
 
 

 

 

     
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั 
และผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจําจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการ      

การเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเหมาะสมและเพื่อให 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓                

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๐ คณะกรรมการ         

การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการ          

การเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๐ ” 
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิก 
 (๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั

และผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑  
 (๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั

และผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัด (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  
 (๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั

และผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัด (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๔) ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั

และผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั

และผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๔  
 (๖) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั

และผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๔                     
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 (๗) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔      
  (๘) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๔                                 

  (๙) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๕                                  

 (๑๐) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๗                               

       (๑๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘     
 บรรดาระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ มติ หรือคําส่ังอื่นใดของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 

 “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความรวมถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจํากรุงเทพมหานคร 
 “กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความรวมถึง กรรมการการเลือกตั้งประจํา

กรุงเทพมหานคร 
 “คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

 “อนุกรรมการสรรหา” หมายความวา อนุกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดหรืออนุกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

 “ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจํากรุงเทพมหานคร 

  “หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยาและหัวหนา

พนักงานหรือหัวหนาขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
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หมวด ๑ 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดั 

 

 
 

 ขอ ๕  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนพนักงานสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งวาดวยการบริหารงาน

บุคคลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ขอ ๖   ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ        

งานประจําหรืองานธุรการทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ดังน้ี 
 (๑) จัดทําและเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานคณะกรรมการ          

การเลือกตั้งประจําจังหวัด และแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้งใหคณะกรรมการ   

การเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  (๒) ประสาน ขอความรวมมือกับสวนราชการหรือภาคเอกชนหรือองคการเอกชน

หรือองคกรประชาชน ในการใหการสนับสนุนการเลือกตั้ง 
  (๓) ใหการศึกษาแก เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๔) รณรงคประชาสัมพันธ ตลอดจนประสานขอความรวมมือประชาชน

ภาคเอกชน องคการเอกชน ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง 
 (๕) เผยแพรความรู ความเขาใจและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ

การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๖) ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ในจังหวัดและใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง 
 (๗) ดําเนินการเกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกตั้ งของผูสมัครรับเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
  (๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ  
  (๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน และคัดคานการเลือกตั้งรวมทั้งการ

ออกเสียงประชามติ  
  (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง และมติของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคําส่ัง    

 ขอ ๗  ในกิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งประจําจังหวัด เพ่ือการนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะมอบอํานาจให

บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 
 ขอ ๘  ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งในทุกจังหวัด เรียกวา “คณะกรรมการ         
การเลือกตั้งประจําจังหวัด” ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งจากผูมีความเปนกลางทางการ

เมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 
 ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการการเลอืกตัง้

ประจําจังหวัด และจะมีผูชวยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดแตงตั้งขึ้นจากพนักงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นตาม

คําแนะนําของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็ได 
 ขอ ๙  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีจํานวนหาคน ประกอบดวย

ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกส่ีคน 
 ขอ ๑๐ ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองอยูในตําแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับ

หนาที่ 
  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ ใหแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแทนตําแหนงที่วางนั้น เวนแต

ระยะเวลาในวาระที่เหลือมีไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไมแตงตั้ง

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแทนตําแหนงที่วางก็ได หรือเวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

จะพิจารณาเปนอยางอื่น และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 ขอ ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ 
 (๔)  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหพนจากตําแหนง เม่ือไดสืบสวนสอบสวน

หรือตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวามีความประพฤติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิด            
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ตอตําแหนงหนาที ่ หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่หรือกระทําขัดตอระเบียบ ขอกําหนด

ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือจรรยาบรรณของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด หรือละเลยตอหนาที่หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือมีความประพฤติในทางจะนํามา

ซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแกองคกรโดยรวม 
 (๕)  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหพนจากตําแหนงเม่ือเห็นสมควร โดยคะแนน

เสียงเอกฉันท 
 การพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ยอมไมกระทบการใดที่กรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดผูน้ันไดกระทําไปในหนาที่ รวมทั้งการไดรับคาตอบแทนกอนวันที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีมติหรือคําส่ังแลวแตกรณี 
  ขอ ๑๒  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒)  มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณในวันเสนอชื่อโดยคณะอนุกรรมการสรรหา 
 ขอ ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันที่ไดรับการเสนอชื่อโดยคณะอนุกรรมการ

