
หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
วาดวยเคร่ืองแบบปกติสําหรับพนักงานราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบปกติสําหรับพนักงานราชการสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  ทั้งนี้  เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  และเหมาะสมกับภารกิจสําหรับการปฏิบัติงาน
ในสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๐  (๖)  และมาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับขอ  ๑๒  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงวางระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  วาดวย
เคร่ืองแบบปกติสําหรับพนักงานราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดมีการประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานราชการ”  หมายความวา  พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย

พนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจาง  โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณ
ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ขอ ๔ ลักษณะ  ชนิด  และประเภทของเครื่องแบบปกติพนักงานราชการกับการแตงเคร่ืองแบบ  
ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ใหพนักงานราชการแตงเคร่ืองแบบปกติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
เคร่ืองแบบปกติพนักงานราชการชาย 

 
 

สวนที่  ๑ 
ชนิดของเครื่องแบบ 

 
 

ขอ ๕ เคร่ืองแบบปกติพนักงานราชการชาย  มี  ๓  ชนิด  คือ 
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(๑) เคร่ืองแบบปฏิบัติงานปกติ  ประกอบดวย 
 (ก) หมวกทรงหมอตาลหรือหมวกแกปทรงออนมีกะบังสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ข) เส้ือคอพับสีน้ําเงินแกมดํา  แขนสั้นหรือแขนยาว 
 (ค) กางเกงขายาวสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ง) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงินแกมดํา  หรือเข็มขัดหนังสีดํา 
 (จ) รองเทาหุมขอหรือหุมสนหนังสีดํา 
(๒) เคร่ืองแบบปฏิบัติงานลําลอง  ประกอบดวย 
 (ก) หมวกทรงหมอตาลหรือหมวกแกปทรงออนมีกะบังสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ข) เส้ือคอพับสีขาว  แขนสั้นหรือแขนยาว 
 (ค) กางเกงขายาวสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ง) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงินแกมดํา  หรือเข็มขัดหนังสีดํา 
 (จ) รองเทาหุมขอหรือหุมสนหนังสีดํา 
(๓) เคร่ืองแบบปฏิบัติงานสนาม  ประกอบดวย 
 (ก) หมวกทรงออนไมมีกะบัง  (หมวกเบเรต)  สีน้ําเงินแกมดํา 
 (ข) เส้ือตรวจการณ  (เวสตมอรแลนด)  สีน้ําเงินแกมดํา 
 (ค) กางเกงขายาวกระเปายาม  สีน้ําเงินแกมดํา 
 (ง) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงินแกมดํา 
 (จ) รองเทาหุมขอหรือรองเทาสูงคร่ึงนองหนังสีดํา  หรือรองเทาหุมขอผาใบสีดํา 

 

สวนที่  ๒ 
สวนของเครื่องแบบ 

 
 

ขอ ๖ หมวก  มี  ๓  แบบ  คือ 
(๑) หมวกทรงหมอตาลสีน้ําเงินแกมดํา  มีเคร่ืองประกอบ  ดังนี้ 
 (ก) กะบัง  ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสักหลาดสีดํา  
 (ข) สายรัดคาง  กวาง  ๑.๒  เซนติเมตร  ทําดวยด้ินทอง  ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทอง

รูปเครื่องหมายราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขางละ  ๑  ดุม 
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 (ค) ผาพันหมวกสีน้ําเงินแกมดํา  กวาง  ๔  เซนติเมตร 
 (ง) ตราหนาหมวก  ทําดวยโลหะสีทอง  ขนาดกวาง  ๔.๕  เซนติเมตร  สูง  ๖.๕  เซนติเมตร  

เปนรูปเครื่องหมายราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เบื้องบนเปลงรัศมี  เบื้องลาง
โอบลอมดวยชอชัยพฤกษขางละ  ๑  ชอ  กานบรรจบกันตรงกึ่งกลาง 

