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กฎสํานกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการซ่ึงได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
และกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  นายกรัฐมนตรีออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการกําหนดเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
ข้าราชการกรมการจัดหางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ลักษณะ  ชนิด  และประเภทของเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการซ่ึงได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานและกฎหมาย 
ว่ าด้ วยการทํ างานของคนต่ างด้ าว   กับการแต่ ง เ ครื่ องแบบ   ใ ห้ เ ป็น ไปตามที่ กํ าหนดใน 
กฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 

ให้ข้าราชการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางานและกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  แต่งเครื่องแบบพิเศษตาม 
กฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 

ภาค  ๑ 
เครื่องแบบพิเศษข้าราชการชาย 

 
 

หมวด  ๑ 
ชนิดของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๓ เครื่องแบบพิเศษข้าราชการชาย  มี  ๔  ชนิด  คือ 
(๑) เครื่องแบบตรวจปฏิบัติการคุ้มครอง  ประกอบด้วย 
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 (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี 
 (ข) เส้ือคอพับสีกากี  แขนยาวหรือแขนส้ัน 
 (ค) กางเกงขายาวสีกากี 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดํา 
 (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
(๒) เครื่องแบบป้องกันและปราบปราม  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ข) เส้ือคอพับสีดําแกมน้ําเงิน  แขนยาวหรือแขนส้ัน 
 (ค) กางเกงขายาวสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดําแกมน้ําเงิน 
 (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
(๓) เครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุม  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีดําแกมน้ําเงินหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ข) เส้ือคอพับสีขาว  แขนยาวหรือแขนส้ัน 
 (ค) กางเกงขายาวสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดําแกมน้ําเงิน 
 (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
(๔) เครื่องแบบปฏิบัติงานประจําด่านตรวจคนหางาน  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ข) เส้ือคอพับสีขาว  แขนยาว 
 (ค) เส้ือชั้นนอกคอแบะปล่อยเอวสีดําแกมน้ําเงิน  แขนยาวทรงกระบอก  แขนเส้ือมีตรา

กรมการจัดหางานและเครื่องหมายตําแหน่ง 
 (ง) ผ้าผูกคอสีดํา  ปักตรากรมการจัดหางาน 
 (จ) กางเกงขายาวสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ฉ) เข็มขัดด้ายถักสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ช) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 

หมวด  ๒ 
ส่วนของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๔ หมวก  มี  ๓  แบบ  คือ 
(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  มีส่ิงประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) กะบัง  ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้นที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้ายและด้านขวา  ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง  เป็นรูป 
ช่อชัยพฤกษ์ด้านละ  ๑  ช่อ  โดยปักหรือทํามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง  สําหรับตําแหน่งประเภท
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับสูง  และตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง  ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้าย
และด้านขวา  ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง  เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ด้านละ  ๒  ช่อ  โดยปักหรือ 
ทํามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบัง 

 (ข) สายรัดคาง  กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําปลายสายรัดคาง
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์  ข้างละ  ๑  ดุม 

 (ค) ผ้าพันหมวกสีกากี  กว้าง  ๔  เซนติเมตร 
 (ง) ตราหน้าหมวก  ขนาดกว้าง  ๕.๕  เซนติเมตร  สูง  ๗.๕  เซนติเมตร  เป็นตรา 

กรมการจัดหางาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒.๕  เซนติเมตร  อยู่ในบัวกระหนกขนาดกว้าง
ที่สุด  ๕.๕  เซนติเมตร  เบ้ืองบนเป็นรูปอุณาโลมเปล่งรัศมี  ทําด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง  สูง   
๓  เซนติเมตร 

(๒) หมวกทรงหม้อตาลสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสีกากีตาม  (๑) 
(๓) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดําแกมน้ําเงิน  ทําด้วยผ้าเสิร์จ  ตอนหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวก 

ทําด้วยผ้าเสิร์จ  บุรองในเสริมให้แข็งมนรอบจากแนวขอบหมวก  ส่วนกว้างที่สุดวัดจากก่ึงกลางหน้า
หมวก  ๘  เซนติเมตร  เย็บติดด้วยด้ายสีเดียวกัน  เป็นวงตามแนวโค้ง  ๓  วง  ห่างกันพองาม  และมี
ลักษณะเช่นเดียวกับ  (๑)  (ก)  ตราหน้าหมวก  ขนาดกว้าง  ๓.๘  เซนติเมตร  สูง  ๕  เซนติเมตร   
ปักด้วยไหมสีเหลืองอ่อนเหลือบเงาเข้มอยู่ตรงก่ึงกลางหมวกเป็นตรากรมการจัดหางาน  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  เซนติเมตร  อยู่ในบัวกระหนก  ขนาดกว้างที่สุด  ๓.๕  เซนติเมตร  เบ้ืองบนเป็นรูป
อุณาโลมเปล่งรัศมีสูง  ๒  เซนติเมตร 

การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร 
ข้อ ๕ เส้ือ  มี  ๔  แบบ  คือ 
(๑) เส้ือคอพับสีกากี  แขนยาวรัดข้อมือ  มีดุมที่ข้อมือข้างละ  ๑  ดุม  หรือแขนส้ันเหนือศอก

เล็กน้อย  ที่อกเส้ือทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะ  ข้างละ  ๑  กระเป๋า  กระเป๋ามีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่ง
กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  มุมกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม  มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปมนชายกลางแหลมหรือตัด
มุมที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้าง  มีดุมข้างละ  ๑  ดุม  สําหรับขัดใบปกกระเป๋า  ตัวเส้ือผ่าอกตลอด  มีสาบ
กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ติดดุมตามแนวอกเส้ือ  ๕  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  ดุมทั้งหมดเป็น
รูปกลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเส้ือ  ที่ปกคอเส้ือด้านหน้าทั้งสองข้างติดเครื่องหมายราชการของ
กระทรวงแรงงานทําด้วยโลหะสีทอง  ที่ไหล่เส้ือทั้งสองข้างประดับอินทรธนูแข็งและเครื่องหมายตําแหน่ง
ตามความยาวของบ่าเม่ือสวมเส้ือนี้ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเส้ือติดกับคอ  และให้สอด
ชายเส้ือไว้ในกางเกง 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) เส้ือคอพับสีดําแกมน้ําเงิน  แขนยาวหรือแขนส้ัน  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือคอพับสีกากี
ตาม  (๑) 

(๓) เส้ือคอพับสีขาว  แขนยาวหรือแขนส้ัน  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือคอพับสีกากีตาม  (๑) 
(๔) เส้ือชั้นนอกคอแบะปล่อยเอวสีดําแกมน้ําเงิน  แขนยาวทรงกระบอก  คอแบะออกตัวเส้ือ

ผ่าอกตลอด  มีรังดุมไวต้ิดดุมล่างสุด  ๑  รังดุม  เม่ือขัดรังดุมแล้วจะมีดุมเรียงตามความยาวขึ้นไปข้างละ  
๓  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  ดุมทําด้วยโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่  ที่อกเส้ือด้านซ้าย
มีกระเป๋าเจาะ  ๑  กระเป๋า  และกระเป๋าเส้ือด้านล่างมีกระเป๋าเจาะ  ๒  กระเป๋า  มีฝาปิด  ปลายทั้งสอง 
ข้างมน  ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างมีดุมทําด้วยโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก  เรียงตามความยาวข้างละ 
๓  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพองาม  เหนือปลายแขนเส้ือทั้งสองขึ้นมาข้างละ  ๗  เซนติเมตร  เย็บติด
แถบไหมทองคร่ึงวงกลมรอบแขนด้านนอก  โดยแสดงระดับตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  มีแถบไหมทองขนาดใหญ่  ๔  แถบ  
กว้างแถบละ  ๑.๒  เซนติเมตร  โดยมี  ๓  แถบเรียงติดกัน  ถัดขึ้นมาเว้นระยะห่าง  ๐.๕  เซนติเมตร   
มีแถบไหมทอง  ๑  แถบ  ระหว่างแถบไหมทองมีแถบผ้าสีม่วงแทรกอยู่  กว้างแถบละ  ๐.๕  เซนติเมตร  
เหนือขึ้นมามีตรากรมการจัดหางานปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
๓  เซนติเมตร 

 (ข) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  มีแถบไหมทองขนาดใหญ่  ๔  แถบ 
ระหว่างแถบไหมทองมีแถบผ้าสีม่วงแทรกอยู่  กว้างแถบละ  ๐.๕  เซนติเมตร  จํานวน  ๓  แถบ  เหนือขึ้นมา 
มีตรากรมการจัดหางานปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓  เซนติเมตร 

 (ค) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  มีแถบไหมทองขนาดใหญ่  ๓  แถบ 
ระหว่างแถบไหมทองมีแถบผ้าสีม่วงแทรกอยู่  กว้างแถบละ  ๐.๕  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  แถบ  เหนือขึ้นมา 
มีตรากรมการจัดหางานปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓  เซนติเมตร 

 สําหรับเส้ือชั้นในเป็นเส้ือคอพับสีขาว  แขนยาว  มีผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสีวัดห่างจากปลายสุด 
ผ้าผูกคอที่เป็นปลายแหลมประมาณ  ๑  ฟุต  ปักด้วยไหมสีเหลืองอ่อนเหลือบเงาเข้มเป็นตรา 
กรมการจัดหางานให้เห็นชัดเจนเม่ือสวมเส้ือชั้นนอกคอแบะปล่อยเอวสีดําแกมน้ําเงิน 