สรรหา เปนบุคคลตองหามมิใหไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คือ 
 (๑)  วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 (๒)  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๓)  ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
 (๔)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 (๕)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
 (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (๗)  เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกหรือรอลงอาญาตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษ

มายังไมถึงหาป เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 (๘)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๙)  เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 (๑๐)  อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง เน่ืองจากไมยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสาร

ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 
 (๑๑)  เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาป

นับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันไดรับการเสนอชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๑๒)  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
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 (๑๓)  เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองยังไมพน

ระยะหาป 
   (๑๔)  เปนผูเสียสิทธิเน่ืองจากไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

 
 
  

สวนที่ ๒ 

อํานาจหนาท่ีและการปฏบิัติงาน 

 
 

 ขอ ๑๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงาน

เกี่ยวกับนโยบายและงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไวภายในเขตจังหวัดของตน ดังตอไปนี้ 
   (๑)  อํานวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทําภายในจังหวัดนั้น 
 (๒)  เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง

ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๓)  รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูมีสิทธิออก

เสียงประชามติเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๔)  เสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาแตงตั้งบุคคลผูมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 
  (๕)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปรวมทั้งแผนหรือโครงการ

เกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
  (๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ และมติของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคําส่ัง 

  (๗)  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัด และพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ดังน้ี 
       (ก) ส่ังใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือเรียกรายงาน เอกสาร หรือสถิติใดๆ มาตรวจสอบ 
  (ข) แนะนํา ตักเตือน หรือใหปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายตอการเลือกตั้ง 

 (ค)  ส่ังยับยั้งหรือระงับการกระทําที่เห็นวาอาจเปนการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย 

ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศและคําส่ังหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 การกํากับดูแลตาม (๗) ใหกระทําในลักษณะเปนองคประชุม และใชมติเสียงขางมาก 

และหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีมติใหดําเนินการกรณีใดกรณีหน่ึงแลวใหรีบ

รายงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดยเร็ว 
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 ในกรณีที่ไมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่

ตามวรรคหนึ่งได หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอาจทําใหเกิดความ

เสียหายหรือความไมสุจริตและเที่ยงธรรมได คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหบุคคลอื่น

ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวก็ได 
 ขอ ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัดของตน ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน           

มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐาน

อื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 
  (๒)  ใหเจาหนาที่ของหนวยงานตาม (๑) หรือเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานอัยการ 

พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร

หลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 
  (๓)  แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคการเอกชน เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย 
  (๔)  เขาไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่นับคะแนนการเลือกตั้ง

หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 
 ขอ ๑๖  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจ

ภายในเขตจังหวัดของตนในการออกคําส่ังใหหนวยราชการ ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด หรือใหหนวยงานดังกลาวมีคําส่ังใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวย

ราชการ ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐปฏิบัติการอันจําเปนเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง หรอืการออกเสียงประชามติไดตามที่เห็นสมควร 
  ในกรณีที่ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ไมปฏิบัติตามคําส่ังโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงเรื่องใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาดําเนินการ

ตอไป 
 ขอ ๑๗  การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองมีกรรมการ          

มาประชุมไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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  มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ 

หรือคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไวเปนอยางอื่น กรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่ง  

ในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 
 

สวนที่ ๓ 
การสรรหาและการแตงตัง้ 

 
 

 ขอ ๑๘  ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะอนุกรรมการสรรหา     

คณะหนึ่งเพ่ือทําหนาที่สรรหาบุคคลซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย 
  (๑)  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสําหรับขาราชการพลเรือนที่มีสํานักงานอยู

ในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  
  (๒)  หัวหนาหนวยงานของตํารวจ และทหารที่มีชั้นยศตั้งแตพลตํารวจตรีหรือพลตรี

หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่มีที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๓)  ผูพิพากษาหัวหนาศาลที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  
  (๔) อธิบดีศาลปกครองในภูมิภาค ซึ่งมีที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น  
  (๕) อัยการจังหวัดที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  
  (๖) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา ที่มีอยูใน

จังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๗) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผูอํานวยการศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียนจังหวัด ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๘)  หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน ที่มีสํานักงานอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองให

เหลือหนึ่งคน 
  (๙) ผูแทนสภาทนายความประจําจังหวัด ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึง่เลอืกกนัเองใหเหลอื

หน่ึงคน 

  (๑๐)  หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีสํานักงานอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองให

เหลือหนึ่งคน 
  (๑๑) ประธานอนุกรรมการสาขาหรือประธานสาขาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยาง

อื่นของสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประธานสหภาพแรงงาน ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเอง

ใหเหลือหนึ่งคน 
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  (๑๒)  ประธานหอการคาจังหวัด ประธานกลุมอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรม

ธนาคารพาณิชยจํากัด และประธานสภาการเหมืองแรจังหวัด ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเอง  

ใหเหลือหนึ่งคน  
  (๑๓) ผูแทนขององคการเอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับรอง ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๑๔) ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด ประธาน

คณะกรรมการแมบานเกษตรกรระดับจังหวัด และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณการเกษตร

จังหวัด ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๑๕) ผูแทนสมาคมของสื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ ที่มีที่ตั้งอยู

ในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 

 ขอ ๑๙ ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาที่

สรรหาบุคคลซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครเสนอตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย 
  (๑)  ปลัดกระทรวง และปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  
  (๒)  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือก

กันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๓)  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ที่มีที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร     

ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๔)  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  
  (๕)  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  
  (๖)  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
  (๗)  อัยการสูงสุด 

  (๘)  ประธานหอการคาไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธาน

สมาคมธนาคารไทย  และประธานกรรมการสภาการเหมืองแร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 

  (๙)  นายกสภาทนายความ  
  (๑๐)  นายกแพทยสภา นายกทันตแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม นายกสภาการ

พยาบาล ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 

  (๑๑)  ประธานหรือนายกหรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นขององคการ

เอกชน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรอง และมีที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกกันเองให

เหลือหนึ่งคน 

  (๑๒)  ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศ และประธานกลุม

แมบานเกษตรกรระดับประเทศ ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  
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  (๑๓)  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณนิคม

แหงประเทศไทยจํากัด ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณชาวไรออยแหงประเทศไทยจํากัด ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแหงประเทศไทยจํากัด ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ

ผูปลูกหอมหัวใหญแหงประเทศไทยจํากัด และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกรแหงชาติจํากัด 

ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๑๔)  เลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และประธานสภาองคการ

ลูกจางทุกสาขา ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  (๑๕)  นายกสมาคมของสื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ ที่มีที่ตั้งอยูใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
 ขอ ๒๐  ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนผูประสานงานและอํานวย

ความสะดวกเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

สําหรับคาใชจายในการดําเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกตัวแทนแตละกลุมตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ 

รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด       

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประมาณการงบประมาณคาใชจายและขอรับ

การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่จําเปนและเหมาะสม 

 ขอ ๒๑  ใหนําความในขอ ๑๗ มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา

ดวยโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๒

 
  กอนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะครบวาระการดํารง

ตําแหนงไมนอยกวาสามสิบวันหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ให

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชิญประชุมบุคคลตามขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ แลวแตกรณี เพ่ือ

เลือกกันเองเปนอนุกรรมการสรรหา แลวใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศรายชื่อ

บุคคลผูไดรับเลือกเปนอนุกรรมการสรรหาใหประชาชนทราบ 
 ในการเชิญประชุมตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองมี

หนังสือแจงใหบุคคลตามขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ แลวแตกรณี ทราบวันเวลาและสถานที่ประชุมกอนวัน

ประชุมไมนอยกวาสามวันและใหถือวาบุคคลเทาที่มาประชุมเปนองคประชุม 
 ในกรณีที่ไมมีบุคคลในกลุมใดกลุมหน่ึงที่กําหนดในขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ หรือมีแต  

ไมมาประชุมเลยแมแตคนเดียว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชิญประชุมเฉพาะกลุมที่

ไมมาอีกครั้งหน่ึงในวันถัดไป ถายังไมมีผูใดมาประชุมอีก ใหถือวาไมตองมีอนุกรรมการสรรหาจากกลุม

น้ัน 
 ขอ ๒๓  ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนเลขานุการคณะอนุกรรมการ  

สรรหาและใหเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาเปนครั้งแรกภายในสามวันนับแตวันที่ประกาศ

