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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้าง
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า   “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้าง 
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย   
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย   
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบนี้ไม่ได้กําหนดเร่ืองใดไว้ให้เลขาธิการ

เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  ๑ 

ชนิดของเคร่ืองแบบ 
 

 

ข้อ ๕ เคร่ืองแบบมี  ๓  ชนิด  คือ 
(๑) เคร่ืองแบบปฏิบัติการ  เป็นเคร่ืองแต่งกายที่กําหนดไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปกติ   

หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
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(๒) เคร่ืองแบบตรวจการ  เป็นเครื่องแต่งกายที่กําหนดไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน  
เก่ียวกับการกํากับ  ตรวจสอบ  ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  และเข้าร่วมพิธีกับหน่วยงานราชการอื่น  หรือปฏิบัติงานอื่น
ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

(๓) เคร่ืองแบบพิธีการ  เป็นเคร่ืองแต่งกายที่ กําหนดไว้เพื่อใช้ในโอกาสท่ีเข้าร่วมพิธี 
ตามหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง  และตามกําหนดการของพิธีที่ส่วนราชการอื่นหรือสํานักงานกําหนด 

หมวด  ๒ 
เคร่ืองแบบปฏิบัติการ 
 

 

ข้อ ๖ เคร่ืองแบบปฏิบัติการ  มีลักษณะและส่วนประกอบ  ดังนี้ 
(๑) เสื้อสีฟ้าอ่อน 
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้เสื้อได้  ๒  แบบ    
  ๑) แบบที่  ๑  เสื้อคอพับแขนยาวรัดข้อมือ  มีดุมที่ข้อมือข้างละ  ๑  ดุม  ตัวเสื้อ

ผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กัน
พอสมควร  อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมน  ปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  
ก่ึงกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า   
ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้าง
ประดับเครื่องหมายสังกัดตราสัญลักษณ์สํานักงานทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒  เซนติเมตร  เม่ือสวม
เสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง   

  ๒) แบบที่  ๒  เสื้อคอพับแขนสั้น  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร   
มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมน  
ปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  ก่ึงกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  
ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้าง  มีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า  ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อ
บริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้างประดับเคร่ืองหมายสังกัดตราสัญลักษณ์สํานักงาน 
ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒  เซนติเมตร  เม่ือสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  
และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง    

 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้เสื้อได ้ ๓  แบบ 
  ๑) แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบที่  ๑  ของเลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย 
  ๒) แบบที่  ๒  เสื้อคอพับแขนสั้น  ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีสาบกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร   

มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมน  
ปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  ก่ึงกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  
ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้าง  มีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า  ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับ
เสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้างประดับเครื่องหมายสังกัดตราสัญลักษณ์
สํานักงานทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒  เซนติเมตร  เม่ือสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุด 
ที่อกเสื้อติดกับคอและให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง 
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  ๓) แบบที่  ๓  เสื้อคอแบะ  (ปกเทเลอร์)  ปล่อยเอว  แขนสั้นตัวเสื้อผ่าอกตลอด   
ไม่มีสาบเสื้อ  มีดุมเสื้อที่แนวอกเสื้อ  ๓  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กัน  พอสมควร  มีกระเป๋าปะด้านล่าง   
๒  กระเป๋า  รูปสี่เหลี่ยมปะติดกับตัวเสื้อในระดับเอวข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม
ก่ึงกลางกระเป๋า  มีแถบทางดิ่งกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า   
ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อตรงบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้าง
ประดับเคร่ืองหมายสังกัดตราสัญลักษณ์สํานักงานทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒  เซนติเมตร  เม่ือสวมเสื้อนี้ 
ให้ขัดดุมทุกดุม  และการสวมเคร่ืองแบบปฏิบัติการ  แบบที่  ๓  ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกง 

ดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งหมดมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ 
(๒) กางเกง  กระโปรง  สีกรมท่าเข้ม 
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้กางเกงขายาวทรงสุภาพ  ไม่พับปลายขา  

