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กฎสํานกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ซ่ึงปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  นายกรัฐมนตรีออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ลักษณะ  ชนิด  และประเภทของเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และการแต่งเครื่องแบบ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 

ให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษและผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  แต่งเครื่องแบบพิเศษตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 

หมวด  ๑ 
เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 

ส่วน  ๑ 
ชนิดของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๒ เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษ 
มี  ๒  ชนิด  คือ 

(๑) เครื่องแบบสนามสีกรมท่า  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีดํา  หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อน  มีกะบังสีดํา

หรือสีกรมท่า 
 (ข) เส้ือแขนยาวคอปิดสีกรมท่า   
 (ค) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกรมท่า 
 (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดํา 
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 (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังหรือหนังก่ึงผ้าใบสีดํา  หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือหนังก่ึง
ผ้าใบสีดํา 

(๒) เครื่องแบบสนามสีพรางเทาแกมดํา  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกปีกทรงอ่อนสีพรางเทาแกมดํา 
 (ข) เส้ือแขนยาวคอปิดสีพรางเทาแกมดํา 
 (ค) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีพรางเทาแกมดํา 
 (ง) เข็มขัดทางยุทธวิธีสีดําหรือสีกากี 
 (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังหรือหนังก่ึงผ้าใบสีดําหรือสีกากี  หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือ

หนังก่ึงผ้าใบสีดําหรือสีกากี 

ส่วน  ๒ 
ส่วนของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๓ หมวก  มี  ๓  แบบ  คือ 
(๑) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีดํา  ทําด้วยสักหลาด  หน้าหมวกทําด้วยผ้าปัก

ตราสัญลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กว้าง  ๖  เซนติเมตร  ยาว  ๖.๕  เซนติเมตร 
(๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดําหรือสีกรมท่า  ทําด้วยผ้า  หน้าหมวกปักอักษรย่อ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นภาษาอังกฤษ  คําว่า  “DSI”  สูง  ๓  เซนติเมตร  ปักนูนด้วยด้ายหรือไหมสีเทา 
(๓) หมวกปีกทรงอ่อนสีพรางเทาแกมดํา  ทําด้วยผ้า  ปีกหมวกกว้างไม่เกิน  ๖  เซนติเมตร

หมวกต้องมีสีและลวดลายเช่นเดียวกับเส้ือและกางเกง 
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันสมควร 
ข้อ ๔ เส้ือ  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) เส้ือแขนยาวคอปิดสีกรมท่า  มีแถบผ้ากาวสักหลาดปิดคอ  ตัวเส้ือผ่าอกตลอดติดซิปสีดํา  

สาบเส้ือกว้างพองาม  อกเส้ือทั้งสองข้างเย็บแถบผ้ากาวสักหลาดสําหรับติดแผ่นผ้าสีเดียวกับตัวเส้ือ  กว้าง  
๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๓  เซนติเมตร  บนแผ่นผ้าปักชื่อตัวและชื่อสกุลติดที่ด้านขวา  ปักตําแหน่งและ
สังกัดเป็นอักษรย่อติดที่ด้านซ้าย  ขอบและตัวหนังสือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเทา  ด้านล่างลงมามีกระเป๋า
ปะเฉียงข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋าปิดด้วยแถบผ้ากาวสักหลาด  บ่าเส้ือทั้งสองข้างเย็บแถบผ้ากาว
สักหลาดสําหรับติดแผ่นผ้าสีเดียวกับตัวเส้ือ  กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔  เซนติเมตร  บนแผ่นผ้าปัก
เครื่องหมายตําแหน่ง  แขนเส้ือทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะ  ข้างละ  ๑  กระเป๋า  กว้าง  ๑๓.๕  เซนติเมตร  
ยาว  ๑๘.๕  เซนติเมตร  มีใบปกกระเป๋าปิดด้วยแถบผ้ากาวสักหลาด  บนใบปกกระเป๋าและกระเป๋า 
ทั้งสองข้างเย็บแถบผ้ากาวสักหลาด  ที่ใบปกกระเป๋าด้านขวา  ติดป้ายรหัสประจําตัว  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  
ยาว  ๘  เซนติเมตร  ที่ใบปกกระเป๋าด้านซ้าย  ติดรูปธงชาติไทย  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๘  เซนติเมตร  และ
บนกระเป๋าทั้งสองข้างติดเครื่องหมายรูปอาร์ม  กว้าง  ๘  เซนติเมตร  ยาว  ๙  เซนติเมตร  ภายในรูปอาร์ม 
ปักเครื่องหมายราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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(๒) เส้ือแขนยาวคอปิดสีพรางเทาแกมดํา  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือแขนยาวคอปิดสีกรมท่า
ตาม  (๑) 

