
 
กฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ว่ำดว้ยเครื่องแบบพิเศษส ำหรับข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  และมำตรำ  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติ
เครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน  พุทธศักรำช  ๒๔๗๘  นำยกรัฐมนตรีออกกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ว่ำด้วยเครื่องแบบพิเศษส ำหรับข้ำรำชกำร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ลักษณะ  ชนิด  และประเภทของเครื่องแบบพิเศษส ำหรับข้ำรำชกำรกรมสอบสวน 
คดีพิเศษกับกำรแต่งเครื่องแบบ  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีนี้ 

ให้ข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวน  
คดีพิเศษ  แต่งเครื่องแบบพิเศษตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีนี้ 

หมวด  ๑ 
เครื่องแบบพิเศษขำ้รำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษชำย 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ชนิดของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๓ เครื่องแบบพิเศษข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษชำย  มี  ๖  ชนิด  คือ 
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติงำนปกติเสื้อนอกคอแบะ  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงหม้อตำลสีกรมท่ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือสีเทำ 
 (ข) เสื้อนอกคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่ำ 
 (ค) กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



(๒) เครื่องแบบปฏิบัติงำนปกติ  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงหม้อตำลสีกรมท่ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือ 

สีเทำ  หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด ำ 
 (ข) เสื้อคอพับสีกรมท่ำ 
 (ค) กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
(๓) เครื่องแบบปฏิบัติงำนล ำลอง  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงหม้อตำลสีกรมท่ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือ 

สีเทำ  หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด ำ 
 (ข) เสื้อคอพับสีขำว 
 (ค) กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
(๔) เครื่องแบบปฏิบัติงำนสนำมสีเทำด ำ  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือสีเทำ  หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อน 

มีกะบังสีด ำ  หรือหมวกปีกรอบสีกำกีแกมเขียว 
 (ข) เสื้อคอพับสีเทำด ำ 
 (ค) กำงเกงขำยำวสีด ำหรือกำงเกงขำยำวกระเป๋ำย่ำมสีด ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำหรือเข็มขัดทำงยุทธวิธีสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ  หรือรองเท้ำทำงยุทธวิธีสีด ำ 
(๕) เครื่องแบบปฏิบัติงำนสนำมสีกรมท่ำ  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือสีเทำ  หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อน 

มีกะบังสีด ำ  หรือหมวกปีกรอบสีกำกีแกมเขียว 
 (ข) เสื้อคอปิดสีกรมท่ำหรือเสื้อคอพับสนำมสีกรมท่ำ 
 (ค) กำงเกงขำยำวกระเป๋ำย่ำมสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำหรือเข็มขัดทำงยุทธวิธีสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มข้อหรือสูงครึ่งน่องหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือหนังกึ่งผ้ำใบสีด ำ   หรือ

รองเท้ำทำงยุทธวิธีสีด ำ 
(๖) เครื่องแบบปฏิบัติงำนสนำมสีพรำงเทำแกมด ำ  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกปีกทรงอ่อนสีพรำงเทำแกมด ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)   

สีด ำหรือสีเทำ  หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีพรำงเทำแกมด ำ  หรือหมวกปีกรอบสีกำกีแกมเขียว 

้หนา   ๒
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 (ข) เสื้อคอปิดสีพรำงเทำแกมด ำหรือเสื้อยืดพรำงเทำแกมด ำ 
 (ค) กำงเกงขำยำวกระเป๋ำย่ำมสีพรำงเทำแกมด ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำหรือเข็มขัดทำงยุทธวิธีสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มข้อหรือสูงครึ่งน่องหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือหนังกึ่งผ้ำใบสีด ำ  หรือ

รองเท้ำทำงยุทธวิธีสีด ำ 

ส่วนที ่ ๒ 
ส่วนของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๔ หมวก  มี  ๗  แบบ  คือ 
(๑) หมวกทรงหม้อตำลสีกรมท่ำ  มีเครื่องประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กะบัง  ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
 (ข) สำยรัดคำง  กว้ำง  ๑.๓  เซนติเมตร  ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ  ปลำยสำย 

มีดุมโลหะสีเงินตรำครุฑพ่ำห์ขนำดเล็กติดอยู่ที่ริมขอบหมวก  ข้ำงละ  ๑  ดุม 
 (ค) ผ้ำพันหมวก  ท ำด้วยผ้ำหรือสักหลำดสีด ำ  กว้ำง  ๔  เซนติเมตร 
 (ง) ตรำหน้ำหมวก  เป็นรูปตรำชูล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์  ปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน   

สูง  ๖  เซนติเมตร 
(๒) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำ  ท ำด้วยสักหลำด  ตรำหน้ำหมวก   

มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๑)  (ง)  สูง  ๔  เซนติเมตร  ให้ติดตรำหน้ำหมวกด้ำนซ้ำยห่ำงจำกกึ่งกลำง
ด้ำนหน้ำหมวก  ๔  เซนติเมตร 

(๓) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีเทำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๒) 
(๔) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด ำ  ด้ำนหน้ำมีกะบังสีเดียวกับหมวก  ด้ำนหลังมีคิ้วขอบรัด 

ท ำด้วยพลำสติก  ขนำดกว้ำง  ๑.๕  เซนติเมตร  ส ำหรับเลื่อนขยำยได้  ส่วนกว้ำงที่สุดวัดจำกกึ่งกลำง 
หน้ำหมวก  ๘  เซนติเมตร  กะบังกว้ำง  ๙  เซนติเมตร  ตรำหน้ำหมวก  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๑)  (ง) 

(๕) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๔)  เว้นแต่ 
ตรำหน้ำหมวก  ปักด้วยด้ำยหรือไหมสีเทำ 

(๖) หมวกปีกทรงอ่อนสีพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะปีกหมวกกว้ำงไม่เกิน  ๖  เซนติเมตร  
หมวกต้องมีสีและลวดลำยเช่นเดียวกับเสื้อและกำงเกง 

(๗) หมวกปีกรอบสีกำกีแกมเขยีว  มีลักษณะปีกหมวกกวำ้งไม่เกิน  ๑๒  เซนติเมตร  ตรำหนำ้หมวก   
มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๑)  (ง)  มีสำยรัดคำง  ด้ำนบนมีร่องหมวก  ๔  ร่อง  ระยะห่ำงพองำม 

กำรสวมหมวกให้สวมในโอกำสอันควร 
ข้อ ๕ เสื้อ  มี  ๘  แบบ  คือ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



(๑) เสื้อนอกคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่ำ  แขนยำว  มีตะเข็บหลัง  ๓  ตะเข็บ  ตัวเสื้อด้ำนหน้ำ
มีกระเป๋ำบนและล่ำง  ข้ำงละ  ๒  กระเป๋ำ  กระเป๋ำบนเป็นกระเป๋ำปะ  มีปกรูปมนชำยกลำงแหลม   
มีแถบกว้ำง  ๓.๕  เซนติเมตร  ตรงกึ่งกลำงกระเป๋ำตำมทำงดิ่ง  กระเป๋ำล่ำงเป็นกระเป๋ำย่ำม  มีปกรูปมน 
ชำยกลำงแหลม  ที่ปกกระเป๋ำทั้ง  ๔  ขัดดุมขนำดกลำง  กระเป๋ำละ  ๑  ดุม  ที่แนวอกเสื้อมีดุมขนำดใหญ่   
๔  ดุม  ท ำด้วยโลหะสีเงินตรำครุฑพ่ำห์  ที่บ่ำมีอินทรธนูขัดดุม  ข้ำงละ  ๑  ดุม  ปลำยอินทรธนูตัดเป็น 
มุมแหลม  ที่แขนเสื้อด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ  ห่ำงจำกตะเข็บไหล่  ๒  เซนติเมตร  ติดเครื่องหมำยรำชกำร 
กรมสอบสวนคดพิีเศษ  ท ำด้วยผ้ำเสิรจ์หรือสักหลำดสีกรมท่ำ  ขนำดกว้ำง  ๗  เซนตเิมตร  สูง  ๘.๕  เซนตเิมตร   
ปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน  เมื่อสวมเสื้อนี้ต้องสวมเสื้อชั้นในคอพับสีฟ้ำและผูกผ้ำผูกคอสีด ำ 
เงื่อนกะลำสี  เสื้อนี้ให้ประดับเครื่องหมำยระดับต ำแหน่งที่ท ำด้วยโลหะสีเงินบนอินทรธนูแข็ง 

