




  

   



เครื่องแบบสกีาก ีคอพับแขนยาว 

สุภาพบุรุษ 

 เสื้อคอพับแขนยาวสกีาก ี

 กางเกงขายาวสีกาก ี

 เข็มขัดท าดว้ยดา้ยถักสีกากี หัวเข็มขดัท าด้วยโลหะสีทอง  

  มีรปูครุฑดุนนูน อยู่กึง่กลางหัวเข็มขัด ไม่มเีข็มส าหรบัสอดรู 

 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรอืสีน้ าตาล 

 ถุงเท้าสีด าหรือสนี้ าตาล สีเดียวกบัรองเทา้ 

 ที่ไหลป่ระดับอินทนสูเีดียวกับเสื้อ 

 ประดับแพรแถบบอ่ของเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่เสือ้เบื้องซ้ายมอื 

  เหนือกระเปา๋ 

 

 

 

 

 

 

สุภาพสตรี 

 เสื้อคอพับแขนยาวสกีาก ี

 กระโปรงยาวปิดเข่าสกีากgี8injv’c[[ 

 เข็มขัดท าดว้ยดา้ยถักสีกาก ีหัวเข็มขดัท าด้วยโลหะสีทอง มีรูปครุฑ 

  ดนุนูนอยูก่ึ่งกลางหัวเข็มขดั ไม่มีเขม็ส าหรบัสอดรู 

 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรือสีน้ าตาล 

  แบบปิดปลายเท้าไมม่ีลวดลายสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

 ที่ไหลป่ระดับอินทนสูเีดียวกับเสื้อ 

 ประดับแพรแถบบอ่ของเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่เสือ้เบื้องซ้ายมอื 

  เหนือกระเปา๋ 



เครื่องแบบสกีาก ีคอพับแขนส้ัน 

สุภาพบุรุษ 

 เสื้อคอพับแขนสัน้สีกาก ี

 กางเกงขายาวสีกาก ี

 เข็มขัดท าดว้ยดา้ยถักสีกากี หัวเข็มขดัท าด้วยโลหะสีทอง มีรูปครุฑ 

  ดนุนูนอยูก่ึ่งกลางหัวเข็มขดั ไม่มีเขม็ส าหรบัสอดรู 

 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรอืสีน้ าตาล 

 ถุงเท้าสีด าหรือสนี้ าตาล สีเดียวกบัรองเทา้ 

 ที่ไหลป่ระดับอินทนสูเีดียวกับเสื้อ 

 ประดับแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่เสื้อเบือ้งซ้ายมือ 

  เหนือกระเปา๋ 

 

 

 

 

 

 

สุภาพสตรี 

 เสื้อคอพับแขนสัน้สีกาก ี

 กระโปรงยาวปิดเข่าสกีาก ี

 เข็มขัดท าดว้ยดา้ยถักสีกาก ีหัวเข็มขดัท าด้วยโลหะสีทอง มีรูปครุฑ 

  ดนุนูนอยูก่ึ่งกลางหัวเข็มขดั ไม่มีเขม็ส าหรบัสอดรู 

 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรือสีน้ าตาล 

  แบบปิดปลายเท้าไมม่ีลวดลายสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

 เครื่องหมายสงักัด ใช้เครื่องหมายสงักดักรงุเทพมหานครติดที่ปกคอเสื้อ 

  ดา้นหน้าทั้ง 2 ข้าง เข็ม กทม. ติดทีอ่กเสื้อด้านขวาเหนอืปา้ยช่ือ ที่ไหล ่

  ประดับอนิทนูสเีดียวกับเสือ้ 

 ประดับแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่เสื้อเบือ้งซ้ายมือ 

  เหนือกระเปา๋ 

 

 

 

 



เครื่องแบบสกีาก ีคอแบะแขนส้ัน 

สุภาพบุรุษ 

 เสื้อคอแบะแขนสัน้สกีากี 

 กางเกงขายาวสีกาก ี

 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรอืสีน้ าตาล 

 ถุงเท้าสีด าหรือสนี้ าตาล สีเดียวกบัรองเทา้ 

 ที่ไหลป่ระดับอินทนสูเีดียวกับเสื้อ 

 ประดับแพรแถบบอ่ของเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่เสือ้เบื้องซ้ายมอื 

  เหนือกระเปา๋ 

 

 

 

 

 

 

 

สุภาพสตรี 

 เสื้อคอแบะแขนสัน้สกีาก ี
 กระโปรงยาวปิดเข่าสกีาก ี
 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรือสีน้ าตาล 
  แบบปิด ปลายเท้าไม่มีลวดลายสงูไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
 ที่ไหล่ประดับอินทนสูเีดียวกับเสื้อ 
 ประดับแพรแถบบอ่ของเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่เสือ้เบื้องซ้ายมอื 
  เหนือกระเปา๋ 



เครื่องแบบปกติขาว 

สุภาพบุรุษ 

 เสื้อคอปิดสีขาวแขนยาว มีกระเป๋าทั้งสองข้าง กระเป๋ามีใบปกกระเป๋า 

 กางเกงขาวแบบราชการขายาว 

 เสื้อใช้กระดุมโลหะสีทองตราครฑุพา่ห์ ขนาดใหญ่ 5 เม็ด 

 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า  

 ถุงเท้าสีด า 

 ประดับแพรแถบยอ่ของเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่อกเสือ้เบื้องซ้ายมือเหนอื 