ข้อ ๖ กางเกง  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) กางเกงขายาวสีกากี  ทรงกระบอก  ไม่พับปลายขา  ปลายขายาวปิดตาตุ่ม  กว้างไม่น้อยกว่า 

๒๒  เซนติเมตร  และไม่เกิน  ๒๖  เซนติเมตร  ที่ขอบเอวมีห่วงสําหรับสอดเข็มขัดทําด้วยผ้าสีเดียวกับ
กางเกง  กว้างไม่เกิน  ๑.๕  เซนติเมตร  จํานวน  ๗  ห่วง  ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะ
ข้างละ  ๑  กระเป๋า  ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ  ไม่มีปก  ๒  ข้าง  ข้างละ  ๑  กระเป๋า  และจะมีดุมขัดปาก
กระเป๋าด้วยหรือไม่ก็ได้ 

(๒) กางเกงขายาวสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีตาม  (๑) 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๗ เข็มขัด  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) เข็มขัดด้ายถักสีดํา  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า

ทางนอนมุมมน  กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๕  เซนติเมตร  มีเครื่องหมายราชการของกระทรวงแรงงาน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓  เซนติเมตร  อยู่ก่ึงกลางหัวเข็มขัด  ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู  ปลายสายเข็มขัดตัดตรง 
และหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร 

(๒) เข็มขัดด้ายถักสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีดําตาม  (๑) 
ข้อ ๘ รองเท้า 
ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา  มีส้น  จะมีเชือกผูกหรือไม่ก็ได้  เวลาสวมรองเท้าให้สวมถุงเท้าสีดํา 

ภาค  ๒ 
เครื่องแบบพิเศษข้าราชการหญิง 

 
 

หมวด  ๑ 
ชนิดของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๙ เครื่องแบบพิเศษข้าราชการหญิง  มี  ๔  ชนิด  คือ 
(๑) เครื่องแบบตรวจปฏิบัติการคุ้มครอง  มี  ๒  แบบ  คือ 
 แบบที่หนึ่ง  เส้ือคอพับสวมทับในกระโปรง  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีกากี 
 (ข) เส้ือคอพับสีกากี  แขนยาวหรือแขนส้ัน 
 (ค) กระโปรงสีกากี 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดํา 
 (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดาํ 
 แบบที่สอง  เส้ือคอแบะปล่อยเอว  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีกากี 
 (ข) เส้ือคอแบะปล่อยเอวสีกากี  แขนยาวหรือแขนส้ัน 
 (ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีกากี 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดํา 
 (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
(๒) เครื่องแบบป้องกันและปราบปราม  มี  ๒  แบบ  คือ 
 แบบที่หนึ่ง  เส้ือคอพับสวมทับในกระโปรง  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีดําแกมน้ําเงินหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ข) เส้ือคอพับสีดําแกมน้ําเงิน  แขนยาวหรือแขนส้ัน 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 (ค) กระโปรงสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดําแกมน้ําเงิน 
 (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
 แบบที่สอง  เส้ือคอแบะปล่อยเอว  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีดําแกมน้ําเงินหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ข) เส้ือคอแบะปล่อยเอวสีดําแกมน้ําเงิน  แขนยาวหรือแขนส้ัน 
 (ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดําแกมน้ําเงิน 
 (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
(๓) เครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุม  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีดําแกมน้ําเงินหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ข) เส้ือคอพับสีขาว  แขนยาวหรือแขนส้ัน 
 (ค) กระโปรงสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดําแกมน้ําเงิน 
 (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
(๔) เครื่องแบบปฏิบัติงานประจําด่านตรวจคนหางาน  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ข) เส้ือคอพับสีขาว  แขนยาวหรือแขนส้ัน 
 (ค) เส้ือชั้นนอกคอแบะปล่อยเอวสีดําแกมน้ําเงิน  แขนยาวทรงกระบอก  แขนเส้ือมีตรา

กรมการจัดหางานและเครื่องหมายตําแหน่ง 
 (ง) ผ้าผูกคอสีดํา  ปักตรากรมการจัดหางาน 
 (จ) กระโปรงสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ฉ) เข็มขัดด้ายถักสีดําแกมน้ําเงิน 
 (ช) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 

หมวด  ๒ 
ส่วนของเครื่องแบบ 

 
 

 
ข้อ ๑๐ หมวก  มี  ๓  แบบ  คือ 
(๑) หมวกพับปีกสีกากี  ตัวหมวกทําด้วยผ้าเสิร์จสีกากี  พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน  ตราหน้า

