
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยเครื่องแบบพิเศษส าหรับกรรมการ  เลขาธกิาร  พนักงานและลูกจ้าง 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๕๒  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และข้อ  ๑๘  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
กรรมการ  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ

ส าหรับกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  หมวก  มี  ๔  แบบ  คือ 
(๑) หมวกทรงหม้อตาล  สีกรมท่าแกมด า  ท าด้วยผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ  มีเครื่อ งประกอบ  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กะบังหน้าสีด า  ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า  กรรมการที่ขอบโค้งของกะบัง 

ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง  เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์  ด้านละ  ๒  ช่อ   
โดยปักหรือท ามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง  มีระยะห่างกันพองาม 

 (ข) กะบังหน้าสีด า  ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า  เลขาธิการและพนักงานต าแหน่ง
ตามข้อ  ๑๙  (๑)  (๒)  ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้ายและด้านขวาปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน  

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๒



เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์  ด้านละ  ๒  ช่อ  โดยปักหรือท ามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง  ส าหรับต าแหน่ง
ตามข้อ  ๑๙  (๓)  (๔)  ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้ายและด้านขวาปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน  
เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์  ด้านละ  ๑  ช่อ  โดยปักหรือท ามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง 

 (ค) สายรัดคาง  กว้าง  ๑.๒  เซนติเมตร  ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า  ปลายสายรัดคาง
กรรมการมีดุมโลหะสีทอง  ส าหรับเลขาธิการและพนักงานให้ใช้ดุมโลหะสีเงนิ  รูปตราส านกังานขนาดเลก็
ติดอยู่ที่ริมขอบหมวก  ข้างละ  ๑  ดุม 

 (ง) ผ้าพันหมวกกรรมการสีทอง  ท าด้วยสักหลาด  ส าหรับเลขาธิการ  และพนักงาน 
ผ้าพันหมวกให้ใช้สีกรมท่าแกมด า  ท าด้วยสักหลาด  กว้าง  ๔  เซนติเมตร 

 (จ) ตราหน้าหมวกเป็นรูปตราส านักงานสีเงินครอบด้วยลายกนกใบเทศเปลวเพลิง  
ปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุโลหะสีเงิน  ขนาดกว้าง  ๗  เซนติเมตร  สูง  ๖.๕  เซนติเมตร 

(๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีกรมท่าแกมด า  ท าด้วยผ้าเสิร์จ  ด้านหน้ามีกะบังสีเดียวกับ
หมวกมีคิ้วขอบรัดท าด้วยพลาสติก  ขนาดกว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  ส าหรับเลื่อนขยายได้ 

 (ก) กรรมการ  หน้าหมวกติดรูปตราส านักงานครอบด้วยลายกนกใบเทศเปลวเพลิงปักด้วย
ดิ้นเงินหรือวัตถุโลหะสีเงิน  ขนาดกว้าง  ๖.๕  เซนติเมตร  สูง  ๖.๕  เซนติเมตร  ที่ขอบโค้งของกะบัง 
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง  เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ด้านละ  ๒  ช่อ   
โดยปักหรือท ามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง  มีระยะห่างกันพองาม 

 (ข) เลขาธิการ  และพนักงาน  หน้าหมวกติดรูปตราส านักงานครอบด้ วยลายกนก 
ใบเทศเปลวเพลิงปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุโลหะสีเงิน  ขนาดกว้าง  ๖.๕  เซนติเมตร  สูง  ๖.๕  เซนติเมตร  
โดยให้เลขาธิการ  และพนักงานต าแหน่งตามข้อ  ๑๙  (๑)  (๒)  ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้าย 
และด้านขวาปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน  เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ด้านละ  ๒  ช่อ  โดยปักหรือ 
ท ามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง  ส าหรับต าแหน่งตามข้อ  ๑๙  (๓)  (๔)  ที่ขอบโค้งของกะบัง 
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน  เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ด้านละ  ๑  ช่อ   
โดยปักหรือท ามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง 

