
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการเลือกพนักงานและการสรรหาและคดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อเป็นอนุกรรมการบริหารงานบคุคลของส านักงาน  (อนุ  ก.กกต.) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกพนักงาน 
และการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน   
(อนุ  ก.กกต.)  เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกพนักงาน 
และการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน  (อนุ  ก.กกต.)  
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 
บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติหรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด  ๑ 
การเลือกพนักงาน 

 
 

ข้อ ๕ การเลือกพนักงาน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอนุ   ก.กกต.  ให้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๑) ให้ส านักงาน  จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  และประเภท
อ านวยการ  แล้วส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้น ๆ  ทราบ 

(๒) ให้ส านักงานจัดให้มีการเลือกพนักงานตามบัญชีรายชื่อต าแหน่งประเภทบริหาร   
เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) นัดให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตาม  (๑)  ไปออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้มีชื่อในบัญชี
ต าแหน่งประเภทบริหาร  เป็นอนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด   
แล้วแจกบัตรเลือกพนักงานตามแบบท้ายระเบียบนี้ซึ่งลงลายมือชื่อของเลขาธิการแล้ว  ให้ผู้มีชื่อในบัญชี
รายชื่อตาม  (๑)  เลือกพนักงานจากบัญชีรายชื่อต าแหน่งประเภทบริหาร  เป็นอนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  
โดยเขียนชื่อและนามสกุลของผู้ซึ่งตนเลือกไม่เกินจ านวนสามคนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ เลือก  
ในบัตรเลือกพนักงาน  แล้วหย่อนบัตรดังกล่าวลงในหีบบัตรเลือกพนักงานที่ส านักงานจัดไว้ให้ภายในเวลา
ที่ส านักงานก าหนด  หรือ 

 (ข) ส่งบัตรเลือกพนักงานตามแบบท้ายระเบียบนี้ซึ่งลงลายมือชื่อของเลขาธิการแล้ว    
ไปให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตาม  (๑)  เพ่ือเลือกพนักงานจากบัญชีรายชื่อต าแหน่งประเภทบริหาร   
เป็นอนุกรรมการใน  อนุ  ก.กกต.  โดยเขียนชื่อและนามสกุลของผู้ซึ่งตนเลือกไม่ เกินจ านวนสามคน  
พร้อมลงลายมือชื่อของผู้เลือกในบัตรเลือกพนักงาน  แล้วส่งบัตรดังกล่าวพร้อมกบัภาพถ่ายบัตรประจ าตวั
พนักงานของผู้เลือกกลับคืนไปยังส านักงานภายในวันที่ส านักงานก าหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ส่งบัตรกลับคืน
ส านักงานโดยตรง  ให้ถือวันที่ส านักงานได้รับบัตรเป็นวันส่งคืน  ในกรณีที่ส่งบัตรกลับคืนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน  ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียนเป็นวันส่งคืน   ในกรณีที่ส่งบัตรกลับคืน 
ทางไปรษณีย์ไม่ลงทะเบียน  ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณีย์  เป็นวันส่งคืน 

(๓) ให้ส านักงานรวบรวมบัตรเลือกพนักงานตาม  (๒)  (ก)  หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   
เพ่ือด าเนินการตรวจนับคะแนน  โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย
พนักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ตรวจนับคะแนน 

(๔) การตรวจนับคะแนนของคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  ให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องมี
กรรมการอยู่พร้อมกันไม่น้อยกว่าสามคน   

เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงาน 
ผู้ได้ รับเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนนจากสูงไปหาต่ า   พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ ใน 
บัญชีรายชื่อพนักงานผู้ได้รับเลือกด้วย  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับ

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



มอบหมายจับสลากชื่อผู้ได้คะแนนเท่ากันนั้นต่อหน้าคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพ่ื อเรียงล าดับ 
ที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว  โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อรับรอง  แล้วให้เลขาธิการ
ประกาศรายชื่อพนักงานผู้ได้รับเลือก  โดยปิดประกาศนั้นไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงาน 

(๕) ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานผู้ได้รับเลือกเป็นเวลาสองปีนับแต่วันประกาศรายชื่อ 
(๖) ให้พนักงานผู้ได้รับเลือกตามบัญชีรายชื่อใน  (๕)  ที่ได้คะแนนสูงตามล าดับและมีคุณสมบตัิ 

ที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  เป็นผู้ได้รับเลือก  เพ่ือเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง   
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในข้อ  ๑๑  (๔)  ของระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

