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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช.
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรให้มีร ะเบีย บว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช.
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๘ (๖) แห่ ง พระราชบัญ ญัติองค์ กรจัดสรรคลื่น ความถี่
และกํ ากั บการประกอบกิ จการวิท ยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุโ ทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบีย บคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ กสทช.
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ
และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารประจํ า ประธานกรรมการและกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะกรรมการ และคําสั่งอื่นใดในส่วน
ที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่มี ปัญ หาเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติต ามระเบี ย บนี้ หรื อระเบี ย บนี้ ไม่ ไ ด้กํ าหนดเรื่อ งใดไว้
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ
ข้อ ๖ เครื่องแบบ คือ เครื่องแต่งกายที่กําหนดให้แต่งเหมือน ๆ กัน ในโอกาสต่าง ๆ ที่กําหนด
ข้อ ๗ เครื่องแบบมี ๓ ชนิด คือ
๗.๑ เครื่องแบบปฏิบัติการ เป็นเครื่องแต่งกายที่กําหนดไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือเข้าร่วมพิธีกับหน่วยงานราชการอื่น
๗.๒ เครื่องแบบประจําสํานักงาน เป็นเครื่องแต่งกายที่กําหนดไว้เพื่อใช้ในโอกาส
ที่เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และงานพิธีตามที่สํานักงานกําหนด
๗.๓ เครื่องแบบพิธีการ เป็นเครื่องแต่งกายที่กําหนดไว้เพื่อใช้ในโอกาสที่เข้าร่วมพิธี
ตามหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง และตามกําหนดการของพิธีที่ส่วนราชการอื่นหรือสํานักงานกําหนด
หมวด ๒
เครื่องแบบปฏิบัติการ
ข้อ ๘ เครื่องแบบปฏิบัติการ มีลักษณะและส่วนประกอบ ดังนี้
๘.๑ หมวก
๘.๑.๑ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกรมท่า
กระบังหน้า ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางหนังเทียมหรือวัตถุเทียมหนังสีทอง มีดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑ พ่าห์ข นาดเล็กติด ที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีดํา ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์
ปักดิ้นทองสูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกรมท่า
๘.๑.๒ เลขาธิก าร พนั กงาน และลู กจ้ างหญิ ง ให้ใ ช้ห มวกแก๊ป ทรงอ่ อ น
พับปีกสีกรมท่า สายรัดคางสีทองมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม
ผ้าพันหมวกสีดํา หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกรมท่า
กรณีเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ
ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะ สีประเภทสีข าวหรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง โดยให้คลุมศีรษะ
ทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ
ในกรณีที่มีการสวมหมวก ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
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๘.๒ เสื้อสีกรมท่า หรือสีขาว
๘.๒.๑ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างชาย ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ
(๑) แบบที่ ๑ เสื้อคอพับสีกรมท่าแขนยาวรัด ข้อมือ มีดุมที่ข้อมือ
ข้างละ ๑ ดุม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีดุมที่ค อและแนวอกเสื้อ ๖ ดุม
ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมนปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีใบปกกระเป๋า
เป็นรูปมนชายกลางแหลม กึ่งกลางกระเป๋า มีแถบดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้าง
มีดุมสําหรับขัด ใบปกกระเป๋า ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้าง มีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่า
