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การแต่งกายของข้าราชการการเมือง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ ข้ า ราชการการเมื อ งเป็ น
ข้าราชการ พลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ซึง่ ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไข
อินทรธนูและเครื่องหมายตาแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้สอดคล้องกับการจาแนก
ตาแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่มิได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
เครื่องแบบข้าราชการการเมือง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจึงได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง และกาหนด
หลั กเกณฑ์เกี่ย วกับ เครื่ องแบบและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมืองขึ้น ใหม่ โดยเฉพาะ โดยให้ มี
ลั กษณะแตกต่างจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่ งสรุปสาระส าคั ญของกฎส านั กนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยเครื่องแบบ
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ ดังนี้
๓.๑ กฎสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ แบ่งเป็น ๔
หมวด คือ หมวด ๑ เครื่องแบบทั่วไป หมวด ๒ เครื่องแบบพิเศษ หมวด ๓ เครื่องหมายคณะรัฐมนตรี และ
หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด
๓.๒ หมวด ๑ เครื่องแบบทั่วไป จะกาหนดชนิด ประเภทและสิ่งประกอบเครื่องแบบไว้ทานอง
เดี ย วกั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นตามกฎส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ฉบั บ ที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แตกต่างจาก
ข้าราชการประเภทอื่นในประเด็นสาคัญ ดังนี้
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
(๑.๑) เพิ่ มประเภทเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เป็ น ๔ ประเภท คือ เครื่องแบบ
สีกากีคอพับ เครื่องแบบสีกากีคอแบะ เครื่องแบบสีกากีแกมเขียวคอแบะ และเครื่องแบบสีขาวคอพับ
(๑.๒) เปลี่ยนส่วนประกอบของหมวก เป็นกระบังหน้าหมวกทาด้วยสักหลาดสีดา
ที่ ข อบโค้ งของกระบั ง หน้ าหมวกปั ก ด้ ว ยดิ้ น ทองเป็ น รูป ช่ อชั ยพฤกษ์ สาดรัดคางสี ทอง ผ้ าพั นหมวกสี ด า
คาดแถบไหมทอง ๓ แถบ สาหรับข้าราชการการเมืองตาแหน่งรัฐมนตรี และคาดแถบไหมทอง ๒ แถบ สาหรับ
ข้าราชการการเมืองตาแหน่งอื่นทีห่ น้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ ปักดิ้นสีทองบนหมอนสักหลาดสีดา
(๑.๓) เปลี่ยนอินทรธนูเป็นอินทรธนูแข็ง ทาด้วยสักหลาดสีดา สาหรับข้าราชการ
การเมืองตาแหน่งรัฐมนตรีให้ใช้อินทรธนูเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ตอนปลาย
ติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตราครุฑพ่าห์ ๑ ดุม มีดิ้นทองปักเป็นลายถักเต็มแผ่นอินทรธนู ส่วนข้าราชการ
การเมืองตาแหน่งอื่นให้ใช้อินทรธนูเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายรวบ ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสี ทองขนาดเล็ก
ตราครุฑพ่าห์ ๑ ดุม มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองกว้าง ๕ เซนติเมตร ตรึงด้านบนเต็มแผ่นอินทรธนู
และให้มีตราครุฑพ่าห์ทาด้วยโลหะสีทองขนาดสูงประมาณ ๒.๙ เซนติเมตร ติดทับที่กึ่งกลางบนแถบไหมทองหรือ
วัตถุเทียมไหมทองสาหรับข้าราชการการเมืองทุกตาแหน่ง
(๑.๔) ส าหรั บ ข้ า ราชการการเมื อ งหญิ งมุ ส ลิ ม หากใช้ ก ระโปรงหรื อ กระโปรง
กางเกง จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้
(๒) เครื่องแบบพิธีการ
(๒.๑) เปลี่ย นส่ วนประกอบของหมวกเช่นเดียวกับหมวกของเครื่องแบบปฏิบั ติ
ราชการ เว้นสีของหมวก ผ้าพันหมวกและหมอนสักหลาดสาหรับปักครุฑพ่าห์เป็นสีขาว
(๒.๒) อินทรธนูของข้าราชการการเมืองตาแหน่งรัฐมนตรีเป็นไปตามรูปแบบเดิม
ส่วนข้าราชการการเมืองตาแหน่งอื่นเป็นไปตามรูปแบบเดิมแต่เพิ่มแถบสีทองเป็นขอบโดยรอบ