(๒) เสื้อคอพับสีกรมท่ำ  แขนยำวรัดข้อมือ  มีดุมที่ข้อมือ  ข้ำงละ  ๑  ดุม  หรือแขนสั้น 
เหนือศอกเล็กน้อย  ที่อกเสื้อทั้งสองข้ำงมีกระเป๋ำปะ  ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ  กระเป๋ำเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลำง 
ตำมแนวดิ่ง  กว้ำง  ๓.๕  เซนติเมตร  มีใบปกกระเป๋ำ  มุมกระเป๋ำเป็นมุมมนพองำม  กว้ำง  ๔.๕  เซนติเมตร   
กึ่งกลำงใบปกกระเป๋ำกว้ำง  ๖.๕  เซนติเมตร  ที่ปำกกระเป๋ำทั้งสองข้ำงติดดุม  ข้ำงละ  ๑  ดุม  ส ำหรับ
ขัดใบปกกระเป๋ำ  ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด  มีสำบกว้ำง  ๓.๕  เซนติเมตร  ติดดุมตำมแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  
ระยะห่ำงเท่ำ ๆ  กันพอสมควร  ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนท ำด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ  ที่ปกคอเสื้อ
ด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำงติดเครื่องหมำยแสดงสังกัดกระทรวงยุติธรรมท ำด้วยโลหะสีเงิน   ไม่มีขอบ   
สูง  ๒  เซนติเมตร  ที่บ่ำมีอินทรธนูขัดดุม  ข้ำงละ  ๑  ดุม  ปลำยอินทรธนูตัดเป็นปลำยมน  ที่แขนเสื้อ
ด้ำนซ้ำยและดำ้นขวำ  ห่ำงจำกตะเข็บไหล่  ๒  เซนติเมตร  ติดเครื่องหมำยรำชกำรกรมสอบสวนคดพิีเศษ  
ท ำด้วยผ้ำเสิร์จหรือสักหลำดสีเดียวกับเสื้อ  ขนำดกว้ำง  ๗  เซนติเมตร  สูง  ๘.๕  เซนติเมตร  ปักด้วยดิ้นเงิน 
หรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน  เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  และ 
ให้สอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง   

(๓) เสื้อคอพับสีขำว  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๒) 
(๔) เสื้อคอพับสีเทำด ำ  แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย  ที่อกเสื้อทั้งสองข้ำงมีกระเป๋ำ  ข้ำงละ   

๑  กระเป๋ำ  เป็นกระเป๋ำสี่เหลี่ยมมุมมน  มีแถบอยู่ตรงกลำงตำมแนวดิ่ง  กว้ำง  ๓.๕  เซนติเมตร   
มีใบปกกระเป๋ำรูปมนชำยกลำงแหลม  ที่ปำกกระเป๋ำทั้งสองข้ำงติดดุม  ข้ำงละ  ๑  ดุม  ส ำหรับขัดใบ 
ปกกระเป๋ำและปักชื่อหน่วยงำนที่สังกัดเหนือกระเป๋ำบนซ้ำยด้วยผ้ำสีด ำตัวอักษรสีเทำ  ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด   
มีสำบกว้ำง  ๓.๕  เซนติเมตร  ติดดุมตำมแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่ำงเท่ำ ๆ  กันพอสมควร   
ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนท ำด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ  ที่บ่ำมีอินทรธนูขัดดุม  ข้ำงละ  ๑  ดุม  ปลำยอินทรธน ู
ตัดเป็นปลำยมน  ที่ต้นแขนเสื้อด้ำนซ้ำยและขวำติดเครื่องหมำยรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ปักบนแผ่นผ้ำสีด ำด้วยไหมหรือด้ำยสีเทำ  เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ   
และให้สอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง 

้หนา   ๔
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(๕) เสื้อคอปิดสีกรมท่ำ  แขนยำว  มีแถบผ้ำกำวสักหลำดปิดคอ  ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด  ติดซิป 
สีด ำสำบเสื้อกว้ำงพองำม  อกเสื้อทั้งสองข้ำงเย็บแถบผ้ำกำวสักหลำดส ำหรับติดแผ่นผ้ำสีเดียวกับตัวเสื้อ  
กว้ำง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยำว  ๑๓  เซนติเมตร  บนแผ่นผ้ำปักชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุลติดที่ด้ำนขวำ  
ปักต ำแหน่งและสังกดัเป็นอักษรย่อติดที่ด้ำนซ้ำย  ขอบและตัวหนังสือปักด้วยดำ้ยหรือไหมสีเทำ  ด้ำนล่ำง
ลงมำมีกระเป๋ำปะเฉียง  ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ  มีใบปกกระเป๋ำปิดด้วยแถบผ้ำกำวสักหลำด  บ่ำเสื้อ 
ทั้งสองข้ำงเย็บแถบผ้ำกำวสักหลำดส ำหรับติดแผ่นผ้ำสีเดียวกับตัวเสื้อ  กว้ำง  ๔  เซนติเมตร   
ยำว  ๕.๕  เซนติเมตร  บนแผ่นผ้ำปักเครื่องหมำยต ำแหน่ง   แขนเสื้อทั้งสองข้ำงมีกระเป๋ำปะ   
ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ  กว้ำง  ๑๓.๕  เซนติเมตร  ยำว  ๑๘.๕  เซนติเมตร  มีใบปกกระเป๋ำปิดด้วยแถบผ้ำกำว 
สักหลำด  บนใบปกกระเป๋ำและกระเป๋ำทั้งสองข้ำงเย็บแถบผ้ำกำวสักหลำด  ที่ใบปกกระเป๋ำด้ำนขวำ 
ติดป้ำยรหัสประจ ำตัว  กว้ำง  ๕  เซนติเมตร  ยำว  ๘  เซนติเมตร  ที่ใบปกกระเป๋ำดำ้นซ้ำย  ติดรูปธงชำตไิทย   
กว้ำง  ๕  เซนติ เมตร  ยำว  ๘  เซนติ เมตร  และบนกระเป๋ำทั้ งสองข้ำงติดเครื่องหมำยรูปอำร์ม   
กว้ำง  ๘  เซนติเมตร  ยำว  ๙  เซนติเมตร  ภำยในรูปอำร์มปักเครื่องหมำยรำชกำรกรมสอบสวนคดพิีเศษ 