ทั้งสองข้าง ที่ปกเสื้อทั้งสองข้างประดับเครื่องหมายสังกัดรูปครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอนทําด้วยโลหะ
โปร่งสีทองสูง ๒ เซนติเมตร เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้
สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง โดยให้ใช้ในโอกาสออกไปงานพิธีร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
(๒) แบบที่ ๒ เสื้อคอพับสีกรมท่าหรือสีขาวแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด
มีสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ ๖ ดุม ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร อกเสื้อ
ทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมนปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม กึ่งกลางกระเป๋า
มีแถบทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า ที่ไหล่เสื้อ
ทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม
ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
๘.๒.๒ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๓ แบบ
(๑) แบบที่ ๑ อนุ โ ลมตามแบบที่ ๑ ของเลขาธิ การ พนัก งาน
และลูกจ้างชาย
(๒) แบบที่ ๒ เสื้อคอพับสีกรมท่าหรือสีขาวแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด
มีสาบกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ ๖ ดุม ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร อกเสื้อ
ทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมน ปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม กึ่งกลาง
กระเป๋ามีแ ถบทางดิ่งกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมสําหรับขัด ใบปกกระเป๋า
ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม
ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง
(๓) แบบที่ ๓ เสื้อ คอแบะ (ปกเทเลอร์) ปล่อ ยเอว แขนสั้น
ตัว เสื้ อผ่ า อกตลอด ไม่ มี สาบเสื้อ มี ดุม เสื้ อที่ แ นวอกเสื้ อ ๓ ดุ ม ระยะห่า งเท่า ๆ กั น พอสมควร
มีกระเป๋าปะด้านล่าง ๒ กระเป๋า รูปสี่เหลี่ยมปะติดกับตัวเสื้อในระดับเอวข้างละ ๑ กระเป๋า มีใบปก
กระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมกึ่งกลางกระเป๋า มีแถบดิ่งกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้าง
มีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อตรงบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้ง
สองข้าง เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม
กรณี เ ลขาธิ ก าร พนั ก งาน และลู ก จ้ า งหญิ ง มุ ส ลิ ม อนุ โ ลมให้ ใ ช้
เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวรัดข้อมือตามแบบที่ ๑ ของเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างชาย
ดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งหมดมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ
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เลขาธิการและพนักงานผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้ประดับแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้าย
๘.๓ กางเกง กระโปรง สีกรมท่า
๘.๓.๑ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างชาย ให้ใช้กางเกงขายาวทรงสุภาพ
ไม่พับปลายขา ปลายขาปิด ตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๒ เซนติเมตร
มีจีบไม่เกินข้างละ ๒ จีบหรือไม่มีจีบ ที่ขอบเอวมีห่ว งสําหรับสอดเข็มขัดทําด้ว ยผ้าสีเดีย วกับกางเกง
กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จํานวน ๖ ห่วง ที่แ นวตะเข็บขอบกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ
๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า
๘.๓.๒ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างหญิง ให้ใช้กางเกงและกระโปรง ๓ แบบ
(๑) แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างชาย
(๒) แบบที่ ๒ กางเกงขายาวทรงสุภาพ ขาตรง ไม่ พับปลายขา
ปลายขาปิด ตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตรและกว้างไม่เกิน ๒๒ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย
ขอบกางเกงกว้างประมาณ ๑ นิ้ว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ ที่ขอบเอวมีห่ว งสําหรับสอดเข็มขัด ทําด้ว ย
ผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จํานวน ๕ ห่วง ที่แนวตะเข็บขอบกางเกง
(๓) แบบที่ ๓ กระโปรงยาว ทรงตรง หรือ ปลายบานเล็ กน้ อ ย
ปิดเข่าพอสมควร ด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลง
ทางข้างเล็กน้อย หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้
กรณีเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างหญิงมุสลิม หากจะใช้กระโปรง
อนุโลมให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้
๘.๔ อินทรธนู
ให้มีอินทรธนูสําหรับใช้ประดับเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายแหลม
และมีลักษณะ ดังนี้
๘.๔.๑ เลขาธิการ อินทรธนูแข็งกว้าง ๕ เซนติเมตร พื้นทําด้วยผ้าไหมสีทอง
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอน ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร มีตราครุฑพ่าห์เบื้องล่าง
มีรูปแตรงอนสีทอง ขนาด ๓ เซนติเมตร และช่อชัยพฤกษ์ ๒ ช่อ
๘.๔.๒ พนักงานตําแหน่งรองเลขาธิการ (ระดับ บ๑) และพนักงานตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ ช๑) อินทรธนูแข็งกว้าง ๕ เซนติเมตร พื้นทําด้วยผ้าไหมสีทอง มีดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพ่าห์เบื้องล่าง มีรูปแตรงอน ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร มีตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอนสีทอง
ขนาด ๓ เซนติเมตร และช่อชัยพฤกษ์ ๑ ช่อ
๘.๔.๓ พนักงานตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงาน (ระดับ บ๒) และพนักงาน
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ ช๒) อินทรธนูแข็งกว้าง ๕ เซนติเมตร พื้นทําด้วยผ้าไหมสีทอง มีดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑ พ่าห์เบื้องล่าง มีรูปแตรงอน ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ตรงกลางมีตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูป
แตรงอนสีทอง ขนาด ๓ เซนติเมตร
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๘.๔.๔ พนั ก งานตํ า แหน่ งผู้ อํ า นวยการส่ ว น (ระดั บ บ๓) และพนั ก งาน
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ (ระดับ ช๓) อิน ทรธนูแ ข็ง กว้า ง ๕ เซนติเ มตร พื้น ทํา ด้ว ยผ้า ไหมสีท อง
มีดุมโลหะสีเงินตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอน ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ตรงกลางมีตราครุฑพ่าห์
เบื้องล่างมีรูปแตรงอนสีเงิน ขนาด ๓ เซนติเมตร
๘.๔.๕ พนักงานตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก๑) อินทรธนู
แข็งกว้าง ๕ เซนติเมตร พื้นทําด้วยสักหลาดสีกรมท่า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอน
ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร มีตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอนสีทอง ขนาด ๓ เซนติเมตร มีแถบสีทอง
ขนาด ๑ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนูเรียงกัน ๓ แถบ ห่างกันแถบละ ๐.๕ เซนติเมตร
๘.๔.๖ พนั ก งานตํ า แหน่ ง พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารระดั บ กลาง (ระดั บ ก๒)
อินทรธนูแข็งกว้าง ๕ เซนติเมตร พื้นทําด้วยสักหลาดสีกรมท่า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์เบื้องล่าง
มีรูปแตรงอน ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร มีตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอนสีทอง ขนาด ๓ เซนติเมตร
มีแถบสีทอง ขนาด ๑ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนูเรียงกัน ๒ แถบ ห่างกันแถบละ ๐.๕ เซนติเมตร
๘.๔.๗ พนักงานตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก๓) อินทรธนูแข็ง
กว้าง ๕ เซนติเมตร พื้นทําด้วยสักหลาดสีกรมท่า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอน
ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร มีตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอนสีทอง ขนาด ๓ เซนติเมตร มีแถบสีทอง
