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กฎสํานักนายกรัฐมนตรี
ฉบับที่ ๙๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
พุทธศักราช ๒๔๗๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีไว้
ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (๗) ของ ๒.๑ ในข้อ ๒ ของส่วนที่ ๑ แห่งกฎสํานักนายกรัฐมนตรี
ออกตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบั ญญั ติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุ ทธศักราช ๒๔๗๘
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒
(พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญั ติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ
สูง ๒ เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง เป็นรูปดังต่อไปนี้
สํานักนายกรัฐมนตรี
รูปตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญ
กระทรวงการคลัง
รูปตราปักษาวายุภักษ์
กระทรวงการต่างประเทศ
รูปตราบัวแก้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รูปตราเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ทอดบัลลังก์กัญญาและพระพลบดี
ทรงช้างเอราวัณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
รูปตราพระประชาบดี
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รูปตราพระพิรุณทรงนาค
กระทรวงคมนาคม
รูปตราพระรามทรงรถ
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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รูปตราพระพุธ
รูปตราโล่คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รูปตราโลกุตระ
รูปตราพระวิสสุกรรม
รูปตราราชสีห์
รูปตราพระดุลพ่าห์
รูปตราเทพบดีสามองค์
รูปตราดวงประทีปในบุษบก
รูปตราปรมาณู เฟืองจักร และดวงอาทิตย์
รูปตราเสมาธรรมจักร
รูปตราคบเพลิงมีปีกและ
มีงูพันคบเพลิง
รูปตรานารายณ์เกษียรสมุทร
รูปตราไตรรัตนจักร
รูปตราหนุมานอาสาภายใต้
พระมหาพิชัยมงกุฎ

รูปตรานิวเคลียสล้อมรอบด้วย
อิเลคตรอนและธรรมจักร
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
รูปตรามหามงกุฎเหนือพระขรรค์
และหนังสือ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รูปตราชูคู่ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม รูปตราราชสีห์คชสีห์รักษา
การทุจริตในภาครัฐ
ตราชู
สําหรับข้าราชการหญิ ง ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้าง
เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนสังกัดของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจากเดิมที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็น
ส่วนราชการมี ฐ านะเป็ น กรมที่ ไม่ สังกั ด สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรือ ทบวง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งได้มี
การเปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเป็ นกระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
ตามพระราชบัญ ญั ติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้มีการเปลี่ยนชื่อ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานเป็ น สํ านั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร าชบั ณ ฑิ ต ยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับปัจจุบันข้าราชการฝ่ายอัยการมิได้เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตามพระราชบัญญั ติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และได้กําหนดเครื่องแบบข้าราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัด
ออกไปต่างหากแล้ว และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้
โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสํานักราชเลขาธิการและ
สํานักพระราชวังตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎี กา ซึ่งพระราชกฤษฎี กาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของ
ราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการในพระองค์ พนักงาน
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว สมควรกําหนดเครื่องหมายแสดง
สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้นใหม่ รวมทั้งแก้ไขชื่อกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงานราชบัณฑิตยสภาให้ถูกต้อง และตัดข้อกําหนดในส่วนของเครื่องหมาย
แสดงสังกัดของสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราชวังออก จึงจําเป็นต้องออก
กฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้

