
 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 

ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศ ณ วันที ่ 27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้ 
 “กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
 “องค์กรเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้ง  
ตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีโรงเรียนในสังกัด 
 “องค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ  
 “คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
อีกสองคน 
 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ข้อ 2 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ ใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน  
องค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิ  นอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ 
 ข้อ 3 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้ง เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการนั้น ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 4 เมื่อมีการประกาศผลการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้แทนองค์กรวิชาชีพแล้ว จะอุทธรณ์หรือขอให้ทบทวนใหม่มิได้ 
 
 
 
 
 
 

การสรรหา ... 



 

- 2 -  
การสรรหาและการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน 

 
 ข้อ 5 องค์กรเอกชนที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เสนอชื่อได้องค์กรละหนึ่งคน หากปรากฏว่า องค์กรเอกชนใดเสนอชื่อ 
เกินกว่าหนึ่งคน องค์กรเอกชนนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
  การเสนอชื่อให้ใช้แบบ สพฐ. – 1 ท้ายประกาศนี้ เท่านั้น หากไม่ได้ใช้ตามแบบ 
ที่ก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 ข้อ 6 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เท่านั้น 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไมค่วรเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ 
  (6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เว้นแต่เป็นการ
ศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา 

  (8) ไม่ เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวเดียวกัน
เกินกว่าหนึ่งคณะ 

  ในส่วนของอายุไม่ควรเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ตามข้อ 6 (2) เป็นไปตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 102 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559                    
 ข้อ 7 การส่งใบเสนอชื่อ กระท าได้สองวิธี ดังนี้ 
  (1) ยื่นใบเสนอชื่อตามแบบ สพฐ. – 1 โดยตรงที่  ส านักอ านวยการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ  
แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยยื่น
ใบเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบในระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินแนบท้าย
ประกาศ หากเกินก าหนดใบเสนอชื่อนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา  หรือ 

  (2) ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งไปที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 
10300 วงเล็บด้านล่างซองว่า ส่งใบเสนอชื่อเพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณียต์้นทางประทับตรารับเป็นวันยื่นใบเสนอชื่อ    

 
 
 ใบเสนอชื่อ ... 
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        ใบเสนอชื่อตามแบบ สพฐ. – 1 ให้ส่งเอกสารประกอบดังนี้ 
   1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่แสดงวัตถุประสงค์ขององค์กร 
   2) ส าเนารายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์กรชุดปัจจุบัน 
   3) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคล

เป็นผู้แทนองค์กร เพ่ือรับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

   4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอ่ืนใด
ของทางราชการที่มีรูปถ่ายของนายกสมาคม ประธานมูลนิธิ หรือประธานองค์กร
ที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ลงนามในใบเสนอชื่อ 

 โดยเอกสารทั้ง 1) และ 2) ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากนายทะเบียนของหน่วยงาน 
ที่ด าเนินการจดทะเบียน ไม่เกิน ๗ วัน ก่อนวันแรกของวันที่ให้ส่งใบเสนอชื่อตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ  และ
เอกสาร 3) และ 4) ให้รับรองความถูกต้องของส าเนาทุกหน้า โดยนายกสมาคม ประธานมูลนิธิ หรือประธานองค์กร
ที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ลงนามในใบเสนอชื่อด้วย 
 ข้อ 8 องค์กรเอกชนใดเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน แต่ไม่ได้แสดงหลักฐานตามข้อ 7  ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรนั้นจะไม่ได้รับการประกาศชื่อ  
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 ข้อ 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับ 
การเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในปฏิทินแนบท้ายประกาศ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทาง www.obec.go.th , 
www.obecmeeting.blogspot.com, Facebook : สรรหา กพฐ.    
 ข้อ 10 ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศข้อ 9  
เลือกกันเองให้เหลือจ านวนสองคน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้มาเลือกด้วยตนเอง ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนดในปฏิทินแนบท้ายประกาศ              
 ข้อ 11 ในกรณีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินสองคน และผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มารายงานตัวตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด ให้ถือว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกโดยไม่ต้องมีการด าเนินการตามข้อ 10 
 ข้อ 12 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตามข้อ 10  มีดังต่อไปนี้ 
  (1) การเลือก ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเขียนหมายเลขประจ าตัวของผู้ได้รับการเสนอชื่อลงใน
บัตรลงคะแนน และการนับคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 
  (2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งประสงค์จะลงคะแนนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
  (3) ผู้ได้รับการเสนอชื่อคนหนึ่งมีสิทธิเลือกได้สองหมายเลข โดยเลือกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  (4) เมื่อปิดการลงคะแนนให้เริ่มนับคะแนนทันที 
 