  ปกกระเปา๋ 

 อนิทนูพืน้สักหลาดสดี าปกัดิน้ทองลายช่อชัยพฤกษเ์ต็มแผน่ปลายมน 

  ตดิกระดุมโลหะ สีทองตราครุฑพ่าห์ 

 

 

 

 

 

 

สุภาพสตรี 

 เสื้อช้ันนอกคอแบะสขีาวคอแหลมกระดุม 5 เม็ด หรือแบบคอป้าน 

  กระดุม 3 เม็ด กระเป๋าเจาะด้านล่าง 2 ข้าง 

 เสื้อด้านใน เสื้อเชิ๊ตแขนยาวสขีาวผกูผ้าพันคอสีด าเงือ่นกลาส ี
 กระโปรงขาวยาวคลมุเข่า 
 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า แบบปิด 
  ปลายเทา้ 
 ถุงน่องหรือถุงเท้ายาวสีเนือ้ 
 ประดับแพรแถบยอ่ของเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่อกเสือ้เบื้องซ้าย 

 อนิทนูพืน้สักหลาดสดี าปกัดิน้ทองลายช่อชัยพฤกษเ์ต็มแผน่ปลายมน 

  ตดิกระดุมโลหะ สีทองตราครุฑพ่าห์ 

 



เครื่องแบบเตม็ยศ 

สุภาพบุรุษ 

 เสื้อคอปิดสีขาวแขนยาว มีกระเป๋าทั้งสองข้าง กระเป๋ามีใบปกกระเป๋า 
 กางเกงขาวแบบราชการขายาว 
 เสื้อใช้กระดุมโลหะสีทองตราครฑุพา่ห์ ขนาดใหญ่ 5 เม็ด 
 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า  
 ถุงเท้าสีด า 
 อินทนูพืน้สักหลาดสดี าปกัดิน้ทองลายช่อชัยพฤกษ์เต็มแผน่ปลายมน 
  ตดิกระดุมโลหะ สีทองตราครุฑพ่าห์ 
 ประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ตามที่ได้รับพระราชทานตามชัน้สายสะพาย 

  (ป.ม. , ป.ช. , ม.ว.ม. และ ม.ป.ช.) ส าหรับผู้ทีไ่ด้รับพระราชทาน 
  เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายแต่งเหมอืนเครื่องแบบครึ่งยศ 
 

 

 

 

 

 

สุภาพสตรี 

 เสื้อช้ันนอกคอแบะสขีาวคอแหลมกระดุม 5 เม็ด หรือแบบคอป้าน 
  กระดุม 3 เม็ด กระเป๋าเจาะด้านล่าง 2 ข้าง 
 เสื้อด้านใน เสื้อเชิร์ตแขนยาวสขีาวผกูผ้าพนัคอสดี าเงื่อนกลาสี 
 กระโปรงขาวยาวคลมุเข่า 
 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า แบบปิด 
  ปลายเทา้ 
 ถุงนอ่งหรือถุงเท้ายาวสีเนือ้ 
 อินทนูพืน้สักหลาดสดี าปกัดิน้ทองลายช่อชัยพฤกษเ์ต็มแผน่ปลาย 
  มนติดกระดุมโลหะ สีทองตราครฑุพา่ห ์
 ประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ตามที่ได้รับพระราชทานตามชัน้  

  สายสะพาย (ป.ม. , ป.ช. , ม.ว.ม. และ ม.ป.ช.) ส าหรับผู้ที่ได้รบั   

  พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายแตง่เหมอืน  

  เครื่องแบบครึ่งยศ 

 

 



เครื่องแบบครึง่ยศ 

สุภาพบุรุษ 

 เสื้อคอปิดสีขาวแขนยาว มีกระเป๋าทั้งสองข้าง กระเป๋ามีใบปกกระเป๋า 
 กางเกงขาวแบบราชการขายาว 
 เสื้อใช้กระดุมโลหะสีทองตราครฑุพา่ห์ ขนาดใหญ่ 5 เม็ด 
 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า  
 ถุงเท้าสีด า 
 อินทนูพืน้สักหลาดสดี าปกัดิน้ทองลายช่อชัยพฤกษเ์ต็มแผน่ปลายมน 
  ตดิกระดุมโลหะ สีทองตราครุฑพ่าห์ 
 ประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์(ไม่สวมสายสะพาย) 

 

 

 

 

 

 

 

สุภาพสตรี 

 เสื้อช้ันนอกคอแบะสขีาวคอแหลมกระดุม 5 เม็ด หรือแบบคอป้านกระดุม  
  3 เม็ด กระเป๋าเจาะดา้นลา่ง 2 ข้าง 
 เสื้อด้านใน เสื้อเชิร์ตแขนยาวสขีาวผกูผ้าพนัคอสดี าเงื่อนกลาสี 
 กระโปรงขาวยาวคลมุเข่า 
 รองเทา้หนงัหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า แบบปิด  
  ปลายเทา้ 
 ถุงนอ่งหรือถุงเท้ายาวสีเนือ้ 
 อนิทนูพืน้สักหลาดสดี าปกัดิน้ทองลายช่อชัยพฤกษเ์ต็มแผน่ปลายมน 
  ตดิกระดุมโลหะสีทองตราครฑุพา่ห ์
 ประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์(ไม่สวมสายสะพาย) 



 

 

 

 

 



พนักงานราชการ 

 

 

 

 



ลูกจ้างประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




