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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   
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 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 
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  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 
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 (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 
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“(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 