(๖) เสื้อคอพับสนำมสีกรมท่ำ  แขนยำวทรงกระบอก  มีดุมที่ข้อมือ  ข้ำงละ  ๑  ดุม  ที่อกเสื้อ
ทั้งสองข้ำงมีกระเป๋ำปะ  ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ  มีใบปกกระเป๋ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำตัดมุมพองำม  ตัวเสื้อ 
ผ่ำอกตลอด  ติดดุมตำมแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่ำงเท่ำ ๆ  กันพอสมควร  ดุมทั้งหมดเป็นรปูกลมแบน
ท ำด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  ๑.๘  เซนติเมตร  เดินเส้นตะเข็บคู่  เหนือกระเป๋ำ
ด้ำนขวำเว้นระยะห่ำงพองำมปักชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุล  และเหนือกระเป๋ำด้ำนซ้ำยให้ปักชื่อ
หน่วยงำนที่สังกัด  สูง  ๒  เซนติเมตร  โดยทั้งหมดปักด้วยไหมหรือด้ำยสีเทำ  และที่ต้นแขนเสื้อด้ำนซ้ำย
และด้ำนขวำติดเครื่องหมำยรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ปักบนแผ่นผ้ำสีด ำด้วยไหมหรือด้ำยสีเทำ  
กว้ำง  ๘  เซนติเมตร  ยำว  ๙  เซนติเมตร  ห่ำงจำกตะเข็บไหล่พองำม 

(๗) เสื้อคอปิดสีพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๕) 
(๘) เสื้อยืดพรำงเทำแกมด ำ  แขนยำว  แขนเสื้อทั้งสองข้ำงมีกระเป๋ำปะ  ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ  

กว้ำง  ๑๓.๕  เซนติเมตร  ยำว  ๑๘.๕  เซนติเมตร  มีใบปกกระเป๋ำปิดด้วยแถบผ้ำกำวสักหลำด  บนใบ
ปกกระเป๋ำและกระเป๋ำทั้งสองข้ำงเย็บแถบผ้ำกำวสักหลำด  ที่ใบปกกระเป๋ำด้ำนขวำติดป้ำยรหัสประจ ำตัว  
กว้ำง  ๕  เซนติเมตร  ยำว  ๘  เซนติเมตร  ที่ใบปกกระเป๋ำด้ำนซ้ำย  ติดรูปธงชำติไทย  กว้ำง  ๕  เซนติเมตร  
ยำว  ๘  เซนติเมตร  และบนกระเป๋ำทั้งสองข้ำงติดเครื่องหมำยรูปอำรม์  กว้ำง  ๘  เซนติเมตร  ยำว  ๙  เซนติเมตร   
ภำยในรูปอำร์มปักเครื่องหมำยรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ข้อ ๖ กำงเกง  มี  ๕  แบบ  คือ 
(๑) กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ  ทรงกระบอก  ไม่พับปลำยขำ  ปลำยขำยำวปิดตำตุ่ม  กว้ำง 

ไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  เซนติเมตร  และไม่เกิน  ๒๔  เซนติเมตร  ที่ขอบเอวมีห่วงส ำหรับสอดเข็มขัดท ำด้วย 
ผ้ำสีเดียวกับกำงเกง  กว้ำง  ๑.๕  เซนติเมตร  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  จ ำนวน  ๗  ห่วง  ที่แนวตะเข็บกำงเกง 
ด้ำนข้ำงมีกระเป๋ำเจำะ  ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ  ด้ำนหลังมีกระเป๋ำเจำะ  ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ 
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(๒) กำงเกงขำยำวสีด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๑) 
(๓) กำงเกงขำยำวกระเป๋ำย่ำมสีด ำ  ด้ำนหน้ำมีกระเป๋ำเจำะ  ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ  ด้ำนหลัง 

มีกระเป๋ำเจำะ  ข้ำงละ  ๑  กระเป๋ำ  มีใบปกกระเป๋ำ  ด้ำนข้ำงมีกระเป๋ำย่ำมปะเฉียงเหนือเข่ำ  ข้ำงละ   
๑  กระเป๋ำ 

