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ระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
และการห้ามหาเสียงในการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง วิธีการเลือกกรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 18 (3)
พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ซึ่งได้กาหนดให้มีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และห้ามผู้ใดกระทาการ
อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงเพื่อให้ข้าราชการอัยการลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนในการเลือก
ประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
คณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
ประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และการห้ามหาเสียงในการเลือกประธาน ก.อ.
และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง วิธีการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๘ (3) พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการรับ สมั ครหรื อ ทาบทามบุค คล” หมายความว่ า คณะกรรมการรับ สมัคร
หรื อ ทาบทามบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ เลื อ กเป็ น ประธาน ก.อ. และกรรมการอั ย การผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา 18 (5) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
“ผู้มีสิทธิเลือก” หมายความว่า ข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย
“บัตรลงคะแนน” หมายความว่า บัตรลงคะแนนเลือกประธาน ก.อ. และบัตรลงคะแนน
เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
“สกอ.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการอัยการ
ข้อ 5 คณะกรรมการอั ย การมี อ านาจตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามระเบียบนี้
ข้อ 6 ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้
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ให้อัยการสูงสุดมีอานาจแต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยดาเนินการตามระเบียบนี้ได้
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
หมวด 1
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 7 ให้ อั ย การสู ง สุ ด ด าเนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กประธาน ก.อ. และกรรมการอั ย การ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณี ค รบกาหนดวาระ ภายในหกสิบ วันก่ อนวันครบก าหนดวาระการดารงตาแหน่ ง
ประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) กรณีตาแหน่งว่างลงก่อนครบกาหนดวาระ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก
ดังนี้
(ก) วันที่คณะกรรมการอัยการมีมติเห็นชอบให้กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการอัยการ
ซึ่งทาให้ตาแหน่งประธาน ก.อ. หรือตาแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (4) (ข)
ว่างลงตามมาตรา 25 (5)
(ข) วั น ที่ ค ณะกรรมการอั ย การมีม ติแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่ งอัย การอาวุโส หรื อวัน ที่
พ้น จากตาแหน่ งข้าราชการอัยการ หรือวันที่ เป็นกรรมการอัยการโดยตาแหน่ง ซึ่งทาให้ตาแหน่ ง
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (4) (ก) ว่างลงตามมาตรา 25 (4)
(ค) วันที่ประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลงก่อนครบกาหนดวาระ
กรณีอื่นที่มิใช่กรณีตาม (ก) หรือ (ข)
อัยการสูงสุดอาจมีคาสั่งให้ สกอ. เตรียมความพร้อมสาหรับดาเนินการให้มีการเลือกประธาน ก.อ.
และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนกาหนดระยะเวลาตาม (1) ก็ได้
กรณี ต าม (2) หากวาระการอยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ ว่ า งลงนั้ น เหลื อ ไม่ ถึ ง เก้ า สิ บ วั น จะไม่ สั่ ง ให้
ดาเนินการเลือกแทนตาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบกาหนดวาระก็ได้
ข้อ 8 ให้ อัยการสูงสุดแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครหรือทาบทามบุคคล ประกอบด้วย
รองอั ย การสู ง สุ ด และผู้ ต รวจการอั ย การ ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการอั ย การ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า คน
เป็นกรรมการ โดยให้ผู้มีลาดับอาวุโสสูงสุดเป็นประธาน และให้ อธิบดีอัยการ สกอ. เป็นเลขานุการ
รองอธิบดีอัยการ สกอ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดาเนินการดังนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการอัยการพิจารณา
(1) รับสมัครหรือทาบทามบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. ไม่น้อยกว่าห้ารายชื่อ
(2) รั บ สมั ค รหรื อ ทาบทามบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการอั ย การผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา 18 (5) ไม่น้อยกว่าสามเท่าของจานวนกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
(3) ตรวจสอบประวัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลตาม (1) และ (2)
(4) จัดทาบัญชีรายชื่อของบุคคลตาม (1) และ (2) ทั้งหมดโดยจัดเรียงลาดับตามตัวอักษร
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(5) ดาเนินการตามข้อ 25
การทาบทามบุ ค คลตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ประธาน ก.อ. รองประธาน ก.อ.
กรรมการอั ย การ และคณะกรรมการรั บสมั ครหรื อ ทาบทามบุค คล มี อิ ส ระในการเสนอชื่ อ บุคคล
ที่เห็นสมควรที่จะได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัย การผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ โดยให้เสนอชื่อ
ภายในกาหนดระยะเวลาดาเนินการรับสมัครหรือทาบทามบุคคลตามประกาศสานักงานอัยการสูงสุด
ทั้งนี้ ให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการรับสมัครหรือทาบทามบุคคล ดาเนินการตามข้อนี้ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการอัยการพิจารณา
ผู้สมัครหรือบุคคลที่รับการทาบทามที่ประสงค์จะได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. หรือกรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดในวันสมัคร
การดาเนินการ วิธีการรับสมัครหรือทาบทาม ให้เป็นไปตามที่สานักงานอัยการสูงสุดประกาศกาหนด
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการอัยการจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ.
ตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ ง และบัญชีรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอั ย การ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 20 วรรคสอง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยให้จัดเรียงลาดับ
ตามตัวอักษร
ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (4) (ก)
และ (ข) ให้ สกอ. จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการอั ย การผู้ ท รงคุ ณวุฒิ
ตามมาตรา 18 (4) (ก) จากข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตาแหน่ง
และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 18 (4) (ข) จากผู้รับบาเหน็จหรือบานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ซึ่งเคยรับราชการ
เป็ น ข้ า ราชการอั ย การมาแล้ ว ตามพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้า ราชการฝ่ า ยอั ย การ พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ผู้มีสิทธิเลือกเป็นผู้เลือก
ข้อ 11 ให้ สกอ. ส่งบัญชีรายชื่อบุคคลตามข้อ 9 และข้อ 10 แล้วแต่กรณี ไปยัง ผู้มี
สิทธิเลือก พร้อมด้วยบัตรลงคะแนน โดยกาหนดวันสุดท้ายที่จะส่งบัตรลงคะแนนให้ถึง สกอ. ไว้ด้วย
ในการเลือกแทนตาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบกาหนดวาระ ให้ สกอ. แจ้งตาแหน่ง ประเภท
และจานวนตาแหน่งที่ว่างด้วย
บั ต รลงคะแนนให้ เป็น ไปตามแบบท้า ยระเบีย บนี้ บั ต รลงคะแนนทุกบั ต รต้องมี ลายมือชื่อ
ของกรรมการควบคุมการส่งบัตรจานวนสามคนกากับเป็นหลักฐาน
การส่งบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยบัตรลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ไปยังผู้มีสิทธิเลือกก่อนถึงกาหนดวันสุดท้ายที่จะส่งบัตรลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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ข้อ 12 ให้อัยการสูงสุดแต่งตั้งข้าราชการอัยการไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการควบคุม
การส่งบัตรลงคะแนน ทาหน้าที่ตรวจสอบบัตรลงคะแนนให้ถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 11 ก่อนที่จะ
จัดส่งไปยังผู้มีสิทธิเลือก
ข้อ 13 การเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้าราชการอัยการ
ผู้มีสิทธิเลือกออกเสียงลงคะแนนโดยวิธลี ับ โดยให้กรอกเฉพาะรายชื่อผู้ซึ่งตนเลือกด้วยลายมือของตนเอง
ลงในบัตรลงคะแนนด้วยตัวบรรจง ทั้งนี้ ห้ามลงลายมือชื่อและตาแหน่งของตน แล้วใส่ซองปิดผนึก
ส่งไปยัง สกอ. ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งโดยลงทะเบียน ให้ถึง สกอ. ภายในวันที่กาหนดตามข้อ 11
วรรคหนึ่ง
ข้อ 14 ให้ อั ย การสู ง สุ ด แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการอั ย การไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนเป็ น คณะกรรมการ
เก็บรักษาบัตรลงคะแนน
ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เก็ บ รั ก ษาบั ต รลงคะแนนไว้ ใ นหี บ โดยปิ ด หี บ ใส่ กุ ญ แจ
และให้กรรมการแต่ละคนเก็บรักษาลูกกุญแจหีบบัตรลงคะแนนไว้คนละหนึ่งดอก เมื่อถึงวันนับคะแนน
ให้เปิดหีบเก็บรักษาบัตรลงคะแนนต่อหน้าคณะกรรมการตรวจนับคะแนน พร้อมส่งมอบบัตรลงคะแนน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ 15 ให้ อั ย การสู ง สุ ด แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการอั ย การไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนเป็ น คณะกรรมการ
ตรวจนับคะแนนการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดซองบรรจุบัตรลงคะแนน
ทาการตรวจบัตรลงคะแนนและนับคะแนนโดยเปิดเผย แล้วรายงานผลไปยังอัยการสูงสุด
ในการตรวจนับคะแนน ต้องมีกรรมการอยู่พร้อมกันไม่น้อยกว่าสามคน
เมื่ อ ด าเนิ น การตรวจนั บคะแนนเสร็จ สิ้นแล้ ว ให้ ส่ งมอบบัต รลงคะแนนแก่คณะกรรมการ
เก็บรักษาบัตรลงคะแนนเพื่อดาเนินการตามข้อ 22 ต่อไป
ข้อ 16 บัตรลงคะแนนต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับคะแนน
(๑) บัต รที่มิใช่บัต รที่ สกอ. ส่งไป หรือไม่มีลายมือชื่ อของกรรมการควบคุมการส่งบั ต ร
จานวนสามคนกากับเป็นหลักฐาน
(๒) บัตรที่ระบุชื่อผู้รับเลือกประธาน ก.อ. เกินหนึ่งชื่อ หรือระบุชื่อบุคคลอื่นเป็นประธาน
ก.อ. นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการอัยการกาหนด
(๓) บัตรที่ผู้มีสิทธิเลือกมิได้กรอกรายชื่อผู้ซึ่งตนเลือกด้วยลายมือของตนเอง
(๔) บัตรที่ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อ หรือตาแหน่งในบัตร
(๕) บัตรที่ส่งถึง สกอ. พ้นกาหนดวันที่ สกอ. กาหนดตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง
ข้อ 17 บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ส่ ว นที่ เ ลอะเลื อ น หรื อ เขี ย นชื่ อ ผู้ ซึ่ ง ตนเลื อ กไม่ ถู ก ต้ อ ง จนไม่ ส ามารถทราบเจตนา
อันแท้จริงของผู้เลือกได้ ให้ถือเป็นบัตรเสียเฉพาะส่วน
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(2) ส่วนที่ระบุชื่อกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (4) (ก) (ข) หรือ (5)
เกิน จานวนตาแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๑๘ (4) (ก) (ข) หรือ (5) หรือ
เกินจานวนตาแหน่งที่ว่างลงในกรณีการเลือกแทนตาแหน่งที่วา่ งลงก่อนครบกาหนดวาระ ให้ถือเป็นบัตรเสีย
เฉพาะส่วนตามมาตรา 18 (4) (ก) หรือ (ข) หรือ (5) แล้วแต่กรณี สาหรับประเภทนั้น ๆ
(3) ส่วนที่เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (4) (ก) (ข) ที่ระบุชื่อบุคคลอื่น
ที่มิไ ด้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ (4) (ก) (ข) แต่ไม่เกินจานวนที่ต้องเลือก ให้ถือเป็นบัตรเสีย
เฉพาะส่วนของรายชื่อบุคคลอื่นดังกล่าวนั้น
(4) ส่ ว นที่ เ ลื อ กกรรมการอั ย การผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๑๘ (5) ที่ ร ะบุ ชื่ อ บุ ค คลอื่ น
นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการอัยการกาหนด แต่ไม่เกินจานวนที่ต้องเลือก ให้ถือเป็น
บัตรเสียเฉพาะส่วนของรายชื่อบุคคลอื่นที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายชื่อดังกล่าว
(5) ส่วนที่กรอกชื่อผู้รับเลือกที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (4) (ก)
ในช่องสาหรับกรอกชื่อผู้รับเลือกที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (4) (ข) หรือ
ในช่องสาหรับกรอกชื่อผู้รับเลือกที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (5) หรือสลับกัน
ให้ถือว่าบัตรนั้นเสียเฉพาะส่วนของรายชื่อบุคคลที่กรอกสลับกันนั้น
การที่จะถือว่าบุคคลผู้รับเลือกผู้ใดเป็นข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป หรือเป็นผู้รับบาเหน็จ
หรื อ บ านาญตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการหรือ กฎหมายว่ า ด้ว ยกองทุ น บ าเหน็ จ
บานาญข้าราชการ ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือตามความเป็นจริงในวันตรวจนับคะแนน
ข้อ 18 ในการเลือกประธาน ก.อ. ตามวาระหรือก่อนครบกาหนดวาระ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ.
