิดเสียหายต่อภารกิจหน้าที่ในความรับผิดและต้องป้ องกันภยันตราย หรือผลกระทบดังกล่าว
อย่างเต็มความสามารถ
(๑๒) กระทาการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๖๙ พนักงานต้องไม่กระทาการอันใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติงานอันเป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่
(๕) ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตน
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ ดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๗) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติงาน
(๘) ต้องไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่องาน
(๑๐) ไม่กระทาการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๗๐ พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๗ และข้อ ๖๘ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๖๙
แล้วแต่กรณี ผู้นั้นถือเป็นผู้กระทาผิดวินัย
ข้อ ๗๑ การกระทาในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ใด
หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
(๒) ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ งหน้ า ที่ โ ดยไม่ มีเ หตุผ ลอั นสมควร เป็ น เหตุใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
สานักงานอย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการหรือสานักงาน
(๔) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชน ผู้ติดต่องานอย่างร้ายแรง
(๖) กระท าความผิด อาญาจนได้รั บโทษจ าคุ ก หรื อ โทษที่ หนักกว่าจ าคุก โดยคาพิ พากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๘ หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามข้อ ๖๙ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สานักงานอย่างร้ายแรง
(๘) การเปิดเผยความลับของสานักงาน การเปิดเผยรายงานการประชุมลับหรือข้อมูลที่ได้จาก
ประชุมลับของคณะกรรมการหรือสานั กงานซึ่งยังมิได้มีมติให้เปิดเผยได้ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
สานักงานอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗๒ การลงโทษพนักงานให้ทาเป็นคาสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ ในคาสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัย
ในกรณีใด ตามข้อใด
หมวด ๑๒
การดาเนินการทางวินัย
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗๓ เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่า พนักงานผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้เลขาธิการ
หรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมายดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ แล้วรายงานผลการดาเนินการให้เลขาธิการ
เลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและตามหมวดนี้ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
ข้อ ๗๔ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๗๓ หรือเป็นกรณีความดังกล่าวปรากฏต่อเลขาธิการ
ให้เลขาธิการรีบดาเนินการหรือสั่งให้ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง
ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาพนักงานผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
ให้ดาเนินการต่อไปตามข้อ ๗๗ หรือข้อ ๗๙ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗๕ หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๗๖ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคาสั่งใหม่ และในคาสั่ง
ดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วด้วย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒
การดาเนินการทางวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง
ข้อ ๗๗ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อ ๗๔ ปรากฏว่า กรณีมีมูล
อั น เป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง และได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิด
ตามข้ อ กล่ า วหาเป็ น มู ล ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง เลขาธิ ก ารจะสั่ ง ลงโทษตามควรแก่ ก รณี
โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก็ได้
กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าความในข้ อ ๗๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเลขาธิการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง
ข้อ ๗๘ พนั กงานผู้ใดกระทาผิด วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้เลขาธิการสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่สาหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย
ในกรณี ก ระท าผิ ด วินั ย เล็ ก น้ อ ยและมี เ หตุอั น ควรงดโทษ จะงดโทษให้ โ ดยให้ท าทั ณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามข้อนี้ เลขาธิการจะสั่งลงโทษผู้ใต้บงั คับบัญชาในสถานใด และอัตราโทษเพียงใด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๓
การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อ ๗๔ ปรากฏว่า กรณีมีมูล
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยเร็ว เว้นแต่ในกรณี
ที่เป็น ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่คณะกรรมการกาหนด จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดาเนินการเสร็จ
ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อเลขาธิการ
ถ้าเลขาธิการเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดาเนินการต่อไปตามข้อ ๗๘ หรือข้อ ๘๐ แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๘๐ ภายใต้บังคับวรรคสอง พนักงานผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
แต่ ห้ า มมิ ใ ห้ ล ดโทษลงต่ ากว่ า ปลดออก เว้ น แต่ ก รณี ก ระท าผิ ด ด้ ว ยเหตุ ทุ จ ริ ต ไม่ ส ามารถลดโทษ
เป็นปลดออกได้
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ตามข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง เห็นว่าพนักงานผู้ใดกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้
อนุ ก.กกต. พิจารณา เมื่ออนุ ก.กกต. มีมติเป็นประการใด ให้เลขาธิการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากงาน
ข้อ ๘๑ พนักงานผู้ใดซึ่งออกจากงานอันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือ
ก่อนออกจากงานว่า ขณะเป็นพนักงานได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมาย
ระเบี ย บ ประกาศ มติ หรื อ ค าสั่ ง ของคณะกรรมการหรื อ ส านั ก งาน หรื อ เป็ น การกล่ า วหาของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากงานว่า ในขณะ
เป็น พนั กงานได้กระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับงาน
หรือความผิดลหุโทษ เลขาธิการผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากงาน
แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากงาน
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังจากที่
พนักงานผู้ใดออกจากงานแล้ว ให้เลขาธิการผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาดาเนิ น การทางวินั ย และสั่งลงโทษตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้น
ยังมิได้ออกจากงาน โดยต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นทาการสอบสวนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากงาน และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากงาน สาหรับกรณี
ที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้น
ออกจากงาน
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินยั หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉัยถึงทีส่ ุดหรือ
มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เลขาธิการผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัย ดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน
สองปี นับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่า ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ
ความในข้อนี้ มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานซึ่งถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อ ๘๕
ข้อ ๘๒ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ มี ม ติ ชี้ มู ล ความผิ ด พนั ก งานผู้ ใ ดซึ่ ง ออกจากงานแล้ ว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่พนักงานผู้นั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ
ส่วนที่ ๔
การรายงานผลดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๘๓ กรณี ก ารดาเนิ น การทางวินัย เมื่ อ เลขาธิก ารได้ สั่ง ลงโทษ หรื อ สั่ ง งดโทษ หรือ
สั่งยุติเรื่องตามหมวดนี้ ให้รายงานคณะกรรมการทราบ
ส่วนที่ ๕
การเป็นพยาน การกันเป็นพยาน และการลดโทษ
ข้อ ๘๔ พนั กงานผู้ใดให้ข้อมูลต่อเลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมายหรือ
ให้ถ้อยคาในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของ
คณะกรรมการหรื อ ส านั ก งาน อั น เป็ น ประโยชน์ แ ละเป็ น ผลดี ยิ่ ง ต่ อ คณะกรรมการและส านั ก งาน
เลขาธิการอาจพิจารณาให้บาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้
พนักงานผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่า ร่วมกระทาผิดวินัยกับพนักงานอื่น ให้ข้อมูลต่อ
เลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมาย หรือให้ถ้อยคาต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่
สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของคณะกรรมการหรือสานักงานเกี่ยวกับ
การกระทาผิดวินัยที่ได้กระทามาจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่ ง
การกระทาผิด เลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมายอาจใช้ดุลยพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยาน
หรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้
พนักงานผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอันเป็นเท็จ
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
หลักเกณฑ์และวิธีการการเป็นพยาน การกันเป็นพยาน และการลดโทษ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๖
การสั่งพักงานและการสัง่ ให้ออกจากงานไว้ก่อน
ข้อ ๘๕ พนักงานผู้ใดมีกรณีถกู กล่าวหาว่า กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
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๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

หรือความผิดลหุโทษ เลขาธิการมีอานาจสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน
หรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีได้
ถ้ า ภายหลั งปรากฏผลการสอบสวนหรือพิ จ ารณาว่า ผู้ นั้ น มิได้ก ระทาผิด หรื อกระทาผิด