(๔) กำงเกงขำยำวกระเป๋ำย่ำมสีกรมท่ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๓) 
(๕) กำงเกงขำยำวกระเป๋ำย่ำมสีพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๓) 
ข้อ ๗ เข็มขัด  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ  กว้ำง  ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดท ำด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ

ทำงนอนมุมมน  กว้ำง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยำว  ๕  เซนติเมตร  มีลำยนูนรูปเครื่องหมำยรำชกำร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(๒) เข็มขัดทำงยุทธวิธีสีด ำ  ท ำด้วยด้ำยถัก  กว้ำง  ๔.๕  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดท ำด้วย 
โลหะรมด ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำทำงตั้งมุมมนโปร่งตรงกลำง  กว้ำง  ๔  เซนติเมตร  ยำว  ๕.๕  เซนติเมตร  
และมีแกนโลหะตรงกลำงหัวเข็มขัดเพื่อตรึงสำยเข็มขัด 

ข้อ ๘ รองเท้ำ  มี  ๔  แบบ  คือ 
(๑) รองเท้ำหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
(๒) รองเท้ำหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือหนังกึ่งผ้ำใบสีด ำ 
(๓) รองเท้ำสูงครึ่งน่องหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือหนังกึ่งผ้ำใบสีด ำ 
(๔) รองเท้ำทำงยุทธวิธีสีด ำ 
รองเท้ำตำม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องไม่มีลวดลำย  เวลำสวมรองเท้ำให้สวมถุงเท้ำสีด ำ 

หมวด  ๒ 
เครื่องแบบพิเศษขำ้รำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษหญิง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ชนิดของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๙ เครื่องแบบพิเศษข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษหญิง  มี  ๖  ชนิด  คือ 
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติงำนปกติเสื้อนอกคอแบะ  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีกรมท่ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือสีเทำ 
 (ข) เสื้อนอกคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่ำ 
 (ค) กระโปรงสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
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(๒) เครื่องแบบปฏิบัติงำนปกติ  มี  ๒  แบบ  คือ 
 แบบที่หนึ่ง  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีกรมท่ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือสีเทำ  

หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด ำ 
 (ข) เสื้อคอพับสีกรมท่ำ 
 (ค) กระโปรงหรือกำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
 แบบที่สอง  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีกรมท่ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือสีเทำ  

หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด ำ 
 (ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่ำ 
 (ค) กระโปรงหรือกำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
(๓) เครื่องแบบปฏิบัติงำนล ำลอง  มี  ๒  แบบ  คือ 
 แบบที่หนึ่ง  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีกรมท่ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือสีเทำ  

หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด ำ 
 (ข) เสื้อคอพับสีขำว 
 (ค) กระโปรงหรือกำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
 แบบที่สอง  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพับปีกสีกรมท่ำ  หรือหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำหรือสีเทำ  

หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด ำ 
 (ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีขำว 
 (ค) กระโปรงหรือกำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
 (ง) เข็มขัดด้ำยถักสีด ำ 
 (จ) รองเท้ำหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ 
(๔) เครื่องแบบปฏิบัติงำนสนำมสีเทำด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๓  (๔) 
(๕) เครื่องแบบปฏิบัติงำนสนำมสีกรมท่ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๓  (๕) 
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(๖) เครื่องแบบปฏิบัติงำนสนำมสีพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๓  (๖) 

ส่วนที ่ ๒ 
ส่วนของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๑๐ หมวก  มี  ๗  แบบ  คือ 
(๑) หมวกพับปีกสีกรมท่ำ  มีเครื่องประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กะบัง  ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ   
 (ข) สำยรัดคำง  กว้ำง  ๑  เซนติเมตร  ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ  ปลำยสำย 

มีดุมโลหะสีทองตรำครุฑพ่ำห์ขนำดเล็กติดอยู่ที่ริมขอบหมวก  ข้ำงละ  ๑  ดุม 
 (ค) ผ้ำพันหมวก  ท ำด้วยผ้ำหรือสักหลำดสีด ำ  กว้ำง  ๓  เซนติเมตร   
 (ง) ตรำหน้ำหมวก  มีลักษณะเช่นเดยีวกับข้อ  ๔  (๑)  (ง)  แต่มีขนำดสูง  ๔.๕  เซนติเมตร 
(๒) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๔  (๒) 
(๓) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง  (หมวกเบเร่ต์)  สีเทำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๔  (๓) 
(๔) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๔  (๔) 
(๕) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๔  (๕)   
(๖) หมวกปีกทรงอ่อนสีพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๔  (๖) 
(๗) หมวกปีกรอบสีกำกีแกมเขียว  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๔  (๗) 
ข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษหญิงมุสลิม  หำกจะใช้ผ้ำคลุมศีรษะ  ให้ใช้ผ้ำคลุมศีรษะ 

