อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนูของขาราชการพลเรือนสามัญ
ด ว ยกฎสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฉบั บ ที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือนพุทธศักราช 2478 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2553 ได กํา หนดอิ นทรธนู และเครื่อ งหมายตํา แหนง บนอินทรธนูของเครื่องแบบขา ราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 พรอมทั้งไดกําหนดเครื่องแบบสําหรับขาราชการพลเรือนหญิงมุสลิมใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามดวย สรุปไดดังนี้
การแตงกายเครื่องแบบสีกากี
1. หมวก
ขาราชการชาย ใหใชหมวกได 2 แบบ
แบบที่ 1 หมวกทรงหมอตาลสีกากี กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําสายรัด
คางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพัน
หมวกสีกากี หนาหมวกติดตราครุฑพาหในบัวกระหนกทําดวยโลหะสีทอง สูง 6.5 เซนติเมตร
แบบที่ 2 หมวกแกปทรงออนสีกากี หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นสีทองสูง 5.5
เซนติเมตร
ขาราชการหญิง ใหใชหมวกได 3 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชาย แตเปนทรงออน
แบบที่ 2 หมวกแกปทรงออนพันปกสีกากี สายรัดคางสีทองกวาง 1 เซนติเมตร มีดุม
โลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีกากี หนาหมวกติดตราครุฑ
พาหปกดิ้นสีทองสูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสีกากี
แบบที่ 3 หมวกหนีบสีกากี ดานหนาทีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห ขนาดเล็ก 2 ดุมติด
ซอนกัน มีตราครุฑพาหในบัวกระหนกสูง 4.5 เซนติเมตร ติดที่ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับ
ดานหนาหมวกประมาณ 4 เซนติเมตร
ขาราชการหญิงมุสลิม หากจะใชผาคลุมศีรษะใหใชผาคลุมศีรษะสีประเภทสีกากีหรือสี
กลมกลืนกับเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง โดยใหคลุมศีรษะทั้งหมดเวนใบหนา ชายผาคลุมศีรษะดานขางยาว
/…ถึงบาดาน

-2ถึงบาดานหนายาวถึงระดับหนาอกขอบผาคลุมเย็บเรียบในกรณีที่มีการสวมหมวกใหสวมหมวกทับผาคลุม
ศีรษะ
การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร
2. อินทรธนู ใหใชอินทรธนูออนมีลาย ดังนี้
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง และตําแหนงประเภท
บริหาร ระดับตนและระดับสูง มี แถบกวาง 3 เซนติเมตร ติดทางตน อินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1
เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร
และบนกึ่งกลางแถบกวาง 3 เซนติเมตร ใหติดตราครุฑพาหทําดวยโลหะสีทองสูง 2.5 เซนติเมตร
ข า ราชการพลเรือนสามัญ ตํ า แหนง ประเภททั่ ว ไป ระดับ อาวุโส ตํ า แหนง ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตนมีแถบกวาง 3
เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวด
เปนวงกลม ขนาดวัดเสาผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดวัด
เสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร
ข า ราชการพลเรื อ นสามัญ ตํ า แหนง ประเภททั่ ว ไป ระดับ ปฏิบั ติ ง าน มี แ ถบกวา ง 1
เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร
3. กางเกง กระโปรง
ขาราชการชาย ใหใชกางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี ไมพับปลายขา
ขาราชการหญิง ใหใชกางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได 5 แบบ
แบบที่ 1 กางเกง อนุโลมตามแบบของขาราชการชาย
แบบที่ 2 กางเกงขายาว ขาตรง ไมมีลวดลาย ขอบกางเกงกวางประมาณ 1 นิ้ว มีหรือไมมี
กระเปาก็ได มีซิบดานหนาหรือดานขาง ไมพับปลายขา
/…แบบที่ 3
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แบบที่ 4 กระโปรงมีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ ยาวครึ่งเขา ปลายบาน
เล็กนอย
แบบที่ 5 กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเขา มีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2
ตะเข็บ มีจีบกระทบดานหนาและดานหลัง
ขาราชการหญิงมุสลิม หากจะใชกระโปรง หรือกระโปรงกางเกง ตามแบบที่ 3 แบบที่ 4
หรือแบบที่ 5 จะใหยาวคลุมขอเทาก็ได
การแตงกายเครื่องแบบปกติขาว
1. หมวก
ขาราชการชาย ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา สายรัดคางสีทองกวาง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวก ขางละ
1 ดุม ผาพันหมวกสีขาว หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นสีทองสูง 5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว
ขาราชการหญิง ใหใชหมวกได 2 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชาย แตเปนทรงออน
แบบที่ 2 หมวกแกปทรงออนพันปกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑ
พาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีขาว หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นทองสูง 4.5
เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว
ขาราชการหญิงมุสลิม หากจะใชผาคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีดํา โดยใหคลุมศีรษะ
ทั้งหมดเวนใบหนา ชายผาคลุมศีรษะสอดไวในปกเสื้อคอพับทั้งดานหนาและดานหลัง ในกรณีที่มีการสวม
หมวกใหสวมหมวกทับผาคลุมศีรษะ
การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร
2. อินทรธนู ใหมีอินทรธนูแข็ง กวาง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบาพื้นสักหลาดสีดํา
ติดทับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก โดย
อินทรธนูมีลายดังนี้
/…ขาราชการ

-4ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูงและตําแหนงประเภท
บริหาร ระดับตนและระดับสูง มีแถบสีทองกวาง 5 มิลลิเมตร เปนขอบปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษยาว
ตลอดสวนกลางของอินทรธนู และใหมีแถบสีทองกวาง 5 มิลลิเมตร ปดที่ฐานดานลางของอินทรธนู
ข า ราชการพลเรือนสามัญ ตํ า แหนง ประเภททั่ ว ไป ระดับ อาวุโส ตํ า แหนง ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน มีแถบสี
ทองกวาง 5 มิลลิเมตร เปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนง
ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร มี แ ถบสีท องกว าง 1 เซนติ เ มตร เป น ขอบ และปก ดิ้ น สี ท องลายช อ
ชัยพฤกษมีดอก 3 ดอก เรียงตามสวนยาวของอินทรธนู ไมเกิน 3 ใน 4 สวนของอินทรธนู
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีแถบสีทอง กวาง 1
เซนติเมตร เปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก 2 ดอก เรียงตามสวนยาวของอินทรธนู ไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของอินทรธนู
3. กางเกง กระโปรง
ขาราชการชาย ใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไมพับปลายขา
ขาราชการหญิง ใหใชกระโปรงสีขาว ตีเกล็ดดานหนา 2 เกล็ด และดานหลัง 2 เกล็ด ยาว
ปดเขา ปลายบานเล็กนอยใชกับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอยใชกับ
แบบเสื้อคอปาน
ขาราชการหญิงมุสลิม กระโปรงทั้งสอบแบบดังกลาว จะใหยาวคลุมขอเทาก็ได

เอกสารอางอิง,กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478
รวบรวมโดย งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทั่วไป

