ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน
โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดการแต่งกายและเครื่ องแบบปกติของพนั กงานราชการในสั งกั ด
กรมการจัดหางาน สาหรับใช้แต่งในการปฏิบัติงาน
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบ ดีก รมการจัด หางานจึง กาหนดการแต่ง กายและเครื่อ งแบบปกติข องพนัก งานราชการ
ในสังกัดกรมการจัดหางานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การแต่งกายในการปฏิบัติงาน ให้พนักงานราชการสวมเครื่องแบบปกติ เว้นแต่หัวหน้า
หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งพนักงานราชการนั้นสังกัดอยู่จะกาหนดให้แต่งกายอย่างอื่นตามที่
เห็นสมควร แต่ต้องเป็นชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ข้อ ๒ เครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ประกอบด้วย
(๑) หมวก
(ก) พนักงานราชการชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีดาแกมน้าเงิน กะบังหน้าทาด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดา สายรัดคางกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ทาด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดา ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะ
สี ท องตราครุ ฑ พ่ า ห์ ข้ า งละ ๑ ดุ ม ผ้ า พั น หมวกสี ด า กว้ า ง ๔ เซนติ เ มตร ตราหน้ า หมวกขนาดกว้ า ง
๕.๕ เซนติเมตร สูง ๗.๕ เซนติเมตร เป็นตรากรมการจัดหางาน ทาด้วยโลหะสีทอง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๒.๕ เซนติเมตร อยู่ในบัวกระหนก ขนาดกว้างที่สุด ๔.๕ เซนติเมตร เบื้องบนเป็นอุณาโลมเปล่งรั ศมี ทาด้วย
ดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง สูง ๓ เซนติเมตร
แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกระบังสีดาแกมน้าเงิน ทาด้วยผ้าเสิร์จ ตอนหน้ามี
กะบังสีเดียวกับหมวก ทาด้วยผ้าเสิร์จ บุรองในเสริมให้แข็งมนรอบจากแนวขอบหมวก ส่วนกว้างที่สุดวัด จาก
กึ่งกลางหน้าหมวก ๘ เซนติเมตร เย็บติดด้วยด้ายสีเดียวกัน เป็นวงตามแนวโค้ง ๓ วง ห่างกันพองาม ตราหน้า
หมวก ขนาดกว้าง ๓.๘ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร ปักด้วยไหมสีเหลืองอ่อนเหลือบเงาเข้มอยู่ตรงกึ่งกลาง
หมวกเป็นตรากรมการจัดหางาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร อยู่ในบัวกระหนก ขนาดกว้างที่สุด ๓.๕
เซนติเมตร เบื้องบนเป็นอุณาโลมเปล่งรัศมี ขนาดสูง ๒ เซนติเมตร
(ข) พนักงานราชการหญิง ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ หมวกพับปีกสี ดาแกมน้าเงิน ตัวหมวกทาด้วยผ้าเสิร์จ พับปีกด้านข้าง
ทั้งสองด้าน ตราหน้าหมวกมีลักษณะเช่นเดียวกับตราหน้าหมวกทรงหม้อตาลของพนักงานราชการชาย
แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดาแกมน้าเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวก
แก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดาแกมน้าเงินของพนักงานราชการชาย
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร

-๒(๒) เสื้อ
(ก) พนักงานราชการชาย ให้ ใช้ เสื้อคอพับสี ดาแกมน้าเงิน แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่
ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรื อแขนสั้ น เหนื อศอกเล็ กน้อย ที่อกเสื้ อทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะ ข้างละ ๑ กระเป๋ า
กระเป๋ามีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่ง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มุมกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม มีใบปกกระเป๋าเป็น
รูปมนชายกลางแหลมหรือตัดมุมที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้าง มีดุมข้างละ ๑ ดุม สาหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัวเสื้อ
ผ่ า อกตลอด มี ส าบกว้ า ง ๓.๕ เซนติ เ มตร ติ ด ดุ ม ตามแนวอกเสื้ อ ๕ ดุ ม ระยะห่ า งเท่ า ๆ กั น พอสมควร
ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบน ทาด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างติดเครื่องหมายราชการ
ของกระทรวงแรงงาน ทาด้วยโลหะสีทอง ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างประดับอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงตาแหน่ง
ตามความยาวของบ่า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อไว้
ในกางเกง
(ข) พนักงานราชการหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ เสื้ อคอพับสี ดาแกมน้าเงิน มีลั กษณะเช่นเดียวกับเสื้ อคอพับสี ดาแกม
น้าเงินของพนักงานราชการชายตาม (ก)
แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีดาแกมน้าเงิน แขนสั้นหรือแขนยาว ตัวเสื้อผ่าอก
ตลอดไม่มีสาบเสื้อติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างเท่าๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทา
ด้ว ยวัตถุ สีเดีย วกับเสื้อ มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะ ไม่มีใบปกกระเป๋า ที่ปกคอเสื้ อ
ด้านหน้าทั้งสองข้างติดเครื่องหมายราชการของกระทรวงแรงงาน ทาด้วยโลหะสีทอง ที่ไหล่เสื้อทั้งสองประดับ
อินทรธนูและเครื่องหมายแสดงตาแหน่ง เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง หรือกระโปรง
(๓) อินทรธนูและเครื่องหมาย
อินทรธนู มีลักษณะแข็งทาด้วยผ้าสักหลาดสีดาแกมน้าเงิน เป็นแผ่นเหลี่ยมผืนผ้าปลาย
ตัดเป็น มุมแหลม กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร ที่ตอนปลายติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก
๑ ดุม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖ เซนติเมตร มีเครื่องหมายแสดงประเภทและกลุ่มงานซึ่งให้ติดที่อินทรธนู
ดังนี้
(ก) พนักงานราชการประเภทพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษทุกระดับ และพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มงานวิช าชีพเฉพาะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีแถบดิ้นทอง
กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนูทั้งสองข้าง ระหว่างแถบดิ้นทองมีแถบผ้าสีม่วง
แทรกอยู่ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร จานวน ๒ แถบ เหนือแถบดิ้นทองขึ้นมาเป็นเครื่องหมายตรากรมการจัดหางาน
ทาด้วยโลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร
(ข) พนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการ มีแถบดิ้นทองกว้าง
๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ และแถบดิ้นทองกว้าง ๐.๖ เซนติเมตร ๑ แถบ ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู ทั้งสอง
ข้างระหว่างแถบดิ้นทองมีแถบผ้าสีม่วงแทรกอยู่ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร จานวน ๒ แถบ เหนือแถบดิ้นทองขึ้นมา
เป็นเครื่องหมายตรากรมการจัดหางาน ทาด้วยโลหะสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร
(๔) ป้ายชื่อและตาแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดาขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕
เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตาแหน่ง ในกลุ่มงานที่ส่วนราชการกาหนด โดยประดับที่อกเสื้อเหนือ
กระเป๋าบนขวา
(๕) กางเกง กระโปรง
(ก) พนักงานราชการชาย ให้ใช้กางเกงขายาวสีดาแกมน้าเงิน ทรงกระบอก ไม่พับปลายขา
ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสาหรับ
สอดเข็มขัดทาด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑.๕ เซนติเมตร จานวน ๗ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกง

-๓ด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะไม่มีปก ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีดุม
ขัดปากกระเป๋าด้วยหรือไม่ก็ได้
(ข) พนักงานราชการหญิง ให้ใช้กางเกงโดยอนุโลมตามแบบกางเกงของพนักงานราชการ
ชายตาม (ก) และให้ใช้กระโปรงสีดาแกมน้าเงิน ยาวปิดเข่าพอสมควร ทางด้านหน้าขวาและซ้ายมีกระเป๋าเจาะข้าง
ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ ชายกระโปรง
ไม่บาน
(๖) เข็มขัด
เข็มขัดด้ายถักสีดา กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทางนอนมุมมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีเครื่องหมายราชการของกระทรวงแรงงานขนาด
เส้น ผ่าศูน ย์กลาง ๓ เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางหั วเข็มขัด ไม่มีเข็มส าหรับสอดรู ปลายสายเข็มขัดตัดตรงและ
หุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ใช้ได้ทั้งชายและหญิง
(๗) รองเท้า ถุงเท้า
(ก) พนักงานราชการชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา มีส้น ไม่มีลวดลาย จะมีเชือกผูก
หรือไม่ก็ได้ เวลาสวมรองเท้าให้สวมถุงเท้าสีดา
(ข) พนักงานราชการหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓.๕
เซนติเมตร
ข้อ ๓ พนั กงานราชการซึ่ งได้รับ พระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ยาภรณ์ใ ห้ ประดับ แพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ประวิทย์ เคียงผล
(อธิบดีกรมการจัดหางาน)