หมวกมีลักษณะเช่นเดียวกับตราหน้าหมวกทรงหม้อตาลสีกากีของข้าราชการชายตามข้อ  ๔  (๑)  (ง) 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) หมวกพับปีกสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกพับปีกสีกากีตาม  (๑) 
(๓) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง 

สีดําแกมน้ําเงินของข้าราชการชายตามข้อ  ๔  (๓) 
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร 
ข้อ ๑๑ เส้ือ  มี  ๖  แบบ  คือ 
(๑) เส้ือคอพับสีกากี  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือคอพบัสีกากีของข้าราชการชายตามข้อ  ๕  (๑) 
(๒) เส้ือคอแบะปล่อยเอวสีกากี  แขนยาวหรือแขนส้ัน  ตัวเส้ือผ่าอกตลอด  ไม่มีสาบเส้ือติดดุม

ตามแนวอกเส้ือ  ๕  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียว 
กับเส้ือ  มีกระเป๋าล่างข้างละ  ๑  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะ  ไม่มีใบปกกระเป๋า  ที่ปกคอเส้ือด้านหน้า 
ทั้งสองข้างติดเครื่องหมายราชการของกระทรวงแรงงาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  ที่ไหล่เส้ือทั้งสองข้างประดับ 
อินทรธนูแข็งและเครื่องหมายตําแหน่งตามความยาวของบ่า  เม่ือสวมเส้ือนี้ให้ปล่อยชายเส้ือไว้นอกกางเกง 
หรือกระโปรง 

(๓) เส้ือคอพับสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือคอพับสีดําแกมน้ําเงินของข้าราชการชาย 
ตามข้อ  ๕  (๒) 

(๔) เส้ือคอแบะปล่อยเอวสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือคอแบะปล่อยเอวสีกากี
ตาม  (๒) 

(๕) เส้ือคอพับสีขาว  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือคอพับสีขาวของข้าราชการชายตามข้อ  ๕  (๓) 
(๖) เส้ือชั้นนอกคอแบะปล่อยเอวสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือชั้นนอกคอแบะ

ปล่อยเอวสีดําแกมน้ําเงินของข้าราชการชายตามข้อ  ๕  (๔) 
ข้อ ๑๒ กางเกงและกระโปรง 
ให้ใช้กางเกงได้  ๒  แบบ  โดยอนุโลมตามแบบกางเกงของข้าราชการชาย  ตามข้อ  ๖  และให้ใช้

กระโปรงได้  ๒  แบบ  คือ 
(๑) กระโปรงสีกากี  ยาวปิดเข่าพอสมควร  ทางด้านหน้าขวาและซ้ายมีกระเป๋าเจาะข้าง   

ข้างละ๑  กระเป๋า  ไม่มีใบปกกระเป๋า  ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย  มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้  
ชายกระโปรงไม่บาน 

(๒) กระโปรงสีดําแกมน้ําเงิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีกากีตาม  (๑) 
ข้อ ๑๓ เข็มขัด 
ให้ใช้เข็มขัดได้  ๒  แบบ  โดยอนุโลมตามแบบเข็มขัดของข้าราชการชายตามข้อ  ๗ 
ข้อ ๑๔ รองเท้า 
ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา  ส้นสูงไม่เกิน  ๓.๕  เซนติเมตร 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ภาค  ๓ 
อินทรธนูและเครื่องหมาย 

 
 

ข้อ ๑๕ อินทรธนู  มีลักษณะแข็งทําด้วยผ้าสักหลาดสีดําแกมน้ําเงิน  เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้า
ปลายตัดเป็นมุมแหลม  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๓  เซนติเมตร  ที่ตอนปลายติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดเล็ก  ๑  ดุม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๖  เซนติเมตร  มีเครื่องหมายตําแหน่งติดบนอินทรธนู  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  มีแถบ
ดิ้นทองตรึงตามยาวด้านบนอินทรธนู  วัดจากด้านนอก  กว้างข้างละ  ๑.๕  เซนติเมตร  ถัดมาเป็นแถบผ้า 
สีม่วง  กว้างข้างละ  ๐.๕  เซนติเมตร  บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์  ผูกมัดรวมกัน  ๑  ช่อ 
ทําด้วยโลหะสีทอง  ห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นมา  ๑  เซนติเมตร  เหนือขึ้นมามีเครื่องหมายดาว  ๘  แฉก
ทําด้วยโลหะสีทอง  จํานวน  ๔  ดวง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๖  เซนติเมตร  ประดับเรียงเป็นแนว
ส่ีเหล่ียมห่างกันพองาม  ถัดขึ้นไปเป็นตรากรมการจัดหางาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง  ๒.๕  เซนติเมตร 