สีเดียวกับหมวก  โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้ำ  ชำยผ้ำคลุมศีรษะสอดไว้ในปกคอเสื้อทั้งด้ำนหน้ำ
และด้ำนหลัง  ในกรณีที่มีกำรสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้ำคลุมศีรษะ 

กำรสวมหมวกให้สวมในโอกำสอันควร 
ข้อ ๑๑ เสื้อ  มี  ๑๐  แบบ  คือ 
(๑) เสื้อนอกคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๕  (๑)  เว้นแต่เครื่องหมำย

รำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีขนำดกว้ำง  ๖  เซนติเมตร  สูง  ๗.๕  เซนติเมตร 
(๒) เสื้อคอพับสีกรมท่ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๕  (๒)  เว้นแต่เครื่องหมำยรำชกำร 

กรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีขนำดกว้ำง  ๖  เซนติเมตร  สูง  ๗.๕  เซนติเมตร 
(๓) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่ำ  แขนสั้น  ตัวเสื้อผ่ำอกตลอดไม่มีสำบ  ด้ำนหน้ำมีคิ้ว 

ตำมสำบ  มีดุม  ๔  ดุม  ท ำด้วยโลหะสีเงินตรำครุฑพ่ำห์  มีคิ้วหน้ำหลังและมีเส้นแนวตะเข็บทั้งหน้ำหลัง  
ควำมยำวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองำม  ที่บ่ำมีอินทรธนูขัดดุม  ข้ำงละ  ๑  ดุม  ปลำยอินทรธนู 
ตัดเป็นปลำยมน  ติดเครื่องหมำยรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษที่แขนเสื้อด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ   
มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๒)   

้หนา   ๘
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(๔) เสื้อคอพับสีขำว  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๕  (๓)  เว้นแต่เครื่องหมำยรำชกำร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีขนำดกว้ำง  ๖  เซนติเมตร  สูง  ๗.๕  เซนติเมตร 

(๕) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีขำว  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  (๓) 
(๖) เสื้อคอพับสีเทำด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๕  (๔) 
(๗) เสื้อคอปิดสีกรมท่ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๕  (๕) 
(๘) เสื้อคอพับสนำมสีกรมท่ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๕  (๖) 
(๙) เสื้อคอปิดสีพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๕  (๗) 

(๑๐) เสื้อยืดพรำงเทำแกมด ำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๕  (๘) 
ข้อ ๑๒ กำงเกงและกระโปรง 
(๑) กำงเกง  มี  ๕  แบบ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๖ 
(๒) กระโปรงสีกรมท่ำ  ยำวปิดเข่ำพอสมควร  ขอบเอวมีห่วง  จ ำนวน  ๗  ห่วง  ส ำหรับ 

สอดเข็มขัดสีเดียวกับกระโปรง  กว้ำง  ๑.๕  เซนติเมตร  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  ส ำหรับข้ำรำชกำร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษหญิงมุสลิม  กระโปรงให้ยำวคลุมข้อเท้ำ 

ข้อ ๑๓ เข็มขัด  มี  ๒  แบบ  มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ๗ 
ข้อ ๑๔ รองเท้ำ  มี  ๔  แบบ  คือ 
(๑) รองเท้ำหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ  แบบปิดปลำยเท้ำ  ชนิดไม่ผูกเชือก  ส้นสูง 

ไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร 
(๒) รองเท้ำหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือหนังกึ่งผ้ำใบสีด ำ 
(๓) รองเท้ำสูงครึ่งน่องหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือหนังกึ่งผ้ำใบสีด ำ 
(๔) รองเท้ำทำงยุทธวิธีสีด ำ 
รองเท้ำตำม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องไม่มีลวดลำย  เวลำสวมรองเท้ำกับกำงเกงให้สวมถุงเท้ำสีด ำ 

หมวด  ๓ 
อินทรธนแูละเครื่องหมำย 

 
 

ข้อ ๑๕ อินทรธนู  มีลักษณะแข็งท ำด้วยสักหลำดสีกรมท่ำ  เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำปลำยตัด
เป็นมุมแหลม  ส ำหรับข้ำรำชกำรชำย  กว้ำง  ๕  เซนติเมตร  ยำว  ๑๓  เซนติเมตร  ส ำหรับข้ำรำชกำรหญิง  
กว้ำง  ๔.๕  เซนติเมตร  ยำว  ๑๑  เซนติเมตร  ที่ตอนปลำยติดดุมโลหะสีเงินขนำดเล็กมีลักษณะ 
กลมนูนเล็กน้อย  มีเส้นเกลียวเชือกเป็นขอบโดยรอบ  ภำยในเส้นขอบมีลำยดุนรูปเครื่องหมำยแสดง 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  ๑.๕  เซนติเมตร  จ ำนวน  ๑  ดุม 