แต่ ไ ม่ ถึ ง กั บ จะถู ก ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อกและไม่ มี ก รณี ที่ จ ะต้ อ งออกจากงานด้ ว ยเหตุ อื่ น
ก็ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งตามเดิมหรือตาแหน่งอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตาแหน่งประเภทและระดับที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้พนักงานผู้ใดพักงาน หรือออกจากงานไว้ก่อนแล้วภายหลังปรากฏว่า ผู้นั้น
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก เลขาธิการมีอานาจดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๗๙ ตลอดจนดาเนินการทางวินัยตามที่กาหนด
ไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากงาน
ไว้ก่อนออกจากงานด้ว ยเหตุอื่น ที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิด วินั ยอย่างร้า ยแรง ก็ให้ผู้นั้ น
มีสถานภาพเป็นพนักงานตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูก
สั่งพักงาน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่นและการจ่ายเงินดังกล่าวของ
ผู้ถูกสั่งพักงานและผู้ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
การสั่งพักงานให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักงานผู้ใดได้ร้องทุกข์
ตามข้อ ๘๙ และผู้มีอานาจพิจารณาคาร้องทุกข์เห็นว่า สมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อน
การสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนือ่ งจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
หรือพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการดาเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้น
หนึ่งปีนับแต่วันพักงานแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักงานไม่มีพ ฤติกรรมดังกล่าว ให้เลขาธิการสั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น
ให้นาความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารเกี่ย วกั บการสั่ ง พั กงาน การสั่ ง ให้ อ อกจากงานไว้ ก่อ น ระยะเวลา
ให้ พั ก งานและให้ อ อกจากงานไว้ ก่ อ น การให้ ก ลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน และ
การดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
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หมวด ๑๓
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๘๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคาอุทธรณ์หรือคาร้องทุกข์ก็ได้
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การดาเนินการ
หรือการพิจารณาไม่เป็นกลางของผู้ที่จะเป็นอนุกรรมการ
ข้อ ๘๗ ให้คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นตามข้อ ๘๖ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กลั่นกรองและพิจารณาคาอุทธรณ์หรือคาร้องทุกข์ตามข้อ ๘๘ หรือข้อ ๘๙ ทั้งที่เป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทาคาสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลยพินิจในเรื่องความเหมาะสมของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
หรือการทาคาสั่งดังกล่าว
(๒) เสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ส่วนที่ ๒
การอุทธรณ์
ข้อ ๘๘ พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาสั่ง
การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้ง
ต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน
กรณี ค ณะกรรมการให้ ค ณะอนุ ก รรมการตามข้ อ ๘๖ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อุ ท ธรณ์ เว้ น แต่ มี เ หตุ ขั ด ข้ อ งที่ ท าให้
การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขอขยายเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้ง
จะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย แล้วเสนอความเห็นพร้อมเหตุผล
ประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาพิจารณาการอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการ
และวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการด้วยแล้วต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน
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เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ แ ล้ ว ให้ เ ลขาธิ ก ารด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
คาวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยและให้แจ้งพนักงานผู้นั้นทราบผลด้วย
การอุ ท ธรณ์ และการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๓
การร้องทุกข์
ข้อ ๘๙ พนั ก งานผู้ ใ ดมี ค วามคั บ ข้ อ งใจอั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ตนของ
ผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
หรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
กรณีพนักงานผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากงานตามระเบียบนี้ด้ วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์
โดยให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไปตามลาดับ เว้นแต่เหตุเกิดจากเลขาธิการให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๑๔
การออกจากงาน
ข้อ ๙๐ พนักงานออกจากงาน เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) เกษียณอายุ
(๓) ลาออกจากงานและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ ๙๑
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ ๒๖ ข้อ ๔๒ ข้อ ๘๕ หรือข้อ ๙๒ หรือถูกสั่งลงโทษ ปลดออก
หรือไล่ออก
พนักงานที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ให้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุตั้งแต่วันถัดจาก
วันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ข้อ ๙๑ พนักงานผู้ใดประสงค์จะขอลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณา
ก่อนวันขอลาออก
ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน หากเลขาธิการ
ซึ่งเป็นผู้มีอานาจอนุญาตการลาออก เห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่
ขอลาออกก็ได้
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ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่า จาเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานจะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน
เก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ขอลาออกก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งแจ้ ง การยั บ ยั้ ง การอนุ ญ าตให้ ล าออกพร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ล
ให้ผู้ขอลาออกทราบ เมื่อครบกาหนดเวลาการยับยั้งและผู้ขอลาออกมิได้ถอนหนั งสือขอลาออกก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาการยับยั้ง ให้ ถือว่าการลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาตามที่
ได้ยับยั้งไว้
ในกรณีผู้ประสงค์จะขอลาออกจากงานได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ชั้นหนึ่ง โดยยื่นก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ถ้ าเลขาธิการไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ง
และไม่ได้ยับยั้งการลาออกตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ในกรณีที่พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานเพื่อดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตาแหน่งทางการเมือง สมัครรับเลือกตั้งหรือเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภา สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริห ารท้องถิ่น หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้ยื่นหนังสือขอลาออก
ต่อบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
ข้อ ๙๒ เลขาธิ ก ารมีอ านาจสั่ งให้พ นั กงานออกจากงานเพื่ อ รับ บาเหน็จ หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นได้ ในกรณีที่มีระเบียบกาหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จหรือผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น
การสั่งให้ออกจากงานเพื่อรับบาเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น นอกจากทาได้ในกรณี
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ทาได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย
(๑) เมื่อพนักงานผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่าเสมอ
(๒) เมื่อพนักงานผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของสานักงาน
(๓) เมื่อพนักงานผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒๔ ก. (๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๒๔ ข. (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๗)
(๔) เมื่อสานักงานเลิกหรือยุบส่วนงาน หรือตาแหน่งที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือดารงตาแหน่งอยู่
และไม่อาจสั่งให้ไปดารงตาแหน่งอื่นใด
(๕) เมื่ อ พนั ก งานผู้ ใ ดบกพร่ อ งในหน้ า ที่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติง านให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของสานักงานได้
(๖) เมื่อพนักงานผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่ ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่สานักงาน
(๗) เมื่อพนั กงานผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๗๙ และ
ผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะรับฟังลงโทษตามข้อ ๘๐ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณี
ที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่สานักงาน
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(๘) เมื่อพนักงานผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก
การสั่งให้ออกจากงานตามวรรคสอง กรณีขาดคุณสมบัติตาม (๓) เฉพาะข้อ ๒๔ ก. (๓)
กรณี ห ย่ อ นความสามารถตาม (๖) และกรณี มี ม ลทิ น มั ว หมองตาม (๗) ให้ น าความในข้ อ ๗๙
และข้อ ๘๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙๓ เมื่ อ พนั ก งานผู้ ใ ดไปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร
ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากงานตามวรรคหนึ่งและต่อมาปรากฏว่า ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากงานตามข้ออื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้เลขาธิการมีอานาจเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ออก
ตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากงานตามข้ออื่นนั้นได้
ลักษณะ ๕
ลูกจ้าง
ข้อ ๙๔ สานักงานอาจจ้างลูกจ้างได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ให้คณะกรรมการจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสานักงาน โดยกาหนดให้มีเรื่อง
