ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเหมาะสมและเพื่อให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
แห งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว าด วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๖) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๔

-๒-

(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) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํา
จังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่ นใดของคณะกรรมการการ
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
“หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยาและหัวหนา
พนักงานหรือหัวหนาขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

-๓หมวด ๑
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ข อ ๕ ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เป น พนั ก งานสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ตามระเบีย บคณะกรรมการการเลือ กตั้ง วา ดว ยการบริห ารงาน
บุค คลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๖ ให ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
งานประจําหรืองานธุรการทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ดังนี้
(๑) จั ด ทํ า และเสนอแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด และแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้งใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) ประสาน ขอความรวมมือกับสวนราชการหรือภาคเอกชนหรือองคการเอกชน
หรือองคกรประชาชน ในการใหการสนับสนุนการเลือกตั้ง
(๓) ให ก ารศึ ก ษาแก เ ยาวชนและประชาชนเกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๔) รณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ ตลอดจนประสานขอความร ว มมื อ ประชาชน
ภาคเอกชน องคการเอกชน ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง
(๕) เผยแพร ค วามรู ความเข า ใจและข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง และ
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๖) ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ในจังหวัดและใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
(๗) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ค า ใช จ า ยในการเลื อ กตั้ ง ของผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน และคัดคานการเลือกตั้งรวมทั้งการ
ออกเสียงประชามติ
(๑๐) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามระเบี ย บ ข อ กํ า หนด ประกาศ คํ า สั่ ง และมติ ข อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคําสั่ง
ขอ ๗ ในกิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อการนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะมอบอํานาจให
บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได

-๔-

หมวด ๒
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สวนที่ ๑
บททั่วไป

ข อ ๘ ให มี คณะกรรมการขึ้ นคณะหนึ่ งในทุ กจั งหวั ด เรี ยกว า “คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด” ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งจากผูมีความเปนกลางทางการ
เมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจําจังหวัด และจะมีผูชวยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จัง หวั ด แต ง ตั้ ง ขึ้ น จากพนั ก งานในสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํา จั ง หวั ด นั้ น ตาม
คําแนะนําของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็ได
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีจํานวนหาคน ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกสี่คน
ขอ ๑๐ ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับ
หนาที่
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแทนตําแหนงที่วางนั้น เวนแต
ระยะเวลาในวาระที่ เ หลื อ มี ไ ม ถึ ง หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะไม แ ต ง ตั้ ง
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแทนตําแหนงที่วางก็ได หรือเวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะพิจารณาเปนอยางอื่น และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๑๑ นอกจากการพน จากตํ า แหน ง ตามวาระ กรรมการการเลือกตั้งประจํ า
จังหวัดพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสืบสวนสอบสวน
หรือตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวามีความประพฤติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิด

-๕-

ต อ ตํ า แหนง หน า ที่ หรื อ ส อ วา จงใจใชอํา นาจหนา ที่ห รื อ กระทํา ขั ด ต อ ระเบี ย บ ขอ กํา หนด
ประกาศ หรื อ คํา สั่ ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือจรรยาบรรณของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด หรือละเลยตอหนาที่หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือมีความประพฤติในทางจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแกองคกรโดยรวม
(๕) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหพนจากตําแหนงเมื่อเห็นสมควร โดยคะแนน
เสียงเอกฉันท
การพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ยอมไมกระทบการใดที่กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่ รวมทั้งการไดรับคาตอบแทนกอนวันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีมติหรือคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ ๑๒ ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเสนอชื่อโดยคณะอนุกรรมการสรรหา
ขอ ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันที่ไดรับการเสนอชื่อโดยคณะอนุกรรมการ
สรรหา เปนบุคคลตองหามมิใหไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คือ
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกหรือรอลงอาญาตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษ
มายังไมถึงหาป เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๘) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง เนื่องจากไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
(๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาป
นับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันไดรับการเสนอชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

-๖-

(๑๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองยังไมพน
ระยะหาป
(๑๔) เปนผูเสียสิทธิเนื่องจากไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง

สวนที่ ๒
อํานาจหนาทีแ่ ละการปฏิบัติงาน

ขอ ๑๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับนโยบายและงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไวภายในเขตจังหวัดของตน ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทําภายในจังหวัดนั้น
(๒) เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูมีสิทธิออก
เสียงประชามติเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) เสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลผูมีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปรวมทั้งแผนหรือโครงการ
เกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ และมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคําสั่ง
(๗) กํ ากั บดู แลการปฏิบัติ งานของสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด และพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ดังนี้
(ก) สั่งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือเรียกรายงาน เอกสาร หรือสถิติใดๆ มาตรวจสอบ
(ข) แนะนํา ตักเตือน หรือใหปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอการเลือกตั้ง
(ค) สั่งยับยั้งหรือระงับการกระทําที่เห็นวาอาจเปนการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศและคําสั่งหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การกํากับดูแลตาม (๗) ใหกระทําในลักษณะเปนองคประชุม และใชมติเสียงขางมาก
และหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีมติ ใหดําเนินการกรณีใดกรณีหนึ่งแลวใหรีบ
รายงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยเร็ว

-๗-

ในกรณีที่ไมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่งได หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอาจทําใหเกิดความ
เสียหายหรือความไมสุจริตและเที่ยงธรรมได คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหบุคคลอื่น
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวก็ได
ขอ ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัดของตน ดังตอไปนี้
(๑) ให หน วยราชการ หน วยงานของรั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อราชการส วนท องถิ่ น
มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) ใหเจาหนาที่ของหนวยงานตาม (๑) หรือเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานอัยการ
พนั ก งานสอบสวน หรื อ บุ ค คลใด มี ห นั ง สื อ ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง หรื อ มาให ถ อ ยคํ า หรื อ ส ง เอกสาร
หลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย
(๔) เขาไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่นับคะแนนการเลือกตั้ง
หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
ขอ ๑๖ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจ
ภายในเขตจังหวัดของตนในการออกคําสั่งใหหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํา จัง หวั ด หรือ ใหห น ว ยงานดั งกลา วมี คํา สั่ ง ใหขา ราชการ พนั กงานหรือลู ก จา งของหนว ย
ราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐปฏิบัติการอันจําเปนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติไดตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ ข า ราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งซึ่ ง มี ห น า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงเรื่องใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
ข อ ๑๗ การประชุ ม คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ต อ งมี ก รรมการ
มาประชุมไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

-๘มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ
หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไวเปนอยางอื่น กรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่ง
ในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

สวนที่ ๓
การสรรหาและการแตงตัง้

ขอ ๑๘ ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะอนุกรรมการสรรหา
คณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่สรรหาบุคคลซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการการเลือกตั้งประจํา
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) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัด ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
(๘) หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสํานักงานอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองให
เหลือหนึ่งคน
(๙) ผูแทนสภาทนายความประจําจังหวัด ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึง่ เลือกกันเองใหเหลือ
หนึ่งคน
(๑๐) หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีสํานักงานอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองให
เหลือหนึ่งคน
(๑๑) ประธานอนุกรรมการสาขาหรือประธานสาขาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยาง
อื่นของสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประธานสหภาพแรงงาน ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเอง
ใหเหลือหนึ่งคน

-๙-

(๑๒) ประธานหอการคาจังหวัด ประธานกลุมอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรม
ธนาคารพาณิชยจํากัด และประธานสภาการเหมืองแรจังหวัด ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเอง
ใหเหลือหนึ่งคน
(๑๓) ผูแทนขององคการเอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับรอง ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
(๑๔) ประธานคณะกรรมการกลางกลุ ม เกษตรกรระดั บ จั ง หวั ด ประธาน
คณะกรรมการแมบานเกษตรกรระดับจังหวัด และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณการเกษตร
จังหวัด ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
(๑๕) ผูแทนสมาคมของสื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ ที่มีที่ตั้งอยู
ในจังหวัดนั้น ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
ขอ ๑๙ ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่
สรรหาบุคคลซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครเสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวง และปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
(๒) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือหนึ่งคน
(๓) อธิ ก ารบดี ส ถาบั นอุ ด มศึ ก ษาของเอกชน ที่มี ที่ ตั้ ง อยู ใ นกรุ ง เทพมหานคร
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

