
กฎ ก.พ. 
ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน 

เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ 
__________________ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (5)  มาตรา 14  มาตรา 16  มาตรา 17  
มาตรา 18  มาตรา 19  มาตรา 21  และมาตรา 23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ     
พลเรือน พ.ศ. 2535   ก.พ.จึงออกกฎ ก.พ.ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว  ดังตอไปนี้ 
 

  ขอ 1  ใหสํานักนายกรัฐมนตรี  สวนราชการท่ีมี อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.ทบวง  
อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.สวนราชการ  ท่ีมีฐานะเปนกรม  และ  
อ.ก.พ.จังหวัด แตละสวนราชการ  เปนหนวยเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน 
อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ แลวแตกรณี 
 

  ขอ 2  การเลือกขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา 14 (2)  
มาตรา 16 (2)  มาตรา 17 (2)  มาตรา 18 (2)  มาตรา 19 (2)  มาตรา 21 (2)  และมาตรา 23 (2)  
เพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรี  อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.ทบวง  
อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  และ 
อ.ก .พ .จังหวัดแลวแตกรณี   ในกรณีครบวาระการดํารงตําแหนงใหดําเนินการกอนท่ี
อนุกรรมการใน อ.ก.พ.นั้น ๆ จะพนจากตําแหนงตามวาระไมนอยกวาหกสิบวัน   ท้ังน้ี  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการ   ดังน้ี 
 

   (1)  ใหสวนราชการตามขอ 1  จัดทําบัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือน  
ซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ  ตามมาตรา 14 (2)  มาตรา 16 (2)  มาตรา 17 (2)  มาตรา 18 (2)  
มาตรา 19 (2)  มาตรา 21 (2)  และมาตรา 23 (2)  แลวแตกรณี  โดยหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ 
จะมอบหมายใหสวนราชการใดในสังกัดเปนผูจัดทําก็ได  แลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปให  
ผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้น ๆ ทราบ 
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   (2)  ในกรณีท่ีในหนวยเลือกของสํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยเลือก
ของสวนราชการท่ีมี อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.ทบวง  หรือ อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง  
มีผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อหนวยเลือกละไมเกินหาคน  หรือในหนวยเลือกของสวนราชการ    
ท่ีมี อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  หรือ อ.ก.พ.จังหวัดมีผูมีชื่ออยูในบัญชี
รายชื่อหนวยเลือกละไมเกินหกคน  ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีจะแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. 
ของหนวยเลือกดังกลาว  ใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือก  เพื่อเสนอประธาน 
อ.ก.พ.แตงต้ังเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.ของหนวยเลือกนั้น ๆ แลวแตกรณี 
 

   (3)  ในกรณีท่ีหนวยเลือกใดมีผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อเกินกวาจํานวน
ใน (2) ใหสวนราชการตาม (1) ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
 

    ก.  นัดใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกลาวไปออกเสียงลงคะแนน
เลือกผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการน้ัน ๆ      
ณ   สถานท่ีท่ีกําหนด   แลวแจกบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตามแบบทายกฎ  ก .พ .นี้   
ซึ่งลงลายมือชื่อของหัวหนาสวนราชการตามขอ 1 แลว  ใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกลาว 
ในวันลงคะแนน เพื่อใหเลือกผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญนั้น ๆ  
แลวแตกรณี  โดยเขียนชื่อและนามสกุลของผูซึ่งตนเลือกไมเกินจํานวนใน (2) พรอมกับ     
ลงลายมือชื่อของผูเลือกลงในบัตรเลือกขาราชการพลเรือน  แลวหยอนบัตรดังกลาวลงในหีบ
บัตรเลือกขาราชการพลเรือนท่ีสวนราชการน้ัน ๆ จัดไวใหภายในเวลาท่ีสวนราชการน้ัน ๆ 
กําหนด 
 

    ข.  สงบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตามแบบทายกฎ ก.พ.นี้  
ซึ่งลงลายมือชื่อของหัวหนาสวนราชการตามขอ 1 แลว  ไปใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกลาว  
เพื่อใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นเลือกขาราชการพลเรือนจากรายชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นเปน
อนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ แลวแตกรณี  โดยเขียนชื่อและ      
นามสกุลของผูซึ่งตนเลือกไมเกินจํานวนใน (2)  พรอมกับลงลายมือชื่อผูเลือกลงในบัตรเลือก
ขาราชการพลเรือนแลวสงบัตรดังกลาวพรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวขาราชการของผูเลือก 
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กลับคืนใหสวนราชการตามขอ 1  ภายในวันท่ีสวนราชการนั้น ๆ กําหนด   ท้ังน้ี  ในกรณีท่ีสง
บัตรกลับคืนสวนราชการตามขอ 1  โดยตรง  ใหถือวันท่ีสวนราชการตามขอ 1  ไดรับบัตร
เปนวันสง  ในกรณีท่ีสงบัตรกลับคืนทางไปรษณียลงทะเบียนใหถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย   
รับลงทะเบียนเปนวันสง  ในกรณีท่ีสงบัตรกลับคืนทางไปรษณียไมลงทะเบียน  ใหถือวันท่ี    
ท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียเปนวันสง 
 