(๒) หมวกแกปทรงออนมกีะบังสีน้ําเงินแกมดํา ทําดวยผาเสิรจ  ตอนหนามีกะบังสีเดียวกับ
หมวกทําดวยผาเสิรจ  ดานหลังทําดวยไนลอนทอแบบสานเปนรูเล็ก ๆ  มีค้ิวขอบรัดทําดวยพลาสติก  
ขนาดกวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  สําหรับเลื่อนขยายได  บุรองในเสริมใหแข็งมนรอบจากแนวขอบหมวก  
สวนกวางที่สุดวัดจากกึ่งกลางหนาหมวก  ๘  เซนติเมตร เย็บติดดวยดายสีเดียวกัน  เปนวงตามแนวโคง  
๖  วง  หางกันพองาม  และกะบังหมวกมีลักษณะเชนเดียว  (๑)  (ก)  ตราหนาหมวกขนาดกวาง   
๓  เซนติเมตร  สูง  ๔  เซนติเมตร  ปกดวยไหมสีเหลืองหรือดายสีเหลือง  ตรงกึ่งกลางหนาหมวก 
มีลักษณะเชนเดียวกับหมวกทรงหมอตาล 

(๓) หมวกทรงออนไมมีกะบังสีน้ําเงินแกมดํา  (หมวกเบเรต)  ทําดวยผาสักหลาด  ตราหนา
หมวกทําดวยโลหะสีทองขนาดกวาง  ๓  เซนติเมตร  สูง  ๔  เซนติเมตร  มีลักษณะเชนเดียวกับ  ๑  (ง)  
ใหติดดานหนาซายหางจากกึ่งกลางดานหนาหมวก  ๔  เซนติเมตร 

การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร 
ขอ ๗ เส้ือ มี ๓  แบบ  คือ 
(๑) เส้ือคอพับสีน้ําเงินแกมดํา  แขนยาวรัดขอมือ  มีดุมที่ขอมือขางละ  ๑  ดุม  หรือแขนสั้น

เหนือศอกเล็กนอย  ที่อกเส้ือทั้งสองขางมีกระเปาขางละ  ๑  กระเปา  กระเปามีแถบอยูตรงกลาง 
ตามแนวดิ่ง  กวาง  ๓.๕  เซนติเมตร  มุมกระเปาเปนรูปตัดพองาม  มีใบปกกระเปาเปนรูปมนชายกลางแหลม 
มีดุมขางละ  ๑  ดุม  สําหรับขัดใบปกกระเปา  ตัวเส้ือผาอกตลอด  มีสาบกวาง  ๓.๕  เซนติเมตร  ติดดุม
ตามแนวอกเสื้อ  ๕  ดุม  ระยะหางเทา ๆ  กันพอสมควร  ดุมทั้งหมดเปนรูปกลมแบนทําดวยวัตถุ 
สีเดียวกับเส้ือ  ติดเคร่ืองหมายราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ทําดวยโลหะสีทอง  
ที่ปกเส้ือดานหนาทั้งสองขาง  ที่ไหลเส้ือทั้งสองขางประดับอินทรธนูแข็ง  และเคร่ืองหมายแสดงระดับ
ยาวตามความยาวของบา  เมื่อสวมเส้ือนี้ใหขัดดุมทุกดุม ยกเวนดุมบนสุดที่อกเส้ือติดกับคอ  และใหสอด
ชายเส้ือไวภายในกางเกง 

