
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 

วา่ดว้ยเคร่ืองแบบลูกจา้งประจาํ 

พ.ศ. 2527 

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

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดใหลู้กจา้งประจาํมีเคร่ืองแบบเป็นลกัษณะเดียวกนั  

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประหยดั คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยเคร่ืองแบบ

ลูกจา้งประจาํ พ.ศ. ๒๕๒๗“ 

 ขอ้ ๒. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๘ พฤศจิกายน พ .ศ.  ๒๕๒๗  เป็นตน้

ไป 

 ขอ้ ๓.  ใหย้กเลิกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  มติของคณะรัฐมนตรีและคาํสั่งอ่ืน

ใดในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ ๔. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่ลูกจา้งประจาํ 

 ขอ้ ๕. ในระเบียบน้ี 

  “เคร่ืองแบบ”  หมายความวา่  เคร่ืองแต่งกายทั้งหลาย  รวมทั้งเคร่ืองหมาย

ต่างๆ ตลอดจนส่ิงประกอบเคร่ืองแต่งกายอยา่งอ่ืน  ท่ีไดก้าํหนดใหลู้กจา้งประจาํแต่ง 

  “ลูกจา้งประจาํ ”  หมายความวา่  ลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ 

 ขอ้ ๖. เคร่ืองแบบลูกจา้งประจาํ มี ๒ ชนิด คือ 

  ๖.๑ เคร่ืองแบบปฏิบติังาน 

  ๖.๒ เคร่ืองแบบพิธีการ  มี  ๓  ประเภท  คือ 

   ๖.๒.๑ เคร่ืองแบบปกติขาว 

   ๖.๒.๒ เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 

   ๖.๒.๓ เคร่ืองแบบเตม็ยศ 

 ขอ้ ๗. เคร่ืองแบบปฏิบติังาน  ประกอบดว้ย 

  ๗.๑ หมวก 

   ๗.๑.๑ ลูกจา้งประจาํชาย ใหใ้ชห้มวกได ้๒ แบบ คือ 

    แบบท่ี ๑  หมวกทรงหมอ้ตาลสีประเภทสีกากี กะบงัหนา้ทาํ

ดว้ยหนงัหรือวตัถุเทียมหนงัสีดาํ  สายรัดคางหนงัหรือวตัถุเทียมหนงัสีดาํ มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพา่ห์
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ขนาดเล็กติดท่ีขา้งหมวกขา้งละ ๑ ดุม ผา้พนัหมวกสีดาํท่ีหนา้หมวกติดตราครุฑพา่ห์ในบวักระหนก ทาํ

ดว้ยโลหะสีทองสูง ๖.๕ เซนติเมตร 

    แบบท่ี  ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีประเภทสีกากี หนา้

หมวกติดตราครุฑพา่ห์ทาํดว้ยโลหะสีทอง หรือปักดว้ยดา้ยหรือไหมสีเหลือง สูง ๔.๕ เซนติเมตร 

   ๗.๑.๒ ลูกจา้งประจาํหญิง ใหใ้ชห้มวกอนุโลมตามหมวกของ

ลูกจา้งประจาํชาย แบบท่ี ๒ แต่พบัปีก 

  ๗.๒ เส้ือ 

   ๗.๒.๑ ลูกจา้งประจาํชาย ใหใ้ชเ้ส้ือคอพบัสีประเภทสีกากี แขนยาว

รัดขอ้มือ มีดุมที่ขอ้มือขา้งละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น ตวัเส้ือผา่อกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเส้ือ ๕ ดุม 

ระยะห่างกนัพอควร มีกระเป๋าเยบ็ติดท่ีหนา้อกเส้ือขา้งละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเส้ือมีแถบอยูต่รงกลาง

ตามทางด่ิงกวา้ง ๓ .๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าเส้ือชนิดไม่มี

แถบกลางกระเป๋าและใบปกกระเป๋าเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตดัพองาม ท่ี