ข้อ ๕ กางเกง  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกรมท่า  ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะ  ข้างละ  ๑  กระเป๋า  ด้านหลัง 

มีกระเป๋าเจาะ  มีใบปกกระเป๋า  ข้างละ  ๑  กระเป๋า  ด้านข้างมีกระเป๋าย่ามปะเฉียงเหนือเข่า  ข้างละ  ๑  กระเป๋า 
(๒) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีพรางเทาแกมดํา  มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวกระเป๋าย่าม

สีกรมท่าตาม  (๑) 
ข้อ ๖ เข็มขัด  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) เข็มขัดด้ายถักสีดํา  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางนอน  

กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๕  เซนติเมตร  มีลายนูนรูปเครื่องหมายราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๒) เข็มขัดทางยุทธวิธีสีดําหรือสีกากี  ทําด้วยด้ายถัก  กว้าง  ๔.๕  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําด้วย

โลหะรมดํา  รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางตั้งมุมมนโปร่งตรงกลาง  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๕.๕  เซนติเมตร
และมีแกนโลหะตรงกลางหัวเข็มขัดเพื่อตรึงสายเข็มขัด 

ข้อ ๗  รองเท้า  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) รองเท้าหุ้มข้อหนังหรือหนังก่ึงผ้าใบสีดําหรือสีกากี 
(๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือหนังก่ึงผ้าใบสีดําหรือสีกากี 
รองเท้าทุกแบบต้องไม่มีเส้นหรือลวดลาย  และการสวมใส่รองเท้าและถุงเท้าให้ใช้สีเดียวกับเข็มขัด 

หมวด  ๒ 
เครื่องหมายตําแหน่ง 

 
 

ข้อ ๘ แผ่นผ้าสําหรับปักเครื่องหมายตําแหน่งทําด้วยผ้าสีเดียวกับตัวเส้ือ  กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  
ยาว  ๕  เซนติเมตร  ปักเครื่องหมายตําแหน่งและสิ่งประกอบด้วยด้ายหรือไหมสีเทา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  และตําแหน่ง  
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  มีแถบกว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  ๔  แถบ  ด้านบน
ก่ึงกลางแถบมีเครื่องหมายตราชู  เบ้ืองล่างโอบล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์  ๒  ช่อ  ก้านบรรจบกัน  ๒  ชั้น 

(๒) ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  และตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับทักษะ
พิเศษ  มีแถบกว้าง  ๐.๕  เซนตเิมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  ๔  แถบ  ด้านบนก่ึงกลางแถบมีเครื่องหมาย
ตราชู  เบ้ืองล่างโอบล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์  ๒  ช่อ  ก้านบรรจบกัน 

(๓) ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  และตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  มีแถบกว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  ๔  แถบ
ดา้นบนก่ึงกลางแถบมีเครื่องหมายตราชู 
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(๔) ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  และตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส  มีแถบกว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  ๓  แถบ  ด้านบน
ก่ึงกลางแถบมีเครื่องหมายตราชู 

(๕) ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  มีแถบกว้าง  
๐.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  ๒  แถบ  และมีแถบกว้าง  ๐.๒๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  
๑  แถบ  แทรกอยู่ตรงกลาง  ด้านบนก่ึงกลางแถบมีเครื่องหมายตราชู 

(๖) ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  มีแถบกว้าง  
๐.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  ๒  แถบ  ด้านบนก่ึงกลางแถบมีเครื่องหมายตราชู 

(๗) ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  มีแถบกว้าง  
๐.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  ๑  แถบ  และแถบกว้าง  ๐.๒๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  
๑  แถบ  ด้านบนก่ึงกลางแถบมีเครื่องหมายตราชู 

หมวด  ๓ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๙ เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษชนิดใดจะต้องแต่งในโอกาสใด 
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือเข็มวิทยฐานะ
ของสถาบันการศึกษาของทางราชการ  ให้ประดับเครื่องหมายหรือเข็มนั้นได้  ตามที่ส่วนราชการนั้นกําหนด 

ข้อ ๑๑ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบพิเศษนี้ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน  
และสอดส่องควบคุมการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้โดยเคร่งครัด 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ี  คือ  โดยที่ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ซึ่งปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษมีภารกิจต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  หรือตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนด  หรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ  ตลอดจนปฏิบัติงาน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ 
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวต้องปฏิบัติงานในพื้นที่นอกที่ต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ  สมควร
กําหนดให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษมีเครื่องแบบพิเศษเพิ่มข้ึนจาก
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน  เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติการ  จึงจําเป็นต้องออก 
กฎสํานักนายกรัฐมนตรีน้ี 