เครื่องแบบพนักงานราชการชาย
หมวกทรงหม้อตาลสีด้าแกมน้าเงิน
อินทรธนูและเครื่องหมายต้าแหน่ง
ป้ายชื่อและต้าแหน่งพืนสีด้า

เครื่องหมายแสดงสังกัด
โลหะสีทองเครื่องหมายราชการ
ของกระทรวงแรงงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เสือคอพับสีด้าแกมน้าเงิน
แขนยาว หรือแขนสัน
เข็มขัดด้ายถักสีด้าแกมน้าเงิน
หัวเข็มขัดโลหะสีทอง
เครื่องหมายราชการ
ของกระทรวงแรงงาน

กางเกงขายาวสีด้าแกมนา้ เงิน

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด้า
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน
มาโนช /ผู้จัดทา
สมชาย /พิมพ์

เครื่องแบบพนักงานราชการหญิง
แบบที่หนึ่ง เสื้อคอพับสวมทับในกระโปรง
หมวกพับปีกสีด้ำแกมน้ำเงินหรือ
หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด้ำแกมน้ำเงิน
อินทรธนูและเครื่องหมำยต้ำแหน่ง
ป้ำยชื่อและต้ำแหน่งพืนสีด้ำ

เครื่องหมำยแสดงสังกัด
โลหะสีทองเครื่องหมำยรำชกำร
ของกระทรวงแรงงำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
เสือคอพับสีด้ำแกมน้ำเงิน
แขนยำวหรือแขนสัน

เข็มขัดด้ำยถักสีด้ำแกมน้ำเงิน
หัวเข็มขัดโลหะสีทองเครื่องหมำย
รำชกำรของกระทรวงแรงงำน

กระโปรงสีด้ำแกมน้ำเงิน

รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด้ำ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน
มาโนช /ผู้จัดทา
สมชาย /พิมพ์

เครื่องแบบพนักงานราชการหญิง
แบบที่สอง เสื้อคอแบะปล่อยเอว
หมวกพับปีกสีด้ำแกมน้ำเงิน
หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง
สีด้ำแกมน้ำเงิน
อินทรธนู และเครื่องหมำยต้ำแหน่ง
ป้ำยชื่อและต้ำแหน่งพืนสีด้ำ

เครื่องหมำยแสดงสังกัด
โลหะสีทองเครื่องหมำยรำชกำร
ของกระทรวงแรงงำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
เสือคอแบะปล่อยเอว
สีด้ำแกมน้ำเงินแขนยำว
หรือแขนสัน

กระโปรงสีด้ำแกมน้ำเงิน

กำงเกงขำยำวสีด้ำแกมน้ำเงิน

รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด้ำ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน
มาโนช /ผู้จัดทา
สมชาย /พิมพ์

รูปแบบอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงตาแหน่ง

สักหลาดสีดาแกมนาเงิน

แถบผ้าสีม่วง

แถบไหมทอง
ขนาดใหญ่

กลุ่มงาน ชี่ยวชาญ
่วั
กลุ่มงาน ชี่ยวชาญ า
กลุ่มงานวชาชี
า

ุก ดับ

ั่ว
กลุ่มงาน

น

กลุ่มงานบ กา

กลุ่มงานบ หา ั่ว
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน
มาโนช /ผู้จัดทา
สมชาย /พิมพ์

หมวก
๑. หมวกทรงหม้อตาลชาย สีดาแกมนาเงิน

๒. หมวกพับปีกหญิง สีดาแกมนาเงิน

๓. หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง สีดาแกมนาเงิน ใช้ได้ทังชายและหญิง ตราหน้าหมวกกรมการจัดหางาน
ปักด้วยไหมสีเหลืองอ่อนเหลือบเงาเข้ม ขนาดกว้าง ๓.๘ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร

ตราหน้าหมวก
ตราหน้าหมวกกรมการจัดหางาน
ทาด้วยโลหะสีทอง ขนาดกว้าง
๕.๕ เซนติเมตร สูง ๗.๕ เซนติเมตร
ใช้กับหมวกทรงหม้อตาลชายและหมวกพับ
ปีกหญิง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน
มาโนช /ผู้จัดทา
สมชาย /พิมพ์

รูปหัวเข็มขัด

พื้นโลหะสีทอง
ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
ยาว ๕ เซนติเมตร

เครื่องหมายราชการของกระทรวงแรงงาน
โลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ๓ เซนติเมตร

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน
มาโนช /ผู้จัดทา
สมชาย /พิมพ์

