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กฎสํานักนายกรัฐมนตร ี
ฉบับที ่๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

---------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเครื่อง 
แบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีไว  
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิกความในสวนท่ี ๑ ของกฎสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความใน 
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ลงวันท่ี  
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ.  
๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 
         
                                                                "สวนท่ี ๑ 
            เครื่องแบบทั่วไป 
               ------------ 
  ขอ ๑ เครื่องแบบขาราชการประจําการทั่วไป ใหมี ๒ ชนิด คือ 
  ๑.๑ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท 
  ก. เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
  ข. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 
  ๑.๒ เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท 
  ก. เครื่องแบบปกติขาว 
  ข. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
  ค. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
  ง. เครื่องแบบเต็มยศ 
  จ. เคร่ืองแบบสโมสร 
  ขอ ๒ ภายใตบังคับแหงขอ ๓ และขอ ๔ 
  ๒.๑ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 
  (๑) หมวก 
  ขาราชการชายใหใชหมวกได ๒ แบบ 
  แบบท่ี ๑  หมวกทรงหมอตาลสีกากี  กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสี
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ดํา สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวก 
ขางละ ๑ ดุม ผาพันหมวกสีกาก ีที่หนาหมวดติดตราครุฑพาหในบัวกระหนกทําดวยโลหะสีทอง  
สูง ๖.๕ เซนติเมตร 
  แบบท่ี ๒  หมวกแกปทรงออนสีกาก ี หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นสีทองสูง  
๔.๕ เซนติเมตร 
  ขาราชการหญิงใหใชหมวกได ๓ แบบ 
  แบบท่ี ๑  อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชาย แตเปนทรงออน 
  แบบท่ี ๒  หมวกแกปทรงออนพับปกสีกากี  สายรัดคางสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร 
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ ๑ ดุม ผาพันหมวกสีกาก ีหนาหมวก
ติดตราครุฑพาหปกดิ้นสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกาก ี
  แบบท่ี ๓  หมวกหนบีสีกากี  ดานหนามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก ๒ 
ดุม 
ติดซอนกัน มีตราครุฑพาหในบัวกระหนกสูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดท่ีดานซายเหนือขอบหมวก 
หางจากมุมพับดานหนาหมวกประมาณ ๔ เซนติเมตร 
  การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร 
  (๒) เส้ือ 
  ขาราชการชายใหใชเสื้อได ๒ แบบ 
  แบบท่ี ๑ เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาวรัดขอมือ มีดุมท่ีขอมือขางละ ๑  ดุม 
หรอื 
แขนสั้น มีกระเปาเย็บติดที่หนาอกเสื้อขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเสื้อมีแถบอยูตรงกลางตาม
ทางด่ิง 
กวาง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเปารูปมนชายกลางแหลม หรือเปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบ
กลาง 
กระเปาและใบปกกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองามที ่
ปากกกระเปาท้ังสองขางติดดุมขางละหน่ึงดุม สําหรับขัดใบปกกระเปา ตัดเส้ือผาอกตลอด มีสาบ 
กวาง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕  ดุม ระยะหางกันพอสมควร และติดเคร่ืองหมาย 
สังกัดท่ีปกคอเส้ือดานหนาท้ังสองขาง ท่ีไหลเส้ือประดับอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือยาวตามความยาว 
ของบาเย็บติดกับเส้ือเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ปลายมน ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร 
ดาน 
คอกวาง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ 
  ในโอกาสไปงานพิธี  ใหใชเส้ือเช้ิตแขนยาว ผูกผาพันคอสีดําเงื่อนกลาสีสอดชาย
ผา 
ผูกคอไวภายในเส้ือภายใตดุมเม็ดท่ีสอง 
  แบบท่ี ๒  เสื้อคอแบะปลอยเอว  แบบคอตื้นสีประเภทสีกากีแขนสั้น  ตัวเส้ือผา
อกตลอด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มีดุมท่ีอกเส้ือ ๔  ดุม มีกระเปาเย็บติดภายนอกเปนกระเปาบนและลางอยางละสองกระเปา
กระเปาบน 
มีใบปกมนชายกลางแหลม มีแถบกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ตรงกึ่งกลางกระเปาทางดิ่ง กระเปาลาง
เปน 
กระเปายามมีใบปกรูปตัด ที่ผากระเปาทั้งสองกระเปาติดดุมขางละ ๑ ดุม สําหรับขัดกับใบปก
กระเปา ท่ีเอวดานหลังคาดดวยผาสีเดียวกับเส้ือขนาดกวาง ๕ เซนติเมตร ชายเส้ือท่ีตะเข็บกลาง
หลังเปดไว 
 ถึงผาคาดเอว  ติดเคร่ืองหมายสังกัดท่ีปกคอเส้ือดานหนาท้ังสองขาง 
  ใหใชเส้ือแบบท่ี ๒ แทนเสื้อแบบที ่๑ ในโอกาสอันควร 
  ดุมท่ีใชกับเส้ือท้ังสองแบบมีลักษณะเปนรูปกลมแบนทําดวยวัตถุสีเดียวกับสีเส้ือ 
  ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหประดับแพรแถบเครื่องราช
อิสริยาภรณที่อกเสื้อเหนือกระเปาบนซาย 
  ขาราชการหญิง  ใหใชเส้ือได ๔ แบบ 
  แบบท่ี ๑  อนุโลมตามแบบเสื้อของขาราชการชาย 
  แบบท่ี ๒  เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี สีออนกวากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรง  
ผาอกตลอดตัวเส้ือ มีสาบกวางประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แขนยาวรัดขอมือ ขอบปลายแขนกวาง 
ประมาณ ๕ เซนติเมตร หรือแขนสั้น เหนือขอศอกเล็กนอยตลบชาย  กวางประมาณ  ๕ 
เซนติเมตร เดินคิ้วดานหนาเสื้อตอจากเสนบา มีตะเข็บผานกลางอก  ยาวตลอดตัวท้ังสองดาน มี
ดุม ๕ ดุม ดาน 
หลังจากเสนตอบาหลัง มีตะเข็บผานตามตัวเสื้อทั้งสองดานเชนเดียวกับดานหนา  ติดเคร่ืองหมาย 
สังกัดท่ีปกคอเส้ือดานหนาท้ังสองขาง ท่ีไหลเส้ือประดับอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือยาวตามความยาว 
ของบาเย็บติดกับเสื้อเหนือบาทั้งสองขาง จากไหลไปคอ ปลายมน ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร   
