ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเครื่ องแบบลูกจ้างประจํา
พ.ศ. 2527
-----------------โดยที่เ ป็ นการสมควรกําหนดให้ลูก จ้างประจํามีเครื่ องแบบเป็ นลัก ษณะเดี ย วกัน
เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและประหยัด คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบี ย บนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ย บสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยเครื่ องแบบ
ลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕๒๗“
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็ นต้น
ไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่น
ใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับแก่ลูกจ้างประจํา
ข้อ ๕. ในระเบียบนี้
“เครื่ องแบบ” หมายความว่า เครื่ องแต่งกายทั้งหลาย รวมทั้งเครื่ องหมาย
ต่างๆ ตลอดจนสิ่ งประกอบเครื่ องแต่งกายอย่างอื่น ที่ได้กาํ หนดให้ลูกจ้างประจําแต่ง
“ลูก จ้า งประจํา ” หมายความว่า ลูก จ้า งประจํา ของส่ ว นราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ
ข้อ ๖. เครื่ องแบบลูกจ้างประจํา มี ๒ ชนิด คือ
๖.๑ เครื่ องแบบปฏิบตั ิงาน
๖.๒ เครื่ องแบบพิธีการ มี ๓ ประเภท คือ
๖.๒.๑ เครื่ องแบบปกติขาว
๖.๒.๒ เครื่ องแบบครึ่ งยศ
๖.๒.๓ เครื่ องแบบเต็มยศ
ข้อ ๗. เครื่ องแบบปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
๗.๑ หมวก
๗.๑.๑ ลูกจ้างประจําชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้อตาลสี ประเภทสี กากี กะบังหน้าทํา
ด้วยหนังหรื อวัตถุเทียมหนังสี ดาํ สายรัดคางหนังหรื อวัตถุเทียมหนังสี ดาํ มีดุมโลหะสี ทองตราครุ ฑพ่าห์
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ขนาดเล็กติดที่ขา้ งหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสี ดาํ ที่หน้าหมวกติดตราครุ ฑพ่าห์ในบัวกระหนกทํา
ด้วยโลหะสี ทองสูง ๖.๕ เซนติเมตร
แบบที่ ๒ หมวกแก๊ ป ทรงอ่ อ นสี ป ระเภทสี ก ากี หน้ า
หมวกติดตราครุ ฑพ่าห์ทาํ ด้วยโลหะสี ทอง หรื อปักด้วยด้ายหรื อไหมสี เหลือง สูง ๔.๕ เซนติเมตร
๗.๑.๒ ลู ก จ้า งประจํา หญิ ง ให้ ใ ช้ ห มวกอนุ โ ลมตามหมวกของ
ลูกจ้างประจําชาย แบบที่ ๒ แต่พบั ปี ก
๗.๒ เสื้ อ
๗.๒.๑ ลูกจ้างประจําชาย ให้ใช้เสื้ อคอพับสี ประเภทสี กากี แขนยาว
รัดข้อมือ มีดุมที่ขอ้ มือข้างละ ๑ ดุม หรื อแขนสั้น ตัวเสื้ อผ่าอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้ อ ๕ ดุม
ระยะห่ างกันพอควร มีกระเป๋ าเย็บติดที่หน้าอกเสื้ อข้างละ ๑ กระเป๋ า เป็ นกระเป๋ าเสื้ อมีแถบอยู่ตรงกลาง
ตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ ารู ปมนชายกลางแหลม หรื อเป็ นกระเป๋ าเสื้ อชนิ ดไม่มี
แถบกลางกระเป๋ าและใบปกกระเป๋ าเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋ าและมุมปกกระเป๋ าเป็ นรู ปตัดพองาม ที่
ปากกระเป๋ าทั้งสองข้างติด ดุมข้างละหนึ่ งดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋ า ติดเครื่ องหมายแสดงสังกัด ที่
ปกคอเสื้ อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้ อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บ
ติดกับเสื้ อเหนื อบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓
เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้ อ
ดุมที่ใช้กบั เสื้ อเป็ นรู ปกลมแบน ทําด้วยวัตถุหรื อโลหะสี เดียวกับเสื้ อ
๗.๒.๒ ลูกจ้างประจําหญิง ให้ใช้เสื้ อได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้ อของลูกจ้างประจําชาย
แบบที่ ๒ เสื้ อคอแบะปล่อยเอวสี ประเภทสี กากี
สี เดียวกับกระโปรงหรื อกางเกง แขนสั้นเหนื อศอกเล็กน้อย ผ่าอกตลอด ติดดุมทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้ อ
๓ ดุ ม ต่อด้า นหน้า และด้า นหลัง ยาวตามตัว มี ก ระเป๋ าล่างข้างละ ๑ กระเป๋ า เจาะเฉี ย งเล็ก น้อย ไม่มี
ใบปกกระเป๋ า ติดเครื่ องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง
ผู ้ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ จ ะประดั บ แพรแถบ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่อกเสื้ อด้านซ้ายก็ได้
๗.๓ อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนู อ่อน มีเครื่ องหมายบนอินทรธนูสีเหลือง
หรื อสี ทอง ตามแบบท้ายระเบียบ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร และมีวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑
เซนติเมตร อยู่เหนื อแถบบน ในกรณี มีมากกว่า ๑ แถบ ให้เว้นระยะระหว่างแถบ ๖ มิลลิเมตร และให้
ประดับดังนี้
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๗.๓.๑
ลูกจ้างประจําซึ่ งดํารงตําแหน่งที่กระทรวงการคลังกําหนด
อยู่ใ นหมวดกึ่ ง ฝี มือ และได้รับ ค่า จ้า งตั้ง แต่ข้ นั ตํ่า ของอัต ราเงิน เดื อ นข้า ราชการพลเรื อ นระดับ ๒
หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งในหมวดอื่นๆ นอกจากหมวดกึ่งฝี มือและหมวดแรงงานและได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ นั ตํ่า
ของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรื อนระดับ ๒ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของข้าราชการพลเรื อน
ระดับ ๓ มี ๑ แถบ
๗.๓.๒ ลูกจ้างประจําซึ่ งดํารงตําแหน่งที่กระทรวงการคลังกําหนด
อยู่ในหมวดฝี มือ หรื อหมวดอื่นๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อตั ราเงิ นเดื อนขั้นตํ่าของข้าราชการพลเรื อน
ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรื อนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงานและหมวดกึ่ง
ฝี มือ มี ๒ แถบ
๗.๓.๓ ลูกจ้างประจําซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อตั ราเงินเดือนขั้นตํ่าของ
ข้าราชการพลเรื อนระดับ ๖ ขึ้นไป มี ๓ แถบ
สําหรับลูกจ้างประจําซึ่ งดํารงตําแหน่ งที่กระทรวงการคลังกําหนด
อยูใ่ นหมวดแรงงานหรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งในหมวดอื่นๆ และได้รับค่าจ้างไม่ถึงขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรื อนระดับ ๒ ไม่มีเครื่ องหมายอินทรธนู
๗.๔ กางเกง กระโปรง
๗.๔.๑ ลูกจ้างประจําชายให้ใช้กางเกงขายาวสี ประเภทสี กากี ไม่
พับปลายขา
๗.๔.๒ ลูกจ้างประจําหญิงให้ใช้กระโปรงสี ประเภทสี กากี ยาวปิ ดเข่า
หรื อกางเกงขายาวสี ประเภทสี กากี ไม่พบั ปลายขา
๗.๕ เข็มขัด
๗.๕.๑ ลูกจ้างประจําชาย ให้ใช้เข็มขัดทําด้วยหนังหรื อวัตถุ เที ยม
หนังหรื อด้ายถักสี ดาํ หัวเข็มขัดกว้าง ๓.๕ เซนติ เมตร ยาว ๕ เซนติ เมตร ทําด้วยโลหะสี ทองเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุ ฑดุนนูนอยูก่ ่ ึงกลางหัวเข็มขัด
๗.๕.๒ ลูกจ้างประจําหญิง ให้ใช้เข็มขัดทําด้วยหนังหรื อวัตถุเทียม
หนังหรื อด้ายถักสี ดาํ หัวเข็มขัดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะสี ทองเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุ ฑดุนนูนอยูก่ ่ ึงกลางหัวเข็มขัด สําหรับเสื้ อแบบที่ ๒ จะไม่ใช้เข็มขัดก็ได้
