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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาตอบแทน
และการแตงตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๙๖/๒๕๔๙
(๑๐) วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการกําหนดตําแหนง
อัตราเงินเดือน คาตอบแทน และการแตงตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหมีตําแหนงพนักงานการเลือกตั้งอาวุโสเปน ตําแหนงพนักงานตามสัญญาจางตาม
ขอ ๑๓ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗
ตําแหนงพนักงานการเลือกตั้งอาวุโสจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน
ขอ ๔ พนักงานการเลือกตั้งอาวุโสมีหนาที่ปฏิบัติงานตรวจการ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
ขอ ๕ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส ตองเปนบุคคลที่
มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ โดยเปนพนักงานตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูงที่เกษียณอายุ หรือพนักงานตําแหนงพนักงานการเลือกตั้งอาวุโสที่ครบกําหนดตามสัญญาจาง
ไปแลว หรือเปนบุคคลภายนอกที่ยื่นหนังสือแสดงความจํานงซึ่งมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
และเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี หรือพลตรี หรือเทียบเทา หรือตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด
บุคคลตามวรรคหนึ่งผูใ ดประสงคจะขอใหพิ จารณาแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงพนักงานการ
เลือกตั้งอาวุโส ใหยื่นหนังสือแสดงความจํานงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การยื่นหนังสือตามวรรคสอง หากเปนพนักงานตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ
หรือพนักงานตําแหนงพนักงานการเลือกตั้งอาวุโสที่ครบกําหนดตามสัญญาจาง ใหยื่นพรอมเอกสาร
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แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน กอนสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือปที่ครบ
กําหนดตามสัญญาจางไมนอยกวาสี่สิบหาวัน หากเปน บุคคลภายนอกที่ยื่น หนังสือแสดงความจํานง
ใหยื่นพรอมเอกสารหลักฐานการศึกษาและประวัติการทํางานเพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ ๖ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการประเมินความรู ความสามารถ
และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของบุคคลตามขอ ๕
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ผูที่ผานการประเมินตามวรรคหนึ่ง อาจพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานการเลือกตั้ง
อาวุโส ไดคราวละไมเกิน ๑ ป
ขอ ๗ การบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส ใหประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๘ ใหพนักงานการเลือกตั้งอาวุโสไดรับเงินเดือนและเงิน ประจําตําแหนงตามอัตราที่
กําหนดไวในบัญชีทายระเบียบนี้
นอกจากเงินเดือนและเงิน ประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ สวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูลอื่นตามระเบียบหรือประกาศวาดวยการนั้น ในอัตราเทียบเทาตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง
ขอ ๙ พนักงานที่ไดรับบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส ตองทํา
สัญญาไวกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ ๑๐ พนักงานการเลือกตั้งอาวุโสตามระเบียบนี้ไมใหนับเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนง
พนักงานการเลือกตั้งอาวุโสกับเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ดํารงอยูกอนออกจากงานตอเนื่องเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
ขอ ๑๑ ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาตอบแทน
และการแตงตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๙

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

(บาท/เดือน)

(บาท/เดือน)

