
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ว่าดว้ยเครื่องแบบของสถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของผู้อ านวยการ  
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
(องค์การมหาชน) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  (๓)  (ซ)  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกอบกับ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน  ในการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ว่าด้วยเครื่องแบบของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบัน 
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา

คณะกรรมการ 
“ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันโดยมีสัญญาจ้าง 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่ง เสริม  

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการรักษาการตามระเบียบนี้   และให้มีอ านาจออกประกาศ  และ 
ค าสั่งเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
ชนิดของเครื่องแบบ 

 
 

ข้อ ๕ เครื่องแบบมี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติการ  เป็นเครื่องแบบที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานปกติหรื อ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
(๒) เครื่องแบบพิธีการ  เป็นเครื่องแต่งกายที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้ในโอกาสที่เข้าร่วมพิธีตาม

หมายก าหนดการของส านักพระราชวัง  และตามก าหนดการของพิธีที่ส่วนราชการอื่นหรือสถาบันก าหนด 

หมวด  ๒ 
เครื่องแบบปฏิบตัิการ 

 
 

ข้อ ๖ เครื่องแบบปฏิบัติการ  มีลักษณะและส่วนประกอบ  ดังนี้ 
(๑) หมวก 
 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้หมวกหม้อตาลสีกากี  กะบังหน้า 

ท าด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีด า  สายรัดคางหนังเทียมหรือวัสดุเทียมหนังสีทอง  มีดุมโลหะสีทอง  
ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีด า  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์  
ปักดิ้นทองสูง  ๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีกากี 

 (ข) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี  
กะบังหน้าสีเดียวกับหมวก  สายรัดคางสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์  ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก
ข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีด า  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์  ปักดิ้นทองสูง  ๔.๕  เซนติเมตร   
บนหมอนสักหลาดสีกากี 

 กรณีผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่   และลูกจ้างหญิงมุสลิม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ   
ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีกลมกลืนกับเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกง  โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า   
ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า  ด้านหน้ายาวถึงระดับอก  ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ  ในกรณีที่มีการ  
สวมหมวก  ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

 การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร 
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(๒) เสื้อสีกากี 
 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้เสื้อได้  ๒  แบบ 
  ๑) แบบที่  ๑  เสื้อคอพับแขนยาวรัดข้อมอื  มีดุมข้างละ  ๑  ดุม  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  

มีสาบกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร   
อกเสื้อทั้งสองข้าง  มีกระเป๋ารูปมนปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปมนชายกลางแหลม  
กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมส าหรับขัดใบปกกระเป๋า   
ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูประดับติดกับเสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้างประดับ
เครื่องแบบสังกัดตราสัญลักษณ์กระทรวงแรงงานท าด้วยโลหะโปร่งทองสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  เมื่อสวมเสื้อนี้ 
ให้ขัดดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 

  ๒) แบบที่  ๒  เสื้อคอพับแขนสั้น  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร   
มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมน 
ปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง   
๓.๕  เซนติเมตร  ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมส าหรับขัดใบปกกระเป๋า  ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนู
ประดับติดกับเสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้างประดับเครื่องหมายสังกัด  
ตราสัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน  ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัด 
ดมุทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 

 (ข) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้เสื้อได้  ๒  แบบ 
  (๑) แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบที่  ๑  ของผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย 
  (๒) แบบที่  ๒  เสื้อคอพับแขนสั้น  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  

มีดุมที่คอและแนวอกเสื้อ  ๖  ดุม  ระยะห่างเท่า ๆ  กันพอสมควร  อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋ารูปมน 
ปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบทางดิ่งกว้าง   
๒.๕  เซนติเมตร  ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างมีดุมส าหรับขัดใบปกกระเป๋า  ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างมีอินทรธนู
ประดับติดกับเสื้อบริเวณไหล่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ที่ปกเสื้อทั้งสองข้างประดับเครื่องหมายสังกัด  
ตราสัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน  ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒  เซนติเมตร  เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัด 
ดุมทุกดุม  ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ  และให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

 กรณีผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  อนุโลมให้ใช้เสื้อคอพับ  ตามแบบที่  ๑  
โดยในส่วนแขนเสื้อให้เป็นแขนยาวรัดข้อมือ 

ดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งหมดมีลักษณะเป็นรูปกลมแบน  ท าด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ 
(๓) กางเกง  กระโปรง  สีกากี 
 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้กางเกงยาวทรงสุภาพ  ไม่พับปลายขา  

ปลายขาปิดข้อเท้า  กว้างไม่น้อยกว่า  ๑๖  เซนติเมตร  และไม่เกิน  ๒๒  เซนติเมตร  มีจีบไม่เกินข้างละ  
๒  จีบหรือไม่มีจีบ  ที่ขอบเอวมีห่วงส าหรับสอดเข็มขัดท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงไม่เกิน  ๑  เซนติเมตร  
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จ านวน  ๖  ห่วง  ที่แนวตะเขบ็ขอบกางเกงด้านขา้งมีกระเป๋าเจาะขา้งละ  ๑  กระเป๋า  ด้านหลังมีกระเปา๋
เจาะข้างละ  ๑  กระเป๋า  ไม่มีใบปกกระเป๋า 

 (ข) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญงิ  ให้ใช้กางเกงและกระโปรง  รวม  ๓  แบบ 
  ๑) แบบที่  ๑  กางเกงยาว  อนุโลมตามแบบผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย 
  ๒) แบบที่  ๒  กางเกงขายาวทรงสุภาพ  ขาตรง  ไม่พับปลายขา  ปลายขาปิดขอ้เทา้  

กว้างไม่น้อยกว่า  ๑๖  เซนติเมตร  และไม่เกิน  ๒๒  เซนติเมตร  ไม่มีลวดลายขอบกางเกงกว้างประมาณ  
๑  นิ้ว  มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้  ที่ขอบเอวมีห่วงส าหรับสอดเข็มขัดท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงไม่เกิน   
๑  เซนติเมตร  จ านวน  ๕  ห่วง  ที่แนวตะเข็บขอบกางเกง 

  ๓) แบบที่  ๓  กระโปรงยาว  ทรงตรงหรือปลายบานเล็กน้อยปิดเข่าพอสมควร  
ด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ  ๑  กระเป๋า  ไม่มีใบปกกระเป๋า  ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อยหรือ
จะไม่มีกระเป๋าก็ได้ 

  กรณีผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิงมุสลิม  หากจะใช้กระโปรง  อนุโลม 
ให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 

(๔) อินทรธนู  ให้ใช้อินทรธนูแข็งพ้ืนก ามะหยี่สีทองหรือไหมทองเต็มอินทรธนู  ขนาดกว้าง  
๕ .๕  เซนติ เมตร  ยาว  ๑๒.๕  เซนติ เมตร  ประดับตราดอกบัวตูม   ท าด้ วยโลหะสีทอง   
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  เซนติเมตร  ดังนี้ 

 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่ประเภทบริหาร  ประดับตราดอกบัวตูม  จ านวน  ๔  ดวง  
และมีดอกบัวตูม  ๑  ดอกประดับด้านบน 

 (ข) เจ้าหน้าที่ประเภทอ านวยการ  เจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  เจ้าหน้าที่
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ  ช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไประดับอาวุโส   
ประดับตราดอกบัวตูม  จ านวน  ๔  ดวง 

 (ค) เจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไประดับช านาญงาน  
ประดับตราดอกบัวตูม  จ านวน  ๓  ดวง 

 (ง) เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  และลูกจ้าง  ประดับตราดอกบัวตูม  
จ านวน  ๒  ดวง 

(๕) เข็มขัด 
 ให้ใช้สายเข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี  หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แนวนอน  มีตราครุฑพ่าห์ประดับกึ่งกลางหัวเข็มขัด 
(๖) รองเท้า 
 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น  หรือหุ้มข้อท าด้วยหนัง 

หรือวัตถุเทียมหนังสีด าไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีด า 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 (ข) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น  ท าด้วยหนังหรือ 
วัตถุเทียมหนัง  สีด าปิดปลายเท้า  ส้นสูงไม่เกิน  ๑๐  เซนติเมตร  ไม่มีลวดลาย 

(๗) ป้ายชื่อ 
 ให้มีป้ายชื่อพ้ืนสีด าขนาดกว้างไม่เกิน  ๒.๕  เซนติเมตร  แสดงชื่อตัว  ชื่อสกุล  และ 

อาจแสดงชื่อต าแหน่งในการบริหารหรือชื่อต าแหน่งในสายงาน  ประดับที่อกเสื้อด้านขวา 

หมวด  ๓ 
เครื่องแบบพิธีการ 

 
 

ข้อ ๗ เครื่องแบบพิธีการมี  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) เครื่องแบบปกติขาว 
(๒) เครื่องแบบครึ่งยศ 
(๓) เครื่องแบบเต็มยศ 
ข้อ ๘ เครื่องแบบปกติขาว  ประกอบด้วย 
(๑) หมวก 
 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้หมวกหม้อตาลสีขาว  กะบังหน้า 