๗.๖ รองเท้า ถุงเท้า
๗.๖.๑ ลูกจ้างประจําชาย ให้ใช้รองเท้าหุ ม้ ส้นหรื อหุ ม้ ข้อทําด้วยหนัง
หรื อวัตถุเทียมหนังสี ดาํ แบบเรี ยบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสี ดาํ
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๗.๖.๒ ลูกจ้างประจําหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ ้มส้นหรื อรั ดส้นทําด้วย
หนังหรื อวัตถุเทียมหนังสี ดาํ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
๗.๗ เครื่ องหมายแสดงสังกัด ให้มีรูปเครื่ องหมายอนุ โลมตามแบบของ
เครื่ อ งแบบข้า ราชการ ทํา ด้ว ยโลหะโปร่ ง สี ท อง หรื อ ปั ก ด้ว ยด้า ยหรื อ ไหมสี เ หลื อ งไม่ มี ข อบสู ง
๒ เซนติเมตร
๗.๘ ป้ ายชื่ อ และตํา แหน่ ง ให้ร ะบุ ชื่ อ ตัว ชื่ อ สกุล และตํา แหน่ ง ด้ว ย
ตัวหนังสื อสี ขาวบนป้ ายชื่อ พื้นสี ดาํ ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร และให้ติดที่อกเสื้ อ
เบื้องบนด้านขวา
ข้อ ๘ ส่ วนราชการใดจําเป็ นต้องกําหนดเครื่ องแบบปฏิบตั ิงานของลูกจ้างประจํา
แตกต่างจากระเบียบนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดขอทําความตกลงกับผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ เครื่ องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
๙.๑ หมวก
๙.๑.๑ ลูกจ้างประจําชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสี ขาว กระบังหน้า
ทําด้วยหนังหรื อวัตถุเทียมหนังสี ดาํ สายรัดคางสี ทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสี ทองตราครุ ฑพ่าห์
ขนาดเล็ก ติด ที่ขา้ งหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพัน หมวกสี ดาํ ที่ห น้าหมวกติดตราครุ ฑ พ่าห์ปักดิ้น สี ทอง
สูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสี ขาว
๙.๑.๒ ลูกจ้างประจําหญิง ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปี กสี ขาว
สายรัดคางสี ทอง มีดุมโลหะสี ทองตราครุ ฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ขา้ งหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสี ดาํ
ที่หน้าหมวกติดตราครุ ฑพ่าห์ปักดิ้นสี ทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสี ขาว
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันสมควร
๙.๒ เสื้ อ
๙.๒.๑ ลูกจ้างประจําชาย ให้ใช้เสื้ อแบบราชการสี ขาวตามแบบ
ของข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน ใช้ดุมโลหะสี ทองตราครุ ฑพ่าห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม
๙.๒.๒ ลูกจ้างประจําหญิง ให้ใช้เสื้ อนอกคอแบะสี ขาวแบบคอแหลม
หรื อคอป้ าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสี ทองตราครุ ฑพ่าห์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สําหรับแบบเสื้ อคอแหลม และ ๕ ดุม สําหรับแบบเสื้ อคอป้ าน มี
กระเป๋ าล่างข้างละ ๑ กระเป๋ า เป็ นกระเป๋ าเจาะเฉี ยงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋ า และให้ใช้เสื้ อคอพับแขน
ยาวสี ขาว ผูกผ้าพันคอสี ดาํ เงื่อนกลาสี
ผู ไ้ ด้รั บ พระราชทานเครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ป ระดับ แพรแถบ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย หรื อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามแต่โอกาส
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๙.๓ อิ น ทรธนู ให้ ใ ช้อิ น ทรธนู แ ข็ ง ตามแบบท้า ยระเบี ย บ กว้า ง ๔
เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสี ดาํ มีแถบสี ทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็ นขอบ ปั กดิ้นสี ทอง
ลายดอกประจํายามและใบเทศ ติดทับเสื้ อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะ
สี ทองตราครุ ฑพ่าห์ขนาดเล็ก และให้ประดับดังนี้
๙.๓.๑ ลูกจ้างประจําซึ่ งดํารงตําแหน่งที่กระทรวงการคลังกําหนด
อยู่ในหมวดกึ่งฝี มือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ นั ตํ่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรื อนระดับ ๒ หรื อผู ้
ดํารงตําแหน่งในหมวดอื่นๆ นอกจากหมวดกึ่งฝี มือและหมวดแรงงาน และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ นั ตํ่าของ
อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อนระดับ ๒ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของข้าราชการพลเรื อน
ระดับ ๓ มีลายดอกประจํายามและใบเทศ ๑ ช่อ
๙.๓.๒ ลูกจ้างประจําซึ่ งดํารงตําแหน่งที่กระทรวงการคลังกําหนด
อยู่ในหมวดฝี มือ หรื อหมวดอื่นๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อตั ราเงิ นเดื อนขั้นตํ่าของข้าราชการพลเรื อน
ระดับ ๓ แต่ไ ม่ถึ ง ขั้น ตํ่า ของอัต ราเงิ น เดื อ นข้า ราชการพลเรื อ นระดับ ๖ ยกเว้น หมวดแรงงานและ
หมวดกึ่งฝี มือ มีลายดอกประจํายามและใบเทศ ๒ ช่อ
๙.๓.๓ ลูกจ้างประจําซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อตั ราเงินเดือนขั้นตํ่าของ
ข้าราชการพลเรื อนระดับ ๖ ขึ้นไป มีลายดอกประจํายามและใบเทศ ๓ ช่อ
๙.๔ กางเกง กระโปรง
๙.๔.๑ ลูกจ้างประจําชาย ให้ใช้กางเกงขายาวสี ขาวไม่พบั ปลายขา
๙.๔.๒ ลูกจ้างประจําหญิง ให้ใช้กระโปรงสี ขาว ตีเกล็ดด้านหน้า
๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิ ดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กบั แบบเสื้ อคอแหลม หรื อกระโปรงสี ขาวยาว
ปิ ดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กบั เสื้ อคอป้ าน
๙.๕ รองเท้า ถุงเท้า
๙.๕.๑ ลูกจ้างประจําชาย ให้ใช้รองเท้าหุ ้มส้นหนังหรื อวัตถุเทียม
หนังสี ดาํ ชนิดผูก แบบเรี ยบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสี ดาํ
๙.๕.๒ ลูกจ้างประจําหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ ม้ ส้นหนังหรื อวัตถุเทียม
หนังสี ดาํ แบบปิ ดปลายเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ายาวสี เนื้อ
๙.๖ เครื่ องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่ องหมายแสดงสังกัดทําด้วยโลหะ
โปร่ งสี ทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ตามข้อ ๗.๗ ติดที่คอเสื้ อด้านหน้าทั้งสองข้าง
ข้อ ๑๐ เครื่ องแบบครึ่ งยศ มีลกั ษณะและส่ วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่ องแบบปกติ
ขาว เว้นแต่กางเกงหรื อกระโปรงให้ใช้ผา้ สี ดาํ ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
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ข้อ ๑๑ เครื่ องแบบเต็มยศ มีลกั ษณะและส่ วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่ องแบบครึ่ ง
ยศ สวมสายสะพาย
ข้อ ๑๒ ให้ป ลัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี รัก ษาการตามระเบีย บนี้ และให้มีอาํ นาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗
พลเอก ประจวบ สุ นทรางกูร
(ประจวบ สุ นทรางกูร)
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