การกาหนดตาแหน่ง ค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์อื่น
ข้อ ๙๕ ให้นาความในลักษณะ ๑ การบริหารงานบุคคลของสานักงาน ลักษณะ ๒ องค์กร
บริหารงานบุคคล ลักษณะ ๓ การกากับดูแลบังคับบัญชาสานักงาน ลักษณะ ๔ การบริหารงานบุคคล
ลักษณะ ๖ การอื่น ๆ และบทเฉพาะกาล มาใช้บังคับกับลูกจ้างด้วยโดยอนุโลม
ลักษณะ ๖
การอืน่ ๆ
ข้อ ๙๖ การใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสานักงานซึ่งมิได้กาหนดไว้หรือยังมิได้
กาหนดตามระเบียบนี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบอื่นที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หากกรณีตามวรรคหนึ่ง การใดโดยสภาพของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศไม่สามารถ
นามาปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือมติเพื่อใช้ปฏิบัติสาหรับกรณีหรือ
การนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามระบบคุณธรรมและต้องคานึงถึงความจาเป็นและความเหมาะสม
ตลอดจนภาระงบประมาณของสานักงานเป็นสาคัญ
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ข้อ ๙๗ คณะกรรมการหรื อ ส านั ก งานโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ มี อ านาจ
ออกระเบียบหรือประกาศ นอกจากที่ไ ด้กาหนดไว้ในระเบียบนี้เพื่อบังคับการหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙๘ ผู้ใดเป็นพนักงานซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันหรือก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานตามระเบียบนี้ต่อไป
ผู้ใดเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันหรือก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นยังคงเป็นพนักงาน
ตามสัญญาจ้างต่อไปจนกว่าจะครบกาหนดตามสัญญาจ้างหรือเงื่อนไขตามสัญญาจ้างหรือเพราะเหตุ
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือลาออก
ข้อ ๙๙ ในระหว่างที่คณะกรรมการหรือสานักงานยังมิได้กาหนดกรณีหรือการใดเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ ให้นาระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศ มติและคาสั่งคณะกรรมการและสานักงานที่ใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐๐ การใดที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การหรื อ ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ว่า ด้ ว ยการบริห ารงานบุค คลที่ใ ช้ อ ยู่ ก่ อ นวั นที่ ร ะเบีย บนี้ ใ ช้ บัง คับ ให้ เ ป็ น อั น ใช้ ได้และ
ให้ดาเนินการตามระเบียบฉบับดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เว้นแต่กรณีไม่สามารถดาเนินการได้
การจะดาเนินการต่อไปในกรณีนั้น เป็นประการใด ให้นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ ๑๐๑ ให้ สานั กงานจัด ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และจัด ให้พนักงานเข้าสู่ประเภท
ตาแหน่ง สายงาน และระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ แล้วประกาศให้ทราบ
ภายใต้บังคับข้อ ๒๘ ในการจัดให้พนักงานเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง สายงานและระดับตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจาเป็น คณะกรรมการอาจอนุมัติให้พนักงานมีคุณสมบัติต่างจาก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเป็นการเฉพาะตัวได้
เมื่อสานักงานดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิการสั่งแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งใหม่
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศโดยให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษส าหรั บ ต าแหน่ ง
และค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่น ตามที่ได้รับอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่า
จะมีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
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การเข้าสู่ตาแหน่งใหม่ของพนักงานตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๐๒ การจัดพนักงานเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง สายงานและระดับตาแหน่ง ต้องไม่กระทบ
สิทธิการได้รับเงิน เดือน เงิน เพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งและค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่น
ของพนักงานซึ่งมีหรือได้รับอยู่เดิมก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๐๓ ในวาระเริ่มแรก
(๑) เพื่อประโยชน์ในการนับอายุงานของพนักงานในการเลื่อนตาแหน่งหรือเพื่อให้ได้รับสิทธิ
อั น เกิ ด จากต าแหน่ ง หรื อ ในการอื่ น ใด ให้ พ นั ก งานยั ง คงมี สิ ท ธิ อ ยู่ เ ช่ น เดี ย วกั บ สิ ท ธิ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
(๒) การจัด พนั กงานเข้าสู่ตาแหน่งใหม่ ถ้าตาแหน่งใดไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ
หากจัดพนักงานเข้าสู่ตาแหน่งใหม่แล้ว และจะทาให้การเข้าสู่ตาแหน่งดังกล่าวต่ากว่าประเภทและระดับ
ตาแหน่งเดิม หรือต่ากว่าระดับตาแหน่งเดิม ให้คณะกรรมการกาหนดตาแหน่งนั้นไว้เป็นการเฉพาะตัว
สาหรับพนักงานผู้นั้น โดยให้มีสิทธิและประโยชน์อื่นตามข้อ ๑๐๑ และข้อ ๑๐๒ และเมื่อพนักงาน
ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ปรับตาแหน่งนั้นเป็นตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