ปากกระเป๋าทั้งสองขา้งติดดุมขา้งละหน่ึงดุมสาํหรับขดัใบปกกระเป๋า ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกดั ท่ี

ปกคอเส้ือดา้นหนา้ทั้งสองขา้ง ท่ีไหล่เส้ือประดบัอินทรธนูสีเดียวกบัเส้ือ ยาวตามความยาวของบ่า เยบ็

ติดกบัเส้ือเหนือบ่าทั้งสองขา้งจากไหล่ไปคอ ปลายมน ดา้นไหล่กวา้ง ๔ เซนติเมตร ดา้นคอกวา้ง  ๓ 

เซนติเมตร ตอนปลายขดัดุมติดกบัตวัเส้ือ 

   ดุมท่ีใชก้บัเส้ือเป็นรูปกลมแบน ทาํดว้ยวตัถุหรือโลหะสีเดียวกบัเส้ือ 

   ๗.๒.๒ ลูกจา้งประจาํหญิง ใหใ้ชเ้ส้ือได ้๒ แบบ 

    แบบท่ี ๑  อนุโลมตามแบบเส้ือของลูกจา้งประจาํชาย 

    แบบท่ี ๒ เส้ือคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากี 

สีเดียวกบักระโปรงหรือกางเกง แขนสั้นเหนือศอกเลก็นอ้ย ผา่อกตลอด ติดดุมทาํดว้ยวตัถุสีเดียวกบัเส้ือ 

๓ ดุม ต่อดา้นหนา้และดา้นหลงัยาวตามตวั มีกระเป๋าล่างขา้งละ ๑ กระเป๋า เจาะเฉียงเลก็นอ้ย  ไม่มี

ใบปกกระเป๋า ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกดัท่ีปกคอแบะทั้งสองขา้ง 

  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จะประดบัแพรแถบ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยก็ได ้

  ๗.๓ อินทรธนู ใหใ้ชอิ้นทรธนูอ่อน มีเคร่ืองหมายบนอินทรธนูสีเหลือง

หรือสีทอง ตามแบบทา้ยระเบียบ มีแถบกวา้ง ๑ เซนติเมตร และมีวงกลมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางวงใน  ๑ 

เซนติเมตร อยูเ่หนือแถบบน ในกรณีมีมากกวา่ ๑ แถบ ใหเ้วน้ระยะระหวา่งแถบ ๖ มิลลิเมตร  และให้

ประดบัดงัน้ี 
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  ๗.๓.๑  ลูกจา้งประจาํซ่ึงดาํรงตาํแหน่งท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด

อยู่ ในหมวดก่ึงฝีมือ  และไดรั้บค่าจา้งตั้งแต่ขั้นตํ่าของอตัราเงินเดือนขา้ราชการ พลเรือนระดบั ๒  

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งในหมวดอ่ืนๆ นอกจากหมวดก่ึงฝีมือและหมวดแรงงานและไดรั้บค่าจา้งตั้งแต่ขั้นตํ่า

ของอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนระดบั ๒ แต่ไม่สูงกวา่อตัราเงินเดือนขั้นตํ่าของขา้ราชการพลเรือน

ระดบั ๓ มี ๑ แถบ 

   ๗.๓.๒ ลูกจา้งประจาํซ่ึงดาํรงตาํแหน่งท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด

อยูใ่นหมวดฝีมือ หรือหมวดอ่ืนๆ และไดรั้บค่าจา้งตั้งแต่อตัราเงินเดือนขั้นตํ่าของขา้ราชการพลเรือน

ระดบั ๓  แต่ไม่ถึงขั้นตํ่าของอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนระดบั ๖ ยกเวน้หมวดแรงงานและหมวดก่ึง

ฝีมือ มี ๒ แถบ 

   ๗.๓.๓ ลูกจา้งประจาํซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตั้งแต่อตัราเงินเดือนขั้นตํ่าของ

ขา้ราชการพลเรือนระดบั ๖ ข้ึนไป มี ๓ แถบ 

   สาํหรับลูกจา้งประจาํซ่ึงดาํรงตาํแหน่งท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด

อยูใ่นหมวดแรงงานหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งในหมวดอ่ืนๆ และไดรั้บค่าจา้งไม่ถึงขั้นตํ่าของอตัราเงินเดือน

ขา้ราชการพลเรือนระดบั ๒  ไม่มีเคร่ืองหมายอินทรธนู 

  ๗.๔ กางเกง กระโปรง 

   ๗.๔.๑ ลูกจา้งประจาํชายใหใ้ชก้างเกงขายาวสีประเภทสีกากี  ไม่

พบัปลายขา 

   ๗.๔.๒ ลูกจา้งประจาํหญิงใหใ้ชก้ระโปรงสีประเภทสีกากี ยาวปิดเข่า 

หรือกางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไม่พบัปลายขา 

  ๗.๕ เขม็ขดั 

   ๗.๕.๑ ลูกจา้งประจาํชาย ใหใ้ชเ้ขม็ขดัทาํดว้ยหนงัหรือวตัถุเทียม

หนงัหรือดา้ยถกัสีดาํ หวัเขม็ขดักวา้ง ๓ .๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร ทาํดว้ยโลหะสีทองเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ทางนอน มีครุฑดุนนูนอยูก่ึ่งกลางหวัเขม็ขดั 

   ๗.๕.๒ ลูกจา้งประจาํหญิง  ใหใ้ชเ้ขม็ขดัทาํดว้ยหนงัหรือวตัถุเทียม

หนงัหรือดา้ยถกัสีดาํ หวัเขม็ขดักวา้ง ๒ .๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ทาํดว้ยโลหะสีทองเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ทางนอน มีครุฑดุนนูนอยูก่ึ่งกลางหวัเขม็ขดั สาํหรับเส้ือแบบท่ี ๒ จะไม่ใชเ้ขม็ขดัก็ได ้

  ๗.๖ รองเทา้ ถุงเทา้ 

   ๗.๖.๑ ลูกจา้งประจาํชาย ใหใ้ชร้องเทา้หุม้ส้นหรือหุม้ขอ้ทาํดว้ยหนงั

หรือวตัถุเทียมหนงัสีดาํ แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเทา้สีดาํ 
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   ๗.๖.๒ ลูกจา้งประจาํหญิง  ใหใ้ชร้องเทา้หุม้ส้นหรือรัดส้นทาํดว้ย

หนงัหรือวตัถุเทียมหนงัสีดาํ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 

  ๗.๗ เคร่ืองหมายแสดงสังกดั ใหมี้รูปเคร่ืองหมายอนุโลมตามแบบของ

เคร่ืองแบบขา้ราชการ ทาํดว้ยโลหะโปร่งสีทอง หรือปักดว้ยดา้ยหรือไหมสีเหลืองไม่มีขอบสูง  

๒ เซนติเมตร 

  ๗.๘ ป้ายช่ือและตาํแหน่ง ใหร้ะบุ ช่ือตวั ช่ือสกลุ และตาํแหน่งดว้ย

ตวัหนงัสือสีขาวบนป้ายช่ือ พื้นสีดาํ ขนาดกวา้ง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร และใหติ้ดท่ีอกเส้ือ

เบ้ืองบนดา้นขวา 

 ขอ้ ๘ ส่วนราชการใดจาํเป็นตอ้งกาํหนดเคร่ืองแบบปฏิบติังานของลูกจา้งประจาํ

แตกต่างจากระเบียบน้ี ใหก้ระทรวงเจา้สังกดัขอทาํความตกลงกบัผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 ขอ้ ๙ เคร่ืองแบบปกติขาว ประกอบดว้ย 