(๒) เส้ือคอพับสีขาว  แขนสั้นหรือแขนยาว  มีลักษณะเชนเดียวกับเส้ือคอพับสีน้ําเงินแกมดํา
ตาม  (๑) 
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(๓) เส้ือตรวจการณ  (เวสตมอรแลนด)  สีน้ําเงินแกมดํา  ทําดวยผาเสิรจ  แขนยาวปลอยชาย
กระเปาเส้ือเปนกระเปายามมีปกรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  ๔  ใบ  มีดุมขัดปก  รัดเอวดานขางซาย - ขวา  หนาอก
ดานขวาเหนือกระเปาเส้ือใหติดปายชื่อ - นามสกุล  ปกดวยดายสีเหลืองหรือไหมสีเหลืองบนพื้น 
สีเดียวกับสีเส้ือ  และเหนือชื่อ - นามสกุล  อาจปกเคร่ืองหมายแสดงการผานการฝกอบรมดวยดายสี 
ตามชนิดของเครื่องหมายที่ไดรับ  ที่อกดานซายเหนือกระเปาเส้ือมีอักษร  “ปปง.”  ปกดวยไหมสีเหลือง
หรือดายสีเหลืองบนพื้นสีเดียวกับสีเส้ือ  และเหนืออักษร  “ปปง.”  อาจปกเคร่ืองหมายพิเศษดวยดายสี
ตามชนิดของเครื่องหมาย  ปกเส้ือดานซายปกเครื่องหมายแสดงระดับตามขอ  ๑๘  สวนดานขวาปกรูป
เคร่ืองหมายราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ดวยดายสีเหลืองหรือไหมสีเหลือง 

ขอ ๘ กางเกง  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) กางเกงขายาวสีน้ําเงินแกมดํา  ทรงกระบอก  ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม  กวาง

ไมนอยกวา  ๒๒  เซนติเมตร  และไมเกิน  ๒๖  เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงสําหรับสอดเข็มขัดทําดวยผา  
สีเดียวกับกางเกง  กวางไมเกิน  ๑.๕  เซนติเมตร  จํานวน  ๗  หวง  ที่แนวตะเข็บกางเกงดานขาง 
มีกระเปาเจาะขางละ  ๑  กระเปา  ดานหลังมีกระเปาเจาะไมมีปก  ๒  ขาง  ขางละ  ๑  กระเปา  และจะมี
ดุมขัดปากกระเปาดวยหรือไมก็ได 

(๒) กางเกงขายาวกระเปายามสีน้ําเงินแกมดํา  มีลักษณะเชนเดียวกับกางเกงขายาวสีน้ําเงิน 
แกมดําตาม  (๑)  เวนแตกระเปาหลังมีใบปกกระเปารูปส่ีเหลี่ยมผืนผามีดุมขัดปากกระเปาสีน้ําเงินแกมดํา
มีกระเปายามขางขาซายและขาขวาเหนือเขาขางละ  ๑  กระเปา  มีใบปกกระเปารูปส่ีเหลี่ยมผืนผามีดุม 
ขัดปากกระเปาสีน้ําเงินแกมดํา 

ขอ ๙ เข็มขัด  มี  ๒  แบบ  คือ 
(๑) เข็มขัดหนังสีดํา  กวาง   ๔ .๕  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงินลักษณะ

ส่ีเหลี่ยมผืนผาทางต้ังมุมมน  กวาง  ๔.๕  เซนติเมตร  สูง  ๖  เซนติเมตร  มีเข็มสําหรับสอดรู  ๒  เข็ม 
(๒) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงินแกมดํากวาง  ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง 

รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาทางนอนมุมมน  กวาง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๕  เซนติเมตร  มีรูปเครื่องหมายราชการ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เบื้องบนเปลงรัศมี  เบื้องลางโอบลอมดวยชอชัยพฤกษ
ขางละ  ๑  ชอ  กานบรรจบกันตรงกึ่งกลาง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๓  เซนติเมตร  อยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด  
ไมมีเข็มสําหรับสอดรูปลายสายเข็มขัดตัดตรงและหุมดวยโลหะสีทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร 