๔๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

ตําแหนง
พนักงานการเลือกตั้งอาวุโส

เลขทีส่ ัญญา

/

สัญญาจางพนักงาน
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ ๔๔ อาคาร
ศรีจุลทรัพย ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ..... เดือน ................
พ.ศ. .......... ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ง
ตอไปในสั ญ ญานี้ เรี ย กว า “ผู วา จ าง ” ฝ า ยหนึ่ ง กั บ .................................................. อายุ ....... ป
อยูบานเลขที่ ...................... หมูที่ ........ ตรอก/ซอย ............................ ถนน ........................................
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ..............................................
ถือบัตร ....................................... เลขที่ ..................................... ออกให ณ ...............................................
เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ........... ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางรับปฏิบัติงานเปนพนักงานตาม
สัญญาจางตําแหนง พนักงานการเลือกตั้งอาวุโส สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีกําหนด
ระยะเวลาจาง ....... ป ....... เดือน .......... วัน ตั้งแตวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... ถึง
วันที่ ....... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ในอัตราคาจางเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมืน่ บาทถวน)
เงินประจําตําแหนง เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) และเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
(สองพันบาทถวน)
ขอ ๒ ผูวาจางจะจายเงินคาจางและเงินอื่นตามสัญญาในขอ ๑ ใหผูรับจางเดือนละ
ครั้งในวันสุดทายของเดือน หรือวันที่ผูวาจางกําหนด แลวแตกรณี
กรณีผูรับจางปฏิบัติงานไมครบเดือน การจายเงินดังกลาวขางตนใหจายตามสัดสวนโดย
การคิดคํานวณใหเดือนหนึ่งมี ๓๐ วัน
ขอ ๓ ผูวา จ า งขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการโยกย า ยตํ า แหน ง หน า ที่ ต ามที่ ผูวา จ า งจะเห็ น
สมควร และคํานึงถึงความเหมาะสม ความสามารถในการทํางาน
ขอ ๔ ผูรับจางตกลงยินยอมใหผูวาจางนําระเบียบขอบังคับวา ดวยการบริหารงาน
บุคคล และระเบียบว าดวยการอื่น ที่เกี่ยวของมาใชบัง คับแกผูรับจางโดยอนุ โลมเทาที่ผูวาจางพิ จารณา
เห็นสมควร
ขอ ๕ เพื่ อเปน หลั ก ประกั นในการปฏิ บัติง านกั บผู วา จา ง ผู รับจ า งได นํ า บุค คลดั ง
ตอไปนี้มาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ คือ ............................................................ อายุ ......... ป
อยูบานเลขที่ ..................... หมูที่ ....... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ...........................................
ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ..................................
ถือบัตร ................................. เลขที่ ........................................ ออกให ณ ...............................................
มีความสัมพันธเกี่ยวของเปน ................................................. กับผูรับจาง
ขอ ๖ ผูรับจางสัญญาวาจะอุทิศเวลาใหแกการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่เพื่อให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จะปฏิบัติตามสัญญาจางนี้ดวยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต ประพฤติ
อยูในศีลธรรมอันดี และไมเปดเผยสิ่งใดๆ ที่เปนความลับของผูวาจาง ไมวาความลับนั้น ผูรับจางจะได
รับทราบมาโดยหนาที่หรือโดยทางอื่นใดก็ตาม

-๒ขอ ๗ ผูรับจางสัญญาวาจะไมแสวงหาหรือรับเอาในทางตรงหรือทางออมซึง่ ทรัพยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพราะเหตุที่ตนเองกระทําหรือละเวนการกระทําตามหนาที่
ของตน และจะวางตัวเปนกลางทางการเมืองอยางเครงครัด
ขอ ๘ ผูรั บจ า งยิ นยอมและสั ญ ญาว า จะปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ ข อกํ า หนด ประกาศ
และคําสั่งใดๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของผูวาจางที่ไดกําหนด
ขอ ๙ ผูวาจ างมีสิ ทธิ บอกเลิ กสั ญญานี้ กับผูรั บจา งไดทั นที โดยไม ตองจ ายเงิ นใดๆ
หรือสินไหมทดแทนใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๙.๑ ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําผิดอาญาตอผูวาจาง หรือจงใจทําใหผูวาจาง
เสียหาย
๙.๒ กระทําผิดวินัย หรือมีมลทินมัวหมอง ในกรณีถูกสอบสวน
๙.๓ ขาดงานไปโดยปราศจากเหตุอันควรเกินกวา ๑๕ วันติดตอกัน
๙.๔ หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ หรือบกพรองตอหนาที่ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
๙.๕ ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาจางนี้ในขอหนึ่งขอใด
ขอ ๑๐ การวาจางตามสัญญานี้ ไมทําใหผูรับจางมีความสัมพันธในฐานะเปนลูกจาง
ของผูวาจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
ขอ ๑๑ หากผูรับจางมีความประสงคจะลาออก ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูวาจางทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน ยกเวนกรณีจําเปน ผูวาจางอาจพิจารณาระยะเวลาดังกลาวเปนอยางอื่นก็ได
ขอ ๑๒ หากผูรับจางผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งเปนเหตุใหผูวาจางบอกเลิกสัญญาและหาก
ปรากฏความเสียหายอยา งใดเกิ ดขึ้ นจากการกระทําอั นเปนเหตุ แหง การบอกเลิกสั ญญาแล ว ผูวา จา ง
สามารถเรียกเอากับผูค้ําประกันไดทันทีอยางลูกหนี้รวมกับผูรับจาง
หนั ง สื อสั ญ ญานี้ ทํ า ขึ้ น ไว ส องฉบั บ มี ข อ ความถู ก ต อ งตรงกั น คู สั ญ ญาได อา นและ
เขาใจความโดยละเอียดดีแล ว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน สําคัญตอหนาพยาน และคูสัญ ญาตางยึดถือไว
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