ดานคอกวาง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ การสวมสอดชายเส้ือไวในขอบ
กระโปรง 
  แบบท่ี ๓ เสื้อคอพับปลอยเอว  สีประเภทสีกากีสีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง  
ผาอกตลอดตัวเส้ือ ไมมีสาบ ดานหนามีคิ้วตามสาบ มีดุม ๔ ดุม แขนยาวหรือแขนส้ัน ตลบชาย 
กวางประมาณ ๕ เซนติเมตร มีค้ิวหนาหลังเชนเดียวกับแบบท่ี ๒ และมีเสนแนวตะเข็บเชนเดียว
กับ 
แบบท่ี ๒ ท้ังหนาหลัง ความยาวของเส้ือใหคลุมสะโพกพองาม  ติดเคร่ืองหมายสังกัดท่ีปกคอเส้ือ 
ดานหนาท้ังสองขาง ที่ไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบาเย็บติดกับ
เส้ือ 
เหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ปลายมน ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร ดานคอกวาง ๓ 
เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ 
  แบบท่ี ๔  เสื้อคอแบะปลอยเอว  สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง  
ผาอกตลอดตัวเส้ือ ไมมีสาบ แขนยาวจรดขอมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กนอย  ตลบชายกวาง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประมาณ ๕ เซนติเมตร ดานหนาเปนคิ้วตามสาบ ดุม ๓ ดุม ตอดานหนาและดานหลังยาวตามตัว 
ติดเคร่ืองหมายสังกัดท่ีปกคอแบะท้ังสองขาง และมีกระเปาลางขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะ 
เฉียงเล็กนอย ไมมีใบปกกระเปา 
  ดุมที่ใชกับเสื้อแบบที ่๒ , ๓ และ ๔ เปนดุมสีนํ้าตาลสีเดียวกับสีเส้ือ 
  การสวมเสื้อแบบที่ ๓ และแบบท่ี ๔ ใหปลอยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกง 
และ 
คาดเข็มขัดตาม (๕) แบบท่ี ๒ ทับเอวเส้ือ 
  ในโอกาสไปงานพิธี  ใหใชเส้ือแบบท่ี ๑ หรือแบบที่ ๒ โดยใชเส้ือเช้ิตแขนยาว 
ผูกผา 
ผูกคอสีดําเง่ือนกลาสี สอดชายผาผูกคอไวภายในเส้ือใตดุมเม็ดท่ีสอง 
  ผูซึ่งไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหประดับแพรแถบเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ที่อกเสื้อเหนือกระเปาบนซายดวย 
  (๓) อินทรธน ูใหใชอินทรธนูออน มีเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธน ูดังตอไป
นี ้
  ขาราชการการเมืองตําแหนงรัฐมนตรี มีแถบกวาง ๓ เซนติเมตร ติดทางตนอิ
นทรธน ู 
๑ แถบ และแถบกวาง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก ๒ แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดวัด
เสน 
ผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร 
  ขาราชการการเมืองตําแหนงอื่น ๆ มีแถบกวาง ๓ เซนติเมตร ติดทางตนอินทร
ธน 
 ู๑ แถบและแถบกวาง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดวัด 
เสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร  ท้ังน้ี ยกเวนขาราชการการเมืองที่มีกฎหมายวาดวยเครื่อง
แบบ 
ใชบังคับโดยเฉพาะ 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป มีแถบกวาง ๓ 
เซนติเมตร  
ติดทางตนอินทรธน ู๑ แถบ และแถบกวาง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวด
เปน 
วงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๕ และระดับ ๖ มีแถบกวาง ๑ 
เซนติเมตร ๓ แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๓ และระดับ ๔ มีแถบกวาง ๑ 
เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๒ มีแถบกวาง  ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขมวดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๑ มีแถบกวาง ๕ มิลลิเมตร ๒ แถบ 
แถบบน 
ขนาดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๕ มิลลิเมตร  
  ขาราชการพลเรือนประเภทอื่นซึ่งไมไดกําหนดตําแหนงออกเปนระดับ แตรับเงิน
เดือน 
ตามระดับ  ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหใชเคร่ือง
หมาย 
ตําแหนงตามระดับเงินเดือนที่ไดรับ 
  สําหรับขาราชการพลเรือนวิสามัญ      เฉพาะแถบที่ขมวดเปนวงกลมนั้นให
ขมวดเปนรูป 
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
  แถบดังกลาวใหใชสีเหลืองหรือสีทอง      การติดแถบใหติดตามขวางที่ตนอินทร
ธน ูแถบแรก 
หางจากตนอินทรธน ู๕ มิลลิเมตร และแถบตอไปเวนระยะหางกัน ๕ มิลลิเมตร 
  การใชเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธน ู     ใหใชกับเสื้อแบบที่ ๑  สําหรับขา
ราชการชาย 
และแบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ และแบบท่ี ๓ สําหรับขาราชการหญิง 
  (๔) กางเกง กระโปรง 
  ขาราชการชายใหใชกางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีไมพับปลายขา 
  ขาราชการหญิงใหใชกางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได ๕ แบบ 
  แบบท่ี ๑ กางเกง อนุโลมตามแบบของขาราชการชาย 
  แบบท่ี ๒  กางเกงขายาว  ขาตรง ไมมีลวดลาย ขอบกางเกงกวางประมาณ ๑ นิ้ว 
มีหรอื 
ไมมีกระเปาก็ได มีซิปดานหนาหรือดานขาง ไมพับปลายขา 
  แบบท่ี ๓ กระโปรงยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย 
  แบบท่ี ๔  กระโปรง  มีตะเข็บหนา ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวคร่ึงเขา
ปลาย 
บานเล็กนอย 
  แบบท่ี ๕  กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเขา มีตะเข็บหนา ๒ ตะเข็บ 
ตะเข็บหลัง 
๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบดานหนาและดานหลัง 
  (๕) เข็มขัด 
  ขาราชการชาย  ใหใชเข็มขัดทําดวยดายถักสีกากีกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ทําดวยโลหะสีทองเปนรูปสีเหล่ียมผืนผาทางนอน ปลายมนกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด ไมมีเข็มสําหรับสอดรูป ปลายเข็มขัดหุมดวย
โลหะ 
สีทองกวาง ๑ เซนติเมตร 
  ขาราชการหญิง  ใหใชเข็มขัด ๒ แบบ 
  แบบท่ี ๑  ใชคาดทับขอบกระโปรง  โดยใชเข็มขัดอนุโลมตามแบบขาราชการชาย 
  แบบท่ี ๒  ใชคาดทับเส้ือ  โดยใชเข็มขัดผาสีประเภทสีกากีสีเดียวกับสีเส้ือ กวาง 
 ๒.๕ เซนติเมตร หัวส่ีเหล่ียมหุมผา 
 (๖) รองเทา ถุงเทา 
 ขาราชการชาย  ใหใชรองเทาหุมสนหรือหุมขอหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา หรือสีน้ําตาล 
ไมมีลวดลาย ถุงเทาสีเดียวกับรองเทา 
  ขาราชการหญิง  ใหใชรองเทาหุมสนหรือรัดสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือ 
สีน้ําตาลแบบปดปลายเทา ไมมีลวดลายสนสูงไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร 
  (๗) เคร่ืองหมายแสดงสังกัด  ใหมีเคร่ืองหมายแสดงสังกัดทําดวยโลหะโปรงสี
ทอง 
ไมมีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ติดท่ีคอเส้ือตอนหนาท้ังสองขาง เปนรูปดังตอไปนี้ 
  สํานักนายกรัฐมนตร ี     รูปตราราชสีหคชสีห 
         รักษารัฐธรรมนูญ 
  กระทรวงการคลัง     รูปตราปกษา
วายุภักษ 
  กระทรวงการตางประเทศ    รูปตราบัวแกว 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ    รูปตราพระพิรุณทรง
นาค 
  กระทรวงคมนาคม     รูปตราพระรามทรง
รถ 
  กระทรวงพาณิชย     รูปตราพระวิสสุกรรม 
  กระทรวงมหาดไทย     รูปตราราชสีห 
  กระทรวงยุติธรรม     รูปตราพระดุลพาห 
  กระทรวงวิทยาศาสตร    รูปตราปรมาณ ูเฟองจักร 
  เทคโนโลยีและการพลังงาน    และดวงอาทิตย 
  กระทรวงศึกษาธิการ     รูปตราเสมา
ธรรมจักร 
  กระทรวงสาธารณสุข    รูปตราคบเพลิง มีปกและมีงู 
         พันคบเพลิง 
  กระทรวงอุตสาหกรรม    รูปตรานารายณเกษียรสมุทร 
  ทบวงมหาวทิยาลัย     รูปตราวชิระ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ราชบัณฑิตยสถาน     รูปตรามหามงกุฎ
เหนือพระขรรค 
         และหนังสือ 
  สํานักพระราชวังและ     รูปตรามหามงกุฎ
และอุณาโลม 
  สํานักราชเลขาธิการ 
  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน    รูปตราคันชั่ง
ประดิษฐหนาพาน 
         รัฐธรรมนูญ 
  สําหรับขาราชการหญิง  ใหติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดท่ีคอแบะของเส้ือตอนบน 
ทั้งสองขางเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  (๘) ปายชื่อและตําแหนง 
  ใหมีปายช่ือพ้ืนสีดํา  ขนาดกวางไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไมเกิน ๗.๕ 
เซนติเมตร  
แสดงช่ือตัว ช่ือสกุล และชื่อตําแหนงในการบริหารงานหรือชื่อตําแหนงในสายงานตามที่องคการ
กลาง 
บริหารงานบุคคลกําหนด  ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเปาบนขวา 
  ๒.๒ เครื่องแบบพิธีการ 
  ก. เครื่องแบบปกติขาว ประกอบดวย 
  (๑) หมวก 
  ขาราชการชายใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว  กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุ
เทียม 
หนังสีดํา สายรัดคางสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขาง
หมวก 
ขางละ ๑ ดุม ผาพันหมวกสีขาว ท่ีหนาหมวดติดตราครุฑพาหปกด้ินสีทองสูง ๕ เซนติเมตร บน
หมอน 
สักหลาดสีขาว 
  ขาราชการหญิง ใหใชหมวกได ๒ แบบ 
  แบบท่ี ๑  อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชาย แตเปนทรงออน 
  แบบท่ี ๒  หมวกแกปทรงออนพับปกสีขาว  สายรัดคางสีทองมีดุมโลหะสีทอง 
ตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ ๑ ดุม ผาพันหมวกสีขาว ท่ีหนาหมวกติดตรา 
ครุฑพาหปกดิ้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 
  การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอันควร 
  (๒) เส้ือ 
  ขาราชการชาย  ใหใชเสื้อแบบราชการสีขาว ใชดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขนาดใหญ ๕ ดุม ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบเครื่องราช 
อิสริยาภรณที่อกเสื้อเหนือกระเปาบนซายดวย 
  ขาราชการหญิง  ใหใชเสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอปาน แขนยาว 
ถึงขอมือมีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ท่ีแนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห ขนาดเสนผาศูนย
กลาง  
๑.๕ เซนติเมตร ๓  ดุม สําหรับแบบเส้ือคอแหลม และ ๕ ดุม สําหรับแบบเส้ือคอปาน มีกระเปา
ลาง 
ขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียงเล็กนอยไมมีใบปกกระเปา และใหใชเส้ือคอพับแขนยาวสี
ขาว 
ผูกผาพันคอสีดําเง่ือนกลาสี ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบเครื่อง
ราช 
อิสริยาภรณที่อกเสื้อเบื้องซายดวย 
  (๓) อินทรธน ู ใหมีอินทรธนูแข็งกวาง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบา  
พ้ืนสักหลาดสีดํา ติดทับเส้ือเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ  ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทอง 
ตราครุฑพาหขนาดเล็ก อินทรธนูมีลายดังนี ้
  ขาราชการการเมืองตําแหนงรัฐมนตรี ปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษ เต็มแผนอิ
นทรธน ู
  ขาราชการการเมืองตําแหนงอื่น ๆ มีแถบสีทองกวาง ๕ มิลลิเมตรเปนขอบ และ
ปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู  ท้ังน้ี ยกเวนขาราชการการเมืองที่
มีกฎหมายวาดวยเคร่ืองแบบใชบังคับโดยเฉพาะ 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป มีแถบสีทองกวาง  
๕ มิลลิเมตรเปนขอบ และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๕ และระดับ ๖ มีแถบสีทองกวาง  
๑ เซนติเมตรเปนขอบ และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก เรียงตามสวนยาวของ 
อินทรธน ูไมเกิน ๓ ใน ๔ สวนของอินทรธน ู
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๓ และระดับ ๔ มีแถบสีทองกวาง   
๑ เซนติเมตรเปนขอบ และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษ มีดอก ๒ ดอก เรียงตามสวนยาวของ 
อินทรธน ูไมเกินคร่ึงหน่ึงของอินทรธนู 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๒ มีแถบสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร  
เปนขอบ และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษ มีดอก ๑ ดอก ไมเกิน ๑ ใน ๔ สวนของอินทรธน ู
  ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๑ มีแถบสีทองกวาง ๕ มิลลิเมตร เปน
ขอบ 
  สําหรับขาราชการพลเรือนประเภทอื่นซึ่งไมไดกําหนดตําแหนงออกเปนระดับ  
แตรับเงินเดือนตามระดับ ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ใหใชอินทรธนูตามระดับเงินเดือนที่ไดรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) กางเกง กระโปรง 
  ขาราชการชาย  ใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไมพับปลายขา 
  ขาราชการหญิง  ใหใชกระโปรงสีขาว  ตีเกล็ดดานหนา ๒ เกล็ด และดานหลัง  
๒ เกล็ดยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย ใชกับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปดเขา 
ปลายบานเล็กนอย ใชกับแบบเสื้อคอปาน 
  (๕) รองเทา ถุงเทา 