ขนาด ๑ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู ๑ แถบ
๘.๔.๘ ลูกจ้าง อินทรธนูแข็งกว้าง ๕ เซนติเมตร พื้นทําด้วยสักหลาดสีกรมท่า
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอน ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ตรงกลางมีตราครุฑพ่าห์
เบื้องล่างมีรูปแตรงอนสีทอง ขนาด ๓ เซนติเมตร
๘.๕ เข็มขัด
ให้ใช้สายเข็มขัดทําด้วยด้ายถักสีกรมท่า หัวเข็มขัดทําด้ว ยโลหะสีท องเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน มีตราครุฑพ่าห์เบื้องล่างมีรูปแตรงอนประดับกึ่งกลางหัวเข็มขัด
๘.๖ รองเท้า ถุงเท้า
๘.๖.๑ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อ
ไม่มีลวดลาย ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเท้าสีดํา
๘.๖.๒ เลขาธิ ก าร พนั ก งาน และลู ก จ้ า งหญิ ง ให้ ใ ช้ ร องเท้ า หุ้ ม ส้ น
ปิดปลายเท้าส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
๘.๗ ป้ายชื่อ
ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดําขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล
และอาจแสดงชื่อตําแหน่งในการบริหารหรือชื่อตําแหน่งในสายงาน ประดับที่อกเสื้อด้านขวา
ข้อ ๙ ให้เ ลขาธิการ พนั กงาน และลูก จ้างสวมเครื่องแบบปฏิ บัติก ารในการปฏิบัติ งาน
ตามวันที่สํานักงานกําหนด
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หมวด ๓
เครื่องแบบประจําสํานักงาน
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบประจําสํานักงาน มีลักษณะและส่วนประกอบ ดังนี้
๑๐.๑ เสื้อ
๑๐.๑.๑ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานชาย ให้ใช้เสื้อตามแบบ
ที่สํานักงานกําหนด ประกอบด้วย
(๑) เสื้อสูทแขนยาวสีเข้ม
(๒) เสื้อเชิ้ตตัวในเสื้อสูท
๑๐.๑.๒ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานหญิง ให้ใช้เสื้อตามแบบ
ที่สํานักงานกําหนด ประกอบด้วย
(๑) เสื้อสูทแขนยาวสีเข้ม
(๒) เสื้อตัวในเสื้อสูท
กรณีเลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานหญิงมุสลิม
อนุโลมให้ใช้ เสื้อแขนยาวรัด ข้อมือได้ หากจะใช้ผ้ าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุ มศีร ษะประเภทสีข าวหรื อ
สีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้าง
ยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ
๑๐.๒ กางเกง กระโปรง สีเข้ม
๑๐.๒.๑ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานชาย ให้ใช้กางเกง
ขายาวทรงสุภาพ ไม่พับปลายขา ปลายขาปิด ตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร และไม่เกิน
๒๒ เซนติเมตร มีจีบไม่เกินข้างละ ๒ จีบหรือไม่มีจีบที่ขอบเอวมีห่วงสําหรับสอดเข็มขัดทําด้วยผ้าสีเดียว
กับกางเกงกว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จํานวน ๖ ห่วง ที่แนวตะเข็บขอบกางเกง ด้านข้างมีกระเป๋าเจาะ
ข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า
๑๐.๒.๒ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานหญิง ให้ใช้กางเกง
และกระโปรง ๓ แบบ
(๑) แบบที่ ๑ อนุโ ลมตามแบบเลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานชาย
(๒) แบบที่ ๒ กางเกงยาวทรงสุภาพ ขาตรง ไม่พับปลายขา
ปลายขาปิด ตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตรและกว้างไม่เกิน ๒๒ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย
ขอบกางเกงกว้างประมาณ ๑ นิ้ว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ ที่ขอบเอวมีห่ว งสําหรับสอดเข็มขัด ทําด้ว ย
ผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จํานวน ๕ ห่วง
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(๓) แบบที่ ๓ กระโปรงยาว ทรงตรง หรือปลายบานเล็กน้อย
ความยาวคลุมเข่าพอสมควรหรือวัดจากเหนือเข่าขึ้นไปไม่เกิน ๒ นิ้วโดยอนุโลม ด้านข้างมีกระเป๋าเจาะ
ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้
กรณีเลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานหญิงมุสลิม
หากจะใช้กระโปรง อนุโลมให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้
๑๐.๓ เครื่องหมายสังกัด
ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดตามแบบที่สํานักงานกําหนด
๑๐.๔ รองเท้า ถุงเท้า
๑๐.๔.๑ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น
หรือหุ้มข้อ ไม่มีลวดลาย ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเท้าสีดํา
๑๐.๔.๒ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานหญิง ให้ใช้รองเท้า
หุ้มส้นปิดปลายเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน แต่งเครื่องแบบประจําสํานักงาน
ในโอกาส เข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรืองานพิธีอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
หมวด ๔
เครื่องแบบพิธีการ
ข้อ ๑๒ เครื่องแบบพิธีการมี ๓ ประเภท คือ
๑๒.๑ เครื่องแบบปกติขาว
๑๒.๒ เครื่องแบบครึ่งยศ
๑๒.๓ เครื่องแบบเต็มยศ
ข้อ ๑๓ เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
๑๓.๑ หมวก
๑๓.๑.๑ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานชาย ให้ใช้หมวก
ทรงหม้อตาลสีขาว กระบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวก
ติดตราครุฑพ่าห์ ปักดิ้นทองสูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว
๑๓.๑.๒ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานหญิง ให้ใช้หมวกได้
๒ แบบ ตามโอกาสอันควร
(๑) แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของเลขาธิการ พนักงาน
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานชาย แต่เป็นทรงอ่อน
(๒) แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกขาว สายรัดคางสีทอง
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ปักดิ้นสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว
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๑๓.๒ เสื้อ
๑๓.๒.๑ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานชาย ให้ใช้เสื้อ
แบบราชการสี ข าว ใช้ ดุม โลหะสี ท องตราครุ ฑ พ่ าห์ เ บื้ องล่ า งมีรู ป แตรงอน ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
๒ เซนติเมตร ๕ ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย
๑๓.๒.๒ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติง านหญิง ให้ใช้เสื้อ
แบบราชการสี ข าว ใช้ ดุม โลหะสี ท องตราครุ ฑ พ่ าห์ เ บื้ องล่ า งมีรู ป แตรงอน ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
๒ เซนติเมตร ๓ ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่อกเบื้องซ้ายด้วย
๑๓.๓ อินทรธนู
ให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่าใช้ประดับ
เหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ พื้นสักหลาดสีดํา ด้านปลายมนมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์เบื้องล่าง
มีรูปแตรงอนขนาด ๑.๕ เซนติเมตร มีแถบลายไทย ดังนี้
๑๓.๓.๑ เลขาธิการ ปักดิ้นทองลายก้านต่อดอกเต็มแผ่นอินทรธนูล้อมดุม
มีขอบสีทองล้อมรอบอินทรธนู
๑๓.๓.๒ พนัก งานตําแหน่ง รองเลขาธิก าร (ระดับ บ๑) และพนั กงาน
ตําแหน่งผู้เชี่ย วชาญพิเศษ (ระดับ ช๑) ปักดิ้นทองลายก้านต่อดอกเต็มแผ่น อิน ทรธนู มีข อบสีท อง
ล้อมรอบอินทรธนู
๑๓.๓.๓ พนักงานตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงาน (ระดับ บ๒) พนักงาน
ตําแหน่งผู้เชี่ย วชาญ (ระดับ ช๒) พนักงานตําแหน่งผู้อํานวยการส่ว น (ระดับ บ๓) และพนักงาน
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ (ระดับ ช๓) ปักดิ้นทองลายก้านต่อดอกเต็มแผ่นอินทรธนู มีขอบสีทองล้อมรอบ
ยกเว้นด้านฐาน
๑๓.๓.๔ พนักงานตําแหน่งประเภทปฏิบัติการ ปักดิ้นทองลายก้านต่อดอก
จํานวน ๒ ดอก มีขอบทองล้อมรอบยกเว้นด้านฐาน
๑๓.๓.๕ ลูกจ้าง ปักดิ้นทองลายก้านต่อดอก จํานวน ๑ ดอก มีขอบสีทอง
ล้อมรอบยกเว้นด้านฐาน
๑๓.๓.๖ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ปั ก ดิ้ น ทองลายก้ า นต่ อ ดอกเต็ ม แผ่ น อิ น ทรธนู
ไม่มีขอบสีทองล้อมรอบอินทรธนู
๑๓.๔ กางเกง กระโปรง
๑๓.๔.๑ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานชาย ให้ใช้กางเกง
แบบราชการสีขาว ขายาวไม่พับปลายขา
๑๓.๔.๒ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานหญิง ให้ใช้กระโปรง
แบบราชการสีขาว
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๑๓.๕ รองเท้า ถุงเท้า