 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๐ รองเทา 
พนักงานราชการชายใหใชรองเทาได  ๔  แบบ  คือ 
(๑) รองเทาหุมขอหนังสีดํา 
(๒) รองเทาหุมสนหนังสีดํา 
(๓) รองเทาสูงคร่ึงนองสีดํา 
(๔) รองเทาหุมขอผาใบสีดํา 
รองเทาทุกแบบตองมีสนไมมีลวดลาย  จะมีเชือกผูกหรือไมก็ได เวลาสวมรองเทาใหสวมถุงเทาสีดํา 

 

หมวด  ๒ 
เคร่ืองแบบปกติพนักงานราชการหญิง 
 

 

สวนที่  ๑ 
ชนิดของเครื่องแบบ 

 
 

ขอ ๑๑ เคร่ืองแบบปกติพนักงานราชการหญิง  มี  ๓  ชนิด  คือ 
(๑) เคร่ืองแบบปฏิบัติงานปกติ  มี  ๒  แบบ  คือ 
 แบบที่หนึ่ง  ประกอบดวย 
 (ก) หมวกพับปก  ตัวหมวกสีขาว  ปกหมวกสีน้ําเงินแกมดําหรือหมวกแกปทรงออน 

มีกะบังสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ข) เส้ือคอพับสีน้ําเงินแกมดํา  แขนสั้นหรือแขนยาว 
 (ค) กระโปรงสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ง) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงินแกมดํา  หรือเข็มขัดหนังสีดํา 
 (จ) รองเทาหุมสนหนังสีดํา 
 แบบที่สอง  ประกอบดวย 
 (ก) หมวกพับปก  ตัวหมวกสีขาว  ปกหมวกสีน้ําเงินแกมดําหรือหมวกแกปทรงออน 

มีกะบังสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ข) เส้ือคอแบะปลอยเอวสีน้ําเงินแกมดําแขนสั้น 
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 (ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ง) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงินแกมดํา  หรือเข็มขัดหนังสีดํา 
 (จ) รองเทาหุมสนหนังสีดํา 
(๒) เคร่ืองแบบปฏิบัติงานลําลอง  มี  ๒  แบบ  คือ 
 แบบที่หนึ่ง  ประกอบดวย 
 (ก) หมวกพับปก  ตัวหมวกสีขาว  ปกหมวกสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ข) เส้ือคอพับสีขาว  แขนสั้นหรือแขนยาว 
 (ค) กระโปรงสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ง) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงินแกมดํา  หรือเข็มขัดหนังสีดํา 
 (จ) รองเทาหุมสนหนังสีดํา 
 แบบที่สอง  ประกอบดวย 
 (ก) หมวกพับปก  ตัวหมวกสีขาว  ปกหมวกสีน้ําเงินแกมดําหรือหมวกแกปทรงออน 

มีกะบังสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ข) เส้ือคอแบะปลอยเอวสีขาวแขนสั้น 
 (ค) กระโปรงหรอืกางเกงขายาวสีน้ําเงินแกมดํา 
 (ง) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงินแกมดํา  หรือเข็มขัดหนังสีดํา 
 (จ) รองเทาหุมสนหนังสีดํา 
(๓) เคร่ืองแบบปฏิบัติงานสนาม  ใหมีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติงานสนามของ

พนักงานราชการชาย  ตามขอ  ๕  (๓) 
 

สวนที่ ๒ 
สวนของเครื่องแบบ 

 
 

ขอ ๑๒ หมวก  มี  ๓  แบบ  คือ 
(๑) หมวกพับปก  ตัวหมวกทําดวยผาเสิรจสีขาว  ปกหมวกสีน้ําเงินแกมดําพับปกดานขาง 

ทั้งสองดาน  ตราหนาหมวกมีลักษณะเชนเดียวกับตราหนาหมวกทรงหมอตาลของพนักงานราชการชาย 
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(๒) หมวกแกปทรงออนมีกะบังสีน้ําเงินแกมดํา  มีลักษณะเชนเดียวกับหมวกแกปทรงออน 
มีกะบังสีน้ําเงินแกมดําของพนักงานราชการชายตามขอ  ๖  (๒) 