ข้อ 19 ในการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามวาระ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าผู้อื่นเป็น
ผู้ได้รับเลือก ดังนี้
(1) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (4) (ก) ที่ได้คะแนนสูงกว่าผู้อื่น จานวนสี่คน
(2) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (4) (ข) ที่ได้คะแนนสูงกว่าผู้อื่น จานวนสองคน
(3) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (5) ที่ได้คะแนนสูงกว่าผู้อื่น จานวนสองคน
ให้นาความในวรรคหนึ่ง มาใช้กับการเลือกแทนตาแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลง
ก่อนครบกาหนดวาระโดยอนุโลม
ข้อ 20 ในการเลือกประธาน ก.อ. ตามข้อ 18 หรือการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ 19 ถ้าในประเภทใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเลือกเกินจานวนที่กาหนดดังกล่าว
ให้จับสลากระหว่างผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันอันทาให้มีจานวนเกินไปนั้นว่าผู้ใดจะได้รับเลือก โดยให้อัยการสูงสุด
เป็นผู้จับสลากต่อหน้ากรรมการตรวจนับคะแนนไม่น้อยกว่าสามคน
ข้อ 21 ให้อัยการสูงสุดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. ตามข้อ 18 และให้
นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
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เมื่ออัยการสูงสุดประกาศรายชื่อผู้ได้รั บเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 19
แล้วให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเก็บรักษาบัตรลงคะแนน เก็บรักษาบัตรลงคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับแต่วันที่อัยการสูงสุดลงนามในประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. หรือกรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี
ให้ อั ยการสู งสุ ดแต่งตั้งข้ าราชการอั ยการไม่น้ อยกว่าสามคนเป็ น คณะกรรมการท าลายบัตรลง
คะแนน เพื่อดาเนินการทาลายบัตรลงคะแนน เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หมวด 2
หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงในการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 23 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียง หรือการกระทาใด ๆ
อันมีลักษณะเป็นการจูงใจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ผู้ใดลงคะแนนหรืองดเว้นลงคะแนนแก่ตนเอง
หรือบุคคลอื่นเพื่อเป็นประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น
(1) กระทาการใด ๆ โดยระบุขอให้เลือกตนเองหรือผู้อื่น
(2) จัดทา ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
แก่ข้าราชการอัยการเพื่อการหาเสียง
(3) โฆษณาเพื่อการหาเสียงไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น บอกกล่าว แจกแผ่นพับ
แผ่น ปลิว เสนอตัว ใช้โ ทรศัพท์ หรือส่งข้อความ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอ นิกส์
หรือสื่ออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อการหาเสียง
(5) อาศัยตาแหน่งหน้าที่โดยเจตนาสร้างความนิยมเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง
(6) รู้หรือควรรู้ว่ามีบุคคลใดช่วยในการหาเสียงให้แก่ตนแต่เพิกเฉยไม่ห้ามปราม
(7) ปรากฏตัวตามงานราชการต่าง ๆ โดยไม่มีอานาจและหน้าที่เพื่อการหาเสียง
(8) หลอกลวง ใส่ร้าย หรือจูงใจให้ไม่เลือก หรือทาให้เข้าใจผิดในความนิยมของผู้สมัครรับเลือก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแนะนาตัว เผยแพร่ประวัติการทางาน ผลงาน และวิสัยทัศน์ตามข้อ 24
ข้อ 24 ให้ สกอ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการแนะนาตัว เผยแพร่ประวัติ
การทางาน ผลงาน และวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตามข้อ 8
และผู้มีสิทธิรับเลือกตามข้อ 10 ที่มีความประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิเลือกอย่างเสมอภาค รวดเร็ว
และเป็นธรรม
การแนะนาตัว เผยแพร่ประวัติการทางาน ผลงาน และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สานักงานอัยการสูงสุดประกาศกาหนด
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ข้อ 25 กรณี ที่ ก ารแสดงวิสั ย ทั ศน์ มีข้ อความอัน มีลั ก ษณะเป็น การหาเสี ย งฝ่ าฝื น ข้อ 23
ให้คณะกรรมการรับสมัครหรือทาบทามบุคคลพิจารณาแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกทาการแก้ไขข้อความดังกล่าว
เพื่อส่งให้ สกอ. ดาเนินการตามข้อ 24 ต่อไป
หากผู้สมัครไม่ยินยอมแก้ไข หรือแก้ไขแล้วยังมีข้อความอันมีลักษณะเป็นการหาเสียงฝ่าฝืนข้อ 23
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแจ้งให้ สกอ. งดการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และแจ้งให้ผู้สมัครทราบด้วย
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้กับผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 18 (4) (ก) (ข) ที่มีความประสงค์จะขอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 26 กรณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย โดยมี ผู้ ร้ อ งเรี ย นว่ า มี ผู้ ฝ่ า ฝื น หลั ก เกณฑ์ ใ นหมวดนี้ ให้ สกอ.
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เข็มชัย ชุติวงศ์
อัยการสูงสุด
ปฏิบัตหิ น้าที่ ประธานคณะกรรมการอัยการ
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(..................................)
กรรมการควบคุมการส่งบัตร

ลายมือชื่อ...................................
(..................................)
กรรมการควบคุมการส่งบัตร

ลายมือชื่อ...................................
(..................................)
กรรมการควบคุมการส่งบัตร

๒

เลขที่ ก.อ. ....
บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าพเจ้าเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
ข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป
๑. ................................................................
๒. .................................................................
๓. .................................................................
๔. .................................................................
ผู้รับบาเหน็จหรือบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการมาแล้ว
๑. ................................................................
๒. .................................................................
ผู้ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการมาก่อน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ
ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ
๑. ................................................................
๒. .................................................................
วันที่..................เดือน..................................พ.ศ. ...............
ลายมือชื่อ...................................
(..................................)
กรรมการควบคุมการส่งบัตร

ลายมือชื่อ...................................
(..................................)
กรรมการควบคุมการส่งบัตร

ลายมือชื่อ...................................
(..................................)
กรรมการควบคุมการส่งบัตร