ข้อ ๑๖ เครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนู  มีดังต่อไปนี้ 
“พระอำทติย”์  มีลักษณะเป็นรูปพระอำทิตย์  ๑๖  แฉก  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  ๒.๒  เซนติเมตร 
“ช่อชัยพฤกษ”์  มีลักษณะเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์  กว้ำง  ๔  เซนติเมตร 

้หนา   ๙
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“ตรำชู”  มีลักษณะเป็นรูปตรำชู  สูง  ๒.๒  เซนติเมตร 
(๑) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับทรงคุณวุฒิ  และต ำแหน่งประเภทบริหำร  ระดับสูง   

มีแถบดิ้นเงินตรึงตำมยำวด้ำนบนเต็มแผ่นอินทรธนู  บนแผ่นอินทรธนูประดับรูปพระอำทิตย์  จ ำนวน   
๔  ดวง  ท ำด้วยโลหะสีเงิน   เรียงเป็นรูปสี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูนห่ำงกันพองำม   ให้มุมแหลม 
วำงตำมควำมยำวของอินทรธนู  และเบื้องล่ำงโอบด้วยช่อชัยพฤกษ์  ท ำด้วยโลหะสีเงิน 

(๒) ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับเชี่ยวชำญ   
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง  และต ำแหน่งประเภทบริหำร  ระดับต้น  มีแถบดิ้นเงิน 
ตรึงตำมยำวด้ำนบนเต็มแผ่นอินทรธนู  บนแผ่นอินทรธนูประดับรูปพระอำทิตย์  จ ำนวน  ๓  ดวง  ท ำด้วย 
โลหะสีเงิน  เรียงตำมควำมยำวแผ่นอินทรธนูห่ำงกันพองำม  และเบื้องล่ำงโอบด้วยช่อชัยพฤกษ์    
ท ำด้วยโลหะสีเงิน 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  และต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร  
ระดับต้น  มีแถบดิ้นเงินตรึงตำมยำวด้ำนบนเต็มแผ่นอินทรธนู  บนแผ่นอินทรธนูประดับรูปพระอำทิตย์  
จ ำนวน  ๒  ดวง  ท ำด้วยโลหะสีเงิน  เรียงตำมควำมยำวแผ่นอินทรธนูห่ำงกันพองำม  และเบื้องล่ำง 
โอบด้วยช่อชัยพฤกษ์  ท ำด้วยโลหะสีเงิน 

(๔) ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอำวุโส  และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำร   
มีแถบดิ้นเงินตรึงตำมยำวด้ำนบนเต็มแผ่นอินทรธนู  บนแผ่นอินทรธนูประดับรูปพระอำทิตย์  จ ำนวน   
๑  ดวง  ท ำด้วยโลหะสีเงิน  และเบื้องล่ำงโอบด้วยช่อชัยพฤกษ์  ท ำด้วยโลหะสีเงิน 

(๕) ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช ำนำญงำน  บนแผ่นอินทรธนูประดับรูปพระอำทิตย์   
จ ำนวน  ๓  ดวง  ท ำด้วยโลหะสีเงิน  เรียงตำมควำมยำวแผ่นอินทรธนูห่ำงกันพองำม   

(๖) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับปฏิบัติกำร  บนแผ่นอินทรธนูประดับรูปพระอำทิตย์  
จ ำนวน  ๒  ดวง  ท ำด้วยโลหะสีเงิน  เรียงตำมควำมยำวแผ่นอินทรธนูห่ำงกันพองำม 

(๗) ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงำน  บนแผ่นอินทรธนปูระดบัรปูพระอำทิตย์  จ ำนวน  
๑  ดวง  ท ำด้วยโลหะสีเงิน 

อินทรธนูแข็งให้ใช้กับเสื้อตำมข้อ  ๕  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  
และ  (๕) 

ข้อ ๑๗ กำรประดับอินทรธนูและเครื่องหมำยต ำแหน่ง  ให้ใช้ประดับกับเครื่องแบบพิเศษ
ข้ำรำชกำรชำยตำมข้อ  ๓  และเครื่องแบบพิเศษข้ำรำชกำรหญิงตำมข้อ  ๙   

ข้อ ๑๘ เครื่องแบบพิเศษตำมข้อ  ๓  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และข้อ  ๙  (๔)  (๕)  และ  (๖)   
ให้ใช้เครื่องหมำยต ำแหน่งและส่วนประกอบอินทรธนูตำมประเภทต ำแหน่งและระดับตำมข้อ   ๑๖   
เว้นแต่ดุมโลหะสีเงินตำมข้อ  ๑๕  ให้ใช้เครื่องหมำยตรำชูแทน   

ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช ำนำญงำน  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร   
ระดับปฏิบัติกำร  และต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงำน  ไม่ต้องมีดุมโลหะหรือตรำชู 

