
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการออกจากงานของพนักงาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกจากงานของพนักงาน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการออกค าสั่งลงโทษพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกจากงาน 
ของพนักงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  ๒๖  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๙๒  หรือข้อ  ๙๓  ของระเบียบ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ในระเบียบนี้  ให้สั่งให้ออกจากงานได้ตั้งแต่วันที่ก าหนดในค าสั่ง  ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ออกค าสั่ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรต้องสั่งให้ออกจากงานย้อนหลังไปก่อนวันที่ออกค าสั่ง   ก็ให้สั่ง 
ให้ออกจากงานย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากงานตามกรณีนั้นได้   แต่ทั้งนี้  การสั่งดังกล่าว 
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกจากงานนั้น 

ข้อ ๔ การสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  ๙๒  (๘)  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้สั่งให้ออกจากงานตั้งแต่วันที่ต้องไปรับโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุด  หรือวันที่ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ การสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  ๙๓  วรรคหนึ่ง  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้สั่งให้ออกจากงานตั้งแต่วันไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร   

ข้อ ๖ ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากงานไปแล้ว  ถ้าจะต้อง
เปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นให้ออกจากงานตามข้อ  ๒๖  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๙๒  หรือข้อ  ๙๓  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ก็ให้สั่งให้ออกจากงานย้อนหลัง 
ไปถึงวันที่ควรต้องออกจากงานตามข้อนั้น 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๗ การสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อ  ๘๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้สั่ งให้ออกจากงานตั้งแต่วันที่ก าหนดในค าสั่ง 
ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ออกค าสั่ง  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการสั่งพักงานหรือเป็นกรณีที่ถูกควบคุม  ขัง  หรือ 
ต้องจ าคุก  ให้สั่งให้ออกจากงานตัง้แต่วนัที่ตอ้งพักงาน  วันที่ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจ าคุก  แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๘ การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากงาน  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้  
ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกจากงานตั้งแต่วันที่ก าหนดในค าสั่งซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ออกค าสั่ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรต้องสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากงานย้อนหลังไปก่อนวันที่ออกค าสั่ง    
ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากงานตามกรณีนั้นได้   แต่ทั้งนี้  การสั่ง
ดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ได้มีค าสั่งพักงานหรือให้ออกจากงานไว้ก่อน  ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก 
จากงานตั้งแต่วันที่ต้องพักงานหรือวันที่ต้องออกจากงานไว้ก่อน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กระท าผิดวินัยเพราะเหตุละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา 
เกินสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติงานอีก  ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกจากงานตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่นั้น 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเพราะเหตุละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน
และกลับมาปฏิบัติงานอีก  ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกจากงานโดยพิจารณาจากความร้ายแรงที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่มีผลในค าสั่ง   

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กระท าความผิดอาญาและได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันที่ต้องรับโทษจ าคุก   หรือวันที่ถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันที่ 
ต้องรับโทษจ าคุก  แล้วแต่กรณี  แต่ถ้าเป็นกรณีที่กระท าความผิดอาญาและได้รับโทษตามค าพิพากษา 
ถึงที่สุดหนักกว่าโทษจ าคุก  ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันที่ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด  หรือวันที่ถูกคุมขัง 
ติดต่อกันจนถึงวันที่ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากงานไปแล้ว  ถ้าจะต้องสั่ง
เปลี่ยนแปลงค าสั่งลงโทษปลดออกเป็นไล่ออก  หรือไล่ออกเป็นปลดออก  ให้สั่งให้มีผลย้อนหลังไปถึง 
วันที่ออกจากงานตามค าสั่งเดิม  แต่ถ้าจะต้องสั่งเปลี่ยนแปลงวันออกจากงานด้วย  ให้สั่งลงโทษย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ควรต้องออกจากงานตามกรณีนั้น 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ได้มีการสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  ๒๖  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๙๒  หรือข้อ  ๙๓  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไปแล้ว  ถ้าจะต้อง
เปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากงาน  ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง 
วันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้น 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากงาน  ได้ออกจากงาน 
ไปก่อนแล้วเพราะถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  หรือถูกสั่งให้ออกจากงานในกรณีอื่น  หรือได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากงาน  ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ออกจากงานไปแล้วนั้น 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากงาน  ได้พ้นจากงาน 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อ  ๙๐  วรรคสอง  
หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินบ าเหน็จพนักงานและลูกจ้างไปก่อนแล้ว  ให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 
บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติหรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔


