
 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน 

เพื่อเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  ก.พ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหอนุกรรมการโดยตําแหนงใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  
จังหวัด  เปนผูพิจารณากําหนดจํานวนอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๕  (๑)  และ  (๒)  มาตรา  ๑๗  (๑)  
และ  (๒)  และมาตรา  ๑๙  (๑)  และ  (๒)  โดยใหมีจํานวนผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕  (๑)  มาตรา  ๑๗  (๑)  
และมาตรา  ๑๙  (๑)  ไมนอยกวาสองคน  แตไมเกินสามคน  จํานวนขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือก 
ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  ไมนอยกวาสามคน  แตไมเกินหาคน  และจํานวนขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือก
ตามมาตรา  ๑๗  (๒)  และมาตรา  ๑๙  (๒)  ไมนอยกวาสามคน  แตไมเกินหกคน 

ขอ ๒ การเลือกขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงตาง ๆ  ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  มาตรา  ๑๗  (๒)  
หรือมาตรา  ๑๙  (๒)  เพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  
จังหวัด  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหสวนราชการที่มี  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด  จัดทําบัญชี
รายชื่อขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงตาง  ๆ ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  มาตรา  ๑๗  (๒)  หรือมาตรา  ๑๙  (๒)  
โดยหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ  จะมอบใหสวนราชการใดในสังกัดเปนผูจัดทําก็ได  แลวสงบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวไปใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้น ๆ  ทราบ 
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(๒) ในกรณีที่สวนราชการที่มี  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด  มีชื่อ
ขาราชการพลเรือนผูมีคุณสมบัติที่จะแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  
อ.ก.พ.  จังหวัด  ไมเกินจํานวนที่อนุกรรมการโดยตําแหนงใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  กําหนดตามขอ  ๑  
ใหผูมีชื่อดังกลาวเปนผูไดรับเลือกเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  
จังหวัดตอไป   

(๓) ในกรณีที่สวนราชการที่มี  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด  มีชื่อ
ขาราชการพลเรือนผูมีคุณสมบัติที่จะแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  
อ.ก.พ.  จังหวัด  เกินกวาจํานวนที่อนุกรรมการโดยตําแหนงใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  กําหนดตามขอ  ๑  
ใหสวนราชการจัดใหมีการเลอืกขาราชการพลเรือนเพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  
โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

 (ก) นัดใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกลาวไปออกเสียงลงคะแนนเลือกผูมีชื่อในบัญชีรายชือ่
นั้นเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  
แลวแจกบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตามแบบทายกฎ  ก.พ.   นี้  ซ่ึงลงลายมือชื่อของหัวหนา 
สวนราชการแลว  ใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกลาวเลือกขาราชการพลเรือนจากบัญชีรายชื่อนั้น 
เปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ  แลวแตกรณี  โดยเขียนชื่อและนามสกุล
ของผูซ่ึงตนเลือกไมเกินจํานวนในขอ  ๑  พรอมลงลายมือชื่อของผูเลือกในบัตรเลือกขาราชการพลเรือน  
แลวหยอนบัตรดังกลาวลงในหีบบัตรเลือกขาราชการพลเรือนที่สวนราชการนั้น ๆ  จัดไวให  ภายในเวลา
ที่สวนราชการนั้น ๆ  กําหนด  หรือ 

 (ข) สงบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตามแบบทายกฎ  ก.พ.  นี้  ซ่ึงลงลายมือชื่อของ
หัวหนาสวนราชการแลว  ไปใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกขาราชการพลเรือนจากบัญชี
รายชื่อนั้น  เปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ  แลวแตกรณี  โดยเขียนชื่อและ
นามสกุลของผูซ่ึงตนเลือกไมเกินจํานวนในขอ  ๑  พรอมลงลายมือชื่อของผูเลือกในบัตรเลือกขาราชการ
พลเรือน  แลวสงบัตรดังกลาวพรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวขาราชการของผูเลือกกลับคืนไปยัง 
สวนราชการภายในวันที่สวนราชการนั้น ๆ  กําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่สงบัตรกลับคืนสวนราชการ
โดยตรง  ใหถือวันที่สวนราชการไดรับบัตรเปนวันสงคืน  ในกรณีที่สงบัตรกลับคืนทางไปรษณีย
ลงทะเบียน  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียนเปนวันสงคืน  ในกรณีที่สงบัตรกลับคืน 
ทางไปรษณียไมลงทะเบียน  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียเปนวันสงคืน 
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(๔) ใหสวนราชการรวบรวมบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตาม  (๓)  (ก)  หรือ  (ข)  แลวแตกรณี  
เพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนน   โดยใหแตงต้ังคณะกรรมการตรวจนับคะแนนข้ึนคณะหนึ่ง  
ประกอบดวยขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  หรือผูดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการที่มีตําแหนงไมตํ่ากวาระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวนไมนอยกวาสามคน  เปนผูตรวจนับคะแนน 

(๕) การตรวจนับคะแนนของคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  ใหกระทําโดยเปดเผย  และตอง
มีกรรมการอยูพรอมกันไมนอยกวาสามคน 

เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดทําบัญชีรายชื่อขาราชการ
พลเรือนผูไดรับเลือกโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากสูงไปหาตํ่า  พรอมกับแสดงคะแนนของแตละคน 
ไวในบัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกดวย  ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน  ใหหัวหนา 
สวนราชการจับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนั้นตอหนาคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อเรียงลําดับ 
ที่ในบัญชีรายชื่อดังกลาว  โดยมีกรรมการไมนอยกวาสามคนลงลายมือชื่อรับรอง  แลวใหหัวหนา 
สวนราชการประกาศรายชื่อขาราชการพลเรอืนผูไดรับเลือก  โดยปดไวในที่เปดเผย  ณ  สวนราชการนั้น  ๆ 

(๖) ใหข้ึนบัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกเปนเวลาหนึ่งป 
(๗) ใหขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกตามบัญชีรายชื่อใน  (๖)  ที่ไดคะแนนสูงตามลําดับ  

และมีคุณสมบัติที่จะแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด  
เปนผูไดรับเลือก  เพื่อเสนอประธาน  อ.ก.พ.  แตงต้ังเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  ตอไป  
แตทั้งนี้  ตองไมเกินจํานวนที่กําหนดในขอ  ๑ 

(๘) ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังตาม  (๗)  พนจากตําแหนงกอนครบกําหนด 
ตามวาระ  และจะตองแตงต้ังอนุกรรมการแทน  ใหประธาน  อ.ก.พ.  แตงต้ังขาราชการพลเรือนจากบัญชี
รายชื่อตาม  (๖)  ที่ไดคะแนนสูงตามลําดับ  และมีคุณสมบัติที่จะแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  
สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ  แทนตอไป  แตหากไมมีรายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือก 
ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนเหลืออยูในบัญชีรายชื่อดังกลาวแลว  หรือบัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับ
เลือกครบกําหนดหนึ่งปตาม  (๖)  แลว  ใหดําเนินการเลือกใหมตามหลักเกณฑและวิธีการใน  (๑)  ถึง  (๗)  
โดยอนุโลม 

ขอ ๓ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  
และดานกฎหมาย  ตามมาตรา  ๑๕  (๑)  มาตรา  ๑๗  (๑)  หรือมาตรา  ๑๙  (๑)  เพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการ
ใน  อ.ก.พ  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ  
ดังตอไปนี้ 
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(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน   อ .ก .พ .   กระทรวง   ประกอบดวย   
รองปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  เปนประธาน  และกรรมการอื่น 
ซ่ึงปลัดกระทรวงเปนผูแตงต้ังจากผูที่มีความรู  ความชํานาญและประสบการณดานการบริหาร   
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือดานกฎหมาย  จํานวนสองคน  โดยผูไดรับการแตงต้ังจะตองมี
ความเปนกลางทางการเมือง  หากจะแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเปนกรรมการ  ใหแตงต้ัง 
ไดหนึ่งคน 

ใหปลัดกระทรวงแตงต้ังขาราชการพลเรือนผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวง  เปนเลขานุการ 