้หนา   ๑๐
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ข้อ ๑๙ เครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนูอ่อนตำมข้อ  ๑๘  ให้ใช้ส ำหรับเสื้อตำมข้อ  ๕  (๒)   
และข้อ  ๑๑  (๑)  ด้วย  โดยท ำด้วยโลหะสีเงิน  ข้ำรำชกำรประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งใด 
ให้ใช้ส่วนประกอบของอินทรธนูตำมประเภทต ำแหน่งและระดับนั้น 

ข้อ ๒๐ เครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนูอ่อนหรือบ่ำเสื้อ   และเครื่องหมำยที่ปกคอเสื้อ  
ส ำหรับเสื้อตำมข้อ  ๕  (๔)  และ  (๖)  และข้อ  ๑๑  (๖)  และ  (๘)  ให้ปักด้วยไหมหรือด้ำยสีเทำ 
บนอินทรธนูอ่อน  และส ำหรับเสื้อตำมข้อ  ๕  (๕)  และ  (๗)  และข้อ  ๑๑  (๗)  และ  (๙)  ให้ปักด้วยไหม 
หรือด้ำยสีเทำบนแผ่นผ้ำสีด ำ  ขนำดกว้ำง  ๔  เซนติเมตร  ยำว  ๕.๕  เซนติเมตร  ขอบปักด้วยไหมหรือ
ด้ำยสีเดียวกันโดยรอบ  โดยให้ใช้ส่วนประกอบของอินทรธนูตำมประเภทต ำแหน่งและระดับตำมข้อ  ๑๖  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๑ ป้ำยชื่อ  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) เครื่องแบบพิเศษตำมข้อ  ๓  (๒)  และ  (๓)  และข้อ  ๙  (๒)  และ  (๓)  ให้ใช้ป้ำยชื่อ 

พ้ืนสีด ำ  ท ำด้วยแผ่นโลหะหรือพลำสติก  ขนำดกว้ำง  ๑.๕  เซนติเมตร  ยำว  ๗  เซนติเมตร  แสดงชื่อตัว   
ชื่อรอง  และชื่อสกุลด้วยสีเงินหรือสีขำว  โดยประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋ำบนขวำ 

(๒) เครื่องแบบพิเศษตำมข้อ  ๓  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และข้อ  ๙  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้ใช้
แผ่นผ้ำเสิร์จสีด ำ  ขนำดกว้ำง  ๔  เซนติเมตร  ยำว  ๑๒  เซนติเมตร  ปักชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุล 
ด้วยไหมหรือด้ำยสีเทำ  ขอบปักด้วยไหมหรือด้ำยสีเดียวกันโดยรอบ  โดยประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋ำ
บนขวำ 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๒๒ เครื่องแบบพิเศษข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษชนิดใดจะต้องแต่งในโอกำสใด   
ให้เป็นไปตำมที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก ำหนด 

ข้อ ๒๓ ข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
หรือได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงประเทศหรือ  
เครื่องอิสริยำภรณ์ต่ำงประเทศ  ให้ประดับแพรแถบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงประเทศ   
หรือเครื่องอิสริยำภรณ์ต่ำงประเทศ  ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋ำบนซ้ำย  ในกรณีที่มีแถบแพรหลำยแถบ   
ให้ติดเรียงกันเป็นแถวยำว  แถวละไม่เกิน  ๕  แถบ 

ข้อ ๒๔ ข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับเครื่องหมำยแสดงควำมสำมำรถหรือ 
เข็มแสดงวิทยฐำนะของสถำบันกำรศึกษำของทำงรำชกำร  ให้ประดับเครื่องหมำยหรือเข็มนั้นได้ตำมที่ 
ส่วนรำชกำรนั้นก ำหนด 

ข้อ ๒๕ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่ำงเครื่องแบบพิเศษนี้ขึ้นไว้เป็น
มำตรฐำน  และสอดส่องควบคุมกำรแต่งเครื่องแบบพิเศษให้เป็นไปตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๒๖ ให้ข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิเศษตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
ว่ำด้วยเครื่องแบบพิเศษส ำหรับข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อยู่ในวันก่อนวันที่ 
กฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีนี้ใช้บังคับ  แต่งเครื่องแบบพิเศษนั้นได้ต่อไป  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีฉบับนี้  คือ  เนื่องจำกปัจจุบันข้ำรำชกำรกรมสอบสวน 
คดีพิเศษซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มีภำรกิจที่ต้องปฏิบัติงำน
ในพ้ืนที่นอกที่ตั้งร่วมกับข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรอ่ืนมำกขึ้น  สมควรปรับปรุงกำรก ำหนดเครื่องแบบพิเศษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เพ่ือให้เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