ท าด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีด า  สายรัดคางหนังเทียมหรือวัสดุเทียมหนังสีทอง  มีดุมโลหะสีทอง  
ตราครุฑพ่าห์  ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีขาว  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์  
ปักดิ้นทองสูง  ๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีขาว 

 (ข) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว  
กะบังหน้าสีเดียวกับหมวก  สายรัดคางสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์  ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก
ข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีขาว  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์  ปักดิ้นทองสูง  ๔.๕  เซนติเมตร   
บนหมอนสักหลาดสีขาว 

 กรณีผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิงมุสลิม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  ให้ใช้ 
ผ้าคลุมศีรษะสีกลมกลืนกับเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกง  โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า  ชายผ้า  
คลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่าด้านหน้ายาวถึงระดับอก  ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ  ในกรณีที่มีการสวมหมวก  
ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

(๒) เสื้อ   
 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว  ใช้ดุมโลหะ  

สีทองตราครุฑพ่าห์  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  เซนติเมตร  ๕  ดุม 
 (ข) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว  ใช้ดุมโลหะ  

สีทองตราครุฑพ่าห์  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  เซนติเมตร  ๓  ดุม 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๓) อินทรธนู  ให้ใช้อินทรธนูแข็ง  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาวตามความยาวของบ่า   
พ้ืนสักหลาดสีด าติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ  ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตรา  
ครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก  อินทรธนูมีลายดังนี้ 

 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่ประเภทบริหาร  มีแถบสีทองกว้าง  ๕  เซนติเมตรเป็นขอบ  
ปักดิ้นสีทองลายดอกบัวตูม  ๓  ดอก  ล้อมรอบด้วยรัศมีเปลวเพลิง  ๓  ดอก  และให้มีแถบสีทองกว้าง  
๕  มิลลิเมตร  ปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรธนู 

 (ข) เจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  เจ้าหน้าที่ประเภทอ านวยการ  เจ้าหน้าที่
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ  ช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส  มีแถบสีทอง
กว้าง  ๕  เซนติเมตรเป็นขอบ  ปักดิ้นสีทองลายดอกบัวตูม  ๓  ดอก  ล้อมรอบด้วยรัศมีเปลวเพลิง   
๓  ดอก   

 (ค) เจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ประเภทท่ัวไประดับช านาญงาน  
มีแถบสีทองกว้าง  ๕  เซนติเมตรเป็นขอบ  ปักดิ้นสีทองลายดอกบัวตูม  ๓  ดอก  ล้อมรอบด้วยรัศมี 
เปลวเพลิง  ๒  ดอก 

 (ง) เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  และมีแถบสีทองกว้าง  ๕  เซนติเมตร 
เป็นขอบ  ปักดิ้นสีทองลายดอกบัวตูม  ๓  ดอก  ล้อมรอบด้วยรัศมีเปลวเพลิง  ๑  ดอก 

(๔) กางเกง  กระโปรง 
 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาว  ขายาว 

ไม่พับปลายขา 
 (ข) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้กระโปรงแบบราชการสีขาว 
(๕) รองเท้า  ถุงเท้า 
 (ก) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น  หรือหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า  ถุงเท้าสีด า 
 (ข) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นท าด้วยหนังหรือ 

วัตถุเทียมหนังสีด า  แบบปิดปลายเท้า  ไม่มีลวดลาย  ส้นสูงไม่เกิน  ๑๐  เซนติเมตร  ไม่มีลวดลาย   
ถุงน่องหรือถุงเท้ายาวสีเนื้อ 

(๖) เครื่องหมายสังกัด 
 ใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน  ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง  ๒  เซนติเมตร   

ติดที่คอเสื้อตอนหน้า 
ข้อ ๙ เครื่องแบบครึ่งยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว   

เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าเสิร์ทสีด า  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ  และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  แต่ไม่ต้องสวมสายสะพาย 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๐ เครื่องแบบเต็มยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว   
เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีด า  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ  และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมสวมสายสะพายตามที่ก าหนดไว้ในหมายก าหนดการหรือก าหนดการ 

หมวด  ๔ 
การแต่งกายในวันปฏบิัตงิาน 

 
 

ข้อ  ๑๑ การแต่งกายของผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง  ในวันปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
ที่ก าหนดตามหมวด  ๑  ถึงหมวด  ๓  ให้แต่งกายโดยใช้แบบและสีที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  ดังนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างชาย  ให้ใช้เสื้อเชิ้ตหรือโปโลมีปกและกางเกงขายาว  
ซึ่งต้องไม่ใช้ผ้ายีนส์  มีสีและแบบที่สุภาพ  ไม่พับปลายขา  ปลายขาปิดข้อเท้า  รองเท้าหุ้มส้นสีเข้ม  และ
ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 

(๒) ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิง  ให้ใช้เสื้อแบบมีแขนเสื้อหรือถ้าแบบไม่มี  
แขนเสื้อต้องมีเสื้อคลุมเพ่ือความเรียบร้อย  กางเกงหรือกระโปรงต้องไม่ใช้ผ้ายีนส์  ให้ใช้สีและแบบ  
ที่สุภาพ  กระโปรงต้องมีความยาวคลุมเข่าพอสมควร  หรือวัดจากเหนือเข่าขึ้นไปไม่เกิน  ๒  นิ้ว   
โดยอนุโลม  รองเท้าต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  มีแบบและสีสุภาพ 

กรณีผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างหญิงมุสลิม  อนุโลมให้ใช้เสื้อแขนยาวรัดข้อมือได้  
หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะที่มีสีกลมกลืนกับเสื้อ  กระโปรง  หรือกางเกง  โดยให้  
คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า  ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า  ด้านหน้ายาวถึงร ะดับอก   
ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ 

หมวด  ๕ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ  ๑๒ เครื่องแบบส าหรับผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง  ชนิดใดจะแต่งในวันหรือ
โอกาส  กรณีใดให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด 

ข้อ  ๑๓ ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ  ให้ประดับ  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเรื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย   

ข้อ  ๑๔ ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างซึ่งได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือ 
เข็มแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ให้ประดับเครื่องหมาย
หรือเข็มนั้นได้ตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๕ ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  
อนุกรรมการที่จะต้องไปร่วมงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของสถาบันอาจแต่งเครื่องแบบพิธีการ  
(เครื่องแบบปกติขาว)  ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้อ านวยการโดยอนุโลมก็ได้   

ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของสถาบันที่จะต้องไปร่วมงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทน 
ของสถาบันอาจแต่งเครือ่งแบบพิธีการ  (เครื่องแบบปกติขาว)  ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้อ านวยการส านกั 
โดยอนุโลมก็ได้ 

ข้อ  ๑๖ รูปตัวอย่างเครื่องแบบแต่ละชนิด  แบบหมวก  แบบอินทรธนู  แบบดุม  แบบเข็มกลัด
คอเสื้อ  และแบบหัวเข็มขัด  ให้เป็นไปตามที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง 
ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



๑ 
 

แนบท้ายหมายเลข ๑  
แบบอินทรธนสูําหรบัเครื่องแบบพิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 
ลูกจ้างสถาบัน 

เจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไป 
ระดับชํานาญงาน 

ผู้อํานวยการสํานัก 
เจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ  
ระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดับชํานาญการ 
เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส 

ผู้อํานวยการสถาบัน 
รองผู้อํานวยการสถาบัน 

 



๒ 
 

แนบท้ายหมายเลข ๒ 
แบบอินทรธนสูําหรบัเครื่องแบบปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการสถาบัน 
รองผู้อํานวยการสถาบัน 
 

ผู้อํานวยการสํานัก 
เจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ  
ระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดับชํานาญการ 
เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส 

เจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไป 
ระดับชํานาญงาน 
 

เจ้าหน้าที่ประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 
ลูกจ้างสถาบัน 
 



๓ 
 

 
 

แนบท้ายหมายเลข ๓ 
เครื่องหมายดุมและเครื่องหมายแสดงสงักัด 

 
 

 
 
 

รูปที่ ๑ 
เครื่องหมายดุมตราครุฑพ่าห์ 

 
 
 
 
 
 

    ขวา        ซ้าย 
รูปที่ ๒ 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 

แนบท้ายหมายเลข ๔ 
เครื่องหมายหน้าหมวกเครื่องแบบพธิีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ ๑           รูปที่ ๒ 

    เครื่องหมายหน้าหมวกเจ้าหน้าที่ชาย          เครื่องหมายหน้าหมวกเจ้าหน้าที่หญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แนบท้ายหมายเลข ๕ 
เครื่องหมายหน้าหมวกเครื่องแบบปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ ๑           รูปที่ ๒ 
    เครื่องหมายหน้าหมวกเจ้าหน้าที่ชาย          เครื่องหมายหน้าหมวกเจ้าหน้าที่หญิง 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ 
เข็มขัดสําหรับเครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบปฏิบัติการ 