- ๑๐ (๑๓) ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด ประธาน
กรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณนิคม
แหงประเทศไทยจํากัด ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณชาวไรออยแหงประเทศไทยจํากัด ประธาน
กรรมการชุมนุมสหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงประเทศไทยจํากัด ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ
ผูปลูกหอมหัวใหญแหงประเทศไทยจํากัด และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกรแหงชาติจํากัด
ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
(๑๔) เลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และประธานสภาองคการ
ลูกจางทุกสาขา ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
(๑๕) นายกสมาคมของสื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ ที่มีที่ตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนผูประสานงานและอํานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สําหรับคาใชจายในการดําเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนแตละกลุมตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙
รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประมาณการงบประมาณคาใชจายและขอรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่จําเปนและเหมาะสม
ขอ ๒๑ ใหนําความในขอ ๑๗ มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา
ดวยโดยอนุโลม
ข อ ๒๒ กอนวั นที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าจั งหวัดจะครบวาระการดํ ารง
ตํ าแหนงไม นอ ยกว า สามสิบ วัน หรือ ภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง กํ า หนด ให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชิญประชุมบุคคลตามขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ แลวแตกรณี เพื่อ
เลือกกันเองเปนอนุกรรมการสรรหา แลวใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศรายชื่อ
บุคคลผูไดรับเลือกเปนอนุกรรมการสรรหาใหประชาชนทราบ
ในการเชิญประชุมตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองมี
หนังสือแจงใหบุคคลตามขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ แลวแตกรณี ทราบวันเวลาและสถานที่ประชุมกอนวัน
ประชุมไมนอยกวาสามวันและใหถือวาบุคคลเทาที่มาประชุมเปนองคประชุม
ในกรณีที่ไมมีบุคคลในกลุมใดกลุมหนึ่งที่กําหนดในขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ หรือมีแต
ไมมาประชุมเลยแมแตคนเดียว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชิญประชุมเฉพาะกลุมที่
ไมมาอีกครั้งหนึ่งในวันถัดไป ถายังไมมีผูใดมาประชุมอีก ใหถือวาไมตองมีอนุกรรมการสรรหาจากกลุม
นั้น
ขอ ๒๓ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนเลขานุการคณะอนุกรรมการ
สรรหาและใหเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาเปนครั้งแรกภายในสามวันนับแตวันที่ประกาศ
ตามขอ ๒๒ เพื่อใหอนุกรรมการสรรหาเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานอนุกรรมการสรรหา และ
เพื่อทําความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามระเบียบนี้