ปลายขาปิดข้อเท้า  กว้างไม่น้อยกว่า  ๑๖  เซนติเมตร  และไม่เกิน  ๒๒  เซนติเมตร  มีจีบไม่เกินข้างละ  
๒  จีบหรือไม่มีจีบ  ที่ขอบเอวมีห่วงสําหรับสอดเข็มขัดทําด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน   
๑  เซนติเมตร  จํานวน  ๖  ห่วง  ที่แนวตะเข็บ  ขอบกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ  ๑  กระเป๋า  
ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะข้างละ  ๑  กระเป๋าไม่มีใบปกกระเป๋า 

 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้กางเกงและกระโปรง  รวม  ๓  แบบ   
  ๑) แบบที่  ๑  กางเกงขายาว  อนุโลมตามแบบเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างชาย 
  ๒) แบบที่  ๒  กางเกงขายาวทรงสุภาพ  ขาตรง  ไม่พับปลายขา  ปลายขาปิดข้อเท้า  

กว้างไม่น้อยกว่า  ๑๖  เซนติเมตรและไม่เกิน  ๒๒  เซนติเมตร  ไม่มีลวดลายขอบกางเกงกว้างประมาณ  
๑  นิ้ว  มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้  ที่ขอบเอวมีห่วงสาํหรับสอดเข็มขัดทําด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน  
๑  เซนติเมตร  จํานวน  ๕  ห่วง  ที่แนวตะเข็บขอบกางเกง 

  ๓) แบบที่  ๓  กระโปรงยาว  ทรงตรงหรือปลายบานเล็กน้อยปิดเข่าพอสมควร  
ด้านข้าง  มีกระเป๋าเจาะข้างละ  ๑  กระเป๋า  ไม่มีใบปกกระเป๋า  ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย  
หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้ 

 กรณีเลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิงมุสลิม  หากจะใช้กระโปรง  อนุโลมให้ยาว
คลุมข้อเท้าก็ได้  

(๓) อินทรธนู 
 ให้มีอินทรธนู  มีลักษณะแข็ง  สําหรับใช้ประดับเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ   

พื้นทําด้วยสักหลาดสีกรมท่าเข้ม  ด้านปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์สํานักงาน  ขนาด  ๒  เซนติเมตร  
สําหรับตําแหน่งเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างชาย  ขนาดกว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๒.๕  เซนติเมตร  
สําหรับตําแหน่งเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างหญิง  ขนาดกว้าง  ๔.๘  เซนติเมตร  ยาว  ๑๒  เซนติเมตร  
โดยมีเคร่ืองหมายตําแหน่งติดบนอินทรธนู  ดังนี้ 
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 (ก) เลขาธิการ  อินทรธนูมีสัญลักษณ์แสงประภาคารรูปสี่เหลี่ยมทําด้วยโลหะสีทอง  
จํานวน  ๕  ดวง  โดย  ๔  ดวงเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม  และดวงที่  ๕  เรียงต่อยอดห่างกันพองาม   
มีช่อชัยพฤกษ์ห่างจากขอบอินทรธนูด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร 

 (ข) พนักงานตําแหน่งรองเลขาธิการ  อินทรธนูมีสัญลักษณ์แสงประภาคารรูปสี่เหลี่ยม
ทําด้วยโลหะสีทอง  จํานวน  ๔  ดวง  เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมห่างกันพองาม  มีช่อชัยพฤกษ์ห่างจากขอบอินทรธนู 
ด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร   

 (ค) พนักงานตําแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ  อินทรธนูมีสัญลักษณ์แสงประภาคารรูปสี่เหลี่ยม
ทําด้วยโลหะสีทอง  จํานวน  ๓  ดวง  เรียงตามแนวยาวห่างกันพองาม  มีช่อชัยพฤกษ์ห่างจากขอบอินทรธนู
ด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร   

 (ง) พนักงานตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส  ผู้อํานวยการภาคอาวุโส  และผู้ทรงคุณวุฒิ  
อินทรธนูมีสัญลักษณ์แสงประภาคารรูปสี่เหลี่ยมทําด้วยโลหะสีทอง  จํานวน  ๒  ดวง  เรียงตามแนวยาว
ห่างกันพองาม  มีช่อชัยพฤกษ์ห่างจากขอบอินทรธนูด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร   

