
 
ประกาศรายชื*อผู้แทนส่วนราชการของหน่วยงานอสิระ  

*********************************** 
 

ตามที&คณะกรรมการ กสจ. ชุดที&12 จะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวนัที&  5 
กรกฎาคม  2565  และสาํนกังาน  กสจ.  ไดด้าํเนินการขอใหห้น่วยงานอสิระ ดาํเนินการคดัเลือกผูแ้ทนฝ่ายขา้ราชการ
และผูแ้ทนฝ่ายสมาชิก  กสจ.  ประเภทละหนึ&งท่านนัKน   

บดันีK   หน่วยงานอิสระไดจ้ดัส่งรายชื&อผูแ้ทนขา้ราชการและผูแ้ทนสมาชิก  กสจ.  เป็นที&เรียบร้อย
แลว้   ซึ& งมีรายชื&อดงันีK   

1. รายชื*อผู้แทนหน่วยงานอสิระ ฝ่ายข้าราชการ   
สังกดั ชื*อผู้แทน 

1. สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรชา  รังแกว้ 
2. สาํนกังานศาลยติุธรรม นางสาวบุษบา  ยากรณ์  
3. สาํนกังานศาลปกครอง นายชาํนาญ  ทิพยชนวงศ ์
4. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางจนัทิรา  จิตรชื&น 
5. สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร นางสาวมณฑา  นอ้ยแยม้ 
6. สาํนกังานอยัการสูงสุด นายรุ่งโรจน์  แจ่มพิทยากรณ์ 

 

  2. รายชื*อผู้แทนหน่วยงานอสิระ ฝ่ายสมาชิก กสจ.     
สังกดั ชื*อผู้แทน 

1. สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ นางสาวพชัรินทร์  กาญจนซิม  
2. สาํนกังานศาลยติุธรรม นายเมธาสิทธิW   สมทรง 
3. สาํนกังานศาลปกครอง นายสุริยนต ์ เทศขนัธ์  
4. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายจอมรัส พทุธวงค ์
5. สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา นายชยัอนนัต ์พิมพท์อง 
6. สาํนกังานอยัการสูงสุด ไม่ส่งผูแ้ทน 

 
  จึงขอประกาศใหท้ราบโดยทั&วกนั     
 
 
 
 
 
 
สาํนกังาน กสจ.  โทร 02-013-1000  
www.gpef.ot.th 

ประกาศ  ณ  วนัที&  8 มิถุนายน 2565 
 

 
(นายวสิิฐา  ตัKงจิตนบ) 
ผูจ้ดัการสาํนกังาน  กสจ. 



 

 
กาํหนดการประชุมเลือกตั3งผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานอสิระ 
วนัจันทร์ทีB  13 มิถุนายน  2565 ตั3งแต่เวลา 10.00  น. ถงึ 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสํานักงาน กสจ.  อาคารเดอะไนน์ทาวน์เวอร์  แกรนด์พระราม 9  อาคารเอ  ชั3น 23   
ถนนพระราม 9   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

************************************* 
เวลา 10.00 น.  เริBมลงทะเบียน  

เวลา 10.15 น.  กล่าวต้อนรับ  
  โดย  นายวสิิฐา  ตั,งจิตนบ   ผูจ้ดัการสาํนกังาน  กสจ.   

เวลา 10.25 น.   กล่าวเปิด  
  โดย  นายไว  คงทว ี ประธานกรรมการ กสจ.  ชุด 12   

เวลา 10.30 น. ชี3แจงขั3นตอน รายละเอยีด และวธีิการลงคะแนนเลือกตั3ง 
  โดย  นายวสิิฐา  ตั,งจิตนบ   ผูจ้ดัการสาํนกังาน  กสจ.   

   เวลา 10.45 น.  ให้ผู้แทนแต่ละท่านแสดงวสัิยทศัน์ ท่านละ 3 นาท ี 
       หลงัการแสดงวสัิยทศัน์ จะทาํการลงคะแนนเลือกตั3งผู้แทนหน่วยงานอสิระ 



 
วธีีการลงคะแนนเลือกตั3งผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานอสิระฝ่ายข้าราชการ /ฝ่ายสมาชิก  กสจ. หน่วยงานอสิระ 

วนัจันทร์ทีB 13 มิถุนายน  2565  ตั3งแต่เวลา 10.00  น. ถงึ 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสํานักงาน กสจ.  อาคารเดอะไนน์ทาวน์เวอร์  แกรนด์พระราม 9  อาคารเอ  ชั3น 23   

ถนนพระราม 9   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
*************************************  

 
การลงคะแนนเลือกตั3งผู้แทนหน่วยงานอสิระ ฝ่ายข้าราชการ   
หอ้งประชุมสาํนกังาน กสจ.   

1. ผูแ้ทนส่วนราชการฝ่ายขา้ราชการ 1 ท่าน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั,งผูแ้ทนหน่วยงานอิสระฝ่ายขา้ราชการดว้ยกนั 
ได ้ 1 ท่าน 

2. ผูที้Iไดรั้บคะแนนสูงสุดลาํดบัทีI 1 จะไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูแ้ทนขา้ราชการของหน่วยงานอิสระ 
3. กรณีทีIมีผูไ้ดรั้บคะแนนในลาํดบัเดียวกนัมากกวา่ 1 ท่านใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากเรียงลาํดบัทีI   
โดย ประธานกรรมการ กสจ. หรือวธีิอืIนใดทีIผูแ้ทนกาํหนด 

การลงคะแนนเลือกตั3งผู้แทนหน่วยงานอสิระ ฝ่ายสมาชิก  กสจ.   
หอ้งประชุมสาํนกังาน กสจ.   