๑๓.๕.๑ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานชาย ให้ใช้รองเท้า
หุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเท้าสีดํา
๑๓.๕.๒ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานหญิง ให้ใช้รองเท้า
หุ้ม ส้น หนั ง หรื อวั ต ถุ เ ทีย มหนัง สี ดํา แบบปิ ด ปลายเท้ า ไม่ มีล วดลาย ส้ น สู งไม่เ กิ น ๑๐ เซนติ เมตร
ถุงเท้ายาวสีเนื้อ
๑๓.๖ เครื่องหมายสังกัด
ให้ มี เ ครื่ อ งหมายแสดงสั ง กั ด เป็ น รู ปตราครุ ฑ พ่ า ห์ เ บื้ องล่ า งมี รู ป แตรงอน
ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง ๒ เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง
ข้อ ๑๔ เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่
กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีดํา ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ได้รับ และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แต่ไม่ต้องสวมสายสะพาย
ข้อ ๑๕ เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับเครื่องราชอิสริย าภรณ์ที่ได้รับและผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมสวมสายสะพาย ตามที่กําหนดไว้
ในหมายกําหนดการหรือกําหนดการ
ข้อ ๑๖ การแต่งเครื่องแบบพิธีการให้แต่งตามหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง และตาม
กําหนดการของพิธีที่ส่วนราชการอื่น หรือสํานักงานกําหนด
หมวด ๕
การแต่งกายในวันปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๗ การแต่งกายของเลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ในวันปฏิบัติงาน
นอกเหนือจาก ที่กําหนดตามหมวด ๑ ถึงหมวด ๔ ให้แต่ง กายโดยใช้แ บบและสีที่สุภาพ เรีย บร้อย
เหมาะสมกับกาลเทศะ
๑๗.๑ เลขาธิก าร พนั กงาน ลู กจ้ าง และผู้ ปฏิ บัติ งานชาย ให้ใ ช้เ สื้อ เชิ้ ต มี ป ก
และกางเกงขายาว ซึ่งต้องไม่ใ ช่ผ้า ยีน ส์ มีสีแ ละแบบที่สุภ าพ ไม่พับ ปลายขา ปลายขาปิด ตาตุ่ม
รองเท้าหุ้มส้นสีเข้ม และถุงเท้าสีเดียวกันกับรองเท้า
๑๗.๒ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานหญิง ให้ใช้เสื้อแบบมีแขนเสื้อ
หรือถ้าแบบไม่มีแขนเสื้อ ต้องมีเสื้อคลุม เพื่อความเรียบร้อย กางเกง หรือกระโปรงซึ่งต้องไม่ใช่ผ้ายีนส์
ให้ใช้สีและแบบที่สุภาพ กระโปรงต้องมีความยาวคลุมเข่าพอสมควร หรือวัดจากเหนือเข่าขึ้นไปไม่เกิน
๒ นิ้ว โดยอนุโลม รองเท้าต้องไม่ใช้รองเท้าแตะ มีแบบและสีสุภาพ
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กรณีเลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานหญิงมุสลิม อนุโลมให้ใช้เสื้อแขนยาว
รัด ข้อมือได้ หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะที่มีสีกลมกลืน กับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก
ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เครือ่ งแบบปฏิบตั ิการ

๓

เครือ่ งแบบปฏิบตั ิการ

๔

เครือ่ งแบบปฏิบตั ิการ

๕

๖

เครื่องแบบปฏิบตั ิการ

๗

เครือ่ งแบบปฏิบตั ิการ

๘

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติการ

เลขาธิการ กสทช.

๙

๑๐

๑๑

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติการ

ผู้อํานวยการส่วน (บ๓)
ผู้ชํานาญการ (ช๓)

๑๒

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัตกิ ารระดับสูง (ก๑)

๑๓

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก๒)

๑๔

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก๓)

๑๕

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติการ

ลูกจ้าง

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

อินทรธนูเครื่องแบบพิธีการ

๒๒

อินทรธนูเครื่องแบบพิธีการ

๒๓

ราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
การแก้คําผิด
เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๕ ง ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ หน้าที่ ๑๐
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ขอให้ท่านเปิดข้อมูลการแก้คําผิดประกอบด้วย
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