(๓) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีกรมท่าแกมด า  ท าด้วยสักหลาด  ตราหน้าหมวก 
เป็นรูปตราส านักงานครอบด้วยลายกนกใบเทศเปลวเพลิง  กรรมการปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุโลหะสีทอง  
ขนาดกว้าง  ๕.๕  เซนติเมตร  สูง  ๖  เซนติเมตร  ใต้รูปตราส านักงานประดับดาว  ๑๒  แฉก  ปักด้วยดิ้นทอง
หรือวัตถุโลหะสีทอง  จ านวน  ๔  ดวง  เรียงห่างกันพองาม  ส าหรับเลขาธิการ  และพนักงาน  ตราหน้าหมวก
เป็นรูปตราส านกังานครอบดว้ยลายกนกใบเทศเปลวเพลิง  ปักด้วยดิ้นเงินหรือวตัถุโลหะสีเงิน  ขนาดกวา้ง  
๕.๕  เซนติเมตร  สูง  ๖  เซนติเมตร  โดยให้ติดตราหน้าหมวกด้านซ้ายห่างจากกึ่งกลางด้านหน้าหมวก  
๔  เซนติเมตร   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๔) หมวกหนีบสีกรมท่าแกมด า  มีสายโดยรอบป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย 
หน้าหมวกติดรูปตราส านักงานครอบด้วยลายกนกใบเทศเปลวเพลิงปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุโลหะสีเงิน
ขนาดกว้าง  ๓  เซนติเมตร  สูง  ๔  เซนติเมตร  ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวก  
๔  เซนติเมตร  ขอบหมวกด้านบนมีลักษณะ  ดังนี้ 

 (ก) กรรมการ  มีสายโดยรอบขลิบดว้ยไหมสีทอง  ๒  แถบ  สีละเส้นกว้างเส้นละ  ๐.๕  เซนตเิมตร  
ควบกันให้อยู่ข้างบนขนานกันโดยรอบ 

 (ข) เลขาธิการ  และพนักงานต าแหน่งตามข้อ  ๑๙  (๑)  (๒)  มีสายโดยรอบขลิบด้วยไหมสีทอง   
๒  แถบ  สีละเส้นกว้างเส้นละ  ๐.๕  เซนติเมตร  ควบกันให้อยู่ข้างบนขนานกันโดยรอบ 

 (ค) พนักงานต าแหน่ง  ตามข้อ  ๑๙  (๓)  (๔)  มีสายโดยรอบขลิบด้วยไหมสีทอง  ๑  แถบ  
กว้างเส้นละ  ๐.๕  เซนติเมตร  ให้อยู่ข้างบนโดยรอบ 

 (ง) พนักงานต าแหน่งตามข้อ  ๑๙  (๕)  (๖)  (๗)  มีสายโดยรอบขลิบด้วยไหมสีเงิน  ๒  แถบ  
กว้างเส้นละ  ๐.๕  เซนติเมตร  ควบกันให้อยู่ข้างบนขนานกันโดยรอบ 

 (จ) พนักงานต าแหน่งตามข้อ  ๑๙  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  มีสายโดยรอบขลิบด้วยไหมสีเงิน   
๑  แถบ  กว้างเส้นละ  ๐.๕  เซนติเมตร  ให้อยู่ข้างบนโดยรอบ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  รองเท้า  มี  ๓  แบบ  คือ 
(๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดผูกเชือกหรือไม่ก็ได้  ไม่มีลวดลาย 
(๒) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดผูกเชือกหรือไม่ก็ได้  ไม่มีลวดลาย 
(๓) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด าชนิดผูกเชือกหรือไม่ก็ได้  ไม่มีลวดลาย” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ

ส าหรับกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๓  หมวก  มี  ๔  แบบ  คือ 
(๑) หมวกพับปีก  ตัวหมวกสีกรมท่าแกมด า  ท าด้วยผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ  มีผ้าพันหมวก 

สีกรมท่าแกมด า  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ปีกหมวกสีกรมท่าแกมด า  พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน  ตราหน้าหมวก
มีลักษณะเช่นเดียวกับตามข้อ  ๗  (๑)  (จ)  ขนาดกว้าง  ๗  เซนติเมตร  สูง  ๖  เซนติเมตร 

(๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อน  มีกะบังสีกรมท่าแกมด า 
(๓) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีกรมท่าแกมด า 
(๔) หมวกหนีบสีกรมท่าแกมด า 
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หมวกตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  อนุโลมตามแบบกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้าง  ชาย  
ส าหรับกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้าง  หญิงมุสลิม  ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะตามบทบัญญัติ  
ของศาสนาอิสลาม” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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