(๒) ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  กรม  ประกอบดวย  รองอธิบดี 
ที่รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  เปนประธาน  และกรรมการอื่นซ่ึงอธิบดีเปนผูแตงต้ัง
จากผูที่มีความรู  ความชํานาญและประสบการณดานการบริหาร  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   
หรือดานกฎหมาย  จํานวนสองคน   โดยผูไดรับการแตงต้ังจะตองมีความเปนกลางทางการเมือง   
หากจะแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเปนกรรมการ  ใหแตงต้ังไดหนึ่งคน 

ใหอธิบดีแตงต้ังขาราชการพลเรือนผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม  
เปนเลขานุการ 

(๓) ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  จังหวัด  ประกอบดวย  รองผูวา
ราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  เปนประธาน  และกรรมการอื่นซ่ึงผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูแตงต้ังจากผูที่มีความรู   ความชํานาญและประสบการณดานการบริหาร   
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือดานกฎหมาย  จํานวนสองคน  โดยผูไดรับการแตงต้ังจะตองมี
ความเปนกลางทางการเมือง  หากจะแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเปนกรรมการ  ใหแตงต้ังไดหนึ่งคน 

ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังขาราชการพลเรือนผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัด  เปนเลขานุการ 

ทั้งนี้  กรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิซ่ึงปลัดกระทรวง  อธิบดี  หรือผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง
ใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

(๔) กรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด
แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  
และดานกฎหมาย  ไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  ภายใน
ระยะเวลาที่สวนราชการกําหนด  โดยจะเสนอชื่อผูใดเปนผูทรงคุณวุฒิไวในหลายดานก็ได 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) ใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  
อ.ก.พ.  จังหวัด  จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตาม  (๔)  รวมกับบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิรวบรวมจากแหลงขอมูลอื่น  โดยแยกเปน
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิแตละดานตามมาตรา  ๑๕  (๑)  มาตรา  ๑๗  (๑)  หรือมาตรา  ๑๙  (๑)  พรอมทัง้
ประวัติและผลงานโดยยอของผูไดรับการเสนอชื่อแตละคนไวดวย  ในกรณีที่ผูใดไดรับการเสนอชื่อ 
เปนผูทรงคุณวุฒิหลายดาน  ใหระบุชื่อผูนั้นไวทุกดาน  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
สรรหาผูทรงคุณวุฒิ 

(๖) ใหคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  
จังหวัด  เลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อตาม  (๕)  ดานละไมนอยกวาสองคน  โดยจะตองเลือก 
ผูซ่ึงมีความรู  ประสบการณ  มีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  เปนผูมีความเปนกลาง
ทางการเมืองและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดตามมาตรา  ๑๕  (๑)  มาตรา  ๑๗  (๑)  หรือมาตรา  ๑๙  (๑)  
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ  โดยจะเสนอชื่อผูใดเปนผูทรงคุณวุฒิไวในหลายดาน 
ก็ได 

(๗) ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  สามัญ  ประกอบดวย  ประธาน  
อ.ก.พ.  กระทรวง  ประธาน  อ.ก.พ.  กรม  หรือประธาน  อ.ก.พ.  จังหวัด  เปนประธาน  อนุกรรมการ
โดยตําแหนง  และขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  ตามขอ  ๒  เปนกรรมการ 

ใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  เปนเลขานุการ 
(๘) ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ 

ที่คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด   
เสนอตาม   (๖)  และใหเลือกผูทรงคุณวุฒิไดไมเกินจํานวนที่กําหนดไวในขอ  ๑  โดยจะตองมี
ผูทรงคุณวุฒิครบในทุก ๆ  ดาน  ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งจะเปนผูทรงคุณวุฒิสองดานก็ได  เพื่อเสนอ
ประธาน  อ.ก.พ.  แตงต้ังเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  ตอไป  ทั้งนี้  จะตอง
ไดรับความยินยอมจากผูไดรับเลือกนั้นดวย 

(๙) ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ 
ที่คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเสนอแลว  ไดผูทรงคุณวุฒิไมครบจํานวนหรือไมครบดาน   
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิแจงคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิทราบ  เพื่อใหเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิใหคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหม  ทั้งนี้  เฉพาะจํานวนที่ไมครบหรือ 
ดานที่ไมครบ  โดยนําหลักเกณฑและวิธีการใน  (๔)  ถึง  (๘)  มาใชบังคับ 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑๐) ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในดานใดใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  
หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด  พนจากตําแหนงกอนครบกําหนดตามวาระ  และจะตองแตงต้ังอนุกรรมการแทน  
ใหดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในดานนั้นใหม  โดยนําหลักเกณฑและวิธีการใน  (๑)  ถึง  (๘)  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๔ ใหสวนราชการนํารายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกตามขอ  ๒  และรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการสรรหาตามขอ  ๓  เสนอประธาน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  
จังหวัด  เพื่อแตงต้ังตอไป 