(๒) ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  และตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  มีแถบดิ้นทองตรึงตามยาว
ด้านบนอินทรธนู  วัดจากด้านนอก  กว้างข้างละ  ๑.๕  เซนติเมตร  ถัดมาเป็นแถบผ้าสีม่วง  กว้างข้างละ  
๐.๕  เซนติเมตร  บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์  ผูกมัดรวมกัน  ๑  ช่อ  ทําด้วยโลหะสีทอง
ห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นมา  ๑  เซนติเมตร  เหนือขึ้นมามีเครื่องหมายดาว  ๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีทอง
จํานวน  ๓  ดวง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๖  เซนติเมตร  ประดับเรียงเป็นรูปสามเหล่ียม  ห่างกันพองาม 
ถัดขึ้นไปเป็นตรากรมการจัดหางาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒.๕  เซนติเมตร 

(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษและตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  
มีแถบดิ้นทองตรึงตามยาวด้านบนของอินทรธนู  วัดจากด้านนอก  กว้างข้างละ  ๑  เซนติเมตร  ถัดมา
เป็นแถบผ้าสีม่วง  กว้างข้างละ  ๐.๕  เซนติเมตร  บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์  ผูกมัด
รวมกัน  ๑  ช่อ  ทําด้วยโลหะสีทอง  ห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นมา  ๑  เซนติเมตร  เหนือขึ้นมามี
เครื่องหมายดาว  ๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีทอง  จํานวน  ๒  ดวง  เรียงเป็นแนวตรงกัน  ห่างกันพองาม  
ถัดขึ้นไปเป็นตรากรมการจัดหางาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒.๕  เซนติเมตร 

(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  มีแถบ
ดิ้นทองตรึงตามยาวด้านบนอินทรธนู  วัดจากด้านนอก  กว้างข้างละ  ๑  เซนติเมตร  ถัดมาเป็นแถบผ้าสีม่วง 
กว้างข้างละ  ๐.๕  เซนติเมตร  บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์  ผูกมัดรวมกัน  ๑  ช่อ  ทําด้วย
โลหะสีทอง  ห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นมา  ๑  เซนติเมตร  เหนือขึ้นไปมีเครื่องหมายดาว  ๘  แฉก  ทําด้วย
โลหะสีทอง  จํานวน  ๑  ดวง  ถัดขึ้นไปเป็นตรากรมการจัดหางาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  ขนาดเส้นผ่า 
ศูนยก์ลาง  ๒.๕  เซนติเมตร 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๕) ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  มีแถบดิ้นทองกว้าง  ๑.๒  เซนติเมตร  ๔  แถบ
ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนูทั้งสองข้าง  ระหว่างแถบดิ้นทองมีแถบผ้าสีม่วงแทรกอยู่  กว้าง  ๐.๕  
เซนติเมตร  จํานวน  ๔  แถบ  เหนือแถบดิ้นทองขึ้นมาเป็นตรากรมการจัดหางาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒.๕  เซนติเมตร 

(๖) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  มีแถบดิ้นทองกว้าง  ๑.๒  เซนติเมตร  ๓  แถบ  
ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนูทั้งสองข้าง  ระหว่างแถบดิ้นทองมีแถบผ้าสีม่วงแทรกอยู่  กว้าง  ๐.๕  
เซนติเมตร  จํานวน  ๓  แถบ  เหนือแถบดิ้นทองขึ้นมาเป็นตรากรมการจัดหางาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒.๕  เซนติเมตร 

(๗) ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  มีแถบดิ้นทองกว้าง  ๑.๒  เซนติเมตร  ๒  แถบ  
และแถบดิ้นทองกว้าง  ๐.๖  เซนติเมตร  ๑  แถบ  แทรกอยู่ตรงกลาง  ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู 
ทั้งสองข้างระหว่างแถบดิ้นทองมีแถบผ้าสีม่วงแทรกอยู่  กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  จํานวน  ๓  แถบ  เหนือแถบ 
ดิ้นทองขึ้นมาเป็นตรากรมการจัดหางาน  ทําด้วยโลหะสีทอง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒.๕  เซนติเมตร 

ข้อ ๑๖ การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่ง  ให้ใช้ประดับกับเครื่องแบบข้าราชการชาย 
ตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และเครื่องแบบข้าราชการหญิงตามข้อ  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓) 

ข้อ ๑๗ ป้ายชื่อและตําแหน่ง  ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดําขนาดกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ยาวไม่เกิน  
๗.๕  เซนติเมตร  แสดงชื่อตัว  ชื่อสกุล  และชื่อตําแหน่ง  ซ่ึงใช้กับเครื่องแบบทุกชนิด  โดยประดับที่ 
อกเส้ือเหนือกระเป๋าบนขวา 

ภาค  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๘ เครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการ  ชนิดใด  จะต้องแต่งในโอกาสใด  ให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซ่ึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ  ให้ประดับแพรแถบเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ที่อกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย  เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซ่ึงมีกฎหมายกําหนดให้ประดับ 
ที่อกเส้ือข้างขวา 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือเข็มแสดงวิทยฐานะของ
สถาบันการศึกษาของทางราชการ  ให้ประดับเครื่องหมายหรือเข็มนั้นได้ตามที่ส่วนราชการนั้นกําหนด 

ข้อ ๒๑ ให้กรมการจัดหางานจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบพิเศษนี้ขึ้นไว้เป็น
มาตรฐานและสอดส่องควบคุมการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากกรมการจัดหางาน
จําเป็นต้องมีกําลังเจ้าหน้าที่เพิ่มข้ึนเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จึงได้แต่งต้ังบุคคลซึ่งมิได้สังกัดกรมการจัดหางานให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางานและกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้ปรับปรุงระบบตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ  จากเดิมที่จําแนกตําแหน่ง
ตามระดับมาตรฐานกลาง  ๑๑  ระดับ  เป็นให้จําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน  ๔  ประเภท  ส่งผลกระทบ 
ต่อการประดับเครื่องหมายแสดงระดับ  และสิ่งประกอบต่าง ๆ  ที่ใช้กับเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการ
กรมการจัดหางาน  สมควรกําหนดเครื่องหมายตําแหน่งบนกะบังหมวกและเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนู
ของเครื่องแบบพิเศษสาํหรับข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางานและกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงจําเป็นต้องออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีน้ี 



ต ำแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง
ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้น

ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ
ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง

รูปแบบอินทรธนูและเครื่องหมำยต ำแหน่ง

                                
                             
                          



ต ำแหน่งประเภทท่ัวไประดับอำวุโส
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร

ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น

รูปแบบอินทรธนูและเครื่องหมำยต ำแหน่ง

                                
                             
                          



รูปแบบอินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่ง

ต าแหน่งประเ ทท ่  ป 
ระด บปฏิบ ติงาน

ต าแหน่งประเ ท ิชาการ
ระด บปฏิบ ติการ

ต าแหน่งประเ ทท ่  ป
ระด บช านาญงาน

ส กหลาดสีด าแกมน  าเงิน

แถบผ้าสีม่ ง

แถบดิ นทอง

                                
                             
                          



หมวก 

ปักด้วยไหมสีเหลืองอ่อนเหลือบเงาเข้ม ขนาดกว้าง ๓.๘ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร 

ตราหน้าหมวกกรมการจัดหางาน 

ท าด้วยโลหะสีทอง ขนาดกว้าง 
๕.๕ เซนติเมตร สูง  ๗.๕ เซนติเมตร 
ใช้กับหมวกทรงหม้อตาลชาย 
และหมวกพับปีกหญิง 

ใช้ได้ทุกระดับชั้น 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏบิัตงิาน 

และระดบัช านาญงาน 

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัปฏิบัติการ 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการ 
และระดบัช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัต้น 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทกัษะพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัเชีย่วชาญ 

และระดบัทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง 
ต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัต้นและระดบัสูง 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏบิัตงิาน 

และระดบัช านาญงาน 

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัปฏิบัติการ 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการ 
และระดบัช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัต้น 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทกัษะพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัเชีย่วชาญ 

และระดบัทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง 
ต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัต้นและระดบัสูง 

ตราหน้าหมวก 

๑. หมวกทรงหม้อตาลชาย  มี ๒ สี คือ สีกากี  และสีด าแกมน้ าเงิน  

๒. หมวกพับปีกหญิง มี ๒ สี  คือ สีกากี  และสีด าแกมน้ าเงิน  

๓. หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง  สีด าแกมน้ าเงิน ใช้ไดท้ั้งชายและหญิง ตราหน้าหมวกกรมการจัดหางาน 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท า 
             สมชาย  /พิมพ ์



ส่ิงประกอบบนอินทรธนู

๐.๕ ซ.ม.

๑.๖ ซ.ม.

- ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
   นาด ล ก

๐.๕ ซ.ม.

๑.๖ ซ.ม.

-  ครื่องหมายดาวโลหะสีทอง
   นาด ส น ่า ูนย์กลาง ๑.๖ ซ.ม.

- ช่อชัยพฤกษ์โลหะสีทอง
   นาดกว าง ๓ ซ.ม.สูง ๒.๓ ซ.ม.

- ตรากรมการจัดหางาน 
  โลหะสีทอง  นาด ส น ่า ูนย์กลาง ๒.๕ ซ.ม.

                                
                             
                          



รูปแบบเครื่องหมายต าแหน่ง ประจ าด่านตรวจคนหางาน

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ

ตรากรมการจัดหางานปักด้วยด้ินทอง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ซ.ม.

แถบไหมทองขนาดใหญ่ กว้าง ๑.๒ ซ.ม.

แถบผ้าสีม่วง กว้าง 0.๕ ซ.ม.

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ

กองการเจ้าหน้าท่ี กรมการจัดหางาน
มาโนช  /ผู้จัดท า
สมชาย  /พิมพ์



รูปแบบเครื่องหมายต าแหน่ง ประจ าด่านตรวจคนหางาน

ตรากรมการจัดหางานปักด้วยด้ินทอง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ซ.ม.

แถบไหมทองขนาดใหญ่ กว้าง ๑.๒ ซ.ม.

แถบผ้าสีม่วง กว้าง 0.๕ ซ.ม.

ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมการจัดหางาน

มาโนช  /ผู้จัดท า
สมชาย  /พิมพ์



หมวกพับปีกสีด้ำแกมน ้ำเงินหรือ 
หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด้ำแกมน ้ำเงิน 

เครื่องหมำยแสดงสังกัด 
โลหะสีทองเครื่องหมำยรำชกำร 
ของกระทรวงแรงงำน 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

เสื อคอพับสีด้ำแกมน ้ำเงิน 

แขนยำวหรือแขนสั น 

เข็มขัดด้ำยถักสีด้ำแกมน ้ำเงิน 

หัวเข็มขัดโลหะสีทองเครื่องหมำย 
รำชกำรของกระทรวงแรงงำน 

กระโปรงสีด้ำแกมน ้ำเงิน 

รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด้ำ 

อินทรธนูและเครื่องหมำยต้ำแหน่ง 

ป้ำยชื่อและต้ำแหน่งพื นสดี้ำ 

(๒) เครื่องแบบป้องกัน และปราบปราม 

แบบที่หนึ่ง เสื้อคอพับสวมทับในกระโปรง 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมกำรจัดหำงำน 
            มำโนช  /ผู้จัดท้ำ 
             สมชำย  /พิมพ ์



(๒) เครื่องแบบป้องกัน และปราบปราม 

แบบที่สอง เสื้อคอแบะปล่อยเอว 

เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 

อินทรธนู และเครื่องหมำยต้ำแหน่ง 

เสื อคอแบะปล่อยเอว 
สีด้ำแกมน ้ำเงินแขนยำว 
หรือแขนสั น 

เคร่ืองหมำยแสดงสังกัด 
โลหะสีทองเคร่ืองหมำยรำชกำร 
ของกระทรวงแรงงำน 

กำงเกงขำยำวสีด้ำแกมน ้ำเงิน 

รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด้ำ 

กระโปรงสีด้ำแกมน ้ำเงิน 

ป้ำยชื่อและตำ้แหน่งพื นสีด้ำ 

หมวกพับปีกสีด้ำแกมน ้ำเงิน 
หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง 
สีด้ำแกมน ้ำเงิน 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมกำรจัดหำงำน 
            มำโนช  /ผู้จัดท้ำ 
             สมชำย  /พิมพ ์



หมวกทรงหม้อตาลสีด้าแกมน ้าเงิน 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 
โลหะสีทองเครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

เสื อคอพับสีด้าแกมน ้าเงิน 

แขนยาว หรือแขนสั น 

เข็มขัดด้ายถักสีด้าแกมน ้าเงิน  
หัวเข็มขัดโลหะสีทอง 
เครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

กางเกงขายาวสีด้าแกมน า้เงิน 

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด้า 

อินทรธนูและเครื่องหมายต้าแหน่ง 

ป้ายชื่อและต้าแหน่งพื นสดี้า 

(๒) เครื่องแบบป้องกันและปราบปราม 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท้า 
             สมชาย  /พิมพ ์



เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ตรากรมการจัดหางานและ 
เครื่องหมายต าแหนง่ 

กระโปรงสีด าแกมน  าเงิน 

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

เสื อคอพับสีขาวแขนยาวหรือแขนสั น 

ป้ายชื่อและต าแหน่งพื นสดี า 

(๔) เครื่องแบบปฏิบัติงานประจ าด่านตรวจคนหางาน 
หมวกพับปีกสีด าแกมน  าเงิน 

ผ้าผูกคอสีด าปักตรา 
กรมการจัดหางาน 

เสื อชั นนอกคอแบะปล่อยเอว 
แขนยาว สีด าแกมน  าเงิน 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท า 
             สมชาย  /พิมพ ์



เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ตรากรมการจัดหางานและ 
เครื่องหมายต าแหนง่ 

กางเกงขายาวสีด าแกมน  าเงิน 

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

เสื อคอพับสีขาวแขนยาว 

ป้ายชื่อและต าแหน่งพื นสดี า 

(๔) เครื่องแบบปฏิบัติงานประจ าด่านตรวจคนหางาน 

หมวกทรงหม้อตาลสีด าแกมน  าเงิน 

ผ้าผูกคอสีด าปักตรา 
กรมการจัดหางาน 

เสื อชั นนอกคอแบะปล่อยเอว 
สีด าแกมน  าเงินแขนยาว 
ทรงกระบอก 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท า 
             สมชาย  /พิมพ ์



เครื่องหมายแสดงสังกัด 

โลหะสีทองเครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

เสื้อคอพับสีขาว 
แขนยาวหรือแขนสั้น เข็มขัดด้ายถักสีด้าแกมน้้าเงิน  

หัวเข็มขัดโลหะสีทองเครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

กระโปรงสีด้าแกมน้้าเงิน 

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด้า 

อินทรธนูและเครื่องหมายต้าแหน่ง 

ป้ายชื่อและต้าแหน่งพืน้สดี้า 

(๓) เครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุม 

หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง 
สีด้าแกมน้า้เงิน 

หมวกพับปีก 

สีด้าแกมน้า้เงิน 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท้า 
             สมชาย  /พิมพ ์

 



เครื่องหมายแสดงสังกัด 

โลหะสีทองเครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

เสื้อคอพับสีขาว 
แขนยาวหรือแขนสั้น 

เข็มขัดด้ายถักสีด้าแกมน้้าเงิน  
หัวเข็มขัดโลหะสีทอง 
เครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

กางเกงขายาวสีด้าแกมน้า้เงิน 

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด้า 

อินทรธนูและเครื่องหมายต้าแหน่ง 

ป้ายชื่อและต้าแหน่งพืน้สดี้า 

(๓) เครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุม 

หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง 
สีด้าแกมน้า้เงิน 

หมวกทรงหม้อตาล 

สีด้าแกมน้า้เงิน 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท้า 
             สมชาย  /พิมพ ์



หมวกพับปีกสีกากี 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 
โลหะสีทองเครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวหรือ 
แขนสั้น เข็มขัดด้ายถักสีด า หัวเข็มขัด 

โลหะสีทองเครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

กระโปรงสีกาก ี

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่ง 

ป้ายชื่อและต าแหน่งพืน้สดี า 

(๑) เครื่องแบบตรวจปฏิบัติการคุ้มครอง 
      แบบท่ีหนึ่ง เสื้อคอพับสวมทับในกระโปรง 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท า 
             สมชาย  /พิมพ ์



(๑) เครื่องแบบตรวจปฏิบัติการคุ้มครอง 
แบบท่ีสอง เสื้อคอแบะปล่อยเอว 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

อินทรธนู และเครื่องหมายต าแหน่ง 

เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากี 
แขนยาวหรือแขนสั้น 

เคร่ืองหมายแสดงสังกัด 
โลหะสีทองเคร่ืองหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

กางเกงขายาวสีกาก ี

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

กระโปรงสีกากี 

ป้ายชื่อและต าแหน่งพื้นสีด า 

หมวกพับปีกสีกากี 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท า 
             สมชาย  /พิมพ ์



หมวกทรงหม้อตาลสีกากี 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 
โลหะสีทองเครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

เสื้อคอพับสีกากีแขนยาว 
หรือแขนสั้น 

เข็มขัดด้ายถักสีด า หัวเข็มขัด 
โลหะสีทองเครื่องหมายราชการ 
ของกระทรวงแรงงาน 

กางเกงขายาวสีกาก ี

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่ง 

ป้ายชื่อและต าแหน่งพืน้สดี า 

(๑) เครื่องแบบตรวจปฏิบัติการคุ้มครอง 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 
            มาโนช  /ผู้จัดท า 
             สมชาย  /พิมพ ์



รูปหัวเข็มขัด

พื้นโลหะสีทอง
ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร

ยาว ๕  เซนติเมตร

เครื่องหมายราชการของกระทรวงแรงงาน
โลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลาง ๓ เซนติเมตร

 

 

                                
                             
                          



รูปตัวอย่างอินทรธนู แยกตามประเภทต าแหน่ง 
ตามกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน              
และกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ ๒๕๕๕ 

อินทรธนูแยกตามประเภทต าแหน่ง 

ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ ประเภทบริหาร 
  

 
ระดับทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 

ระดับสูง 
 
 
ระดับทักษะพิเศษ 

 
 

ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 

ระดับสูง 

 
 

ระดับต้น 
 
 
 

 
ระดับอาวุโส 

 
 
ระดับช านาญการพิเศษ 

 
 

ระดับต้น 

 

 
 

 

ระดับช านาญการ 

 

 
 
 

ระดับช านาญงาน 
 
 
 
 
 

ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
ระดับปฏิบัติงาน 

 

                     
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 

         มาโนช  /ผู้จัดท า 
         สมชาย  /พิมพ์ 
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