๒

(๒.๓) ประเภทเครื่อ งแบบครึ่งยศ ในส่ ว นของกางเกงข้าราชการการเมื อ งชาย
เพิ่มแถบไหมสีดา ๒ แถบ ติดด้านข้างตามความยาวของกางเกง
(๒.๔) ประเภทเครื่ อ งแบบสโมสร ข. ของข้ า ราชการการเมื อ งชาย เหมื อนกั บ
เครื่องแบบสโมสร ก. แต่เพิ่มแพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอว แพรแถบนี้ ส่วนกลางด้านหน้ากว้างประมาณ ๑๒
เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างเรียว กว้างประมาณ ๑๑ เซนติเมตร ที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทาง
ด้านหลัง
(๒.๔) สาหรับข้าราชการการเมืองหญิงมุสลิม หากใช้กระโปรงจะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้
๓.๓ หมวด ๒ เครื่องแบบพิเศษ
กาหนดให้ข้าราชการการเมืองตาแหน่งรัฐมนตรีที่ควบคุมกากับหรือสั่งและปฏิบัติราชการ
สาหรับหน่วยงานใด ให้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิเศษของหัวหน้าหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่ควบคุมกากับ
หรือสั่งและปฏิบัติราชการนั้นได้ แต่ให้ใช้หมวกและส่วนประกอบของหมวก อินทรธนูและเครื่องหมาย แสดง
สังกัดของข้าราชการการเมืองตาแหน่งรัฐมนตรีตามกฎนี้แล้วแต่กรณีแทนหมวก อินทรธนูและเครื่องหมายแสดง
สังกัดของเครื่องแบบพิเศษของหน่วยงานนั้น
๓.๕ เครื่องหมาย “คณะรัฐมนตรี”
กฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนดให้มี
เครื่องหมาย “คณะรัฐมนตรี” เป็นสัญลักษณ์อันมีศักดิ์และเกียรติยศยิ่ง มี ๒ ประเภทได้แก่
ประเภทที่ ๑

ประเภทที่ ๒

รูปตราราชสีห์คชสีห์รักษาพานประดิษฐานรัฐธรรมนูญมีธงไตรรงค์และมีกระจังรัศมี ๙ แฉก
และอักษรย่ อค าว่า “ครม” ลงยาสีขาวบนพื้ นลงยาสี น้ าเงินเข้ มอั นเป็ นสี ของสถาบั นพระมหากษั ตริย์ หมายถึ ง
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ สนองเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยตราราชสีห์เป็นตราประจาตาแหน่งเสนาบดีสมุหนายกที่บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน และ
ตราคชสีห์ เป็นตราประจาตาแหน่งเสนาบดีสมุหกลาโหมที่บังคับบัญชาข้าราชการทหาร ซึ่งล้วนเป็นข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สีชมพูนวล หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงริเริ่มกาหนด
ต้นแบบการบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวง ทบวง กรม
ครม หมายถึง รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
สุจริต เสียสละ สามัคคี หมายถึง คติพจน์ของคณะรัฐมนตรีที่จักต้องบริหารราชการแผ่นดิน
ด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต เสีย สละประโยชน์ส่ วนตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และเป็น
ตัวอย่างของการทางานด้วยความสามัคคี
การประดับเครื่องหมาย “คณะรัฐมนตรี” ให้ประดับในเวลาแต่งเครื่องแบบหรือสวมชุด
สากล หรือชุดสุภาพสาหรับสุภาพสตรี ในเวลาร่วมงานราชพิธีหรืองานพิธีหรือในโอกาสอันควร โดยเครื่องหมาย
“คณะรัฐมนตรี” ประเภทที่ ๑ ให้ประดับเหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวาของเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้นเครื่องแบบ