1. ผูแ้ทนส่วนราชการฝ่ายสมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั,งผูแ้ทนหน่วยงานอิสระฝ่ายสมาชิกดว้ยกนั 
ได ้ 1 ท่าน 

2. ผูที้Iไดรั้บคะแนนสูงสุดลาํดบัทีI 1 จะไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูแ้ทนสมาชิก กสจ. ของหน่วยงานอิสระ 
3. กรณีทีIมีผูไ้ดรั้บคะแนนในลาํดบัเดียวกนัมากกวา่ 1 ท่านใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากเรียงลาํดบัทีI   
โดย ประธานกรรมการ กสจ. หรือวธีิอืIนใดทีIผูแ้ทนกาํหนด 

วธีิการลงคะแนนเลือกตั3งผู้แทนหน่วยงานอสิระ 
1. การลงคะแนนเลือกตั,ง ตอ้งใชบ้ตัรลงคะแนนเลือกตั,ง ตามทีI กสจ.  กาํหนดเท่านั,น   
2. ใหเ้ขียนชืIอ-นามสกลุ(ตวับรรจง)ของบุคคลทีIท่านตอ้งการเลือก   
3. เพืIอคดัเลือกผูแ้ทนหน่วยงานอิสระ ฝ่ายขา้ราชการ / ฝ่ายสมาชิก กสจ. จาํนวน 1 ท่าน  

การนับคะแนนเป็นหน้าทีBของเจ้าหน้าทีBสํานักงาน  กสจ.  
 โดยใหห้นา้ทีIสาํนกังาน กสจ.  ทาํหนา้ทีIหยบิบตัรเลือกตั,งครั, งละ 1 ใบและใหท้าํหนา้ทีIขานชืIอของผูแ้ทนทีI
มีชืIอระบุในบตัรเลือกตั,งเท่านั,น   



 
แผนที& สํานักงาน กสจ.  

ณ  ห้องประชุมสํานักงาน กสจ.  อาคารเดอะไนน์ทาวน์เวอร์  แกรนด์พระราม 9  อาคารเอ  ชั@น 23   
ถนนพระราม 9   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

 
(อยูด่า้นหลงัหา้งเซ็นทรัล พระราม 9 )  

 
 
หมายเหตุ  

1. ท่านที6นาํรถมาใหน้าํรถขึ<นไปจอดที6  อาคารเดอะไนน์ ทาวน์เวอร์แกรนด ์พระราม 9   
- กรุณานาํบตัรจอดรถมาเพื6อประทบัตราที6จอดรถ เพื6อไม่ตอ้งเสียค่าที6จอดรถยนต ์ 

2. ท่านตอ้งแลกบตัรประชาชนหรือใบขบัขี6ที6ขา้ราชการออกให ้เพื6อแลกบตัรเขา้ออกอาคารอาคารเดอะไนน์
ทาวน์เวอร์  อาคารเอ  เพื6อขึ<นลิฟตม์าที6ชั<น 23  (บตัรขา้ราชการท่านตอ้งนาํมาแสดงที6สาํนกังาน กสจ. เพื6อ
ใชใ้นการยนืยนัตวัตน้เขา้ประชุม)   
 

 
สํานักงาน กสจ. โทร  02-068-1000   
คุณจนัทิมา ไตรมงคลเจริญ  ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังาน กสจ.  โทร 02-013-8401  โทร 096-820-8817  
คุณหรรษา  เจริญจรรยากลุ หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทั6วไป  โทร 02-013-8403 โทร 087-028-0166 
คุณวรลกัษณ์  เจตเกษกิจ หวัหนา้กลุ่มงานทะเบียนสมาชิก กสจ.  โทร 02-013-8402  โทร  081-433-6932 
คุณชุติมา  บุญมีโชติ  หวัหนา้กลุ่มงานวเิคราะห์การลงทุน  โทร  02-013-8404   โทร  086-787-8038 
 





กสจ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
โทร 02-068-1000 โทรสาร 02-068-1999www.gpef.or.th @GPEF

“ช่องทางการติดต่อ กสจ.”

สำนักงาน 
กสจ.

33/4 อาคา
รเดอะไนน์

ทาวเวอร์

แกรนด์รามา
ไนน์ อาคาร

เอ ชั้น 23 

ถนนพระรา
ม 9 เขตห้ว

ยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 www.gpef.or.th
กสจ.

@GPEF

02-204-7040-42

โทรศัพท์

ที่อยู่สำนักงาน

เว็บไซต์ เฟซบุค้ ไลน ์กสจ.

นายทะเบียน กสจ.

ส่งเอกสาร
งานทะเบียนสมาชิก

ตู้ ปณ.543
ปณจ.บางรัก

กรุงเทพฯ 10500

02-013-8402
กลุ่มงานทะเบียนสมาชิก

096-873-1215-6