(๓) หมวกทรงออนไมมีกะบังสีน้ําเงินแกมดํา  (หมวกเบเรต)  มีลักษณะเชนเดียวกับหมวก
ของพนักงานราชการชายตามขอ  ๖  (๓) 

การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร 
ขอ ๑๓ เส้ือ  มี  ๕  แบบ  คือ 
(๑) เส้ือคอพับสีน้ําเงินแกมดํา  แขนสั้นหรือแขนยาว  มีลักษณะเชนเดียวกับเส้ือคอพับ 

ของพนักงานราชการชายตามขอ  ๗  (๑) 
(๒) เส้ือคอพับสีขาว  แขนสั้นหรือแขนยาว  มีลักษณะเชนเดียวกับเส้ือคอพับของพนักงาน

ราชการชายตามขอ  ๗  (๒) 
(๓) เส้ือคอแบะปลอยเอวสีน้ําเงินแกมดํา  แขนสั้น  ตัวเส้ือผาอกตลอด  ไมมีสาบเสื้อ  ติดดุม

ตามแนวอกเสื้อ  ๕  ดุม  ระยะหางเทา ๆ  พอสมควร ดุมทั้งหมดทําดวยโลหะสีทอง 
(๔) เส้ือคอแบะปลอยเอวสีขาว  แขนสั้น  มีลักษณะเชนเดียวกับเส้ือคอแบะปลอยเอวตาม  (๓) 
(๕) เส้ือตรวจการณ  (เวสตมอรแลนด)  สีน้ําเงินแกมดํา  มีลักษณะเชนเดียวกับเส้ือตรวจการณ

ของพนักงานราชการชายตามขอ  ๗  (๓) 
ขอ ๑๔ กางเกงและกระโปรง 
(๑) พนักงานราชการหญิงใหใชกางเกงโดยอนุโลมตามแบบกางเกงของพนักงานราชการชาย 

ตามขอ  ๘  (๑)  และ  (๒) 
(๒) กระโปรงสีน้ําเงินแกมดํา  ยาวปดเขาพอสมควร  มีจีบดานหนาและดานหลัง  ดานละ   

๔  จีบ  ชายกระโปรงไมบาน  ที่ขอบเอวมีหวงสําหรับสอดเข็มขัด 
ขอ ๑๕ เข็มขัด  พนักงานราชการหญิงใหใชเข็มขัดโดยอนุโลมตามแบบเข็มขัดของพนักงาน

ราชการชายตามขอ  ๙  (๑)  และ  (๒) 
ขอ ๑๖ รองเทา 
พนักงานราชการหญิงใหใชรองเทาได  ๒  แบบ 
(๑) รองเทาหุมสนหนังสีดํา  สนสูงไมเกิน  ๕  เซนติเมตร  ใหใชเมื่อแตงเคร่ืองแบบ

ปฏิบัติงานปกติและเคร่ืองแบบปฏิบัติงานลําลอง 
(๒) รองเทาหุมขอหนังสีดําหรือรองเทาหุมขอผาใบสีดํา  ใหใชเมื่อแตงเคร่ืองแบบปฏิบัติงานสนาม 
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หมวด  ๓ 
อินทรธนูและเครื่องหมาย 

 
 

ขอ ๑๗ อินทรธนู  มีลักษณะแข็งทําดวยผาสักหลาดสีดํา  เปนแผนส่ีเหลี่ยมผืนผา  กวาง  
๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร  

ขอ ๑๘ เคร่ืองหมายแสดงระดับสําหรับติดอินทรธนู  มีดังนี้ 
“แถบใหญ”  หมายความวา  แถบด้ินทองกวาง  ๑.๕  เซนติเมตร 
“แถบเล็ก”  หมายความวา  แถบด้ินทองกวาง  ๑  เซนติเมตร 
(๑) พนักงานราชการผูไดรับการจางโดยใชคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเทา  มีแถบใหญ  ๓  แถบ 

ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู  เร่ิมตนหางจากตนอินทรธนูดานไหล  ๐.๕  เซนติเมตร  เวนระยะหาง
ระหวางแถบ  ๐.๕  เซนติเมตร 

(๒) พนักงานราชการผูไดรับการจางโดยใชคุณวุฒิปริญญาโท  หรือเทียบเทา  มีแถบใหญ  ๒  แถบ  
และแถบเล็ก  ๑  แถบ  แทรกอยูระหวางกลาง ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู เร่ิมตนดวยแถบใหญ 
หางจากตนอินทรธนูดานไหล  ๐.๕  เซนติเมตร  เวนระยะหางระหวางแถบ  ๐.๕  เซนติเมตร 

(๓) พนักงานราชการผูไดรับการจางโดยใชคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเทา  มีแถบใหญ  ๒  แถบ  
ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู  เร่ิมตนหางจากตนอินทรธนูดานไหล  ๐.๕  เซนติเมตร  เวนระยะหาง
ระหวางแถบ  ๐.๕  เซนติเมตร 

(๔) พนักงานราชการผูไดรับการจางโดยใชคุณวุฒิอนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  (ปวส.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  หรือเทียบเทา  มีแถบใหญ  ๑  แถบ  และ
แถบเล็ก  ๑  แถบ  ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู เร่ิมตนดวยแถบใหญหางจากตนอินทรธนูดานไหล  
๐.๕  เซนติเมตร  เวนระยะหางระหวางแถบ  ๐.๕  เซนติเมตร 

(๕) พนักงานราชการผูไดรับการจางโดยใชคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ
เทียบเทา  มีแถบใหญ  ๑  แถบ  ตรึงตามแนวขวางบนอินทรธนู เร่ิมตนหางจากตนอินทรธนูดานไหล  
๐.๕  เซนติเมตร 

ขอ ๑๙ การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงระดับ  ใหใชประดับกับเครื่องแบบปกติ
พนักงานราชการชายตามขอ  ๕  (๑)  และ  (๒)  และเคร่ืองแบบปกติพนักงานราชการหญิงตามขอ  ๑๑  (๑)  
แบบที่  ๑  และแบบที่  ๒  และขอ  ๑๑  (๒)  แบบที่  ๑  และแบบที่  ๒ 
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ขอ ๒๐ ปายชื่อ  ใหมีปายชื่อพื้นสีดําขนาดกวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ยาวไมเกิน  ๗  เซนติเมตร  
แสดงชื่อตัวและชื่อสกุลโดยประดับที่อกเส้ือเหนือกระเปาบนขวา 

 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ขอ ๒๑ เคร่ืองแบบปกติพนักงานราชการแบบใดจะตองแตงในโอกาสใด  ใหเปนไปตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด 

ขอ ๒๒ พนักงานราชการซึ่งได รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือได รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณตางประเทศ  ใหประดับแพรแถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่อกเส้ือเหนือกระเปาบนซาย  เวนแตเคร่ืองราชอิสริยาภรณซ่ึงมีกฎหมาย
กําหนดใหประดับที่อกเส้ือขางขวา 

ขอ ๒๓ พนักงานราชการซึ่งไดรับเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือเข็มแสดงวิทยฐานะ
ของสถาบันการศึกษาของทางราชการ  ใหประดับเคร่ืองหมายหรือเข็มนั้นไดตามที่สวนราชการนั้น
กําหนด 

ขอ ๒๔ ใหกองกลาง  จัดใหมีหรือเขียนรูปตัวอยางเคร่ืองแบบปกตินี้ข้ึนไวเปนมาตรฐาน  
และสอดสองควบคุมการแตงเคร่ืองแบบใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจตรี  พีรพันธุ  เปรมภูติ 
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