  ขาราชการชาย  ใหใชรองเทาหุมสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําชนิดผูก ถุงเทา 
สีดํา 
  ขาราชการหญิง  ใหใชรองเทาหุมสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปดปลาย
เทา  
ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเทายาวสีเน้ือ 
  ข. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง  ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบ 
ปกติขาวเวนแตสีของหมวก ผาพันหมวก หมอนสักหลาดสําหรับปกครุฑพาห เส้ือและกางเกงหรือ 
กระโปรงเปนสีประเภทสีกาก ี
  ค. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ  ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติ
ขาว  เวนแตกางเกงหรือกระโปรงใหใชผาสักหลาดหรือเสิรจสีดํา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  ง. เครื่องแบบเต็มยศ  ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ 
สวมสายสะพาย 
  จ. เคร่ืองแบบสโมสร 
  เครื่องแบบสโมสรสําหรับขาราชการชาย มี ๓ แบบ คือ 
  (๑) เคร่ืองแบบสโมสร ก. ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบเต็ม
ยศ 
  (๒) เคร่ืองแบบสโมสร ข. ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบ
สโมสร ก. 
เวนแต 
  เส้ือ  ใหใชเส้ือสโมสรสีขาว  ทําดวยผาสักหลาดหรือเสิรจ เปดอก ปาดเอว มีดุม
โลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขอมือขางละ ๓  ดุม ท่ีระหวางอกกับเอวขางละ  
๓ ดุม และท่ีบรรจบเส้ือมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดใหญขางละ ๑  ดุม ดุมคูน้ีมีสายสรอย 
สีทองรอยติดกัน ประกอบดวยเสื้อกั๊กสีขาว  ดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห ๓ ดุม และเส้ือเช้ิตสีขาว 
อกแข็งขอมือแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปกผีเสื้อ ผูกผาผูกคอสีดํา เงื่อนหูกระตาย 
  เคร่ืองหมายสังกัด  ใหติดท่ีคอแบะของเส้ือตอนบนท้ังสองขางเหนือแนวเคร่ือง
ราช 
อิสริยาภรณ 
  ในฤดูรอน  ใหใชกางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดําได 
  (๓) เคร่ืองแบบสโมสร  ค. ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สโมสร ข. เวนแตเสื้อเชิ้ตอกแข็งใหใชเสื้อเชิ้ตอกออนสีขาว และเสื้อกั๊กใหใชแพรแถบสีเดียวกับ
กางเกงรัดเอวแทน แพรแถบนี้สวนกลางดานหนากวาง ๑๒ เซนติเมตร ปลายท้ังสองขางเรียวกวาง 
๑๑เซนติเมตร ท่ีปลายมีขอเก่ียวติดกันในขณะคาดทางดานหลัง 
  สําหรับขาราชการหญิง ใหแตงตามสมัยนิยม 
  ขอ ๓  ขาราชการสังกัดสํานักพระราชวังและสํานักราชเลขาธิการใหใชเครื่องแบบ 
เหมือนขาราชการประเภทอื่น ๆ  เวนแตอินทรธนูของเครื่องแบบปกติเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่อง
แบบสโมสรใหเพิ่มเสนลวดสีทองติดท่ีขอบริมแถบทองดานนอก 
  สําหรับขาราชการผูใดที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) มหาดเล็กหลวง 
  (๒) ตํารวจหลวงรักษาพระองค 
  (๓) เจาพนักงานพระราชพิธี 
  (๔) พนักงานรถยนตหลวง เรือยนตหลวง 
  ใหแตงกายดวยเครื่องแตงกายตามจารีตประเพณีอันเคยมีมาในราชสํานัก 
แตกาลกอนไดในโอกาสที่สํานักพระราชวังมีคําสั่งใหแตง 
  การแตงกายตามประเพณีดังกลาว  ใหประดับแพรแถบหรือเครื่องราช
อิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทานตามหมายกําหนดการ 
 ขอ ๔  ขาราชการนอกประจําการ  ใหใชเครื่องแบบเหมือนขาราชการประจําการ  เวนแต
เคร่ืองหมายสังกัดใหติดท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา 
  ขอ ๕  ภายใตบังคับ (๓) ของ ก. ของ ๒.๒ ในขอ ๒ ขาราชการวิสามัญและ 
ขาราชการประเภทอื่น ซึ่งไมไดกําหนดตําแหนงออกเปนระดับตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน ใหใชเครื่องแบบตามกฎนี ้แตขาราชการคนใดควรแตงระดับใด ใหเปนไปตาม
ระเบียบซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีเทียบไว' 
  ขอ ๒  ใหยกเลิกบัญชีอักษรยอชื่อจังหวัดทายกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๖๓ 
(พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช  
๒๔๗๘ และใหใชบัญชีอักษรยอชื่อจังหวัดทายกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้แทน 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
         พลเอก ป. ติณสูลานนท 
               นายกรัฐมนตร ี
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎสํานัก
นายก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รัฐมนตร ีฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการ 
ฝายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไดยกเลิกการใชเครื่องหมายตําแหนงติดบนอินทรธนูในเวลา 
แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ แตในขณะเดียวกันมีหนวยงานของสวนราชการบางแหงยังจําเปน 
ตองใชเครื่องหมายตําแหนงติดบนอินทรธนูสําหรับการแตงเครื่องแบบอยูอีก  จึงทําใหเครื่องแบบ 
ขาราชการเกิดความไมเหมาะสมข้ึนในบางกรณ ี สมควรแกไขเครื่องแบบขาราชการเสียใหมให 
เปนระเบียบ โดยใหขาราชการที่แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการใชเครื่องหมายตําแหนงติดบน 
อินทรธนูไดเมื่อใชแตงกับเสื้อสีกากีคอพับ อนึ่ง โดยเหตุที่เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอแบะ 
เปนชุดท่ีมีไวเพ่ือใหแตงตามความเหมาะสมในโอกาสอันสมควร มิใชสําหรับใชในโอกาสไปงานพิธ ี
จึงไมกําหนดใหใชเคร่ืองหมายตําแหนงติดบนอินทรธนู และพรอมกันนั้นไดตัดอินทรธนูที่เสื้อสี
กากี 
คอแบะปลอยเอวของขาราชการหญิงออกไปดวยเพื่อใหสอดคลองกันกับเสื้อสีกากีคอแบะของขา
ราชการ 
ชาย     
  นอกจากนี้ไดกําหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ 
การพลังงาน กับเคร่ืองหมายแสดงสังกัดของราชบัณฑิตยสถานข้ึนใหม และโดยที่เครื่องแบบ
สําหรับ 
เจาพนักงานบางตําแหนงในกรมสรรพสามิตไดมีการกําหนดเครื่องหมายสังกัด อักษรยอชื่อ
จังหวัดไว 
 สําหรับเจาพนักงานสรรพสามิตใชประดับกับการแตงเครื่องแบบ แตปรากฏวาจังหวัดพระนครธน
บุร ี
ไดเปล่ียนเปนกรุงเทพมหานคร และไดมีการจัดต้ังจังหวัดเพ่ิมข้ึนอีก คือจังหวัดพะเยาและจังหวัด
ยโสธร  สมควรแกไขเคร่ืองหมายสังกัด อักษรยอช่ือจังหวัดสําหรับจังหวัดท่ีมีการเปล่ียนช่ือและ
จังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน เพื่อใหถูกตองกับสภาพความเปนจริงดวย จึงจําเปนตองออกกฎสํานักนายกรัฐ
มนตรีนี้ 
 
[รก.๒๕๒๓/๘๖/๒พ/๑ มิถุนายน ๒๕๒๓] 
 
 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

 

 
 

  
  

 

กฎสํานักนายกรัฐมนตร ี
ฉบับที่  ๙๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการ
ฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  นายกรัฐมนตรีออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของ  ๒.๑  ในขอ  ๒  ของสวนที่  ๑  แหงกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  
ออกตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘   
ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่  ๗๑  
(พ.ศ.  ๒๕๒๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) หมวก 
 ขาราชการชาย  ใหใชหมวกได  ๒  แบบ 
 แบบที่  ๑  หมวกทรงหมอตาลสีกากี  กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา   

สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ  ๑  ดุม  
ผาพันหมวกสีกากี  หนาหมวกติดตราครุฑพาหในบัวกระหนกทําดวยโลหะสีทอง  สูง  ๖.๕  เซนติเมตร 

 แบบที่  ๒   หมวกแกปทรงออนสีกากี   หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกด้ินสีทอง   

สูง  ๔.๕  เซนติเมตร 

 ขาราชการหญิง  ใหใชหมวกได  ๓  แบบ 

 แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชาย  แตเปนทรงออน   



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

 แบบที่  ๒  หมวกแกปทรงออนพับปกสีกากี  สายรัดคางสีทองกวาง  ๑  เซนติเมตร   
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ  ๑  ดุม  ผาพันหมวกสีกากี  หนาหมวก
ติดตราครุฑพาหปกด้ินสีทองสูง  ๔.๕  เซนติเมตร  บนหมอนสีกากี 

 แบบที่  ๓  หมวกหนีบสีกากี  ดานหนามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห  ขนาดเล็ก  ๒  ดุม  
ติดซอนกัน  มีตราครุฑพาหในบัวกระหนกสูง  ๔.๕  เซนติเมตร  ติดที่ดานซายเหนือขอบหมวก   
หางจากมุมพับดานหนาหมวกประมาณ  ๔  เซนติเมตร 

 ขาราชการหญิงมุสลิม  หากจะใชผาคลุมศีรษะ  ใหใชผาคลุมศีรษะสีประเภทสีกากี 
หรือสีกลมกลืนกับเส้ือ  กระโปรง  หรือกางเกง  โดยใหคลุมศีรษะทั้งหมดเวนใบหนา  ชายผาคลุมศีรษะ  
ดานขางยาวถึงบา  ดานหนายาวถึงระดับหนาอก  ขอบผาคลุมเย็บเรียบ  ในกรณีที่มีการสวมหมวก 
ใหสวมหมวกทับผาคลุมศีรษะ 

 การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร”   
ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน  (๓)  และ  (๔)  ของ  ๒.๑  ในขอ  ๒  ของสวนที่  ๑  แหงกฎสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ออกตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  
พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ฉบับที่  ๗๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการ
ฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓) อินทรธนู  ใหใชอินทรธนูออนมีลายดังนี้   
 (ก) ขาราชการพลเรือนสามัญ 
  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ตําแหนง

ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  และ
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับตนและระดับสูง  มีแถบกวาง  ๓  เซนติเมตร  ติดทางตนอินทรธนู   
๑  แถบ  และแถบกวาง  ๑  เซนติเมตร  ติดเรียงตอไปอีก  ๑  แถบ  แถบบนขมวดเปนวงกลม  ขนาดวัด
เสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร  และบนกึ่งกลางแถบกวาง  ๓  เซนติเมตร  ใหติดตราครุฑพาห 
ทําดวยโลหะสีทองสูง  ๒.๕  เซนติเมตร   

  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ตําแหนงประเภท
วิชาการ  ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน   
มีแถบกวาง  ๓  เซนติเมตร  ติดทางตนอินทรธนู  ๑  แถบ  และแถบกวาง  ๑  เซนติเมตร  ติดเรียงตอไปอีก  
๑  แถบ  แถบบนขมวดเปนวงกลม  ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  และตําแหนง
ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  มีแถบกวาง  ๑  เซนติเมตร  ๓  แถบ  แถบบนขมวดเปนวงกลม  
ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  มีแถบกวาง   

๑  เซนติเมตร  ๒  แถบ  แถบบนขมวดเปนวงกลม  ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร 

 (ข) ขาราชการพลเรือนในพระองค 

  ขาราชการพลเรือนในพระองค  ตําแหนงประเภททั่วไป   ระดับทักษะพิเศษ  

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  

และตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับตนและระดับสูง  มีแถบกวาง  ๓  เซนติเมตร  ติดทางตนอินทรธนู  

๑  แถบ  และแถบกวาง  ๑  เซนติเมตร  ติดเรียงตอไปอีก  ๑  แถบ  แถบบนขมวดเปนวงกลม  ขนาดวัด

เสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร  และบนกึ่งกลางแถบกวาง  ๓  เซนติเมตร  ใหติดตราครุฑพาห 

ทําดวยโลหะสีทองสูง  ๒.๕  เซนติเมตร 

  ขาราชการพลเรือนในพระองค  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ตําแหนง

ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  

มีแถบกวาง  ๓  เซนติเมตร  ติดทางตนอินทรธนู  ๑  แถบ  และแถบกวาง  ๑  เซนติเมตร  ติดเรียงตอไปอีก   

๑  แถบ  แถบบนขมวดเปนวงกลม  ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร 

  ขาราชการพลเรือนในพระองค   ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน   

และตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการที่ รับราชการต้ังแต  ๒   ปข้ึนไป   มีแถบกวาง   

๑  เซนติเมตร  ๓  แถบ  แถบบนขมวดเปนวงกลม  ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร 

  ขาราชการพลเรือนในพระองค   ตําแหนงประเภททั่วไป   ระดับปฏิบัติงาน 

ที่รับราชการต้ังแต  ๒  ปข้ึนไป  และตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการที่รับราชการไมถึง   

๒  ป  มีแถบกวาง  ๑  เซนติเมตร  ๒  แถบ  แถบบนขมวดเปนวงกลม  ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน  

๑  เซนติเมตร 

  ขาราชการพลเรือนในพระองค   ตําแหนงประเภททั่วไป   ระดับปฏิบัติงาน 

ที่รับราชการไมถึง  ๒  ป   มีแถบกวาง  ๑  เซนติเมตร   ๑  แถบ  ขมวดเปนวงกลม  ขนาดวัด  

เสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

 (ค) ขาราชการพลเรือนประเภทอื่นซ่ึงไมไดกําหนดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง

เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ  ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหใชเคร่ืองหมายตําแหนงตามประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการ 

พลเรือนสามัญตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

แถบบนอินทรธนูใหใชสีเหลืองหรือสีทอง  การติดแถบใหติดตามขวางที่ตนอินทรธนู   

แถบแรกหางจากตนอินทรธนู  ๕  มิลลิเมตร  และแถบตอไปเวนระยะหางกัน  ๕  มิลลิเมตร 

การใชเคร่ืองหมายตําแหนงบนอินทรธนู  ใหใชกับเส้ือแบบที่  ๑  สําหรับขาราชการชาย   

และแบบที่  ๑  แบบที่  ๒  และแบบที่  ๓  สําหรับขาราชการหญิง 

(๔) กางเกง  กระโปรง 

 ขาราชการชาย  ใหใชกางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี  ไมพับปลายขา 

 ขาราชการหญิง  ใหใชกางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได  ๕  แบบ 

 แบบที่  ๑  กางเกง  อนุโลมตามแบบของขาราชการชาย 

 แบบที่  ๒  กางเกงขายาว  ขาตรง  ไมมีลวดลาย  ขอบกางเกงกวางประมาณ  ๑  นิ้ว   

มีหรือไมมีกระเปาก็ได  มีซิปดานหนาหรือดานขาง  ไมพับปลายขา 

 แบบที่  ๓  กระโปรงยาวปดเขา  ปลายบานเล็กนอย 

 แบบที่  ๔  กระโปรงมีตะเข็บหนา  ๒  ตะเข็บ  ตะเข็บหลัง  ๒  ตะเข็บ  ยาวคร่ึงเขา  

ปลายบานเล็กนอย 

 แบบที่  ๕  กระโปรงกางเกง  แบบกางเกงยาวครึ่งเขา  มีตะเข็บหนา  ๒  ตะเข็บ  ตะเข็บหลัง  

๒  ตะเข็บ  มีจีบกระทบดานหนาและดานหลัง 

 ขาราชการหญิงมุสลิม  หากจะใชกระโปรง  หรือกระโปรงกางเกง  ตามแบบที่  ๓   

แบบที่  ๔  หรือแบบที่  ๕  จะใหยาวคลุมขอเทาก็ได” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของ  ๒.๒  ก.  ในขอ  ๒  ของสวนที่  ๑  แหงกฎสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ออกตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  

พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ฉบับที่  ๗๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการ

ฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

“(๑) หมวก 
 ขาราชการชาย  ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว  กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดํา  สายรัดคางสีทองกวาง  ๑  เซนติเมตร  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวก 
ขางละ  ๑  ดุม  ผาพันหมวกสีขาว  หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกด้ินสีทองสูง  ๕  เซนติเมตร   
บนหมอนสักหลาดสีขาว 

 ขาราชการหญิง  ใหใชหมวกได  ๒  แบบ 
 แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชาย  แตเปนทรงออน 
 แบบที่  ๒  หมวกแกปทรงออนพับปกสีขาว  สายรัดคางสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห

ขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ  ๑  ดุม  ผาพันหมวกสีขาว  หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกด้ินสีทอง 
สูง  ๔.๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีขาว 

 ขาราชการหญิงมุสลิม  หากจะใชผาคลุมศีรษะ  ใหใชผาคลุมศีรษะสีดํา  โดยใหคลุม
ศีรษะทั้งหมดเวนใบหนา  ชายผาคลุมศีรษะสอดไวในปกเสื้อคอพับทั้งดานหนาและดานหลัง  ในกรณี
ที่มีการสวมหมวกใหสวมหมวกทับผาคลุมศีรษะ 

 การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร” 
ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน  (๓)  และ  (๔)  ของ  ๒.๒  ก.  ในขอ  ๒  ของสวนที่  ๑  แหงกฎสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ออกตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  
พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ฉบับที่  ๗๑   (พ .ศ .   ๒๕๒๓)   ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบ 
ขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓) อินทรธนู   ใหมีอินทรธนูแข็ง   กวาง   ๔   เซนติเมตร   ยาวตามความยาวของบา   
พื้นสักหลาดสีดํา  ติดทับเส้ือเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ  ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทอง 
ตราครุฑพาหขนาดเล็ก  อินทรธนูมีลายดังนี้ 

 (ก) ขาราชการพลเรือนสามัญ 
  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ตําแหนง

ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง   
และตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับตนและระดับสูง  มีแถบสีทองกวาง  ๕  มิลลิเมตร  เปนขอบ   
ปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู   และใหมีแถบสีทองกวาง   
๕  มิลลิเมตร  ปดที่ฐานดานลางของอินทรธนู 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ตําแหนงประเภท
วิชาการ  ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน   
มีแถบสีทองกวาง  ๕  มิลลิเมตร  เปนขอบ  และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลาง 
ของอินทรธนู 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  และตําแหนง
ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  มีแถบสีทองกวาง  ๑  เซนติเมตร  เปนขอบ  และปกด้ินสีทอง 
ลายชอชัยพฤกษมีดอก  ๓  ดอก  เรียงตามสวนยาวของอินทรธนู  ไมเกิน  ๓  ใน  ๔  สวนของอินทรธนู 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  มีแถบสีทอง
กวาง  ๑  เซนติเมตร  เปนขอบ  และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก  ๒  ดอก  เรียงตามสวนยาว 
ของอินทรธนู  ไมเกินคร่ึงหนึ่งของอินทรธนู   

 (ข) ขาราชการพลเรือนในพระองค 
  ขาราชการพลเรือนในพระองค  ตําแหนงประเภททั่วไป   ระดับทักษะพิเศษ  

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  
และตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับตนและระดับสูง  มีแถบสีทองกวาง  ๕  มิลลิเมตร  เปนขอบ   
ปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู   และใหมีแถบสีทองกวาง   
๕  มิลลิเมตร  ปดที่ฐานดานลางของอินทรธนู 

  ขาราชการพลเรือนในพระองค  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ตําแหนง
ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภทอํานวยการ   
ระดับตน  มีแถบสีทองกวาง  ๕  มิลลิเมตร  เปนขอบ  และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอด
สวนกลางของอินทรธนู 

  ขาราชการพลเรือนในพระองค   ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน   
และตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการที่รับราชการต้ังแต  ๒  ปข้ึนไป  มีแถบสีทองกวาง   
๑  เซนติเมตร  เปนขอบ  และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก  ๓  ดอก  เรียงตามสวนยาว 
ของอินทรธนู  ไมเกิน  ๓  ใน  ๔  สวนของอินทรธน ู

  ขาราชการพลเรือนในพระองค  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงานที่รับ
ราชการต้ังแต  ๒  ปข้ึนไป  และตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการที่รับราชการไมถึง  ๒  ป   
มีแถบสีทองกวาง  ๑  เซนติเมตร  เปนขอบ  และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก  ๒  ดอก  เรียงตาม
สวนยาวของอินทรธนู  ไมเกินคร่ึงหนึ่งของอินทรธนู 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