 

 (5) บัตรเลือกตั้ง... 
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  (5) บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และห้ามมิให้นับเป็นคะแนน 
   1) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง หรือทั้งสอง
หมายเลข 
   2) บัตรที่ลงคะแนนเกินสองหมายเลข 
   3) บัตรที่ลงคะแนนให้หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง ซึ่งไม่มารายงานตัว แม้จะเป็น
การลงคะแนนที่ไม่เกินสองหมายเลข 
  (6) ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดล าดับที่หนึ่งและสอง ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือก 
 ในกรณีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันเกินกว่าสองคน ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันทุ กคน  
จับฉลากให้เหลือสองคน และถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก 
 ข้อ 13 การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนตามข้อ 10 ให้มีประธานซึ่งแต่งตั้งโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง
มีอ านาจวินิจฉัยชี้ ขาดปัญหาทั้ งปวงเกี่ ยวกับการเลือก และมีคณะท างานเป็นผู้ ช่ วยด า เนินการ  
ตามความเหมาะสม 
 

การสรรหาและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ข้อ 14 สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ 
การเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เสนอชื่อได้องค์กรละหนึ่งคน หากปรากฏว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเสนอชื่อเกินกว่าหนึ่งคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
  การเสนอชื่อให้ใช้แบบ สพฐ. – 2 ท้ายประกาศนี้เท่านั้น  หากไม่ใช้แบบตามที่ก าหนด 
จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 ข้อ 15 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6 
 ข้อ 16 การส่งใบเสนอชื่อ กระท าได้สองวิธี ดังนี้ 
  (1) ยื่นใบเสนอชื่อตามแบบ สพฐ. – 2 โดยตรงที่  ส านักอ านวยการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ  
เขตดุสิต กทม. ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยยื่นใบเสนอชื่อ 
พร้อมเอกสารประกอบ ในระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ  
หากเกินก าหนดใบเสนอชื่อนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา  หรือ 

  (2) ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งไปที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 
วงเล็บด้านล่างซองว่า ส่งใบเสนอชื่อเพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นวันยื่นใบเสนอชื่อ 

   ใบเสนอชื่อตามแบบ สพฐ. – 2 ให้ส่งเอกสารประกอบดังนี้ 
   1) หลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนในสังกัด 
   2) ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณา 

เสนอชื่อบุคคลเป็นผู้แทนองค์กร เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อ 17 ส านักงาน... 
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 ข้อ 17 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับ 
การเสนอชื่อที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในปฏิทินแนบท้ายประกาศ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทางwww.obec.go.th , 
www.obecmeeting.blogspot.com, Facebook : สรรหา กพฐ.    
 ข้อ 18 ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี คุณสมบัติครบถ้วน 
ตามประกาศ ข้อ 17 มาเลือกกันเองให้เหลือจ านวนสองคน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้มาเลือก 
ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดในปฏิทินแนบท้ายประกาศ 
 หลักเกณฑ์และวิธีเลือกให้เป็นไปตามข้อ 12 
 ข้อ 19 ในกรณีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินสองคน และผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และได้มารายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกโดยไม่ต้องมีการด าเนินการตามข้อ 18 
 ข้อ 20 การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 18  ให้มีประธานซึ่งแต่งตั้งโดย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวมทั้งมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับการเลือก และมีคณะท างานเป็นผู้ช่วยด าเนินการตาม 
ความเหมาะสม 
 

การสรรหาและการเลือกผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 
 ข้อ 21 องค์กรวิชาชีพที่มีความประสงค์จะเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เสนอชื่อได้องค์กรละหนึ่งคน หากปรากฏว่าองค์กรวิชาชีพใดเสนอชื่อ 
เกินกว่าหนึ่งคน องค์กรวิชาชีพนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
  การเสนอชื่อให้ใช้แบบ สพฐ. – 3 ท้ายประกาศนี้เท่านั้น หากไม่ใช้แบบตามที่ก าหนด 
จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 ข้อ 22 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6 
 ข้อ 23 การส่งใบเสนอชื่อ กระท าได้สองวิธี ดังนี้ 
  (1) ยื่นใบเสนอชื่อตามแบบ สพฐ. – 3 โดยตรงที่  ส านักอ านวยการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ  
เขตดุสิต กทม. ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยยื่นใบเสนอชื่อ
พร้อมเอกสารประกอบในระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ หากเกินก าหนด 
ใบเสนอชื่อนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา  หรือ 

