
 

 

ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง การแต่งกายและเคร่ืองแบบปกติของพนักงานราชการ 

ในสังกัดสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
 
   
  โดยท่ีสมควรกําหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สําหรับใช้แต่งในการปฏิบัติงาน 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ             
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกําหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

  ข้อ ๑ การแต่งกายในการปฏิบัติงาน ให้พนักงานราชการสวมเครื่องแบบปกติ เว้นแต่หัวหน้า
หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าข้ึนไป แล้วแต่กรณี ซ่ึงพนักงานราชการนั้นสังกัดอยู่จะกําหนดให้แต่งกาย
อย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องเป็นชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ข้อ ๒ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
   ๒.๑ หมวก 
  ๒.๑.๑ พนักงานราชการชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ คือ 
    แบบท่ี ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีประเภทสีกากี กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือ
วัตถุเทียมหนังสีดํา  สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก
ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีดําที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก ทําด้วยโลหะสีทองสูง ๖.๕ 
เซนติเมตร 
    แบบท่ี ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีประเภทสีกากี หน้าหมวกติดตรา            
ครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง สูง ๔.๕ เซนติเมตร 
  ๒.๑.๒ พนักงานราชการหญิง ให้ใช้หมวกอนุโลมตามหมวกของพนักงานราชการ
ชาย แบบท่ี ๒ แต่พับปีก 
  พนักงานราชการหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสี
ประเภทสีกากีหรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง โดยให้คลุมศีรษะท้ังหมดยกเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุม
ศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ ในกรณีท่ีมีการสวมหมวกให้สวม
หมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 
  การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร 
    ๒.๒ เสื้อ 
    ๒.๒.๑ พนักงานราชการชาย ให้ใช้เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ        
มีดุมท่ีข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างกัน 
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พอควร มีกระเป๋าเย็บติดท่ีหน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางด่ิงกว้าง 
๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบปก
กระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุม
ข้างละหนึ่งดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่
เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ 
ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 
 ดุมท่ีใช้กับเสื้อเป็นรูปกลมแบน ทําด้วยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ 
  ๒.๒.๒ พนักงานราชการหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ 
    แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานราชการชาย 

    แบบท่ี ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือ
กางเกง แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ผ่าอกตลอด ติดดุมทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ๓ ดุม ต่อด้านหน้าและ
ด้านหลังยาวตามตัว มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า ติดเครื่องหมาย  
แสดงสังกัดท่ีปกคอแบะท้ังสองข้าง 
  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ท่ีอกเสื้อด้านซ้ายก็ได้ 
  ๒.๓ อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนูดังนี้  
  ๒.๓.๑ พนักงานราชการท่ัวไป มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ 
  ๒.๓.๒ พนักงานราชการพิเศษ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ 

 แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางท่ีต้นอินทรธนู
แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร  ท้ังนี้  ตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 
  ๒.๔ กางเกง กระโปรง 
  ๒.๔.๑ พนักงานราชการชายให้ใช้กางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา 
  ๒.๔.๒ พนักงานราชการหญิงให้ใช้กระโปรงสีประเภทสีกากี ยาวปิดเข่า หรือ
กางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา 
  พนักงานราชการหญิงมุสลิม หากจะใช้กระโปรงจะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 
  ๒.๕ เข็มขัด 
  ๒.๕.๑ พนักงานราชการชาย ให้ใช้เข็มขัดทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือด้าย
ถักสีดํา หัวเข็มขัดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน  
มีครุฑดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัวเข็มขัด 
  ๒.๕.๒ พนักงานราชการหญิง ให้ใช้เข็มขัดทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือ  
ด้ายถักสีดํา หัวเข็มขัดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า     
ทางนอน มีครุฑดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัวเข็มขัด สําหรับเสื้อแบบท่ี ๒ จะไม่ใช้เข็มขัดก็ได้ 
  ๒.๖ รองเท้า ถุงเท้า 
  ๒.๖.๑ พนักงานราชการชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ ทําด้วยหนังหรือวัตถุ
เทียมหนังสีดํา แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา 
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  ๒.๖.๒ พนักงานราชการหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ทําด้วยหนังหรือวัตถุ
เทียมหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 
  ๒.๗ เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ติดท่ีคอเสื้อตอนหน้าท้ังสองข้าง เป็นรูปตราราชสีห์คชสีห์
รักษารัฐธรรมนูญ 
  ๒.๘ ป้ายชื่อและตําแหน่ง ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหน่งด้วยตัวหนังสือสีขาว
บนป้ายชื่อพ้ืนสีดํา ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร และให้ติดท่ีอกเสื้อเบ้ืองบนด้านขวา 

           ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(������)                 ธงทอง  จันทรางศุ 
(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ) 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



 
 

แบบอินทรธนูแนบท้าย 
ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง การแต่งกายและเคร่ืองแบบปกติของพนักงานราชการ 
ในสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

    
 

 
 
 

              
 

              พนักงานราชการทั่วไป                            พนักงานราชการพิเศษ 
 
 

 อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนูดังนี้  
 ๑. พนักงานราชการท่ัวไป มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ 
 ๒. พนักงานราชการพิเศษ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ 
 แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางท่ีต้นอินทรธนู 
    แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