  ๙.๑ หมวก 

   ๙.๑.๑ ลูกจา้งประจาํชาย ใหใ้ชห้มวกทรงหมอ้ตาลสีขาว กระบงัหนา้

ทาํดว้ยหนงัหรือวตัถุเทียมหนงัสีดาํ สายรัดคางสีทองกวา้ง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพา่ห์

ขนาดเล็ก ติดท่ีขา้งหมวกขา้งละ ๑ ดุม ผา้พนัหมวกสีดาํ ท่ีหนา้หมวกติดตราครุฑพา่ห์ปักด้ินสีทอง  

สูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสกัหลาดสีขาว 

   ๙.๑.๒ ลูกจา้งประจาํหญิง  ใหใ้ชห้มวกแก๊ปทรงอ่อนพบัปีกสีขาว 

สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพา่ห์ขนาดเล็กติดท่ีขา้งหมวก ขา้งละ ๑ ดุม ผา้พนัหมวกสีดาํ 

ท่ีหนา้หมวกติดตราครุฑพา่ห์ปักด้ินสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสกัหลาดสีขาว 

  การสวมหมวกใหส้วมในโอกาสอนัสมควร 

  ๙.๒ เส้ือ 

   ๙.๒.๑ ลูกจา้งประจาํชาย ใหใ้ชเ้ส้ือแบบราชการสีขาวตามแบบ

ของขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ใชดุ้มโลหะสีทองตราครุฑพา่ห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม 

   ๙.๒.๒ ลูกจา้งประจาํหญิง  ใหใ้ชเ้ส้ือนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลม

หรือคอป้าน แขนยาวถึงขอ้มือ มีตะเขบ็หลงั ๔ ตะเขบ็ ท่ีแนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพา่ห์

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สาํหรับแบบเส้ือคอแหลม และ ๕ ดุม สาํหรับแบบเส้ือคอป้าน มี

กระเป๋าล่างขา้งละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กนอ้ย ไม่มีใบปกกระเป๋า และใหใ้ชเ้ส้ือคอพบัแขน

ยาวสีขาว ผกูผา้พนัคอสีดาํเง่ือนกลาสี 

  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหป้ระดบัแพรแถบ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามแต่โอกาส 
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  ๙.๓ อินทรธนู ใหใ้ชอิ้นทรธนูแขง็ ตามแบบทา้ยระเบียบ กวา้ง ๔  

เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีดาํ มีแถบสีทองกวา้ง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบ ปักด้ินสีทอง

ลายดอกประจาํยามและใบเทศ ติดทบัเส้ือเหนือบ่าทั้งสองขา้งจากไหล่ไปคอ ดา้นคอปลายมนติดดุมโลหะ

สีทองตราครุฑพา่ห์ขนาดเล็ก และใหป้ระดบัดงัน้ี 

   ๙.๓.๑ ลูกจา้งประจาํซ่ึงดาํรงตาํแหน่งท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด

อยูใ่นหมวดก่ึงฝีมือ และไดรั้บค่าจา้งตั้งแต่ขั้นตํ่าของอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนระดบั ๒ หรือผู ้

ดาํรงตาํแหน่งในหมวดอ่ืนๆ นอกจากหมวดก่ึงฝีมือและหมวดแรงงาน และไดรั้บค่าจา้งตั้งแต่ขั้นตํ่าของ

อตัราเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนระดบั ๒ แต่ไม่สูงกวา่อตัราเงินเดือนขั้นตํ่าของขา้ราชการพลเรือน

ระดบั ๓ มีลายดอกประจาํยามและใบเทศ ๑ ช่อ 

   ๙.๓.๒ ลูกจา้งประจาํซ่ึงดาํรงตาํแหน่งท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด

อยูใ่นหมวดฝีมือ หรือหมวดอ่ืนๆ และไดรั้บค่าจา้งตั้งแต่อตัราเงินเดือนขั้นตํ่าของขา้ราชการพลเรือน

ระดบั ๓ แต่ไม่ถึงขั้นตํ่าของอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนระดบั ๖ ยกเวน้หมวดแรงงานและ