   (4)  ใหสวนราชการตามขอ 1  รวบรวมบัตรเลือกขาราชการพลเรือน  
ตาม  (3) ก .  หรือ (3) ข.  แลวแตกรณี   เพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนน   โดยใหแตงต้ัง       
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนขึ้นคณะหน่ึง  ประกอบดวยขาราชการพลเรือนผูดํารง
ตําแหนงต้ังแตระดับ 8  ขึ้นไปจํานวนไมนอยกวาสามคน 
 

   (5)  การตรวจนับคะแนนของคณะกรรมการตาม (4) ใหกระทําโดย
เปดเผยและตองมีกรรมการอยูพรอมกันไมนอยกวาสามคน 
 

    บัตรเลือกขาราชการพลเรือนท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  ใหถือเปน
บัตรเสียและไมใหนับเปนคะแนน   คือ 
    ก.  บัตรท่ีไมมีลายมือชื่อของหัวหนาสวนราชการตามขอ 1 
    ข.  บัตรท่ีเลือกเกินจํานวนตาม (2) 
    ค.  บัตรท่ีมีรอยขูด ลบ ขีดฆา ตกเติม หรือเขียนซํ้า  โดยไมลง
ลายมือชื่อผูเลือกกํากับ 
    ง.  บัตรท่ีไมไดลงลายมือชื่อผูเลือก 
    จ.  บัตรท่ีไมไดหยอนลงหีบบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตาม 
(3) ก. 
    ฉ.  บัตรท่ีสงกลับคืนชากวาวันท่ีสวนราชการตามขอ1 กําหนด
ตาม (3) ข. 
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    เม่ือตรวจนับคะแนนเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชี
รายชื่อผูไดรับเลือกโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากสูงไปหาต่ําพรอมกับแสดงคะแนนของ   
แตละคนไวในบัญชีดวย  ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากัน  ใหหัวหนาสวนราชการตามขอ 1  
จับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนั้นตอหนาคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อเรียงลําดับท่ี  
บัญชีรายชื่อดังกลาวใหมีกรรมการไมนอยกวาสามคนลงลายมือชื่อรับรอง  แลวใหหัวหนา
สวนราชการตามขอ 1  ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกโดยปดไวในท่ีเปดเผย  ณ  สวนราชการ
นั้น ๆ  
   (6)  ใหผูไดรับเลือกตามบัญชีรายชื่อใน (5) ท่ีไดคะแนนสูงตามลําดับ
หาคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรี  อ.ก.พ. 
กระทรวง  อ.ก.พ.ทบวง  อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวงได  และผูไดรับเลือกตามบัญชี    
รายชื่อใน (5)  ท่ีไดคะแนนสูงตามลําดับหกคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน 
อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  และ อ.ก.พ.จังหวัดได  เปนผูไดรับเลือก
เพื่อเสนอประธาน อ.ก.พ.แตงต้ังเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.ของหนวยเลือกนั้น ๆ แลวแต
กรณีตอไป 
 

  ขอ 3  ในกรณีท่ีอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการใด  ซึ่งไดรับ
แตงต้ังตามขอ  2 (6)  พนจากตําแหนงกอนครบกําหนดตามวาระ   และจะตองแตงต้ัง
อนุกรรมการแทน  ใหประธาน อ.ก.พ.แตงต้ังผูไดรับเลือกตามขอ 2 (5) ท่ีเหลืออยูในบัญชี  
รายชื่อท่ีไดคะแนนสูงตามลําดับ  และมีคุณสมบัติท่ีจะแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. 
สามัญประจําสวนราชการนั้นแทนตอไป  ในกรณีท่ีไมมีผูไดรับเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน
เหลืออยูในบัญชีรายชื่อดังกลาว  ใหดําเนินการเลือกใหมตามหลักเกณฑและวิธีการในขอ 2 
 

  ขอ 4  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ตามมาตรา 14 (1)  มาตรา 16 (1)  
มาตรา 17 (1)  มาตรา 18 (1)  มาตรา 19 (1)  มาตรา 21 (1)  และมาตรา 23 (1)  เพื่อแตงต้ังเปน
อนุกรรมการใน อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรี  อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.ทบวง  อ.ก.พ.ทําหนาท่ี 
อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  และ อ.ก.พ.จังหวัด      
แลวแตกรณี  ในกรณีครบวาระการดํารงตําแหนง  ใหดําเนินการกอนท่ีอนุกรรมการใน 
อ.ก.พ.นั้น ๆ จะพนจากตําแหนงตามวาระไมนอยกวาหกสิบวัน   ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการ  ดังน้ี 
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   (1)  ใหสวนราชการตามขอ 1  แจงใหอนุกรรมการโดยตําแหนงใน 
อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการน้ัน ๆ และขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับเลือกจํานวนหาคน
หรือหกคน  แลวแตกรณี   ตามขอ 2 (2) หรือ (6)  เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ซึ่งมี        
คุณสมบัติตามมาตรา 14 (1)  มาตรา 16 (1)  มาตรา 17 (1)  มาตรา 18 (1)  มาตรา 19 (1)  
มาตรา 21 (1)  และมาตรา 23 (1)  ซึ่งยินยอมใหเสนอชื่อไปยังสวนราชการตามขอ 1  ภายใน
เวลาท่ีสวนราชการดังกลาวกําหนด   ท้ังนี้  ใหผูเสนอชื่อแตละคนเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิได
ดานละหน่ึงคน  พรอมท้ังผลงานโดยยอของผูไดรับการเสนอชื่อแตละคน  โดยจะเสนอชื่อ    
ผูใดเปนผูทรงคุณวุฒิไวในหลายดานก็ได 
 

   (2)  ใหสวนราชการตามขอ 1  ทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีผูเสนอ
ชื่อตาม (1)  แยกเปนดานตาง ๆ ตามมาตรา 14 (1)  มาตรา 16 (1)  มาตรา 17 (1)  มาตรา 18 
(1)  มาตรา 19 (1)  มาตรา 21 (1)  และมาตรา 23 (1)  พรอมท้ังระบุผลงานโดยยอของผูไดรับ
การเสนอชื่อแตละคนไวดวย  ในกรณีท่ีผูใดไดรับการเสนอชื่อเปนผูทรงคุณวุฒิหลายดาน     
ก็ใหระบุชื่อผูนั้นไวทุกดาน 
 

   (3)  ใหสวนราชการตามขอ  1  จัดใหมีการประชุมรวมระหวาง
อนุกรรมการโดยตําแหนงใน อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการน้ัน ๆ กับขาราชการพลเรือน  
ซึ่งไดรับเลือกจํานวนหาคนหรือหกคน แลวแตกรณี ตามขอ 2 (2) หรือ (6) เพื่อรวมกันสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 14 (1)  มาตรา 16 (1)  มาตรา 17 (1)  มาตรา 18 (1)  มาตรา 19 (1)  
มาตรา 21 (1) และมาตรา 23 (1) จากบัญชีรายชื่อตาม (2) โดยใหประธาน อ.ก.พ.เปนประธาน
ในท่ีประชุม   ถาประธาน  อ .ก .พ .ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิ บัติหนาท่ีได   
ใหท่ีประชุมเลือกผูเขาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
 

   (4)  ใหผูเขาประชุมตาม (3) แตละคน  เลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี   
รายชื่อตาม (2) ดานละหน่ึงคนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการ    
นั้น ๆ  
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   (5)  ใหสวนราชการตามขอ 1  ตรวจนับคะแนนการเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ตาม (4) แลวจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับเลือกในแตละดานไว  โดยเรียงตามลําดับ
คะแนนจากสูงไปหาตํ่า  ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมตาม (3)     
จับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนั้นเพื่อเรียงลําดับท่ี 
 

   (6)  ใหผูท่ีอยูในลําดับท่ีหนึ่งในบัญชีตาม (5) ในแตละดานเปนผูไดรับ
เลือกเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการน้ัน ๆ แลวแตกรณี  ในกรณีท่ี
ผูไดรับเลือกซ่ึงอยูในลําดับท่ีหนึ่งในดานใดไมไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการในฐานะผูทรง
คุณวุฒิในดานน้ันดวยเหตุใด ๆ ใหผูท่ีไดรับเลือกซึ่งอยูในลําดับถัดมาในดานน้ันเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีหนึ่งแทน  ในกรณีท่ีผูใดไดรับเลือกอยูในลําดับท่ีหนึ่งหลายดาน  ใหผูเสนอชื่อผูนั้น
เปนผูเลือกวาจะใหผูนั้นเปนผูทรงคุณวุฒิอยูในบัญชีดานใด  ถามีผูเสนอชื่อผูนั้นหลายคน     
ใหผูเสนอชื่อผูนั้นรวมกันเลือก 
 