๓

สีกากีแกมเขียวคอแบะ เครื่องหมาย “คณะรัฐมนตรี” ประเภทที่ ๒ สุภาพบุรุษให้ประดับที่ปกเสื้อด้านซ้าย
ของ ชุดสากล สุภาพสตรีให้ประดับที่ปกเสื้อหรือที่อกเสื้อด้านซ้าย ทั้งนี้ หากประดับเครื่องหมายคณะรัฐมนตรี
กั บ เครื่ องหมายอื่ นใดจะต้ อ งประดั บ เครื่ อ งหมาย “คณะรั ฐ มนตรี ” ไว้ เหนื อ สุ ด ยกเว้ น เครื่ อ งหมายที่ มี
พระนามาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์
๓.๕ หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด
กาหนดโอกาสในการแต่งเครื่องแบบ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การ
ใช้ผ้าคลุมศีรษะของข้าราชการการเมืองหญิ งมุสลิ ม และกาหนดสิทธิในการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ
การเมืองนอกประจาการ และบทเฉพาะกาล
โครงสร้างของกฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒
เครื่องแบบข้าราชการการเมือง

หมวด ๑ เครื่องแบบทั่วไป
(แก้ไขเพิ่มเติม)

หมวด ๒ เครื่องแบบพิเศษ
(เพิ่ม)

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ

หมวด ๓ เครื่องหมายคณะรัฐมนตรี
(เพิ่ม)

ประเภทที่ ๑

หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด
(เพิ่ม)

ประเภทที่ ๒

เครื่องแบบสีกากีคอพับ
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
เครื่องแบบสีกากีแกมเขียวคอแบะ (เพิ่ม)
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

เครื่องแบบสีขาวคอพับ (เพิ่ม)

ก าหนดสิทธิการแต่ งกายของข้ าราชการการเมืองนอก
ประจาการ

เครื่องแบบพิธีการ
เครื่องแบบปกติขาว

กาหนดเกี่ย วกับ การใช้ผ้าคลุมศีรษะของข้าราชการ
การเมืองหญิงมุสลิม

เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
เครื่องแบบครึ่งยศ
เครื่องแบบเต็มยศ
เครื่องแบบสโมสร

ข้าราชการชาย

สโมสร ก

ข้าราชการหญิง

สโมสร ข

สโมสร ค

แต่งตามสมัยนิยม

ข้ าราชการการเมื องต าแหน่ งรั ฐมนตรี ที่ ควบคุ ม ก ากั บ
หรือสั่งและปฏิบัติราชการสาหรับหน่วยงานใด
ให้
มี สิ ทธิ แต่ งเครื่องแบบพิ เศษของหั วหน้ าหรื อผู้ บริ หาร
สูงสุดของหน่วยงานที่ควบคุม กากับ หรือสั่งและปฏิบัติ
ราชการนั้ นได้ แต่ ให้ ใช้ หมวก และส่ วนประกอบของ
หมวก อิ น ทรธนู และเครื่ อ งหมายแสดงสั งกั ด ของ
ข้ าราชการการเมื อ ง ต าแหน่ งรั ฐมนตรี แทนหมวก
อินทรธนู และเครื่องหมายแสดงสังกัด ของเครื่องแบบ
พิเศษของหน่วยงานนั้น

๔

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary, Prime Minister Office

ภาพหมวกและอินทรธนู
ตามกฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒
เครื่องแบบ
เครื่องแบบสีกากีคอพับ
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ

หมวก

ตาแหน่งรัฐมนตรีชาย

ตาแหน่งอื่นชาย

อินทรธนู

ตาแหน่งรัฐมนตรีหญิง

ตาแหน่งอื่นหญิง

ตาแหน่งรัฐมนตรี

เครื่องแบบสีขาวคอพับ

ตาแหน่งรัฐมนตรีชาย

ตาแหน่งรัฐมนตรีหญิง

ตาแหน่งอื่น
ตาแหน่งอื่นชาย

เครื่องแบบสีกากีแกมเขียวคอแบะ

ตาแหน่งรัฐมนตรีชาย

ตาแหน่งอื่นหญิง

ตาแหน่งรัฐมนตรีหญิง

ตาแหน่งอื่นชาย

ตาแหน่งอื่นหญิง

ตาแหน่งรัฐมนตรีชาย

ตาแหน่งรัฐมนตรีหญิง

ตาแหน่งรัฐมนตรี

ตาแหน่งอื่นชาย

ตาแหน่งอื่นหญิง

ตาแหน่งอื่น

เครื่องแบบพิธีการทุกประเภท

*******************************