- ๑๑ -

ขอ ๒๔ บุคคลที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดโดยคณะอนุกรรมการสรรหาตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามข อ ๑๓ มี ค วามเป น กลางทางการเมือ งและมี ค วามซื่อ สัต ย สุจ ริต เป นที่ ป ระจัก ษต ามขอ ๘
รวมทั้งตองมีความรูความสามารถและประสบการณ ตลอดจนความพรอมในการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๓๑
สําหรับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกรณีการครบวาระการ
ดํารงตําแหนงใหกระทําได ๒ วิธี คือ
(๑) ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพทายระเบียบนี้ดวยตนเอง ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนด พรอมหลักฐานตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ประกาศ หรือ
(๒) ไดรับการทาบทามโดยอนุกรรมการสรรหา และใหความยินยอมตามแบบ
พิมพทายระเบียบนี้พรอมทั้งยื่นหลักฐานตาม (๑)
ข อ ๒๕ ก อนวั นที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าจั งหวั ดจะครบวาระการดํ ารง
ตําแหนงไมนอยกวายี่สิบวันหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ใหผอู าํ นวยการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศและรับสมัครบุคคลตามขอ ๒๔ (๑) โดยตองกําหนดวันรับสมัครไมนอย
กวาสามวัน
ข อ ๒๖ ก อนวั นที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าจั งหวั ดจะครบวาระการดํ ารง
ตําแหนงไมนอยกวายี่สิบวันหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ใหอนุกรรมการ
สรรหาแตละคนเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนไดทาบทามตามขอ ๒๔ (๒) พรอมแบบพิมพใหความยินยอม
และหลักฐานตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดไมเกินคนละสามชื่อ
ขอ ๒๗ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบหลักฐานของผูสมัคร
และผูไดรับการทาบทามใหแลวเสร็จภายในหาวันนับแตวันปดการรับสมัคร แลวใหจัดทําบัญชีรายชื่อ
ของผูสมัครและผูไดรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓
พร อมเอกสารหลั กฐานทั้งหมดเสนอตอคณะอนุ กรรมการสรรหา เพื่อพิ จารณาและลงคะแนน
คัดเลือกตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ ๒๘
เพื่ อ ประโยชน ใ นการตรวจสอบประวั ติ แ ละพฤติ ก ารณ ผู ส มั ค รและผู ไ ด รั บ การ
ทาบทาม ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงบัญชีรายชื่อผูสมัครและผูไดรับ
การทาบทามใหสื่อมวลชนในจังหวัดดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการตรวจสอบโดยแจงขอมูลเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ รวมทั้งความไมเปนกลางทางการ
เมืองทางเว็บไซทหรือตูไปรษณียภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดกําหนด และอาจเปดโอกาสใหผูสมัครและผูไดรับการทาบทามไดชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติและพฤติการณ หรือแสดงวิสัยทัศนในการเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดวย
ก็ได

- ๑๒ -

ข อ ๒๘ ภายในสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
ไดดําเนินการตามขอ ๒๗ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการ ดังนี้
(๑) พิจารณาและลงคะแนนโดยวิธีลับเพื่อคัดเลือกผูสมัครและผูรับการทาบทาม
จากบัญชีรายชื่อตามขอ ๒๗ ในการลงคะแนนใหอนุกรรมการสรรหาคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือก
บุคคลไดไมเกินสองเทาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่แตละจังหวัดจะพึงมีได
และใหนําผูที่ไดรับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการสรรหามาเรียงลําดับจากคะแนน
สูงสุดจนครบจํานวนสามเทาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่แตละจังหวัดจะพึงมี
ได แลวใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตอไปตามขอ ๒๙
(๒) ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไดดําเนินการตาม (๑) แลว แตไมอาจ
คัดเลือกใหครบจํานวนตาม (๑) ได เพราะผูที่ไดรับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอหรือมี
ผูไดรับคะแนนเทากัน ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับจนถึงผูซึ่งไดรับคะแนนสูงกอนผูซึ่งไดรับ
คะแนนเทากันที่เปนเหตุใหไมอาจคัดเลือกจนครบจํานวนตาม (๑) เปนผูไดรับการคัดเลือก และให
คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาและลงคะแนนโดยวิธีลับเพื่อคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเฉพาะจํานวนที่
ยังไมครบตาม (๑) ในการลงคะแนนครั้งนี้ ใหพิจารณาจากผูสมัครและผูรับการทาบทามจากบัญชี
รายชื่อตามขอ ๒๗ ที่เหลืออยูทั้งหมดที่ไมไดเปนผูไดรับการคัดเลือกและใหอนุกรรมการสรรหา
คนหนึ่ง มีสิทธิลงคะแนนไดไมเกินจํานวนสองในสามของจํานวนที่ยังขาดอยู กรณีที่ยังขาดอยูหนึ่งคน
ใหอนุกรรมการสรรหาคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคนและใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปน
ผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับจนครบตามจํานวนที่ยังขาดอยู แลวใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดดําเนินการตอไปตามขอ ๒๙
(๓) ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไดดําเนินการตาม (๒) แลว แตไมอาจ
คัดเลือกไดครบตามจํานวนที่ยังขาดอยูตาม (๑) ได เพราะมีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหผูซึ่งไดรับ
คะแนนสูงสุดตามลําดับจนถึงผูซึ่งไดรับคะแนนสูงกอนผูซึ่งไดรับคะแนนเทากันที่เปนเหตุใหไมอาจ
คัด เลือกจนครบจํานวนตาม (๑) ได เปนผูไดรับการคัดเลือก และใหค ณะอนุกรรมการสรรหา
พิจารณาและลงคะแนนโดยวิธีลับเพื่อคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเฉพาะจํานวนที่ยังไมครบตาม (๑) โดยให
พิ จารณาจากผู ที่ ไ ม ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเพราะได รั บ คะแนนเท า กั น ในการลงคะแนนครั้ ง นี้ ใ ห
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
สรรหาทาบทามบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง อาจได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น กรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั งหวั ด ได
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 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับบัญชีรายชื่อและประวัติของ
บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเพื่อเสนอใหพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม
ขอ ๒๙ แลว ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตและความไมเปนกลางทางการเมืองกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเร็ว
พรอมทั้งประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบโดยแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทางเว็บไซท หรือตูไปรษณียของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย
ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่
คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ โดยใหนําประวัติพฤติการณหรือขอมูลตามวรรคหนึ่งมาประกอบ
การพิจารณา เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามจํานวนที่กําหนด
ในขอ ๙ และประกาศใหประชาชนในแตละจังหวัดทราบ