   (7)  ใหสวนราชการตามขอ 2 (1)  ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตาม (6) 
โดยปดไวในท่ีเปดเผย  ณ  สวนราชการนั้น ๆ และนํารายชื่อดังกลาวเสนอประธาน อ.ก.พ. 
เพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ พรอมกับผูไดรับการ
เลือกตามขอ 2 (6) ตอไป 
 

  ขอ 5  ในกรณีท่ีอนุกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในดานใดใน อ.ก.พ.สามัญใด
พนจากตําแหนงกอนครบกําหนดตามวาระ  และจะตองแตงต้ังอนุกรรมการแทน  ใหดําเนิน
การสรรหาผูทรงคุณวุฒิในดานน้ันใหมตามหลักเกณฑและวิธีการในขอ 4  โดยอนุโลม      
เพื่อเสนอประธาน อ.ก.พ.แตงต้ังเปนอนุกรรมการแทนตอไป 
 

  ขอ  6  จํานวนผู ได รับเลือกตามขอ  2 (2) หรือ  (6)  หาก  ก .พ .กําหนดให
กระทรวง ทบวง กรมใด  มีจํานวนอนุกรรมการตามมาตรา 15 (2)  มาตรา 16 (2)  มาตรา 17 
(2)  มาตรา 18 (2)  มาตรา 19 (2)  มาตรา 21 (2)  หรือมาตรา 23 (2)  แลวแตกรณี  นอยกวา
จํานวนท่ีกําหนดไวในมาตราน้ัน ๆ ใหเปล่ียนเปนจํานวนตามท่ี ก.พ.กําหนดน้ัน 
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  ขอ 7  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปน
อนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญประจําสวนราชการตาง ๆ ในระยะเร่ิมแรกท่ีใชบังคับพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ.นี้  โดยอนุโลม 
 

ใหไว   ณ   วันท่ี  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2535 
 

     (ลงชื่อ) เกษม   สุวรรณกุล 
(นายเกษม   สุวรรณกุล) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ผูรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ. 

 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 109  ตอนท่ี 83  วันท่ี  3  สิงหาคม 2535) 
 
 
 
หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ.ฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา 14  มาตรา 16  
 

มาตรา 17  มาตรา 18  มาตรา 19  มาตรา 21  และมาตรา 23 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  บัญญัติใหการสรรหาผูทรง  
คุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สํานัก-
นายกรัฐมนตรี  อ.ก.พ .กระทรวง  อ.ก.พ .ทบวง  อ.ก.พ .ทําหนาท่ี  อ.ก.พ . 
กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  และ อ.ก.พ. 
จังหวัด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  จึงจําเปน
ตองออกกฎ ก.พ.นี้ 

 
 



บัตรเลือกขาราชการพลเรือน 
เพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ 

ทายกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือก 

ขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ 
 
  ขาพเจา...................................................................... เลือกผูมีชื่อขางทายน้ีเพ่ือ
เปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. ....................................... (ใหระบุวา อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรี  
อ.ก.พ .กระทรวง  อ.ก.พ .ทบวง  อ.ก.พ .ทําหนาท่ี  อ.ก.พ .กระทรวง  อ.ก.พ .กรม   อ.ก.พ . 
สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  หรือ อ.ก.พ.จังหวัด  แลวแตกรณี) 
 
  1.  ........................................................................... 
  2.  ........................................................................... 
  3.  ........................................................................... 
  4.  ........................................................................... 
  5.  ........................................................................... 
  6.  ........................................................................... 

 
  (ลายมือชื่อ).............................................ผูเลือก 

        (                  ) 
 

(ลายมือชื่อ).............................................ผูเลือก 
      (       ) 
 
ตําแหนง............................................. 
     (หัวหนาสวนราชการตามขอ 1) 
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หมายเหตุ 1.  การเลือก อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรี  อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.ทบวง  และ 
  อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง  ใหเลือกไดหนวยละไมเกิน  5  ชื่อ 
2.  การเลือก อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  หรือ อ.ก.พ.   

 จังหวัด  ใหเลือกไดหนวยละไมเกิน  6  ชื่อ 
3.  ในกรณีตามขอ 2 (3) ข. ใหสงภาพถายบัตรประจําตัวขาราชการของผูเลือก 

 ไปยังสวนราชการตามขอ 1  พรอมกับบัตรเลือกนี้ภายในวันท่ี.................... 