ตามขอ ๒๒ เพ่ือใหอนุกรรมการสรรหาเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานอนุกรรมการสรรหา และ

เพ่ือทําความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 



 
- ๑๑ - 

 

 
 ขอ ๒๔  บุคคลที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดโดยคณะอนุกรรมการสรรหาตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไมมีลักษณะตองหาม

ตามขอ ๑๓ มีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษตามขอ ๘ 

รวมทั้งตองมีความรูความสามารถและประสบการณ ตลอดจนความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๓๑ 
  สําหรับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกรณีการครบวาระการ

ดํารงตําแหนงใหกระทําได ๒ วิธี คือ 
  (๑)  ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพทายระเบียบนี้ดวยตนเอง ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนด พรอมหลักฐานตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ประกาศ หรือ 
  (๒)  ไดรับการทาบทามโดยอนุกรรมการสรรหา และใหความยินยอมตามแบบ

พิมพทายระเบียบนี้พรอมทั้งยื่นหลักฐานตาม (๑) 
 ขอ ๒๕  กอนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะครบวาระการดํารง

ตําแหนงไมนอยกวายี่สิบวันหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ใหผูอาํนวยการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศและรับสมัครบุคคลตามขอ ๒๔ (๑) โดยตองกําหนดวันรับสมัครไมนอย

กวาสามวัน 
 ขอ ๒๖  กอนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะครบวาระการดํารง

ตําแหนงไมนอยกวายี่สิบวันหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ใหอนุกรรมการ

สรรหาแตละคนเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนไดทาบทามตามขอ ๒๔ (๒) พรอมแบบพิมพใหความยินยอม

และหลักฐานตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดไมเกินคนละสามชื่อ 
 ขอ ๒๗  ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบหลักฐานของผูสมัคร

และผูไดรับการทาบทามใหแลวเสร็จภายในหาวันนับแตวันปดการรับสมัคร แลวใหจัดทําบัญชีรายชื่อ

ของผูสมัครและผูไดรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ 

พรอมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเสนอตอคณะอนุกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาและลงคะแนน

คัดเลือกตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ ๒๘ 
  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบประวัติและพฤติการณผูสมัครและผูไดรับการ

ทาบทาม ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงบัญชีรายชื่อผูสมัครและผูไดรับ

การทาบทามใหส่ือมวลชนในจังหวัดดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม     

ในการตรวจสอบโดยแจงขอมูลเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ รวมทั้งความไมเปนกลางทางการ

เมืองทางเว็บไซทหรือตูไปรษณียภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดกําหนด และอาจเปดโอกาสใหผูสมัครและผูไดรับการทาบทามไดชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ประวัติและพฤติการณ หรือแสดงวิสัยทัศนในการเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดวย

ก็ได 
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 ขอ ๒๘  ภายในสิบวันนับแตวันที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด              

ไดดําเนินการตามขอ ๒๗ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑)  พิจารณาและลงคะแนนโดยวิธีลับเพื่อคัดเลือกผูสมัครและผูรับการทาบทาม

จากบัญชีรายชื่อตามขอ ๒๗ ในการลงคะแนนใหอนุกรรมการสรรหาคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือก

บุคคลไดไมเกินสองเทาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่แตละจังหวัดจะพึงมีได 

และใหนําผูที่ไดรับคะแนนเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนอนุกรรมการสรรหามาเรียงลําดับจากคะแนน

สูงสุดจนครบจํานวนสามเทาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่แตละจังหวัดจะพึงมี

ได แลวใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตอไปตามขอ ๒๙ 

  (๒)  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไดดําเนินการตาม (๑) แลว แตไมอาจ

คัดเลือกใหครบจํานวนตาม (๑) ได เพราะผูที่ไดรับคะแนนเกินกึ่งหน่ึงมีจํานวนไมเพียงพอหรือมี      

ผูไดรับคะแนนเทากัน ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับจนถึงผูซึ่งไดรับคะแนนสูงกอนผูซึ่งไดรับ 

คะแนนเทากันที่เปนเหตุใหไมอาจคัดเลือกจนครบจํานวนตาม (๑) เปนผูไดรับการคัดเลือก และให

คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาและลงคะแนนโดยวิธีลับเพื่อคัดเลือกอีกครั้งหน่ึงเฉพาะจํานวนที่

