
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยเขม็กติตมิศักดิ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมอืงและการเลือกตั้ง   

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะและ  
เข็มกิตติมศักดิ์ของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเข็มกิตติมศักดิ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  2564” 

ขอ้ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเข็มวิทยฐานะและเข็มกิตติมศักดิ์  

ของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“เข็มกิตติมศักดิ์”  หมายความว่า  เข็มกิตติมศักดิ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เข็มวิทยฐานะ”  หมายความว่า  เข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
“หลักสูตรการศึกษาอบรมระดับสูง”  หมายความว่า  หลักสูตรการศึกษาอบรมระดับสูง 

ที่สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งได้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการจัดการศึกษาอบรม  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข้อ ๕ ให้มีเข็มเครื่องหมาย  ๒  แบบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) “เข็มกิตติมศักดิ์”  ท าด้วยโลหะเป็นรูปโล่พ้ืนลงยาสีขาว  มีรูปตราสัญลักษณ์ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ตรงกลางประกอบด้วยเส้นกรอบตราลูกฟักสีเหลือง  พานรัฐธรรมนูญสีทอง  
อาทิตย์อุทัยสีเหลือง  และลายกระหนกใบเทศสีเหลือง  และด้านล่างตราสัญลักษณ์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีตัวหนังสือสีทอง  อยู่ในแพรแถบลงยาสีฟ้า  ค าว่า  “กกต.”  และมีค าว่า  
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”  สีทองโอบอยู่ด้านล่างล้อมด้วยกรอบสีทอง  โดยเข็มแบบใหญ่ 
ให้มีขนาดความกว้าง  ๓.๓  เซนติเมตร  ความสูง  ๖.๘  เซนติเมตร  และเข็มแบบย่อให้มีขนาด 
ความกว้าง  ๑.๘  เซนติเมตร  ความสูง  ๓.๐  เซนติเมตร  ลักษณะตามท้ายระเบียบนี้ 

(๒) “เข็มวิทยฐานะ”  ท าด้วยโลหะเป็นรูปโล่พ้ืนลงยาสีขาว  มีรูปตราสัญลักษณ์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ตรงกลางประกอบด้วยเส้นกรอบตราลูกฟักสีเหลือง  พานรัฐธรรมนูญสีทอง  
อาทิตย์อุทัยสีเหลือง  และลายกระหนกใบเทศสีเหลือง  และด้านล่างตราสัญลักษณ์ส านักงาน

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔



คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีตัวหนังสือสีทอง  อยู่ในแพรแถบลงยาสีฟ้า  ค าว่า  “พตส.”  ส าหรับหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  หรือค าย่อของหลักสูตรการศึกษาอบรมระดับสูงอื่น  และ 
มีค าว่า  “สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง”  สีทองโอบอยู่ด้านล่าง  ล้อมด้วยกรอบสีทอง   
โดยเข็มแบบใหญ่ให้มีขนาดความกว้าง  ๓.๓  เซนติเมตร  ความสูง  ๖.๘  เซนติเมตร  และเข็มแบบย่อ 
ให้มีขนาดความกว้าง  ๑.๘  เซนติเมตร  ความสูง  ๓.๐  เซนติเมตร  ลักษณะตามท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิประดับเข็มกิตติมศักดิ์  ได้แก่ 
(๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๒) บุคคลซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอชื่อโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังนี้ 
 (ก) เป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามหลักสูตร

การศึกษาอบรมระดับสูง  ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนา  ปรับปรุงรูปแบบ
หรือโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาอบรมระดับสูงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท  
ของการเมืองการเลือกตั้ง  เช่น  กรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  กรรมการก ากับดูแล  
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  อนุกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรการพัฒนา  
การเมืองการเลือกตั้งระดับสูง  เป็นต้น 

 (ค) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับเข็มกิตติมศักดิ์มาก่อน 
 หากบุคคลตามข้อ  (ก) - (ค)  เป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

จะต้องเป็นพนักงานที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ  ได้แก่  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาอบรม

ระดับสูง 
ข้อ ๘ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรียกคืนเข็มกิตติมศักดิ์และเข็มวิทยฐานะ  ในกรณีบุคคลผู้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๔) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  หรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๕) เป็นผู้ถูกด าเนินคดกีรณีกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔



(๖) เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญ   
มีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองและมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๗) เป็นผู้ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ   
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิ ดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน 
เป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์  หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติของคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง  และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กรณีหากบุคคลที่ถูกเรียกคืนเข็มกิตติมศักดิ์และเข็มวิทยฐานะไม่สามารถคืนเข็มกิตติมศักดิ์  
และเข็มวิทยฐานะ  ให้ชดใช้ราคาแทนเข็มกิตติมศักดิ์และเข็มวิทยฐานะให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 

ทั้งนี้  การด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
ข้อ ๙ การประดับเข็มกิตติมศักดิ์และเข็มวิทยฐานะ  ให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าขวาของ  

เสื้อเครื่องแบบ  ส่วนการประดับเข็มกิตติมศักดิ์และเข็มวิทยฐานะแบบย่อ  ให้ประดับได้ในโอกาสอันควร
ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

ข้อ  ๑๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้นหรือ

ผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๑๑ การใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยระเบียบนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  การด าเนินการ
ต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔



เข็มวิทยฐานะ 
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเข็มกิตติมศักดิ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

และเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เข็มวิทยฐานะขนาดย่อ 
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเข็มกิตติมศักดิ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

และเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวเข็มโค้งหลังเต่า 

ขนาด ความกว้าง ๑.๘ เซนติเมตร 

     ความสูง ๓.๐ เซนติเมตร 

เส้นขอบสีทอง 

พื้นลงยาสีขาว 

ตราสญัลักษณส์ านักงาน               
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พานรัฐธรรมนญูโลหะ            
สีทองแกะปั๊มนูน                
น ามาติดบนพื้นลงยาสีฟ้า 

ตัวอักษรสีทองความสูงจากพ้ืนเข็ม
เท่าเส้นขอบบนพ้ืนสีฟ้า 

ตัวอักษรสีทองความสูงจากพ้ืนเข็ม
เท่าเส้นขอบ 

 

 

เส้นขอบสีทอง 

พื้นลงยาสีขาว 

ตราสัญลกัษณ์ส านักงาน               
คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
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