ขอ ๕ ใหอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงต้ัง  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
ขอ ๖ ในกรณีที่อนุกรรมการใน   อ .ก .พ .   สามัญนั้น  ๆ   พนจากตําแหนงตามวาระ   

ใหดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  
สามัญนั้น ๆ  ภายในหกสิบวัน 

ขอ ๗ ในกรณีที่อนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญนั้น ๆ  พนจากตําแหนงกอนครบกําหนด 
ตามวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงภายในสามสิบวันตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในขอ  ๒  หรือขอ  ๓  โดยอนุโลม   

อนุกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังแทนนั้นใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่ วาระของอนุกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  จะไมแตงต้ัง 

อนุกรรมการแทนก็ได 
ขอ ๘ ในกรณีที่กระทรวง  กรม  หรือจังหวัดใด  ไมอาจมีจํานวนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  

กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  จังหวัด  ตามที่กําหนดในขอ  ๑  ได  ใหกระทรวง  กรม  หรือ
จังหวัด  นั้น ๆ  เสนอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหกําหนดจํานวนอนุกรรมการเปนกรณีพิเศษ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 



บัตรเลือกขาราชการพลเรือน 
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ  

ทายกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคณุวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน  
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

  ขาพเจา ............................................................................ เลือกผูมีช่ือขางทายนี้ 
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. ................................. (ใหระบุช่ือของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แลวแตกรณี)   
  ๑. .......................................................................................... 
  ๒. .......................................................................................... 
  ๓. .......................................................................................... 
  ๔. .......................................................................................... 
  ๕. .......................................................................................... 
  ๖. .......................................................................................... 
 
 

(ลายมือช่ือ) ....................................... ผูเลือก 
          (          ) 

 
 
(ลายมือช่ือ) ................................................. 

    (                                             ) 
ตําแหนง ...................................................... 

  (หัวหนาสวนราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
หมายเหตุ ๑. การเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
   และ อ.ก.พ. จังหวัด ใหเลือกไดไมเกินจํานวน ... คน (ใหระบุจํานวนตามที่ 
   อนุกรรมการโดยตําแหนงไดกําหนดไวตามขอ ๑ ของกฎ ก.พ.) 
  ๒. ใหสงภาพถายบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือนของผูเลือกไปยังสวนราชการดวย  
    (ตามขอ ๒ (๓) (ข) ของกฎ ก.พ.) พรอมกับบัตรเลือกขาราชการพลเรือนนี้  
    ภายในวันท่ี .................. 
  ๓. บัตรเลือกขาราชการพลเรือนท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสียและไมให
   นับเปนคะแนน คือ 
    ก. บัตรท่ีไมมีลายมือช่ือของหัวหนาสวนราชการ 
    ข. บัตรท่ีเลือกเกินกวาจํานวนตามขอ ๑ ของกฎ ก.พ. 
    ค. บัตรท่ีมีรอยขูด ลบ ขีด ฆา ตกเติม หรือเขียนซํ้า โดยไมลงลายมือช่ือผูเลือก
    กํากับ 
    ง. บัตรท่ีไมไดลงลายมือช่ือผูเลือก 
    จ. บัตรท่ีไมไดหยอนลงหีบบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตามขอ ๒ (๓) (ก) 
    ฉ. บัตรท่ีสงกลับคืนชากวาวันท่ีสวนราชการกําหนดตามขอ ๒ (๓) (ข) 
 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน   พ.ศ .   ๒๕๕๑  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิ ธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการ 
เลือกขาราชการพลเรือนเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.  กรม  และ  อ.ก.พ.  จังหวัด  
ตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๙  วาระการดํารงตําแหนง  และจํานวนขั้นต่ําของอนุกรรมการ
ดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 




