


         เครื่องแบบปกติขาว (กางเกงขาว+เสื้อขาว) ผู้ที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย   
 (๑) หมวก 
   - ข้าราชการชาย  ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัด
คางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว 
หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว     
 - ข้าราชการหญิง  ให้ใชห้มวกได้ ๒ แบบ      
     แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการชาย แต่เป็นทรงอ่อน      
     แบบที่  ๒  หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก
ติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร         
บนหมอนสักหลาดสีขาว 

การแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว 



       - ข้าราชการชาย  ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ประดับแพรแถบย่อของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย 

       -  ข้าราชการหญิง  ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะ สีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้านแขนยาวถึงข้อมือมีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ท่ีแนวสาบอก มีดุมโลหะสี
ทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สําหรับแบบเสื้อคอแหลม และ ๕ ดุม สําหรับเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่าง             
ข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว ผูกผ้าพันคอสีดําเงื่อนกลาสี ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบย่อของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเบื้องซ้ายด้วย 

 

ตรากระทรวงยุติธรรม 

อินทรธนูแบบแข็ง 

แพรแถบย่อของ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 ๒) เสื้อ 

ตวัอย่างเคร่ืองแบบปกติขาว 



       ข้าราชการหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้า
คลุมศีรษะสีดํา โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมด เว้นใบหน้า ชายผ้า
คลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื้อคอพับทั้งด้านหน้าและด้านหลังใน
กรณีที่ มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้ าคลุมศี รษะ 

 
       การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร  เช่น การยืน
รับเสด็จฯ นอกพระที่นั่ง อาคาร หรือแนวทางลาดพระบาทที่
เ สด็ จ  และการยื น เ ฝ้ า ฯ รั บ เ สด็ จ ฯ  พระบาทสม เด็ จ           
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
สมเด็จพระบรมวงศ์  หรือ  พิธวีางพวงมาลา เป็นต้น 

http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/muslim/normal.jpg


      ๓.๑  ประเภทตําแหน่งทั่วไป – ระดับทักษะพิเศษ 
ประเภทตําแหน่งวิชาการ – ระดับทรงคุณวุฒิและระดับ
เชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการ – ระดับสูง ประเภทบริหาร 
– ระดับต้นและระดับสูง มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร 
เป็นขอบ ปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์  ยาวตลอด
ส่วนกลางของอินทรธนู และให้มีแถบสีทองกว้าง ๕ 
มิลลิเมตร ปิดที่ ฐานด้านล่างของอินทรธนู 
 

      ๓.๒ ประเภทตําแหน่งทั่วไป - ระดับอาวุโส  ประเภท
ตําแหน่งวิชาการ - ระดับชํานาญการพิเศษและระดับ
ชํานาญการ  ประเภทอํานวยการ -    ระดับต้น มีแถบสี
ทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร เป็นขอบ ปักดิ้นสีทองลายช่อ
ชัยพฤกษย์าวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู 
 

๓)  อินทรธนูแบบแข็ง 



    ๓.๓ ประเภทตําแหน่งทั่วไป- ระดับชํานาญงาน 
ประเภทตําแหน่งวิชาการ- ระดับปฏิบัติการ มีแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลาย      
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก เรียงตามส่วนยาวของ
อินทรธนู ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู 
 

    ๓.๔ ประเภทตําแหน่งทั่วไป-ระดับปฏิบัติงาน มีแถบ  
สีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลาย  
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก เรียงตามส่วนยาวของ
อินทรธนูไม่เกินครึ่งหน่ึงของอินทรธนู 



     ๔) กางเกง กระโปรง 

        - ข้าราชการชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา     

        - ข้าราชการหญิง ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิด
เข่า ปลายบานเล็กน้อยใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อยใช้กับ
แบบเสื้อ คอป้าน ข้าราชการหญิงมุสลิม กระโปรงทั้งสองแบบดังกล่าว จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 