- ๑๔ -

เพื่อความเปนธรรมและใหการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจใหบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกได
ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติพฤติการณหรือแสดงวิสัยทัศนไดตามความจําเปนและเหมาะสม
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไม เ ห็ น ชอบกั บ บุ ค คลตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่
คณะอนุ กรรมการสรรหาเสนอ และไม อาจแต งตั้ งกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ า จั ง หวั ด ให ค รบ
ตามจํานวนที่กําหนดในขอ ๙ ไดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดํา เนินการทาบทามบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ เพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตอไป
ในกรณีกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพนจากตําแหนงตามขอ ๑๑ (๑)(๒)(๓)(๔)
หรือ (๕) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการทาบทามบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไม
มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ ไมนอยกวาสามเทาของจํานวนที่พนจากตําแหนง เพื่อพิจารณาแตงตัง้
ใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แทนตําแหนงที่วางตอไป
ขอ ๓๑ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่ งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด ใหคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาจากผูมีภูมิลําเนาในจังหวัด
นั้นเปนหลัก โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถทางดานนิติศาสตร รัฐศาสตร การบริหาร
นิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชน การบัญชีหรือการตรวจสอบภายในหรือเปนสมาชิกองคการเอกชน
ที่มีผลงานดานการสงเสริมประชาธิปไตยหรือการมีสวนรวมของประชาชน หรือมีประสบการณและ
เชี่ยวชาญดานการบริหารหรือการจัดการเลือกตั้งหรือดานการสืบสวนสอบสวน
ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หามมิใหเสนอชื่อและคัดเลือกอนุกรรมการสรรหาเปนบุคคล
ซึ่งอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ในการพิ จารณาสรรหา ให คณะอนุ กรรมการสรรหาพิ จารณาโดยคํ านึ งถึ งความ
หลากหลายของอาชีพและการมีสวนรวมของสตรี และความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา
ขอ ๓๒ ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งแลว ประชุมและ
เลื อ กกั น เองให ค นหนึ่ ง เป น ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด และแจ ง ผลให
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ข อ ๓๓ ให คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจั งหวั ด ได รับคาตอบแทนและค าเบี้ ย
ประชุมตามอัตราคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเปนการ
เลือกตั้งทั่วไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด และหรือบุคคลอื่นที่เห็นวามีอํานาจ
หนาที่หรือบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเลือกตั้งไดตามความจําเปนและเหมาะสม

-๑๕บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ไดรับแตงตั้งและปฏิบัติหนาที่
ในวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช ยังคงอยูในตําแหนงไดตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระหรือ
ดวยเหตุอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายอภิชาต สุขัคคานนท)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

- ๑๖ บัญชีอัตราคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมแนบทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐

ลําดับ

ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน

คาเบี้ยประชุม

๑

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

๒๕,๐๐๐ บาท

ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท

๒

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

๒๓,๐๐๐ บาท

ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท

ตรวจแลวถูกตอง

(นายวรภัทร วงศปราโมทย)
ผอ.สสล.