ยังไมครบตาม (๑) ในการลงคะแนนครั้งน้ี  ใหพิจารณาจากผูสมัครและผูรับการทาบทามจากบัญชี

รายชื่อตามขอ ๒๗ ที่เหลืออยูทั้งหมดที่ไมไดเปนผูไดรับการคัดเลือกและใหอนุกรรมการสรรหา     

คนหนึ่ง มีสิทธิลงคะแนนไดไมเกินจํานวนสองในสามของจํานวนที่ยังขาดอยู กรณีที่ยังขาดอยูหน่ึงคน  

ใหอนุกรรมการสรรหาคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหน่ึงคนและใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปน        

ผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับจนครบตามจํานวนที่ยังขาดอยู แลวใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดดําเนินการตอไปตามขอ ๒๙ 

  (๓)  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไดดําเนินการตาม (๒) แลว แตไมอาจ

คัดเลือกไดครบตามจํานวนที่ยังขาดอยูตาม (๑) ได เพราะมีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหผูซึ่งไดรับ

คะแนนสูงสุดตามลําดับจนถึงผูซึ่งไดรับคะแนนสูงกอนผูซึ่งไดรับคะแนนเทากันที่เปนเหตุใหไมอาจ

คัดเลือกจนครบจํานวนตาม (๑) ไดเปนผูไดรับการคัดเลือก และใหคณะอนุกรรมการสรรหา

พิจารณาและลงคะแนนโดยวิธีลับเพื่อคัดเลือกอีกครั้งหน่ึงเฉพาะจํานวนที่ยังไมครบตาม (๑) โดยให

พิจารณาจากผูที่ไมไดรับการคัดเลือกเพราะไดรับคะแนนเทากัน ในการลงคะแนนครั้งน้ีให

อนุกรรมการสรรหาคนหนึ่ง มีสิทธิลงคะแนนไดไมเกินจํานวนสองในสามของจํานวนที่ยังขาดอยู

และใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือกจนครบจํานวนที่ยังขาดอยู แลวใหผูอํานวยการ      

การเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตอไปตามขอ ๒๙ 
  (๔)  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไดดําเนินการตาม (๓) แลว แตไมอาจ

คัดเลือกไดครบตามจํานวนที่ยังขาดอยูตาม (๑) ได เพราะมีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหผูซึ่งไดรับ

คะแนนสูงสุดตามลําดับจนถึงผูซึ่งไดรับคะแนนสูงกอนผูซึ่งไดรับคะแนนเทากันที่เปนเหตุใหไมอาจ

คัดเลือกจนครบจํานวนตาม (๑) ไดเปนผูไดรับการคัดเลือก และใหประธานอนุกรรมการสรรหา

เลือกจากผูไดรับคะแนนเทากันเปนผูไดรับการคัดเลือกใหครบตามจํานวนโดยวิธีจับสลาก แลวให

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตอไปตามขอ ๒๙ 
 

 

 



 

- ๑๓ - 
 

 

  (๕)  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไมอาจคัดเลือกบุคคลซึ่งอาจไดรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพราะไมมีผูสมัครหรือผูไดรับการทาบทามจาก

บัญชีรายชื่อตามขอ ๒๗ ใหคัดเลือกเพียงพอตามจํานวนที่กําหนดใน (๑) ได ใหคณะอนุกรรมการ 

สรรหาทาบทามบุคคลอื่นซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได         

โดยไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นจนครบตามจํานวนที่กําหนดใน (๑) แลวใหผูอํานวยการ      

การเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตอไปตามขอ ๒๙ 

  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไมสามารถดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จตามกําหนด 

เวลาของวรรคหนึ่งได ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการทาบทามบุคคลซึ่งอาจไดรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได แลวใหพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดตอไป 
  ขอ ๒๙  ภายในหาวันนับแตวันที่คณะอนุกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขอ 

๒๘ วรรคหนึ่งแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อและจัดลําดับ

ของผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับอักษร พรอมทั้งประวัติของบุคคลดังกลาวเทาที่มีอยู และรายงาน

การประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยตองประกาศบัญชี

รายชื่อดังกลาวใหประชาชนทราบ 
  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขอ ๒๘ (๕) แลว ยังไมอาจ