     ๕) รองเท้า ถุงเท้า 

        - ข้าราชการชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําชนิดผูก ถุงเท้าสีดํา     

        - ข้าราชการหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปิดปลายเท้า ไม่มี
ลวดลาย  ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 

 



          เครื่องแบบครึ่งยศ  (กางเกงดํา-เสื้อขาว) + เครื่องราชฯ ลักษณะ และส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรง ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสดีําประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตวัอย่างเคร่ืองแบบคร่ึงยศ 

แพรแถบเหรียญราช 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ 

เหรียญที่ระลึกต่างๆ 

ตรากระทรวงยุติธรรม 

อินทรธนูแบบแข็ง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์



          ปกติขาวเต็มยศ  (กางเกงดํา -เสื้อขาว )  + เครื่องราชฯ สายสะพาย (ถ้ามี)  นิยมแต่ง                
ในวนัที ่5 ธนัวามหาราช ลกัษณะและส่ วนประกอบเชน่เดยีวกบัเครือ่งแบบครึง่ยศ สวมสายสะพาย 

ตวัอย่างเคร่ืองแบบปกติขาวเตม็ยศ 

แพรแถบเหรียญราช 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ 

เหรียญที่ระลึกต่างๆ 

ตรากระทรวงยุติธรรม 

อินทรธนูแบบแข็ง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สายสะพาย 
(กรณีได้รับพระราชทาน) 



                            การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากี 
       ๑) หมวก 
         - ข้าราชการชาย  มี ๒ แบบ คือ 

              แบบที่ ๑  หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ ในบัวกระหนก   
ทําด้วยโลหะสีทอง สูง ๖.๕ เซนติเมตร 

              แบบที่ ๒  หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร 

         - ข้าราชการหญิง มี ๓ แบบ คือ 

              แบบที่ ๑  อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการชาย แตเ่ป็นทรงอ่อน 

              แบบที่ ๒  หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี  สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก
ติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักด้ินสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกาก ี

              แบบที่ ๓  หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก ๒ ดุม ติดซ้อนกัน มีตราครุฑพ่าห์          
ในบัวกระหนกสูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุม พับด้านหน้าหมวกประมาณ ๔ เซนติเมตร 

 



     ๒) เสื้อ 
 - ข้าราชการชาย  มี ๒ แบบ คือ 

 แบบที่ ๑ เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือ ข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอก
เสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือ
เป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลาง กระเป๋า และ ใบปกกระเป๋า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม   
ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละหนึ่งดุม สําหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัดเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนว
อกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างพอสมควร และติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับ เสื้อ    
ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง             
๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ในโอกาสไปงานพิธี  ให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าพันคอสีดํา เงื่อนกลาสีสอดชายผ้าผูกคอไว้
ภายในเสื้อภายใต้ดุมเม็ดที่สอง (ใช้แทนชุดปกติขาว)  

 แบบที ่๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอว แบบคอตื้นสีประเภทสีกากีแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีดุมที่อกเสื้อ ๔ ดุม มีกระเป๋าเย็บ
ติดภายนอกเป็นกระเป๋าบนและล่างอย่างละสองกระเป๋า กระเป๋าบนมีใบปกมนชายกลางแหลม มีแถบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ตรงกึ่งกลาง
กระเป๋าทางดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่ามมีใบปกรูปตัด ที่ผ่ากระเป๋าทั้งสองกระเป๋าติดดุมข้างละ ๑ ดุม สําหรับขัดกับใบปกกระเป๋า    
ที่เอวด้านหลังคาดด้วยผ้าสีเดียวกับเสื้อขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ชายเสื้อที่ตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึงผ้าคาดเอวติดเครื่องหมายสังกัด      
ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างให้ใช้เสื้อแบบที่ ๒ แทนเสื้อแบบที่ ๑ ในโอกาสอันควรดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งสองแบบมีลักษณะเป็นรูป     
กลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบย่อของ เครื่องราชอิสริยาภรณ์         
ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย 