(๗) ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งได้รบัแตง่ตัง้ตาม  (๖)  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดตามวาระ 
และจะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการแทน  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งพนักงานจากบัญชีรายชื่อ 
ตาม  (๕)  ที่ได้คะแนนสูงตามล าดับและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอนุ   ก.กกต.   
แทนต่อไป  แต่หากไม่มีรายชื่อพนักงานผู้ได้รับเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหลืออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ดังกล่าวแล้ว  หรือบัญชีรายชื่อพนักงานผู้ได้รับเลือกครบก าหนดสองปีตาม  (๕)  แล้ว  ให้ด าเนินการ 
เลือกใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน  (๑)  ถึง  (๖)  โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 
 

ข้อ ๖ การสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการพัฒนา
องค์กร  ด้านงบประมาณ  และด้านกฎหมาย  เพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในอนุ   ก.กกต.  ประกอบด้วย
เลขาธิการเป็นประธาน  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ซึ่ง เลขาธิการมอบหมาย   
เลขาธิการ  ก.พ.  หรือผู้แทน  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  หรือผู้แทน  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณหรือผู้แทน  
และผู้แทนพนักงานผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  ตามข้อ  ๕  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน 
เป็นเลขานุการ 

(๒) กรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในอนุ   ก.กกต.  แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการพัฒนาองค์กร  ด้านงบประมาณ  และด้านกฎหมาย

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



จากบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่พนักงานหรือเป็นผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากส านักงาน  ไปยังเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของอนุ  ก.กกต.  ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด  
โดยเสนอชื่อผู้ใดเป็นผูท้รงคุณวุฒิหลายด้านก็ได้ 

(๓) ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในอนุ  ก.กกต.  จัดท าบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการเสนอชื่อตาม  (๒)  พร้อมทั้งประวัติและผลงานโดยย่อ  แยกเป็นรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  
อันเป็นที่ประจักษ์  ในกรณีที่ผู้ใดได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านให้ระบุชื่อผู้นั้นไว้ทุกด้าน  
แล้วเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

(๔) ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในอนุ   ก.กกต.  พิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อตาม  (๓)  โดยพิจารณาเลือกผู้มีความรู้  ความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์สูง  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในด้านต่าง ๆ  และเป็นผู้มี
ความเป็นกลางทางการเมือง 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก  พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกินจ านวน 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๑  (๓)  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมในด้านที่ก าหนด  เพ่ือเสนอประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอนุ  ก.กกต.  และการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน 

(๕) กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากบัญชีรายชื่อแล้ว  ได้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ครบจ านวนหรือไม่ครบด้าน  ให้คณะกรรมการสรรหา 
และคัดเลือกแต่ละคนเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปยังเลขานุการอีกครั้งเพ่ือให้มีการพิจารณาใหม่    
โดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการใน  (๒)  ถึง  (๔)  มาใช้บังคับ 

(๖) กรณีที่อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านหนึ่งด้านใดในอนุ  ก.กกต.  พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบก าหนดตามวาระ  และจะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการแทนให้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้นใหม่  โดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการใน  (๑)  ถึง  (๔)  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๗ ให้ส านักงานน ารายชื่อพนักงานผู้ได้รับเลือกตามข้อ  ๕  และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๖  เสนอประธานกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุ   ก.กกต.  
ต่อไป 
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อนุกรรมการซึง่เปน็พนักงานในอนุ  ก.กกต.  ผู้ใดที่ได้รับการแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่แล้ว  ภายหลงั 
พ้นจากการด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือพ้นจากการเป็นพนักงาน  หรืออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในอนุ  ก.กกต.  ผู้ใดที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ภายหลังไปด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานหรือ 
เป็นบุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน  หรือค่าจ้างจากส านักงาน  ให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นอนุกรรมการ
ในอนุ  ก.กกต.  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ ให้อนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้อนุกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน

ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการใหม่ 
ข้อ ๙ กรณีที่อนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ให้ด าเนินการ 

เลือกพนักงานและการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอนุ   ก.กกต.  
ภายในสี่สิบห้าวัน 

ข้อ ๑๐ กรณีที่อนุกรรมการในอนุ  ก.กกต.  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดตามวาระ 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการแทนต าแหน่งที่ ว่างลงภายในหกสิบวันตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  โดยอนุโลม 

อนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนั้น  ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน   
ในกรณีที่วาระของอนุกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   จะไม่แต่งตั้ง

อนุกรรมการแทนก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้ด าเนินการเลือกพนักงานและการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคณุวฒุิ

ตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกพนักงานและการสรรหาและคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน  (อนุ  ก.กกต.)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
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อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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