คัดเลือกบุคคล ซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจนครบจํานวนที่

กําหนดในขอ ๒๘ (๑) ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําบัญชีรายชื่อและจัดลําดับของ  

ผูซึ่งไดรับการคัดเลือกตามลําดับอักษร พรอมทั้งประวัติของบุคคลดังกลาวเทาที่มีอยูและรายงาน

การประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในกําหนดเวลาใน

วรรคหนึ่ง โดยตองประกาศบัญชีรายชื่อดังกลาวพรอมดวยเหตุผลที่ไมอาจสรรหาบุคคลจนครบตาม

จํานวนที่กําหนดตามขอ ๒๘ (๑) ไดใหประชาชนทราบ 

 ขอ ๓๐  เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับบัญชีรายชื่อและประวัติของ

บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเพ่ือเสนอใหพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม     

ขอ ๒๙ แลว ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ

เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตและความไมเปนกลางทางการเมืองกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเร็ว 

พรอมทั้งประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบโดยแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทางเว็บไซท หรือตูไปรษณียของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่

คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ โดยใหนําประวัติพฤติการณหรือขอมูลตามวรรคหนึ่งมาประกอบ    

การพิจารณา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามจํานวนที่กําหนด

ในขอ ๙ และประกาศใหประชาชนในแตละจังหวัดทราบ 
 
 
 
 



 
- ๑๔ - 

 
 
  เพ่ือความเปนธรรมและใหการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจใหบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกได

ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติพฤติการณหรือแสดงวิสัยทัศนไดตามความจําเปนและเหมาะสม             
  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมเห็นชอบกับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่

คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ และไมอาจแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดใหครบ        

ตามจํานวนที่กําหนดในขอ ๙ ไดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการทาบทามบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตอไป 
  ในกรณีกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพนจากตําแหนงตามขอ ๑๑ (๑)(๒)(๓)(๔)

หรือ (๕) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการทาบทามบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไม

มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ ไมนอยกวาสามเทาของจํานวนที่พนจากตําแหนง เพ่ือพิจารณาแตงตัง้

ใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แทนตําแหนงที่วางตอไป 
 ขอ ๓๑  ในการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ      

การเลือกตั้งประจําจังหวัด ใหคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาจากผูมีภูมิลําเนาในจังหวัด

น้ันเปนหลัก โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถทางดานนิติศาสตร รัฐศาสตร การบริหาร 

นิเทศศาสตรหรือส่ือสารมวลชน การบัญชีหรือการตรวจสอบภายในหรือเปนสมาชิกองคการเอกชน  

ที่มีผลงานดานการสงเสริมประชาธิปไตยหรือการมีสวนรวมของประชาชน หรือมีประสบการณและ

เชี่ยวชาญดานการบริหารหรือการจัดการเลือกตั้งหรือดานการสืบสวนสอบสวน 
  ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หามมิใหเสนอชื่อและคัดเลือกอนุกรรมการสรรหาเปนบคุคล

ซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
  ในการพิจารณาสรรหา ใหคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาโดยคํานึงถึงความ

หลากหลายของอาชีพและการมีสวนรวมของสตรี  และความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา

 ขอ ๓๒  ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งแลว ประชุมและ

เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และแจงผลให

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
   ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ไดรับคาตอบแทนและคาเบี้ย

ประชุมตามอัตราคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมที่กําหนดไวทายระเบียบนี้  
   เพ่ือประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเปนการ

เลือกตั้งทั่วไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด และหรือบุคคลอื่นที่เห็นวามีอํานาจ

หนาที่หรือบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเลือกตั้งไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

  

 
 

 



 
-๑๕- 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ ๓๔  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ไดรับแตงตั้งและปฏิบัติหนาที่  

ในวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช ยังคงอยูในตําแหนงไดตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระหรือ

ดวยเหตุอื่น 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 

(นายอภิชาต  สุขัคคานนท) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



๑ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ๒๕,๐๐๐  บาท ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท

๒ กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ๒๓,๐๐๐  บาท ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท

- ๑๖ -

บัญชีอัตราคาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมแนบทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐

ลําดับ ตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม

ตรวจแลวถูกตอง

(นายวรภัทร  วงศปราโมทย)

ผอ.สสล.
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