- ข้าราชการหญิง มี ๔ แบบ คือ 

 แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของข้าราชการชาย 

 แบบที่ ๒ เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี สีอ่อนกว่ากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรงผ่าอกตลอดตัวเสื้อ มีสาบ กว้าง    
ประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แขนยาวรัดข้อมือ ขอบปลายแขนกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อยตลบชาย 
กว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า มีตะเข็บผ่านกลางอก ยาวตลอดตัวทั้งสองด้าน มีดุม ๕ ดุม ด้านหลังจาก
เส้นต่อบ่าหลัง มีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียวกับด้านหน้า ติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ ไหล่เสื้อ
ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้าน ไหล่            
กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อการสวมสอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง 

 แบบที่ 3 เสื้อคอพับปล่อยเอว สีประเภทสีกากีสีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกงผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบ ด้านหน้ามีคิ้ว
ตามสาบ มีดุม 4 ดุม แขนยาวหรือแขนสั้น ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร มีคิ้วหน้าหลังเช่นเดียวกับ แบบที่ 2 และมีเส้นแนว
ตะเข็บเช่นเดียวกับแบบที่ 2 ทั้งหน้าหลัง ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม ติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง  
ที่ไหล่ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมนด้าน ไหล่     
กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 

 แบบที่ 4 เสื้อคอแบะปล่อยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบ แขนยาวจรด
ข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นคิ้วตามสาบ ดุม 3 ดุม ต่อด้านหน้าและ
ด้านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอแบะ ทั้งสองข้าง และมีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็น กระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย 
ไม่มีใบปกกระเป๋าดุมที่ใช้กับเสื้อ แบบที่ 2, 3 และ4 เป็นดุมสีน้ําตาลสีเดียวกับสีเสื้อ 



 การสวมเสื้อแบบที่ 3 และแบบที่ 4 ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกงและคาดเข็มขัดตาม 5) แบบที่ 2 ทับเอวเสื้อ
ในโอกาสไปงานพิธี  ให้ใช้เสื้อแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 โดยใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกผ้า ผูกคอสีดําเงื่อนกลาสี  สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อ
ใต้ดุมเม็ดที่สองผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย 
 

ตวัอย่างชดุข้าราชการสีกากี 

แพรแถบย่อของ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตรากระทรวงยุติธรรม 

อินทรธนูแบบอ่อน 

ป้ายชื่อและต าแหน่ง 



          สําหรับข้าราชการหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้
ผ้าคลุมศีรษะ สีเป็นประเภทสีกากีหรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง 
หรือกางเกง  โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะ
ด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก ขอบผ้าคลุม       
เย็บเรียบร้อย ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

       
       
 
 
          หมายเหตุ การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร เช่น     
การยืนรับเสด็จฯ นอกพระที่นั่งอาคาร หรือแนวทางลาดพระบาท      
ที่เสด็จ และการยืนเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมวงศ์ หรือ  
พิธีวางพวงมาลา เป็นต้น 
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     3.๑  ประเภทตําแหน่งทั่วไป–ระดับทักษะพิเศษประเภทตําแหน่งวิชาการ–
ระดับทรงคุณวุฒิและระดับเช่ียวชาญประเภทอํานวยการ–ระดับสูงประเภท
บริหาร–ระดับต้นและระดับสูง มีแถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู      
๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก๑ แถบ แถบบนขมวด     
เป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร และบนกึ่งกลางแถบกว้าง    
๓ เซนติเมตร  ให้ติดตราครุฑพ่าหท์ําด้วยโลหะสีทองสูง ๒.๕ เซนติเมตร 
 

๓)  อินทรธนูแบบอ่อน 

     3.2 ประเภทตําแหน่งทั่วไป- ระดับอาวุโส ประเภทตําแหน่งวิชาการ–ระดับ
ชํานาญการพิเศษและระดับชํานาญการ ประเภทอํานวยการ-ระดับต้น มีแถบกว้าง 
๓ เซนติ เมตร ติดทางต้นอินทรธนู  ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติ เมตร              
ติดเรียงต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน          
๑ เซนติเมตร 

     3.4 ประเภทตําแหน่งทั่วไป- ระดับปฏิบัติงานมี แถบกว้าง 1 เซนติเมตร       
2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร 

     3.3 ประเภทตําแหน่งทั่วไป- ระดับชํานาญงาน ประเภทตําแหน่งวิชาการ- 
ระดับปฏิบัติการ มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวด เป็นวงกลม   
ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร 
 



     4) กางเกงหรือกระโปรง 
        - ข้าราชการชาย  ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา 
        - ข้าราชการหญิง  ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได้ 5 แบบ คือ 
 แบบที่ ๑  กางเกง อนุโลมตามแบบของข้าราชการชาย 
 แบบที่ ๒  กางเกงขายาว ขาตรง  ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้างประมาณ 1 นิ้ว  มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้  มีซิปด้านหน้าหรือด้านข้าง 
ไม่พับปลายขา 
 แบบที่ ๓  กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย 
 แบบที่ ๔  กระโปรงมีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่งเข่า ปลายบานเล็กน้อย 
 แบบที่ ๕  กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวคร่ึงเข่า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง 
       ข้าราชการหญิงมุสลิม  หากจะใช้กระโปรง หรือกระโปรงกางเกง  ตามแบบท่ี ๓ แบบท่ี ๔ หรือแบบท่ี ๕ จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 
     5) เข็มขัด 
       - ข้าราชการชาย  ให้ใช้เข็มขัดทําด้วยด้ายถักสีกากีกว้าง3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน
กว้าง3.5 เซนติเมตร ยาว5 เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสําหรับสอดรูป ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง1 
เซนติเมตร 
      - ข้าราชการหญิง  ให้ใช้เข็มขัด2 แบบ คือ 
 แบบที่ 1 ใช้คาดทับขอบกระโปรง โดยใช้เข็มขัดอนุโลมตามแบบข้าราชการชาย 
 แบบที่ 2 ใช้คาดทับเสื้อ โดยใช้เข็มขัดผ้าสีประเภทสีกากีสีเดียวกับสีเสื้อ 
กว้าง 2.5 เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมหุ้มผ้า 
 



      6) รองเท้า ถุงเท้า 

       - ข้าราชการชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ําตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับ
รองเท้า 

       - ข้าราชการหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ําตาลแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย         
ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

 

      7) เครื่องหมายแสดงสังกัด (กระทรวงยุติธรรม) ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร 
ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง รูปตราพระดุลพ่าห์ 

 สําหรับข้าราชการหญิง ให้ติดเครื่ องหมายแสดงสั งกัดที่คอแบะของเสื้ อตอนบนทั้ งสองข้าง เหนือแนว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 



       ๘) ป้ายชื่อและตําแหน่ง 

 ให้มีป้ายช่ือพื้นสีดํา ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร แสดงช่ือตัว ช่ือสกุล และช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงานหรือชื่อตําแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลกําหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา 

 

 

 

        

        9) แพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 เป็นรูปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ าขนาด เล็ก มี สีตามแพรแถบของ เครื่ องราชอิสริยาภรณ์  โดยจะมี เครื่ อ งหมายชั้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ติดอยู่ บนแพรแถบ  แต่ บางชั้นตราจะไม่ มีเครื่องหมาย ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ติดอยู่ แพรแถบย่อของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใช้ประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือเครื่องแบบปกติขาว   



      กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
         ก. การแต่งเครื่องแบบ 

              - พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478  

              - กฎของสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ. ๒๕2๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการ         
ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

              - กฎของสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ          
ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

         ข. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

ข้อมูลโดย : กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 