หมวดก่ึงฝีมือ มีลายดอกประจาํยามและใบเทศ ๒ ช่อ 

   ๙.๓.๓ ลูกจา้งประจาํซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตั้งแต่อตัราเงินเดือนขั้นตํ่าของ

ขา้ราชการพลเรือนระดบั ๖ ข้ึนไป มีลายดอกประจาํยามและใบเทศ ๓ ช่อ 

  ๙.๔ กางเกง กระโปรง 

   ๙.๔.๑ ลูกจา้งประจาํชาย ใหใ้ชก้างเกงขายาวสีขาวไม่พบัปลายขา 

   ๙.๔.๒ ลูกจา้งประจาํหญิง  ใหใ้ชก้ระโปรงสีขาว ตีเกล็ดดา้นหนา้ 

๒ เกลด็ และดา้นหลงั ๒ เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กนอ้ย ใชก้บัแบบเส้ือคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาว

ปิดเข่า ปลายบานเล็กนอ้ย ใชก้บัเส้ือคอป้าน 

  ๙.๕  รองเทา้  ถุงเทา้ 

   ๙.๕.๑ ลูกจา้งประจาํชาย ใหใ้ชร้องเทา้หุม้ส้นหนงัหรือวตัถุเทียม

หนงัสีดาํชนิดผกู แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเทา้สีดาํ 

   ๙.๕.๒ ลูกจา้งประจาํหญิง  ใหใ้ชร้องเทา้หุม้ส้นหนงัหรือวตัถุเทียม

หนงัสีดาํ แบบปิดปลายเทา้ ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ถุงเทา้ยาวสีเน้ือ 

  ๙.๖ เคร่ืองหมายแสดงสังกดั ใหมี้เคร่ืองหมายแสดงสังกดัทาํดว้ยโลหะ

โปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ตามขอ้ ๗.๗ ติดท่ีคอเส้ือดา้นหนา้ทั้งสองขา้ง 

 ขอ้ ๑๐ เคร่ืองแบบคร่ึงยศ มีลกัษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกบัเคร่ืองแบบปกติ

ขาว เวน้แต่กางเกงหรือกระโปรงใหใ้ชผ้า้สีดาํ ประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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 ขอ้ ๑๑ เคร่ืองแบบเตม็ยศ  มีลกัษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกบัเคร่ืองแบบคร่ึง

ยศ สวมสายสะพาย 

 ขอ้ ๑๒  ใหป้ลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจ

ตีความและวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

          พลเอก   ประจวบ  สุนทรางกรู 

                       (ประจวบ  สุนทรางกรู) 

         รองนายกรัฐมนตรี   รักษาราชการแทน 

                     นายกรัฐมนตรี 
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เส้ือ 
• ชาย – หญิง (อนุโลมตามชาย) 
เส้ือสีกากีคอพบั แขนยาวมีกระเป๋า เยบ็ติด 
หนา้อกขา้งละ 1 กระเป๋า มีแถบอยูต่รงกลางตาม 
ทางแนวด่ิง ใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม 
ตวัเส้ือผา่อกตลอด ติดกระดุมตามแนวอกเส้ือ 6 เมด็ 
(รวมกระดุมคอเมด็บนสุด) ไม่มีจีบดา้นหลงั 
 

มุมกระเป๋าต้องเป็น 
รูปมน (ห้ามเป็นรูปตดั) 
3.5 เซนตเิมตร 
3 เซนตเิมตร 
0.5 เซนตเิมตร 0.5 เซนตเิมตร 
ด้านคอกว้าง 3 เซนตเิมตร 
ด้านไหล่กว้าง 4 เซนตเิมตร 
กระดุม 
กระดุม 
มะลิ มานะศิริมนั 
ปลดัอาํเภอ 

 


	ดุมที่ใช้กับเสื้อเป็นรูปกลมแบน ทำด้วยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ

