
 
กฎ ก.พ. 

(พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน 

เพ่ือเปนกรรมการขาราชการพลเรือน 
__________________ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 8 (5)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   ก.พ.จึงออกกฎ ก.พ.ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
ไวดังตอไปนี้ 
 

  ขอ 1  ใหสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงแตละกระทรวง  ทบวงท่ีมีฐานะ
เทียบเทากระทรวงแตละทบวง  และสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง
หรือทบวงแตละสวนราชการ เปนหนวยเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนกรรมการขาราชการ
พลเรือนตามมาตรา 6 (2) 
 

  ขอ 2  การเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนกรรมการขาราชการพลเรือนตาม
มาตรา 6 (2)  ในกรณีครบวาระการดํารงตําแหนง  ใหดําเนินการกอนท่ีกรรมการขาราชการ
พลเรือนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังไวแลวจะพนจากตําแหนงตามวาระไมนอยกวา 
หกสิบวัน   ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังน้ี 
 

   (1)  ใหสํานักงาน ก.พ. จัดทําบัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนซึ่งดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา 6 (2) อยูในวันท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด  โดยแยกเปนแตละหนวย
เลือกแลวสงบัญชีรายชื่อของแตละหนวยเลือกไปใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้น ๆ ทราบ 
 

   (2)  ในกรณีท่ีหนวยเลือกของสํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยเลือก
ของกระทรวงหรือของทบวงใดตามขอ 1  มีผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อหนวยเลือกละไมเกิน
สามคน  หรือในหนวยเลือกของสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือ
ทบวงใดมีผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อหนวยเลือกละหนึ่งคน  ใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นเปน     
ผูเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา 6 (2) 
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   (3)  ในกรณีท่ีหนวยเลือกใดมีผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อเกินกวาจํานวน
ใน (2) ใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อของหนวยเลือกนั้นเลือกกันเองเพื่อใหมีจํานวนตาม (2)        
โดยใหสํานักงาน ก.พ.สงบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตามแนบทายกฎ ก.พ.นี้  ซึ่งลงลายมือ
ชื่อของเลขาธิการ ก.พ.แลว  ไปใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อของหนวยเลือกน้ัน  เพื่อใหเลือก      
ขาราชการพลเรือนจากรายชื่อในบัญชีดังกลาว  โดยเขียนชื่อและนามสกุลของผูซึ่งตนเลือก
ไมเกินจํานวนใน (2) พรอมกับลงลายมือชื่อของผูเลือกลงในบัตรเลือกขาราชการพลเรือน  
แลวสงบัตรดังกลาวพรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวขาราชการของผูเลือกกลับคืนให       
สํานักงาน ก.พ.ภายในวันท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด  ท้ังน้ี  ในกรณีท่ีสงบัตรกลับคืนสํานักงาน 
ก.พ. โดยตรง  ใหถือวันท่ีสํานักงาน ก.พ.ไดรับบัตรเปนวันสง  ในกรณีท่ีสงบัตรกลับคืนทาง
ไปรษณียลงทะเบียน  ใหถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียนเปนวันสง  ในกรณีท่ีสง
บัตรกลับคืนทางไปรษณียไมลงทะเบียน  ใหถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตรา
ไปรษณียเปนวันสง 
 

   (4)  ใหสํานักงาน ก.พ.รวบรวมบัตรเลือกขาราชการพลเรือนท่ีไดรับ
กลับคืนตาม (3) เพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนน  โดยใหแตงต้ังคณะกรรมการตรวจนับ
คะแนนขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 8 ขึ้นไป  
จํานวนไมนอยกวาสามคน 
 

   (5)  การตรวจนับคะแนนของคณะกรรมการตาม (4)  ใหกระทําโดย
เปดเผย  และตองมีกรรมการอยูพรอมกันไมนอยกวาสามคน 
    บัตรเลือกขาราชการพลเรือนท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  ใหถือเปน
บัตรเสียและไมใหนับเปนคะแนน  คือ 
    (ก)  บัตรท่ีไมมีตราช่ือสวนราชการสํานักงาน ก.พ. 
    (ข)  บัตรท่ีไมมีลายมือชื่อของเลขาธิการ ก.พ. 
    (ค)  บัตรท่ีเลือกเกินจํานวนตาม (2) 
    (ง)  บัตรท่ีมีรอยขูด ลบ ขีดฆา ตกเติม หรือเขียนซ้ํา  โดยไมลง
ลายมือชื่อผูเลือกกํากับ  
    (จ)  บัตรท่ีไมไดลงลายมือชื่อผูเลือก 
    (ฉ)  บัตรท่ีสงกลับคืนชากวาวันท่ีสํานักงาน  ก.พ .กําหนด    
ตาม (3) 
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    เม่ือตรวจนับคะแนนเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชี
รายชื่อผูไดรับเลือกโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากสูงไปหาตํ่าเปนรายหนวยเลือก  พรอมกับ
แสดงคะแนนของแตละคนไวในบัญชีดวย  ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากัน ใหเลขาธิการ ก.พ. 
จับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนั้นตอหนาคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อเรียงลําดับท่ี
บัญชีรายชื่อดังกลาวใหมีกรรมการไมนอยกวาสามคนลงลายมือชื่อรับรอง 
   (6)  ใหเลขาธิการ ก.พ.ประกาศรายชื่อผูท่ีอยูในลําดับท่ีหนึ่งถึงท่ีสาม
ในบัญชีรายชื่อตาม (5) ในหนวยเลือกของสํานักนายกรัฐมนตรี ของกระทรวงแตละกระทรวง  
ของทบวงแตละทบวง  และผูท่ีอยูในลําดับท่ีหนึ่งในหนวยเลือกของสวนราชการท่ีมีฐานะ
เปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตละสวนราชการ  เปนผูไดรับเลือกใหเปนผูเลือก
ขาราชการพลเรือนเพื่อเปนกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา 6 (2)  โดยปดไวในท่ี   
เปดเผย  ณ  สํานักงาน ก.พ. 
   (7)  ใหสํานักงาน ก.พ.นํารายชื่อขาราชการพลเรือนตาม (2) และ (6)  
มากําหนดหมายเลขประจําตัวของแตละคน  แลวทําบัญชีรวมรายชื่อขาราชการพลเรือน        
ดังกลาวสงใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นทุกคนกอนวันเลือกตาม (8)  ไมนอยกวาหาวันทําการ 
   (8)  ใหสํานักงาน ก.พ.มีหนังสือนัดผูมีชื่อในบัญชีรวมรายชื่อตาม (7) 
ไปออกเสียงลงคะแนนตามวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด  เพื่อเลือก   
ผูมีชื่อในบัญชีรวมรายชื่อนั้นเปนกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา 6 (2) 
   (9)  ในการออกเสียงลงคะแนนตาม (8)  ใหสํานักงาน ก.พ.แจกบัตร
ออกเสียงลงคะแนนเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนกรรมการขาราชการพลเรือนแกผูมีชื่อ 
ในบัญชีรวมรายชื่อตาม (7) ท่ีมาออกเสียงลงคะแนน  เม่ือผูมีชื่อดังกลาวออกเสียงลงคะแนน
แลว  ใหสํานักงาน ก.พ.ดําเนินการตรวจนับคะแนนและเรียงลําดับท่ีตามวิธีการใน (4) และ 
(5)  โดยอนุโลม   และจัดทําบัญชีรวมรายชื่อผูไดรับเลือกพรอมดวยคะแนนท่ีไดรับเรียงตาม
ลําดับคะแนนจากสูงไปหาตํ่า  แลวใหเลขาธิการ ก.พ.ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกโดยปดไว
ในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักงาน ก.พ. 
   (10)  ใหสํานักงาน ก.พ.ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับเลือกตาม      
(9)  เพื่อใหไดผูไดรับเลือกท่ีไดคะแนนสูงตามลําดับหาคนซ่ึงอยูตางหนวยเลือกกัน  และมี
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในมาตรา 6 เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังเปนกรรมการขาราชการพลเรือนตอไป 
 



4 
 

  ขอ 3  ในกรณีท่ีกรรมการขาราชการพลเรือนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงต้ังตามมาตรา 6 (2)  พนจากตําแหนงกอนครบกําหนดตามวาระ  และจะตองแตงต้ัง
กรรมการแทน  ใหสํานักงาน ก.พ.นํารายชื่อผูไดรับเลือกตามขอ 2 (9)  ท่ีเหลืออยูในบัญชี 
รวมรายชื่อมาตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อใหไดผูไดรับเลือกท่ีไดคะแนนสูงตามลําดับ  ซึ่งอยู 
ตางหนวยเลือกกับผูท่ีเปนกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา 6 (2) อยูแลว  เพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนกรรมการขาราชการพลเรือนแทน
ตอไป  ในกรณีท่ีไมมีผูไดรับเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนเหลืออยูในบัญชีรวมรายชื่อ          
ดังกลาว  ใหดําเนินการเลือกใหมตามหลักเกณฑและวิธีการในขอ 2 
 

  ขอ 4  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการขาราชการ
พลเรือนตามมาตรา 6 (1)  ในกรณีครบวาระการดํารงตําแหนง  ใหดําเนินการกอนท่ีกรรมการ
ขาราชการพลเรือนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังไวแลวจะพนจากตําแหนงตามวาระ
ไมนอยกวาหกสิบวัน   ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังน้ี 
 

   (1)  ใหเลขาธิการ ก.พ.แจงใหกรรมการขาราชการพลเรือนโดยตําแหนง
ตามมาตรา 6  และขาราชการพลเรือนซ่ึงไดรับเลือกตามขอ 2 (10)  เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดาน
ตาง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 6 (1)  ซึ่งยินยอมใหเสนอชื่อไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายใน
ระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด   ท้ังนี้  ใหผูเสนอชื่อแตละคนเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิได
ดานละหน่ึงคน  พรอมท้ังผลงานโดยยอของผูไดรับการเสนอชื่อแตละคน  โดยจะเสนอชื่อ     
ผูใดเปนผูทรงคุณวุฒิไวในหลายดานก็ได 
   (2)  ใหสํานักงาน ก.พ.ทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีผูเสนอชื่อตาม 
(1)  แยกเปนดานตาง ๆ ตามมาตรา 6 (1) พรอมท้ังระบุผลงานโดยยอของผูไดรับการเสนอช่ือ
แตละคนไวดวย  ในกรณีท่ีผูใดไดรับการเสนอชื่อเปนผูทรงคุณวุฒิหลายดานก็ใหระบุชื่อ        
ผูนั้นไวทุกดาน 
   (3)  ใหสํานักงาน  ก.พ .จัดใหมีการประชุมรวมระหวางกรรมการ          
ขาราชการพลเรือนโดยตําแหนงกับขาราชการพลเรือนซ่ึงไดรับเลือกตามขอ 2 (10) เพื่อรวมกัน
สรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 (1) จากบัญชีรายชื่อตาม (2)  โดยใหประธาน ก.พ.เปน
ประธานในท่ีประชุม  ถาประธาน ก.พ.ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   
ใหท่ีประชุมเลือกผูเขาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
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   (4)  ใหผูเขาประชุมตาม (3) แตละคน  เลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 
(1)  จากบัญชีรายชื่อตาม (2)  ไดดานละหนึ่งคนเพื่อเปนกรรมการขาราชการพลเรือน 
 

   (5)  ใหสํานักงาน ก.พ.ตรวจนับคะแนนการเลือกผูทรงคุณวุฒิตาม (4)  
แลวจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับเลือกในแตละดานไว  โดยเรียงตามลําดับคะแนน
จากสูงไปหาตํ่า  ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมตาม (3)  จับสลากชื่อ
ผูไดคะแนนเทากันนั้นเพื่อเรียงลําดับท่ี 
 

   (6)  ใหสํานักงาน ก.พ.ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับเลือกตาม (5)  
เพื่อใหไดผูไดรับเลือกท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในมาตรา 6  และใหผูท่ีอยูในลําดับท่ีหนึ่ง
ในบัญชีตาม (5) ในแตละดานท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนผูไดรับเลือกเพื่อเปนกรรมการ        
ขาราชการพลเรือน  แตในกรณีท่ีผูไดรับเลือกในลําดับท่ีหนึ่งมีชื่อผูท่ีไมเคยเปนขาราชการ
หรือเคยเปนขาราชการแตดํารงตําแหนงตํ่ากวาอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทาจํานวนเกินกวา
สามคน  ใหท่ีประชุมตาม (3) คัดชื่อผูท่ีเกินออก  ในกรณีท่ีผูไดรับเลือกซึ่งอยูในลําดับท่ีหน่ึง
ในดานใดไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการขาราชการพลเรือนในฐานะผูทรงคุณวุฒิในดานน้ัน
ดวยเหตุใด ๆ ใหผูท่ีไดรับเลือกซึ่งอยูในลําดับถัดมาในดานน้ันเปนผูอยูในลําดับท่ีหนึ่งแทน  
ในกรณีท่ีผูใดไดรับเลือกอยูในลําดับท่ีหนึ่งหลายดานใหผูเสนอชื่อผูนั้นเปนผูเลือกวาจะให    
ผูนั้นเปนผูทรงคุณวุฒิอยูในบัญชีดานใด  ถามีผูเสนอชื่อผูนั้นหลายคน  ใหผูเสนอชื่อผูนั้น
รวมกันเลือก  ในกรณีท่ีจะแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการขาราชการพลเรือนเกินกวาหาคน  
ใหท่ีประชุมตาม (3) เลือกผูไดรับเลือกซ่ึงอยูในลําดับถัดมาในดานท่ีตองการเปนกรรมการ   
ขาราชการพลเรือน   ท้ังน้ี  เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
พรอมกับผูไดรับเลือกตามขอ 2  (10) 
 

  ขอ 5  ในกรณีท่ีกรรมการขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิในดานใด
พนจากตําแหนงกอนครบกําหนดตามวาระ  และจะตองแตงต้ังกรรมการแทน  ใหดําเนินการ  
สรรหาผูทรงคุณวุฒิในดานน้ันใหมตามหลักเกณฑและวิธีการในขอ 4  โดยอนุโลม  เพื่อนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนกรรมการขาราชการพลเรือน
แทนตอไป 
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  ขอ 6  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปน
กรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา 6 (1)  และ (2)  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  เลม  109   ตอนท่ี  83   วันท่ี  3  สิงหาคม  2535) 
 
 