 (จ) พนักงานตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงาน  ผู้อํานวยการภาค  นักวิชาการเชี่ยวชาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด  
นักวิชาการเชี่ยวชาญอาวุโส  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  และนักวิชาการเชี่ยวชาญ  อินทรธนูมีสัญลักษณ์ 
แสงประภาคารรูปสี่เหลี่ยมทําด้วยโลหะสีทอง  จํานวน  ๑  ดวง  มีแถบสีทองขนาด  ๑.๒  เซนติเมตร  
จํานวน  ๔  แถบ  ติดใต้สัญลักษณ์แสงประภาคารรูปสี่เหลี่ยม  แต่ละแถบห่างกัน  ๐.๕  เซนติเมตรและ
ห่างจากขอบอินทรธนูด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร   

 (ฉ) พนักงานตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ชํานาญงานอาวุโสและผู้ชํานาญงาน  อินทรธนู 
มีแถบสีทองขนาด  ๑.๒  เซนติเมตร  จํานวน  ๔  แถบ  แต่ละแถบห่างกัน  ๐.๕  เซนติเมตรและห่างจาก
ขอบอินทรธนูด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร 

 (ช) พนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ชํานาญการ  เจ้าหน้าที่อาวุโส  และเจ้าหน้าที่  อินทรธนู
มีแถบสีทองขนาด  ๑.๒  เซนติเมตร  จํานวน  ๓  แถบ  แต่ละแถบห่างกัน  ๐.๕  เซนติเมตรและห่างจาก
ขอบอินทรธนูด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร   

 (ซ) พนักงานตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการอาวุโส  และพนักงานปฏิบัติการ  อินทรธนู 
มีแถบสีทองขนาด  ๑.๒  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  แถบ  แต่ละแถบห่างกัน  ๐.๕  เซนติเมตรและห่างจาก
ขอบอินทรธนูด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร   

 (ฌ) พนักงานตําแหน่งพนักงานขับรถ  อินทรธนูมีแถบสีทองขนาด  ๑.๒  เซนติเมตร  
จํานวน  ๑  แถบ  ติดห่างจากขอบอินทรธนูด้านฐาน  ๐.๕  เซนติเมตร   

 (ญ) ลูกจ้าง  อินทรธนูไม่มีเคร่ืองหมายตําแหน่งติดบนอินทรธนู 
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(๔) เข็มขัด 
 ให้ใช้สายเข็มขัดทําด้วยด้ายถักสีกรมท่าเข้ม  หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน  มีตราสัญลักษณ์สํานักงานประดับก่ึงกลางหัวเข็มขัด 
(๕) รองเท้า  ถุงเท้า 
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น  หรือหุ้มข้อทําด้วยหนัง

หรือวัตถุเทียมหนังสีดําไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีดํา 
 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น  ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดําปิดปลายเท้าส้นสูงไม่เกิน  ๑๐  เซนติเมตร  ไม่มีลวดลาย   
(๖) ป้ายชื่อ 
 ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดําขนาดกว้างไม่เกิน  ๒.๕  เซนติเมตร  แสดงชื่อตัว  ชื่อสกุลและอาจ

แสดงชื่อตําแหน่งในการบริหารหรือชื่อตําแหน่งในสายงาน  ประดับที่อกเสื้อด้านขวา 
หมวด  ๓ 

เคร่ืองแบบตรวจการ 
 

 

ข้อ ๗ เคร่ืองแบบตรวจการ  มีลักษณะและส่วนประกอบ  ดังนี้ 
(๑) หมวก   
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกรมท่าเข้ม   

กะบังหน้า  ทําด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดํา  ที่ขอบโค้งของกะบังหน้าหมวกมีช่อชัยพฤกษ์  จํานวน  ๑  แถว  
ปักด้วยดิ้นทอง  สายรัดคางหนังเทียมหรือวัสดุเทียมหนังสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์สํานักงาน
ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีดํา  ที่หน้าหมวกติดตราสัญลักษณ์สํานักงาน
ล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์  ปักดิ้นทองสูง  ๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีกรมท่าเข้ม 