  (2) ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งไปที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 
วงเล็บด้านล่างซองว่า ส่งใบเสนอชื่อเพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นวันยื่นใบเสนอชื่อ 

 
 

ใบเสนอชื่อ... 
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   ใบเสนอชื่อตามแบบ สพฐ. – 3 ให้ส่งเอกสารประกอบดังนี้ 
   - ส าเนารายงานการประชุมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้แทนขององค์กรเพ่ือรับ

การเลือกเป็นกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ถ้ามี) 
 ข้อ 24 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ ได้ รับ  
การเสนอชื่อที่คุณสมบัติครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในปฏิทินแนบท้ายประกาศ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทาง www.obec.go.th , 
www.obecmeeting.blogspot.com, Facebook : สรรหา กพฐ.    
 ข้อ 25 ให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรวิชาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ  
ข้อ 24 มาเลือกกันเองให้เหลือจ านวนสองคน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้มาเลือกด้วยตนเอง 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดในปฏิทินแนบท้ายประกาศ 
 หลักเกณฑ์และวิธีเลือกให้เป็นไปตามข้อ 12 
 ข้อ 26 ในกรณีมีผู้ ได้รับการเสนอชื่อไม่ เกินสองคน และผู้ ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และได้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า  
ผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกโดยไม่ต้องมีการด าเนินการตามข้อ 25 
 ข้อ 27 การเลือกผู้แทนองค์กรวิชาชีพตามข้อ 25 ให้มีประธานซึ่งแต่งตั้งโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง
มีอ านาจวินิจฉัยชี้ ขาดปัญหาทั้ งปวงเกี่ ยวกับการเลือก และมีคณะท างานเป็นผู้ ช่ วยด า เนินการ  
ตามความเหมาะสม 
 

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 ข้อ 28 มหาเถรสมาคมเสนอชื่อพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ทางด้านพุทธศาสนาและการศึกษาเป็นกรรมการ จ านวน 1 รูป  
 ข้อ 29 ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการประถมศึกษา ด้านการมัธยมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา 
ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการ ด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาส าหรับ  
ผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการบริหารการศึกษา  
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการงบประมาณ การเงินและการคลัง ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจและ 
การบริการ ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านรวมกัน 
 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6 
 ข้อ 30 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สรรหาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแห่งละ 1 คน  ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สมัครด้วยตนเอง 
  (1) การเสนอชื่อของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ใช้แบบ สพฐ. – 4 ท้ายประกาศ 
  (2) การเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ใช้แบบ สพฐ. – 5 ท้ายประกาศ 
  (3) การสมัครด้วยตนเอง ให้ใช้แบบ สพฐ. – 6 ท้ายประกาศ 
 

ให้ใช้แบบ ... 
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  ให้ใช้แบบให้ตรงตามข้อ (1) (2) และ (3) เท่านั้น หากใช้แบบไม่ตรงจะไม่ได้รับ 
การพิจารณา 
 ข้อ 31 การส่งใบเสนอชื่อหรือใบสมัคร กระท าได้สองวิธี  ดังนี้ 
  (1) ยื่นใบเสนอชื่อหรือใบสมัคร โดยตรงที่ ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม.  
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยยื่นใบเสนอชื่อ หรือใบสมัคร 
พร้อมเอกสารประกอบในระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ  
หากเกินก าหนด ใบเสนอชื่อนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา  หรือ 

  (2) ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งไปที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300  
วงเล็บด้านล่างซองว่า ส่งใบเสนอชื่อ/ใบสมัครเพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นวันยื่นใบเสนอชื่อ 
หรือใบสมัคร 

 ข้อ 32 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ ได้รับ 
การเสนอชื่อจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในปฏิทินแนบท้ายประกาศ ณ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทาง www.obec.go.th , 
www.obecmeeting.blogspot.com, Facebook : สรรหา กพฐ.    
 ข้อ 33 คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ  
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศในข้อ 32 ให้เหลือไม่เกินยี่สิบหกคน เพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเลือกให้เหลือไม่เกินสิบสามคน 
 ข้อ 34 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามข้อ 33  ให้ เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ 35 เอกสารหลักฐานและเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้เป็นสาระส าคัญของการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละองค์ประกอบ ในกรณีที่ผู้เสนอชื่อหรือผู้สมัคร  
รับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มิได้ส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัครในองค์ประกอบนั้น ๆ  
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
 

----------------------------- 


