
 

อินทรธนูและเคร่ืองหมายตําแหนงบนอินทรธนูของขาราชการพลเรือนสามัญ 

          ดวยกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือนพุทธศักราช 2478 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 30 

เมษายน  2553 ไดกําหนดอินทรธนู และเคร่ืองหมายตําแหนงบนอินทรธนูของเคร่ืองแบบขาราชการ        

พลเรือนสามัญ เพื่อใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ      

พลเรือน พ.ศ.2551 พรอมท้ังไดกําหนดเคร่ืองแบบสําหรับขาราชการพลเรือนหญิงมุสลิมใหสอดคลองกับ

บทบัญญัติของศาสนาอิสลามดวย สรุปไดดังนี้ 

  การแตงกายเคร่ืองแบบสีกากี 

  1. หมวก 

      ขาราชการชาย ใหใชหมวกได 2 แบบ 

  แบบท่ี 1 หมวกทรงหมอตาลสีกากี กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําสายรัด

คางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพัน

หมวกสีกากี หนาหมวกติดตราครุฑพาหในบัวกระหนกทําดวยโลหะสีทอง สูง 6.5 เซนติเมตร 

  แบบท่ี 2 หมวกแกปทรงออนสีกากี หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นสีทองสูง 5.5 

เซนติเมตร 

  ขาราชการหญิง ใหใชหมวกได 3 แบบ 

  แบบท่ี 1 อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชาย แตเปนทรงออน 

  แบบท่ี 2 หมวกแกปทรงออนพันปกสีกากี สายรัดคางสีทองกวาง 1 เซนติเมตร มีดุม

โลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีกากี หนาหมวกติดตราครุฑ

พาหปกดิ้นสีทองสูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสีกากี 

  แบบท่ี 3 หมวกหนีบสีกากี ดานหนาทีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห ขนาดเล็ก 2 ดุมติด

ซอนกัน มีตราครุฑพาหในบัวกระหนกสูง 4.5 เซนติเมตร ติดท่ีดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับ

ดานหนาหมวกประมาณ 4 เซนติเมตร 

  ขาราชการหญิงมุสลิม หากจะใชผาคลุมศีรษะใหใชผาคลุมศีรษะสีประเภทสีกากีหรือสี

กลมกลืนกับเส้ือ กระโปรงหรือกางเกง โดยใหคลุมศีรษะท้ังหมดเวนใบหนา ชายผาคลุมศีรษะดานขางยาว  
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ถึงบาดานหนายาวถึงระดับหนาอกขอบผาคลุมเย็บเรียบในกรณีท่ีมีการสวมหมวกใหสวมหมวกทับผาคลุม

ศีรษะ 

  การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร 

 2. อินทรธนู ใหใชอินทรธนูออนมีลาย ดังนี้ 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง และตําแหนงประเภท

บริหาร ระดับตนและระดับสูง มีแถบกวาง 3 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 

เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร 

และบนกึ่งกลางแถบกวาง 3 เซนติเมตร ใหติดตราครุฑพาหทําดวยโลหะสีทองสูง 2.5 เซนติเมตร 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตนมีแถบกวาง 3 

เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวด

เปนวงกลม ขนาดวัดเสาผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดวัด

เสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีแถบกวาง 1 

เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร 

 3. กางเกง กระโปรง 

  ขาราชการชาย ใหใชกางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี ไมพับปลายขา 

  ขาราชการหญิง ใหใชกางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได 5 แบบ 

  แบบท่ี 1 กางเกง อนุโลมตามแบบของขาราชการชาย 

  แบบท่ี 2 กางเกงขายาว ขาตรง ไมมีลวดลาย ขอบกางเกงกวางประมาณ 1 นิ้ว มีหรือไมมี

กระเปาก็ได มีซิบดานหนาหรือดานขาง ไมพับปลายขา 
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  แบบท่ี 3 กระโปรงยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย 

  แบบท่ี 4 กระโปรงมีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ ยาวคร่ึงเขา ปลายบาน

เล็กนอย 

  แบบท่ี 5 กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวคร่ึงเขา มีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 

ตะเข็บ มีจีบกระทบดานหนาและดานหลัง 

  ขาราชการหญิงมุสลิม หากจะใชกระโปรง หรือกระโปรงกางเกง ตามแบบท่ี 3 แบบท่ี 4 

หรือแบบท่ี 5 จะใหยาวคลุมขอเทาก็ได 

 การแตงกายเคร่ืองแบบปกติขาว 

 1. หมวก 

  ขาราชการชาย ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดํา สายรัดคางสีทองกวาง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวก ขางละ 

1 ดุม ผาพันหมวกสีขาว หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นสีทองสูง 5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 

  ขาราชการหญิง ใหใชหมวกได 2 แบบ 

  แบบท่ี 1 อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชาย แตเปนทรงออน 

  แบบท่ี 2 หมวกแกปทรงออนพันปกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑ

พาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีขาว หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นทองสูง 4.5 

เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 

  ขาราชการหญิงมุสลิม หากจะใชผาคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีดํา โดยใหคลุมศีรษะ

ท้ังหมดเวนใบหนา ชายผาคลุมศีรษะสอดไวในปกเส้ือคอพับท้ังดานหนาและดานหลัง ในกรณีท่ีมีการสวม

หมวกใหสวมหมวกทับผาคลุมศีรษะ 

  การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร 

 2. อินทรธนู ใหมีอินทรธนูแข็ง กวาง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบาพื้นสักหลาดสีดํา 

ติดทับเส้ือเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก โดย

อินทรธนูมีลายดังนี้ 
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  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูงและตําแหนงประเภท

บริหาร ระดับตนและระดับสูง มีแถบสีทองกวาง 5 มิลลิเมตร เปนขอบปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษยาว

ตลอดสวนกลางของอินทรธนู และใหมีแถบสีทองกวาง 5 มิลลิเมตร ปดท่ีฐานดานลางของอินทรธนู 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน มีแถบสี

ทองกวาง 5 มิลลิเมตร เปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มีแถบสีทองกวาง 1 เซนติเมตร เปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอ

ชัยพฤกษมีดอก 3 ดอก เรียงตามสวนยาวของอินทรธนู ไมเกิน 3 ใน 4 สวนของอินทรธนู 

  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีแถบสีทอง กวาง 1 

เซนติเมตร เปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก 2 ดอก เรียงตามสวนยาวของอินทรธนู ไมเกิน

คร่ึงหนึ่งของอินทรธนู 

 3. กางเกง กระโปรง 

  ขาราชการชาย ใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไมพับปลายขา 

  ขาราชการหญิง ใหใชกระโปรงสีขาว ตีเกล็ดดานหนา 2 เกล็ด และดานหลัง 2 เกล็ด ยาว

ปดเขา ปลายบานเล็กนอยใชกับแบบเส้ือคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอยใชกับ

แบบเส้ือคอปาน 

  ขาราชการหญิงมุสลิม กระโปรงท้ังสอบแบบดังกลาว จะใหยาวคลุมขอเทาก็ได 

 

 

เอกสารอางอิง,กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 94 (พ.ศ.2553)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478 

รวบรวมโดย งานการเจาหนาท่ี ฝายบริหารทั่วไป 

 

 



 

   

 