 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกรมท่าเข้ม  
กะบังหน้าสีเดียวกับหมวก  ที่ขอบโค้งของกะบังหน้าหมวกมีช่อชัยพฤกษ์  จํานวน  ๑  แถว  ปักด้วยดิ้นทอง  
สายรัดคางสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์สํานักงาน  ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม   
ผ้าพันหมวกสีดํา  ที่หน้าหมวกติดตราสัญลักษณ์สํานักงานล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์  ปักดิ้นสีทองสูง  
๔.๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีกรมท่าเข้ม   

 กรณีเลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิงมุสลิม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะ
สีกลมกลืนกับเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกง  โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้าชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้าง
ยาวถึงบ่าด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก  ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ  ในกรณีที่มีการสวมหมวก  ให้สวมหมวก
ทับผ้าคลุมศีรษะ 

การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) เสื้อสีกรมท่าเข้ม 
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้เสื้อได้  ๒  แบบ 
  ๑) แบบที่  ๑  เสื้อคอพับแขนยาวรัดข้อมือ  มีดุมที่ข้อมือข้างละ  ๑  ดุม  ตัวเสื้อ

ผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  
อกเส้ือทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมนปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปมนชายกลางแหลม  
ก่ึงกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า   
ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้าง
ประดับเคร่ืองหมายสังกัดตราสัญลักษณ์สํานักงานทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  เม่ือสวมเสื้อนี้
ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 

  ๒) แบบที่  ๒  เสื้อคอพับแขนสั้น  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  
มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  อกเส้ือทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมนปะ
ข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  ก่ึงกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  
ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋า  ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับ 
เสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้างที่ปกเสื้อทั้งสองข้างประดับเคร่ืองหมายสังกัดตราสัญลักษณ์สํานักงาน
ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  เม่ือสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  
และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง   

 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้เสื้อได้  ๒  แบบ   
  ๑) แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบที่  ๑  ของเลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย   
  ๒) แบบที่  ๒  เสื้อคอพับแขนสั้น  ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีสาบกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร   

มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมน  
ปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  ก่ึงกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  
ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมสําหรับขัดใบปกกระเป๋าที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อ
บริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้างประดับเคร่ืองหมายสังกัดตราสัญลักษณ์สํานักงาน 
ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒  เซนติเมตร  เม่ือสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุมยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  
และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง 

 กรณีเลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิงมุสลิม  อนุโลมให้ใช้เสื้อคอพับ  ตามแบบที่  ๒  
โดยในส่วนแขนเสื้อให้เป็นแขนยาวรัดข้อมือ   

ดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งหมดมีลักษณะเป็นรูปกลมแบน  ทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ 
(๓) กางเกง  กระโปรง  สีกรมท่าเข้ม  ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดในข้อ  ๖  (๒) 
(๔) อินทรธนูให้ใช้ตามแบบที่กําหนดในข้อ  ๖  (๓)   
(๕) เข็มขัด  ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดในข้อ  ๖  (๔) 
(๖) รองเท้า  ถุงเท้า  ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดในข้อ  ๖  (๕) 
(๗) ป้ายชื่อ  ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดในข้อ  ๖  (๖) 
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หมวด  ๔ 
เคร่ืองแบบพิธีการ 

 
 

ข้อ ๘ เคร่ืองแบบพิธีการมี  ๓  ประเภท  คือ   
(๑) เคร่ืองแบบปกติขาว 
(๒) เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
(๓) เคร่ืองแบบเต็มยศ 
ข้อ ๙ เคร่ืองแบบปกติขาว  ประกอบด้วย 
(๑) หมวก 
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว  กะบังหน้า

ทําด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดําที่ขอบโค้งของกะบังหน้าหมวกมีช่อชัยพฤกษ์  จํานวน  ๑  แถว   
ปักด้วยดิ้นทอง  สายรัดคางสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร  มีดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์สํานักงานขนาดเล็ก 
ติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีขาว  ที่หน้าหมวกติดตราสัญลักษณ์สํานักงานล้อมรอบด้วย
ช่อชัยพฤกษ์  ปักดิ้นทองสูง  ๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีดํา 

 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกขาว  กะบังหน้า  
สีเดียวกับหมวก  ที่ขอบโค้งของกะบังหน้าหมวกมีช่อชัยพฤกษ์  จํานวน  ๑  แถว  ปักด้วยดิ้นทอง   
สายรัดคางสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์สํานักงาน  ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม   
ผ้าพันหมวกสีขาว  ที่หน้าหมวกติดตราสัญลักษณ์สํานักงานล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์  ปักดิ้นสีทองสูง  
๔.๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีดํา   

(๒) เสื้อ 
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว  ใช้ดุมโลหะสีทอง

ตราสัญลักษณ์สํานักงาน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  เซนติเมตร  ๕  ดุม     
 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว  ใช้ดุมโลหะสีทอง

ตราสัญลักษณ์สํานักงาน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  เซนติเมตร  ๓  ดุม   
(๓) อินทรธนู 
 ให้มีอินทรธนู  มีลักษณะแข็ง  สําหรับใช้ประดับเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ   

พื้นทําด้วยสักหลาดสีดํา  ด้านปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์สํานักงาน  ขนาด  ๒  เซนติเมตร  
สําหรับตําแหน่งเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างชาย  ขนาดกว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๒.๕  เซนติเมตร  
สําหรับตําแหน่งเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างหญิง  ขนาดกว้าง  ๔.๘  เซนติเมตร  ยาว  ๑๒  เซนติเมตร  
โดยมีเคร่ืองหมายตําแหน่งติดบนอินทรธนู  ดังนี้ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (ก) เลขาธิการ  อินทรธนูปักดิ้นทองลายดอกพุดตานต่อดอกเต็มแผ่นอินทรธนูล้อมฐานดุม  
มีดาวสิบหกแฉกทําด้วยโลหะสีทองติดทับบนดอกพุดตานก่ึงกลางอินทรธนู  มีขอบสีทองล้อมรอบอินทรธนู   

 (ข) พนักงานตําแหน่งรองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส
ผู้อํานวยการภาคอาวุโส  และผู้ทรงคุณวุฒิ  อินทรธนูปักดิ้นทองลายดอกพุดตานต่อดอกเต็มแผ่น
อินทรธนูล้อมฐานดุม  มีดาวสิบหกแฉกทําด้วยโลหะสีทองติดทับบนดอกพุดตานก่ึงกลางอินทรธนู   
มีขอบสีทองล้อมรอบอินทรธนู  ยกเว้นด้านฐาน 

 (ค) พนักงานตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงาน  ผู้อํานวยการภาค  นักวิชาการเชี่ยวชาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด  
นักวิชาการเชี่ยวชาญอาวุโส  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  และนักวิชาการเชี่ยวชาญ  อินทรธนูปักดิ้นทองลายดอกพุดตาน
ต่อดอกเต็มแผ่นอินทรธนูล้อมฐานดุม  มีขอบสีทองล้อมรอบอินทรธนูยกเว้นด้านฐาน 

 (ง) พนักงานตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ชํานาญงานอาวุโสและผู้ชํานาญงาน  อินทรธนู 
ปักดิ้นทองลายดอกพุดตานต่อดอก  จํานวน  ๓  ดอก  มีขอบสีทองล้อมรอบอินทรธนูยกเว้นด้านฐาน   

 (จ) พนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ชํานาญการ  เจ้าหน้าที่อาวุโส  และเจ้าหน้าที่  อินทรธนู
ปักดิ้นทองลายดอกพุดตาน  จํานวน  ๒  ดอก  มีขอบสีทองล้อมรอบอินทรธนูยกเว้นด้านฐาน   

 (ฉ) พนักงานตําแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการอาวุโส  พนักงานปฏิบัติการ  และพนักงานขับรถ  
อินทรธนูปักดิ้นทองลายดอกพุดตาน  จํานวน  ๑  ดอก  มีขอบสีทองล้อมรอบอินทรธนูยกเว้นด้านฐาน 

 (ช) ลูกจ้าง  อินทรธนูไม่มีเคร่ืองหมายตําแหน่งติดบนอินทรธนู  มีขอบสีทองล้อมรอบ
อินทรธนูยกเว้นด้านฐาน 

(๔) กางเกง  กระโปรง 
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาว  ขายาวไม่พับ  

ปลายขา 
 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้กระโปรงแบบราชการสีขาว 
(๕) รองเท้า  ถุงเท้า 
 (ก) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น  หรือหุ้มข้อไม่มีลวดลาย  

ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  ถุงเท้าสีดํา 
 (ข) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดํา  แบบปิดปลายเท้า  ไม่มีลวดลาย  ส้นสูงไม่เกิน  ๑๐  เซนติเมตร  ไม่มีลวดลาย  ถุงน่อง 
หรือถุงเท้ายาวสีเนื้อ   

(๖) เคร่ืองหมายสังกัด 
 ให้มีเคร่ืองหมายแสดงสังกัดเป็นรูปตราสัญลักษณ์สํานักงานทําด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง   

๒  เซนติเมตร  ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๐ เคร่ืองแบบคร่ึงยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว   
เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีดํา  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ ได้ รับ  และผู้ได้ รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย   
ให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  แต่ไม่ต้องสวมสายสะพาย   

ข้อ ๑๑ เคร่ืองแบบเต็มยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศ   
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับและผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์พร้อมสวมสายสะพาย  
ตามที่กําหนดไว้ใน  หมายกําหนดการหรือกําหนดการ  

หมวด  ๕ 
การแต่งกายในวันปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๑๒ การแต่งกายของเลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  ในวันปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
ที่กําหนดตามหมวด  ๑  ถึงหมวด  ๔  ให้แต่งกายโดยใช้แบบและสีที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  ดังนี้ 

(๑) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้เสื้อเชิ้ต  มีปกและกางเกงขายาว  ซึ่งต้อง
ไม่ใช่ผ้ายีนส์  มีสีและแบบที่สุภาพ  ไม่พับปลายขา  ปลายขาปิดข้อเท้า  รองเท้าหุ้มส้นสีเข้ม  และถุงเท้า
สีเดียวกันกับรองเท้า 

(๒) เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้เสื้อแบบมีแขนเสื้อหรือถ้าแบบไม่มีแขนเสื้อ
ต้องมีเสื้อคลุมเพื่อความเรียบร้อย  กางเกงหรือกระโปรงต้องไม่ใช่ผ้ายีนส์  ให้ใช้สีและแบบที่สุภาพ  
กระโปรงต้องมีความยาวคลุมเข่าพอสมควร  หรือวัดจากเหนือเข่าขึ้นไปไม่เกิน  ๒  นิ้ว  โดยอนุโลม  
รองเท้าต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  มีแบบและสีสุภาพ 

กรณีเลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจ้างหญิงมุสลิม  อนุโลมให้ใช้เสื้อแขนยาวรัดข้อมือได้   
หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะที่มีสีกลมกลืนกับเสื้อ  กระโปรง  หรือกางเกงโดยให้คลุมศีรษะ
ทั้งหมดเว้นใบหน้า  ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า  ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก  ขอบผา้คลุมเย็บเรียบ 

หมวด  ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๓ เคร่ืองแบบสําหรับเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้าง  ชนิดใดจะแต่งในวันหรือโอกาส
กรณีใดให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 

ข้อ ๑๔ เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ  ให้ประดับแพรแถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าซ้าย  เว้นแต่เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีกฎหมายกําหนด 
ให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวา  ให้ติดแพรแถบที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าขวา  และในกรณีที่มีแพรแถบหลายแถบ 
ให้ติดเรียงกันเป็นแถวยาวแถวละไม่เกิน  ๕  แถบ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๕ เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้าง  ซึ่งได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถหรือเข็ม
แสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ให้ประดับเคร่ืองหมาย 
หรือเข็มนั้นได้ตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 

ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเคร่ืองแบบแต่ละชนิด  แบบหมวก   
แบบอินทรธนู  แบบดุม  แบบเข็มกลัดคอเสื้อ  และแบบหัวเข็มขัดตามระเบียบนี้  โดยให้ประกาศไว้ 
เป็นมาตรฐาน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุทธิพล  ทวีชยัการ 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 