  ขาราชการพลเรือนในพระองค  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงานที่รับ
ราชการไมถึง  ๒  ป  มีแถบสีทองกวาง  ๑  เซนติเมตร  เปนขอบ  และปกด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษ   
มีดอก  ๑  ดอก  ไมเกิน  ๑  ใน  ๔  สวนของอินทรธนู   

 (ค) ขาราชการพลเรือนประเภทอื่นซ่ึงไมไดกําหนดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง
เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ  ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหใชเคร่ืองหมายตําแหนงตามประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการ 
พลเรือนสามัญตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๔) กางเกง  กระโปรง   
 ขาราชการชาย  ใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวขายาว  ไมพับปลายขา 
 ขาราชการหญิง  ใหใชกระโปรงสีขาว  ตีเกล็ดดานหนา  ๒  เกล็ด  และดานหลัง   

๒  เกล็ด  ยาวปดเขา  ปลายบานเล็กนอยใชกับแบบเสื้อคอแหลม  หรือกระโปรงสีขาวยาวปดเขา   
ปลายบานเล็กนอยใชกับแบบเสื้อคอปาน 

 ขาราชการหญิงมุสลิม  กระโปรงทั้งสองแบบดังกลาว  จะใหยาวคลุมขอเทาก็ได” 
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๓  ของสวนที่  ๑  แหงกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  

ออกตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  
ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่  ๗๑  
(พ.ศ.  ๒๕๒๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขาราชการพลเรือนในพระองค  ใหใชเคร่ืองแบบเหมือนขาราชการประเภทอื่น ๆ  เวนแต
อินทรธนูของเครื่องแบบพิธีการทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  ใหมีเสนลวดสีทอง  ๒  เสน  
พันกระสันติดที่ขอบริมแถบสีทองดานนอก” 

ขอ ๖ ขาราชการนอกประจําการผูใดมีสิทธิแตงเคร่ืองแบบขาราชการอยูกอนวันที่ 
กฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ใชบังคับ  ใหคงใชเคร่ืองหมายตําแหนงบนอินทรธนูไดตามเดิมตอไป 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไดปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ  จากเดิม
ซ่ึงจําแนกตําแหนงตามระดับมาตรฐานกลาง  ๑๑  ระดับ  เปนใหจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน   
๔  ประเภท  จึงสมควรกําหนดอินทรธนูและเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนูของเครื่องแบบขาราชการ 
พลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ฉบับใหม  ประกอบกับสมควรกําหนดเครื่องแบบสําหรับขาราชการพลเรือนหญิงมุสลิมใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม  จึงจําเปนตองออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 









ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกจ้างประจ า 
พ.ศ. 2527 

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

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ลูกจ้างประจ ามีเคร่ืองแบบเป็นลักษณะเดียวกัน  เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประหยัด คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบ
ลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๒๗“ 

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๒๗  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  มติของคณะรัฐมนตรีและค าสั่งอื่นใด
ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจ า 
ข้อ ๕. ในระเบียบนี้ 

“เครื่องแบบ”  หมายความว่า  เครื่องแต่งกายทั้งหลาย  รวมทั้งเครื่องหมายต่างๆ 
ตลอดจนสิ่งประกอบเคร่ืองแต่งกายอย่างอื่น  ที่ได้ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าแต่ง 

“ลูกจ้างประจ า ”  หมายความว่า  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
ข้อ ๖. เคร่ืองแบบลูกจ้างประจ า มี ๒ ชนิด คือ 

๖.๑ เคร่ืองแบบปฏิบัติงาน 
๖.๒ เคร่ืองแบบพิธีการ  มี  ๓  ประเภท  คือ 

๖.๒.๑ เคร่ืองแบบปกติขาว 
๖.๒.๒ เคร่ืองแบบครึ่งยศ 

๖.๒.๓ เคร่ืองแบบเต็มยศ 
ข้อ ๗. เคร่ืองแบบปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 

๗.๑ หมวก 

๗.๑.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ คือ 
แบบที่ ๑  หมวกทรงหม้อตาลสีประเภทสีกากี กะบังหน้า ท า

ด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า  สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าหข์นาด



เล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีด าที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก ท าด้วย
โลหะสีทองสูง ๖.๕ เซนติเมตร 

    แบบที่  ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีประเภทสีกากี หน้าหมวก
ติดตราครุฑพ่าห์ท าด้วยโลหะสีทอง หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง สูง ๔.๕ เซนติเมตร 
   ๗.๑.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง ให้ใช้หมวกอนุโลมตามหมวกของ
ลูกจ้างประจ าชาย แบบที่ ๒ แต่พับปีก 
  ๗.๒ เสื้อ 

   ๗.๒.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี แขนยาวรัด
ข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม 
ระยะห่างกันพอควร มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตาม
ทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มี แถบกลาง
กระเป๋าและใบปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋า
ทั้งสองข้างติดดุมข้างละหนึ่งดุมส าหรับขัดใบปกกระเป๋า ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัด ที่ปกคอเสื้อ
ด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อป ระดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อ
เหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง  ๓ เซนติเมตร ตอน
ปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 

   ดุมท่ีใช้กับเสื้อเป็นรูปกลมแบน ท าด้วยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ 

   ๗.๒.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ 

    แบบที่ ๑  อนุโลมตามแบบเสื้อของลูกจ้างประจ าชาย 
    แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากี 
สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ผ่าอกตลอด ติดดุมท าด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ๓ 
ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลั งยาวตามตัว มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เจาะเฉียงเล็กน้อย  ไม่มีใบปก
กระเป๋า ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง 
  ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้ 
  ๗.๓ อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเคร่ืองหมายบนอินทรธนูสีเหลือง หรือ
สีทอง ตามแบบท้ายระเบียบ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร และมีวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  ๑ 
เซนติเมตร อยู่เหนือแถบบน ในกรณีมีมากกว่า ๑ แถบ ให้เว้นระยะระหว่างแถบ ๖ มิลลิเมตร  และให้
ประดับดังนี ้
  



  ๗.๓.๑  ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่ งที่กระทรวงการคลังก าหนด อยู่
ในหมวดกึ่งฝีมือ  และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ พลเรือนระดับ ๒ หรือผู้
ด ารงต าแหน่งในหมวดอ่ืนๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงานและได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ มี ๑ 
แถบ 
   ๗.๓.๒ ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนดอยู่
ในหมวดฝีมือ หรือหมวดอ่ืนๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓  
แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงิ นเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ มี ๒ 
แถบ 
   ๗.๓.๓ ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ขึ้นไป มี ๓ แถบ 
   ส าหรับลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนด อยู่
ในหมวดแรงงาน หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในหมวดอ่ืนๆ และได้รับค่าจ้างไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๒  ไม่มีเคร่ืองหมายอินทรธนู 
  ๗.๔ กางเกง กระโปรง 
   ๗.๔.๑ ลูกจ้างประจ าชายให้ใช้กางเกงขายาวสีประเภทสีกากี  ไม่พับ
ปลายขา 
   ๗.๔.๒ ลูกจ้างประจ าหญิงให้ใช้กระโป รงสีประเภทสีกากี ยาวปิดเข่า  

หรือกางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา 
  ๗.๕ เข็มขัด 
   ๗.๕.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง
หรือด้ายถักสีด า หัวเข็มขัดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด 
   ๗.๕.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง
หรือด้ายถักสีด า หัวเข็มขัดกว้าง ๒ .๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ส าหรับเสื้อแบบที่ ๒ จะไม่ใช้เข็มขัดก็ได้ 
  ๗.๖ รองเท้า ถุงเท้า 
   ๗.๖.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อท าด้วยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีด า แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด า 
   ๗.๖.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นท าด้วยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 



  ๗.๗ เคร่ืองหมายแสดงสังกัด ให้มีรูปเคร่ืองหมายอนุโลมตามแบบของ
เคร่ืองแบบข้าราชการ ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองไม่มีขอบสูง  ๒ 
เซนติเมตร 
  ๗.๘ ป้ายชื่อและต าแหน่ง ให้ระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งด้วย
ตัวหนังสือสีขาวบนป้ายชื่อ พื้นสีด า ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร และให้ติดที่อกเสื้อ
เบื้องบนด้านขวา 
 ข้อ ๘ ส่วนราชการใดจ าเป็นต้องก าหนดเคร่ืองแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า
แตกต่างจากระเบียบนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดขอท าความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๙ เคร่ืองแบบปกติขาว ประกอบด้วย 
  ๙.๑ หมวก 

   ๙.๑.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กระบังหน้าท า
ด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาด
เล็ก ติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีด า ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง  สูง ๕ 
เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 
   ๙.๑.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว 
สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาด เล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีด า ที่
หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 

  การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันสมควร 
  ๙.๒ เสื้อ 

   ๙.๒.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาวตามแบบของ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม 
   ๙.๒.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลม
หรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอแหลม และ ๕ ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอป้าน มี
กระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาว
สีขาว ผูกผ้าพันคอสีด าเงื่อนกลาสี 
  ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามแต่โอกาส 
  ๙.๓ อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูแข็ง ตามแบบท้ายระเบียบ กว้าง ๔ 

เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีด า มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบ ปักดิ้นสีทองลาย



ดอกประจ ายามและใบเทศ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอป ลายมนติดดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก และให้ประดับดังนี้ 
   ๙.๓.๑ ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนดอยู่
ในหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในหมวดอ่ืนๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ 
มีลายดอกประจ ายามและใบเทศ ๑ ช่อ 
   ๙.๓.๒ ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหน ดอยู่
ในหมวดฝีมือ หรือหมวดอ่ืนๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ 
แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงานและ หมวดกึ่งฝีมือ 
มีลายดอกประจ ายามและใบเทศ ๒ ช่อ 
   ๙.๓.๓ ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่ าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ขึ้นไป มีลายดอกประจ ายามและใบเทศ ๓ ช่อ 
  ๙.๔ กางเกง กระโปรง 
   ๙.๔.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้กางเกงขายาวสีขาวไม่พับปลายขา 
   ๙.๔.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ 
เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิด
เข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับเสื้อคอป้าน 
  ๙.๕  รองเท้า  ถุงเท้า 
   ๙.๕.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนัง
สีด าชนิดผูก แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด า 
   ๙.๕.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีด า แบบปิดปลายเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 
  ๙.๖ เคร่ืองหมายแสดงสังกัด ให้มีเคร่ืองหมายแสดงสังกัดท าด้วยโลหะ
โปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ตามข้อ ๗.๗ ติดที่คอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง 
 ข้อ ๑๐ เคร่ืองแบบครึ่งยศ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติ
ขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีด า ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ข้อ ๑๑ เคร่ืองแบบเต็มยศ  มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบครึ่งยศ 
สวมสายสะพาย 
 ข้อ ๑๒ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
          พลเอก   ประจวบ  สุนทรางกูร 
                       (ประจวบ  สุนทรางกูร) 
         รองนายกรัฐมนตรี   รักษาราชการแทน 
                     นายกรัฐมนตรี 
 
   
 



เคร่ืองหมายตําแหนงบนอินทรธนู  (ลูกจางประจํา) 

เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  (ชุดสีกากี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูดํารงตําแหนงหมวดกึ่งฝมือ   และไดรับคาจางตั้งแตขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  
ระดับ  2  ขั้น  5,310  หรือ  ผูดํารงตําแหนงหมวดอื่น ๆ นอกจากหมวดกึ่งฝมือและหมวดแรงงาน  และ
ไดรับคาจางตั้งแตขั้นต่ําของอตัราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  ระดับ  2  ขั้น  5.310  บาท – 6,530  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูดํารงตําแหนงหมวดฝมือ  หรือหมวดอื่น ๆ ยกเวนหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝมือ  และไดรับคาจาง
ต้ังแตอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน  ระดับ  3  ขั้น  6,530  บาท  แตไมถึงขั้นต่ําของอัตรา
เงินเดอืนของขาราชการพลเรือน  ระดับ  6  ขั้น  12,040  บาท 



เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  (ชุดสีกากี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกจางประจําซึ่งไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของขาราชการพลเรือน  ระดับ  6  ขั้น  12,040  
บาทขึ้นไป  (ยกเวนหมวดกึ่งฝมือ) 
 
 
**  สําหรับลูกจางประจําซึ่งดํารงตําแหนงในหมวดแรงงาน  หรือเปนผูดํารงตําแหนงในหมวดอื่น ๆ 
***และไดรับคาจางไมถึงขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน  ระดับ  2  ขั้น  5,310  บาท  
***ไมมีเครื่องหมายอินทรธนู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองแบบพิธีการ  (ลูกจางประจํา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูดํารงตําแหนงหมวดกึ่งฝมือ   และไดรับคาจางตั้งแตขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  
ระดับ  2  ขั้น  5,310  หรือ  ผูดํารงตําแหนงหมวดอื่น ๆ นอกจากหมวดกึ่งฝมือและหมวดแรงงาน  และ
ไดรับคาจางตั้งแตขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  ระดับ  2  ขั้น  5.310  บาท – 6,530  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูดํารงตําแหนงหมวดฝมือ  หรือหมวดอื่น ๆ ยกเวนหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝมือ  และไดรับคาจาง
ต้ังแตอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน  ระดับ  3  ขั้น  6,530  บาท  แตไมถึงขั้นต่ําของอัตรา
เงินเดือนของขาราชการพลเรอืน  ระดับ  6  ขั้น  12,040  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกจางประจําซึ่งไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของขาราชการพลเรือน  ระดับ  6  ขั้น  12,040  
บาทขึ้นไป   
































