
 
     ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า  

ว่าด้วยเคร่ืองแบบและเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัตงิาน 
และนักศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2544 

…………………………….. 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (9 ทวิ) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  สภาสถาบันพระปกเกล้า    
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย  
ของผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2544” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ เ ลขาธิ ก า ร  เป็ นผู้ รั กษาการตามข้ อบั งคั บนี้  และ ให้ มี อ าน าจออกประกาศ                 
สถาบันพระปกเกล้า เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า รองประธานสภาสถาบัน
พระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานของสถาบัน
พระปกเกล้า 
 “นักศึกษา”   หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมและผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ ตามที่สถาบันพระปกเกล้าก าหนด 
 

ส่วนที่ 1 
เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงาน 

 

 ข้อ 5 เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในพิธีการ ประกอบด้วย 
ก. เครื่องแบบปกติขาว 
ข. เครื่องแบบครึ่งยศ 
ค. เครื่องแบบเต็มยศ 
ง. เครื่องแบบสโมสร 
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 ข้อ 6 เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย 
(ก) หมวก 

   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าท าด้วยหนังสือ  หรือ
วัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้าง
หมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง 5 เซนติเมตร บนหมวก
สักหลาดสีขาว 
   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหญิงให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ 
   แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นชาย แต่เป็นทรงอ่อน 
   แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทองมีดุมโลหะสีทองตราครุฑ
พ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง 5.5 
เซนติเมตร บนหมวกสักหลาดสีขาว 
   การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร 

(ข) เสื้อ 
   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาวใช้ดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ 
ขนาดใหญ่ 5 ดุม และติดเครื่องหมายสถาบันที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้ าง ผู้ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย 
   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหญิง ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาว แบบคอแหลมหรือ คอป้านแขน
ยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 
เซนติเมตร 3 ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอแหลม และ 5 ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ                
1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋าและให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าพันคอสีด า
เงื่ อนกลาสี  และติด เครื่ อ งหมายสถาบันที่ปกคอเสื้ อด้ านหน้าทั้ งสองข้ าง  ผู้ ได้ รั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย 

(ค) อินทรธนู 
   ให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พ้ืนสักหลาดสีด าติดทับ
เสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก อินทรธนูมี
ลายดังนี้ 
   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า รองประธานสภาสถาบัน
พระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการ และรองเลขาธิการ อินทรธนูปักดิ้นสีทองเป็นลาย
ประจ ายามเต็มแผ่น และให้มีเครื่องหมายสถาบันติดทับตรงส่วนกลางของอินทรธนู 
   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพนักงาน อินทรธนูปักเครื่องหมายสถาบัน และมีช่อชัยพฤกษ์       
1 ดอก 
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(ง) กางเกง กระโปรง 
   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการ ตีเกล็ดด้านหน้า 2 เกล็ด และ
ด้านหลัง 2 เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลาย
บานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน 

(จ) รองเท้า ถุงเท้า 
   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า ไม่มีลวดลาย 
ถุงเท้าสีด า 
   ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า แบบปิดปลาย
เท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 

 ข้อ 7 เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกง
หรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีด า ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
ไม่สวมสายสะพาน 
 ข้อ 8 เครื่องแบบเต็มยศ 
 ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สวมสายสะพาย 
 ข้อ 9 เครื่องแบบสโมสร 
  เครื่องแบบสโมสรส าหรับผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นชาย มี 3 แบบ คือ 

(1) เครื่องแบบสโมสร  ก.  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ 
(2) เครื่องแบบสโมสร  ข.  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ก. เว้นแต่ 

   เสื้อ ให้ใช้เสื้อสโมสรสีขาว เปิดอกปาดเอว มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้อมือ
ข้างละ 3 ดุม ที่ระหว่างอกกับเอวข้าละ 3 ดุม และท่ีบรรจบเสื้อมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ข้างละ 
1 ดุม ดุมคู่นี้มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกัน ประกอบด้วยเสื้อกั๊กสีขาวดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ 3 ดุม และ
เสื้อเชิ้ตสีขาวอกแข็งข้อมือแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อ  ผูกผ้าผูกคอสีด า เงื่อนหูกระต่าย 
  เครื่องหมายสถาบัน ให้ติดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ในฤดูร้อน ให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีด าได้ 

(3) เครื่องแบบสโมสร ค.  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ เครื่องแบบสโมสร ข. เว้นแต่
เสื้อเชิ้ตอกแข็งให้ใช้เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว และเสื้อกั๊กให้ใช้แพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพรแถบนี้
ส่วนกลางด้านหน้ากว้าง 12 เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างเรียวกว้าง 11 เซนติเมตรที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกัน
ในขณะคาดทางด้านหลัง 
  ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหญิง ให้แต่งตามสมัยนิยม 
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ส่วนที่ 2 
เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา 

 
 ข้อ 10 การก าหนดเครื่องแต่งกาย วิธีการแต่งกายและส่วนประกอบเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
และนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันพระปกเกล้า 
 

ส่วนที่ 3 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ 11 ผู้ซึ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นๆ ในเวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ แต่ใน
เวลาแต่งเครื่องแบบสโมสรจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าลองขนาดย่อมก็ได้และถ้าในหมายส านัก
พระราชวังหรือบัตรเชิญทางราชการปรากฏว่า ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ให้ประดับอย่างแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ หรือถ้ามีว่าให้สวมสายสะพายด้วยก็ให้สวม 
 ข้อ 12 ผู้ซึ่งได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ เข็มวิทยฐานะหรือเครื่องหมาย
แสดงความสามารถ ให้ประดับตามระเบียบของส่วนราชการหรือสถาบันนั้นๆ ก าหนด 
 ข้อ 13 ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งพ้นต าแหน่งหน้าที่ไปแล้ว ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนกับผู้ปฏิบัติงานเว้นแต่
เครื่องหมายสถาบันให้ติดที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวาหนึ่งอัน 
 ข้อ 14 การแต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามหมายส านักพระราชวังหรือตามระเบียบ 
ค าสั่ง ข้อบังคับ ของสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสอันควร 
 ข้อ 15 ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง เครื่องแต่งกาย วิธีการแต่งกาย   
และส่วนประกอบเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ให้ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง เครื่องแต่งกายส าหรับ    
ผู้ศึกษาในหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง  ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2553 และประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ศึกษาในหลักสูตรอ่ืน
นอกเหนือจากหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2553 เป็นประกาศตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับนี้ 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
 
     (ลงชื่อ)     อุทัย  พิมพ์ใจชน 
                  (นายอุทัย  พิมพ์ใจชน) 
           ประธานรัฐสภา 
                    ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
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