
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ย้ายพนักงานของส านักงานเพ่ือเป็นระบบ  มีความเป็นธรรม  สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้   
ความสามารถ  ความช านาญและมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง   อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ต่อการปฏิบัติงานและขวัญก าลังใจของพนักงานซึ่งเป็นประโยชน์ของส านักงานและภารกิจและหน้าที่  
ของคณะกรรมการการเลอืกตั้งโดยรวม 

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายพนักงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติหรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“การย้าย”  หมายความว่า  การให้พนักงานที่ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมไปด ารงต าแหน่งอื่น   

ภายในส่วนงานเดียวกันหรือต่างส่วนงาน  โดยเป็นการย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิมหรือสายงานอื่น
ที่พนักงานผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การย้ายพนักงาน  ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม  ลักษณะของงานในต าแหน่งนั้น  
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ตลอดจนศักยภาพ  สมรรถนะ  ความรู้  ความสามารถ  ประวัติการท างาน   
ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นรวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ 
ของส านักงาน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๗ การย้ายตามระเบียบนี้   จะกระท าได้ต่อเมื่อพนักงานผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรบัต าแหนง่ที่จะย้ายนัน้ 

การย้ายพนักงานไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิมจะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับ 
ความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น 

หมวด  ๒ 
การย้าย 

 
 

ข้อ ๘ การย้ายตามระเบียบนี้  มี  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) การย้ายเพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพ  เป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ 

ใช้ดุลยพินิจย้ายพนักงานเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของส านักงานให้บรรลุภารกิจและหน้าที่  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   หรือมีเหตุอันสมควร  เช่น  อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย   
ถูกด าเนินคดีอาญา  มีพฤติกรรมที่ไม่สมควรปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งเดิมหรือส่วนงานเดิม 

(๒) การย้ายเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ  เป็นกรณีที่พนักงานประสงค์ขอย้ายได้ยื่นค าร้องขอย้าย  
เพราะเหตุความเดือดร้อนหรือเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์   ตามแบบค าร้องขอย้ายที่ส านักงานก าหนด  
ได้แก่ 

 (ก) การขอย้ายกลับภูมิล าเนา 
 (ข) การขอย้ายติดตามคู่สมรส 
 (ค) การขอย้ายที่ผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งตรงกันและสมัครใจขอย้าย

สับเปลี่ยนกัน 
 (ง) การขอย้ายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์หรือปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้  ความสามารถ  

หรือคุณวุฒิที่ได้รับ 
(๓) การย้ายกรณีครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การย้ายข้อ  ๑๐ 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์การย้าย 

 
 

ข้อ ๙ การย้ายพนักงานโดยปกติให้ด าเนินการปีละสองครั้ง  ครั้งที่หนึ่งให้ด าเนินการภายใน 
เดือนเมษายน  ครั้งที่สองให้ด าเนินการภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นให้ด าเนินการได้ 
ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๐ วาระการด ารงต าแหน่งของพนักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  และต าแหน่ง 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกินสี่ปี   ให้ม ี
การพิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การรับผิดชอบส่วนงานหรือย้ายตามความเหมาะสม 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



วาระการด ารงต าแหน่งของพนักงานต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  และต าแหน่ง 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกินสี่ปี    
หากมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน  อาจขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งได้อีก 
ครั้งละไม่เกินหนึ่งป ี รวมกันแล้วไม่เกินสองครั้ง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นและเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารงาน  และเพ่ือประโยชน์ของ 
ส านักงาน  อาจพิจารณาให้มีการย้ายก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ 

ข้อ ๑๑ พนักงานที่ประสงค์ขอย้ายตามข้อ  ๘  (๒)  ต้องด ารงต าแหน่งและปฏิบัติงาน 
ในส่วนงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 

หมวด  ๔ 
วิธีการย้าย 

 
 

ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับข้อ  ๙  การย้ายตามข้อ  ๘  (๑)  และ  (๒)  (ข)  (ค)  หรือข้อ  ๑๐  วรรคสาม  
สามารถด าเนินการได้ในโอกาสที่เหมาะสม 

ข้อ ๑๓ พนักงานที่ประสงค์ขอย้ายตามข้อ  ๘  (๒)  ต้องยื่นค าร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับชั้นและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเสนอความเห็นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน   นับแต ่
วันยื่นค าร้องขอย้าย 

ค าร้องขอย้ ายรายใดที่ ส่ งถึ งส านักงานภายในเดือนมกราคม   จะพิจารณาภายใน 
เดือนเมษายน  ส าหรับค าร้องขอย้ายที่ส่งถึงส านักงานภายในเดือนกรกฎาคม  จะพิจารณาภายใน 
เดือนตุลาคม  หากปรากฏว่าค าร้องขอย้ายของพนักงานผู้ใดไม่ได้รับการพิจารณาถือว่าค าร้องขอย้าย 
ของผู้นั้นเป็นอันยกเลิก  ถ้าประสงค์จะขอย้ายอีกให้ยื่นค าร้องขอย้ายใหม่ 

ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้สมควรได้รับอนุเคราะห์ 
ตามข้อ  ๘  (๒)  (ข)  ในระหว่างที่ยังไม่สามารถย้ายได้  เนื่องจากไม่มีต าแหน่งว่างหรือเหตุอื่นใด  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ผู้ขอย้ายไปช่วยปฏิบัติงานไปพลางก่อนได้ครั้งละไม่เกินหกเดอืน  
โดยไม่ถือเป็นข้อผูกพันว่าส านักงานจะต้องย้ายผู้นั้นให้ไปด ารงต าแหน่งตามที่ยื่นค าร้องขอย้ายไว้   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๕ การใดอยู่ระหว่างด าเนินการก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔


