
 
ประกาศกรมสุขภาพจิต 

เรื่อง  การแตงกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
พ.ศ. 2561 

   
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงการแตงกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัด
กรมสุขภาพจิต 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมสุขภาพจิตในฐานะหัวหนาสวนราชการ จึงออกประกาศการแตงกายและเครื่องแบบ
ปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ตอไป 
 ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแตงกายและเครื่องแบบปกติ
ของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2561” 
 ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแตงกายและเครื่องแบบปกติของพนักงาน
ราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี 4 ธันวาคม ๒๕๕7  
 ขอ 4 การแตงกายในการปฏิบัติงาน ใหพนักงานราชการสวมเครื่องแบบปกติ เวนแต
ผูอํานวยการสํานัก กอง สถาบัน โรงพยาบาล หรือเทียบเทาขึ้นไปแลวแตกรณี กําหนดใหพนักงาน
ราชการแตงกายอยางอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรแตตองเปนชุดสุภาพเรียบรอย เหมาะสม กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ในแตละพ้ืนท่ีหรือขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถ่ิน 
 ขอ 5 เครื่องแบบปกติ (เสื้อกากี กางเกงหรือกระโปรงกากี) ประกอบดวย  
 (1) หมวก 
  (ก) พนักงานราชการชาย ใหใชหมวก 2 แบบ คือ 
 แบบท่ี 1 หมวกทรงหมอตาลสีประเภทสีกากี กระบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 
1 ดุม ผาพันหมวกสีดําท่ีหมวกติดตราครุฑพาหในบัวกระหนก ทําดวยโลหะสีทองสูง 6.5 เซนติเมตร 
 แบบท่ี 2 หมวกแกปทรงออนสีประเภทสีกากี หนาหมวกติดตราครุฑพาหทําดวย
โลหะสีทอง หรือปกดวยดายหรือไหมสีเหลือง สูง 4.5 เซนติเมตร 
  (ข) พนักงานราชการหญิง ใหใชหมวกอนุโลมตามหมวกพนักงานราชการชาย แบบท่ี 2 
แตพับปก 
  พนักงานราชการหญิงมุสลิม หากจะใชผาคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีประเภท
สีกากีหรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง โดยใหคลุมศีรษะทั้งหมดยกเวนใบหนา ชายผาคลุมศีรษะ
ดานขางยาวถึงบา ดานหนายาวถึงระดับหนาอก ขอบผาคลุมเย็บเรียบ ในกรณีท่ีมีการสวมหมวกใหสวมหมวกทับ
ผาคลุมศีรษะ 
   การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอันควร 

 
(2) เสื้อ..... 

 

 
สําเนาคูฉบับ 
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 (2) เสื้อ 
  (ก) พนักงานราชการชาย ใหใชเสื้อคอพับสีประเภทสกีากี แขนยาวรัดขอมือ มีดุมท่ี
ขอมือขางละ 1 ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผาอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะหางกันพอควร 
มีกระเปาเย็บติดท่ีหนาอกเสื้อขางละ 1 กระเปา เปนกระเปาเสื้อมีแถบอยูตรงกลางตามทางดิ่ง กวาง 3.5 
เซนติเมตร มีใบปกกระเปารูปมนชายกลางแหลม หรือเปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลางกระเปาและใบปก
กระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ที่ปากกระเปาทั้งสองติดดุม
ขางละหนึ่งดุมสําหรับขัดใบปกกระเปา ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาท้ังสองขาง ท่ีไหลเสื้อ
ประดับอินทรธนู ยาวตามความยาวของบาเย็บติดกับเสื้อเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอปลายมน ดานไหล
กวาง 4 เซนติเมตร ดานคอกวาง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 
  ดุมท่ีใชกับเสื้อเปนรูปกลมแบน ทําดวยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ 
  (ข) พนักงานราชการหญิง ใหใชเสื้อได 2 แบบ 
   แบบท่ี 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานราชการชาย 
   แบบท่ี 2 เสื้อคอแบะปลอยเอวสีประเภทสีกากี แขนสั้นเหนือศอกเล็กนอย 
ผาอกตลอด ติดดุมทําดวยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ 3 ดุม ตอดานหนาและดานหลังยาวตามตัว มีกระเปาลางขางละ 
1 กระเปา เจาะเฉียงเล็กนอย ไมมีใบปกกระเปา ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอแบะท้ังสองขาง 
   ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ
ท่ีอกเสื้อดานซายก็ได 
 (3) อินทรธนู ใหใชอินทรธนูออน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังนี้ 
  (ก) พนักงานราชการท่ัวไป มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 2 แถบ 
  (ข) พนักงานราชการพิเศษ มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 3 แถบ 
  แถบดังกลาวใหใชสีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบใหติดตามขวางท่ีตนอินทรธนู
แถบแรกหางจากตนอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบตอไปเวนระยะหางกัน 5 มิลลิเมตร  
 (4) กางเกง กระโปรง 
  (ก) พนักงานราชการชาย ใหใชกางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไมพับปลายขา 
  (ข) พนักงานราชการหญิง ใหใชกระโปรงสีประเภทสีกากี ยาวปดเขา หรือกางเกง
ขายาวสีประเภทสีกากี ไมพับปลายขา 
  (ค) พนักงานราชการหญิงมุสลิม หากจะใชกระโปรงจะใหยาวคลุมขอเทาก็ได 
 (5) เข็มขัด 
  (ก) พนักงานราชการชาย ใหใชเข็มขัดทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือดายถัก
สีกากี หัวเข็มขัดกวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน 
มีครุฑดุนนูนอยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด 
  (ข) พนักงานราชการหญิง ใหใชเข็มขัดทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือดายถัก
สีกากี หัวเข็มขัดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน 
มีครุฑดุนนูนอยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด สําหรับเสื้อแบบท่ี 2 จะไมใชเข็มขัดก็ได 
 (6) รองเทา ถุงเทา 
  (ก) พนักงานราชการชาย ใหใชรองเทาหุมสนหรือหุมขอทําดวยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา แบบเรียบไมมีลวดลาย ถุงเทาสีดํา 
  (ข) พนักงานราชการหญิง ใหใชรองเทาหุมสนหรือรัดสน ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร 

(๗) เครื่องหมาย... 
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 (7) เครื่องหมายแสดงสังกัด ใหมีเครื่องหมายแสดงสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทําดวยโลหะโปรงสีทองไมมีขอบ สูง 2 เซนติเมตร เปนรูปงูพันคบเพลิงติดท่ีคอเสื้อตอนหนาท้ังสองขาง 
 (8) ปายชื่อและตําแหนง ใหมีปายชื่อทําดวยโลหะพ้ืนสีดํา ขนาดกวาง 2 เซนติเมตร  
และยาวไมเกิน 7.5 เซนติเมตร ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตําแหนงดวยตัวหนังสือสีทอง และใหติดท่ีอกเสื้อ
เหนือกระเปาดานขวา 
  ขอ 6 เครื่องแบบปกติ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงกากี) ประกอบดวย  
 (1) เสื้อ 
  (ก) พนักงานราชการชาย ใหใชเสื้อคอพับสีประเภทสีขาว แขนยาวรัดขอมือ มีดุมท่ี
ขอมือขางละ 1 ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผาอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะหางกันพอควร 
มีกระเปาเย็บติดท่ีหนาอกเสื้อขางละ 1 กระเปา เปนกระเปาเสื้อมีแถบอยูตรงกลางตามทางดิ่ง กวาง 3.5 เซนติเมตร 
มีใบปกกระเปารูปมนชายกลางแหลม หรือเปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลางกระเปาและใบปกกระเปาเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ที่ปากกระเปาทั้งสองติดดุมขางละหนึ่งดุม
สําหรับขัดใบปกกระเปา ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาท้ังสองขาง ท่ีไหลเสื้อประดับอินทรธนู 
ยาวตามความยาวของบาเย็บติดกับเสื้อเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอปลายมน ดานไหลกวาง 4 เซนติเมตร 
ดานคอกวาง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 
  ดุมท่ีใชกับเสื้อเปนรูปกลมแบน ทําดวยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ 
  (ข) พนักงานราชการหญิง ใหใชเสื้อได 2 แบบ 
   แบบท่ี 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานราชการชาย 
   แบบท่ี 2 เสื้อคอแบะปลอยเอวสีประเภทสีขาว แขนสั้นเหนือศอกเล็กนอย 
ผาอกตลอด ติดดุมทําดวยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ 3 ดุม ตอดานหนาและดานหลังยาวตามตัว มีกระเปาลางขางละ 
1 กระเปา เจาะเฉียงเล็กนอย ไมมีใบปกกระเปา ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอแบะท้ังสองขาง 
 (2) สําหรับหมวก อินทรธนู กางเกง กระโปรง เข็มขัด รองเทา ถุงเทา เครื่องหมาย
แสดงสังกัด ปายชื่อและตําแหนง ใหนําขอ 5 มาใชบังคับ โดยอนุโลม 
  ขอ 7 ตัวอยางเครื่องแบบปกติ ขอ 5 และขอ 6 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
  . 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี        ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต 
เรื่อง  การแตงกายและเครื่องแบบปกตขิองพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2561   

ลงวันท่ี      ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ชุดเครื่องแบบปกติพนักงานราชการ 

 
หมวก 

ชาย                  หญิง 

 
 
 

เส้ือ กระโปรงหรือกางเกง 
ชุดกาก ี

 
 

 
 
 
 
 

           ชาย  หญิง  หญิง 

 
 

ชุดเส้ือขาว กางเกงหรือกระโปรงกากี 
 
 

 
  

 
 
 
 

           ชาย  หญิง     หญิง 
 
 

 
 

 

 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 
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เอกสารแนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต 
เรื่อง  การแตงกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2561   

ลงวันท่ี      ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

อินทรธนู 
 
 
 
 
 

 
เสื้อและแพรแถบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เสื้อคอพับสีกากีหรือสีขาว มีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ 1 ดุม และประดับแพรแถบเหรียญท่ีระลึก หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณเหนือกระเปาซาย (สําหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามประกาศคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 33 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 
เฉพาะบัญชีท่ี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ) 

 
สายเข็มขัดและหัวเข็มขัด 

 
 
 
 
 
 

สายเข็มขัด ทําดวยดายถักสีกากี  กวาง  3  เซนติเมตร และหัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ทางนอน กวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีครุฑอยูตรงกลางหัวเข็มขัด  
 
 

 
 



- ๓ - 
 

เอกสารแนบทายประกาศกรมสุขภาพจิต 
เรื่อง  การแตงกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2561   

ลงวันท่ี      ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เคร่ืองหมายแสดงสงักัด 
  
 
 
 
 
 
 

ปายช่ือและตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําดวยโลหะพ้ืนท่ีสีดํา แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และ ชื่อตําแหนงในการบริหารงานหรือชื่อตําแหนงในสายงาน ท่ีอกเสื้อ
เหนือกระเปาดานขวา 

 
 
 
 
 

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


