
กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๑๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๖ 
  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 

๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๔ และมาตรา ๗   

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออก  

กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑. ให้ยกเลิก 

   (๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๑ 

   (๒) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๒ 

   (๓) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๓ 

   (๔) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๔ 

   (๕) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๕ 



หมวด ๑ 

เครื่องแบบทหารชาย 

 

ส่วนที่ ๑ 

ชนิดของเครื่องแบบ 

 ข้อ ๒. เครื่องแบบนักเรียนดุริยางค์ มี ๓ ชนิด คือ 

   (๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกกะลาสีสีขาว 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีขาว และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำ สายโยงมีด

ประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงกะลาสีสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๒) เครื่องแบบปกติกากี ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกกะลาสีสีกากี 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีกากี และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงกะลาสีสีกากี 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๓) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกกะลาสีสีขาว 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำ สายโยงมีด

ประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงกะลาสีสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

 ข้อ ๓. เครื่องแบบพลทหาร นักเรียนจ่า และนายทหารประทวนชั้นจ่า มี ๘ ชนิด คือ 

   (๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกกะลาสีสีขาว 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีขาว และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำ สายโยงมีด

ประกอบด้วย 

๑๘๗ 



    (ค) กางเกงกะลาสีสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๒) เครื่องแบบปกติกากี ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกกะลาสีสีกากี 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีกากี และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงกะลาสีสีกากี 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๓) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกเหล็กสีกากี 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีกากี และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงกะลาสีสีกากี 

    (ง) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ จะใช้สนับแข้งสีกากีด้วยก็ได้ 

   (๔) เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้สนับแข้ง  

สีกากีและเครื่องสนามประกอบด้วย 

   (๕) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้รองเท้า

หุ้มข้อหนังสีดำ 

   สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า  สังกัดกองนักเรียนนายเรือ  

รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งประกอบด้วย 

    (ก) หมวกกะลาสีสีขาว 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำ สายโยงมีด

ประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงกะลาสีสีน้ำเงินดำ 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ 

   สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการ  

กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 

๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศ

รักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 

๑๘๘ 



    (ก) หมวกยอด 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง 

    (ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๖) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ 

   สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า  สังกัดกองนักเรียนนายเรือ 

รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับ  

เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ 

   สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า  สังกัดกองบังคับการ  

กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ 

รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศ

รักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่  

สีดำแทน 

   (๗) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกกะลาสีสีขาว 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำ สายโยงมีด

ประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงกะลาสีสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๘) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว 

ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกกะลาสีสีขาวหรือสีนำ้เงินดำ 

    (ข) เสื้อกะลาสีสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกคอสีดำ สายโยงมีด

ประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงกะลาสีสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

๑๘๙ 



 ข้อ ๔. เครื่องแบบนายทหารประทวนชั้นพันจ่า มี ๑๐ ชนิด คือ 

   (๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๒) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๓) เครื่องแบบปกติกากีคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี 

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๔) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกหนีบสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี 

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๕) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนหรือหมวกเหล็กสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี 

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

๑๙๐ 



    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ จะใช้สนับแข้งสีกากีด้วยก็ได้ 

   (๖) เครื่องแบบสนามเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้สนับแข้งสีกากี 

และเครื่องสนามประกอบด้วย 

   (๗) เครื่องแบบครึ่งยศเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว 

   สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 

โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ 

    (ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ 

   สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ 

รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ 

กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์  

เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกยอด 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง 

    (ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๘) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ 

   สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 

โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ

รักษาพระองค์ 

   สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ 

รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ 

กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์  

เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์  เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่สีดำแทน 

๑๙๑ 



   (๙) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำและให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว   

ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๑๐) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว

ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว  

ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

 ข้อ ๕. เครื่องแบบนักเรียนนายเรือ มี ๑๐ ชนิด คือ 

   (๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) กระบี่นักเรียน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๒) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๓) เครื่องแบบปกติกากีคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี 

๑๙๒ 



    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๔) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกหนีบสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี 

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๕) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อน  หรือหมวกเหล็กสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี 

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ จะใช้สนับแข้งสีกากีด้วยก็ได้ 

   (๖) เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้สนับแข้ง  

สีกากี และเครื่องสนามประกอบด้วย 

   (๗) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว และให้มีเครื่องแบบ

ครึ่งยศรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งด้วย 

   เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ 

    (ค) กางเกงแถบไหมทอง 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๘) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ และให้มีเครื่องแบบ

เต็มยศรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ 

๑๙๓ 



   (๙) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว   

ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) กระบี่นักเรียน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๑๐) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว

ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว   

ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ 

    (ง) กระบี่นักเรียน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

 ข้อ ๖. เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร มี ๑๖ ชนิด คือ 

   (๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๒) เครื่องแบบปกติกากีคอแบะ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีกากี 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากี และให้ใช้เสื้อคอพับสีกากี ผ้าผูกคอ  

สีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

๑๙๔ 



   (๓) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๔) เครื่องแบบปกติกากีคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี  

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๕) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกหนีบสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี 

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๖) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนหรือหมวกเหล็กสีกากี 

    (ข) เสื้อคอพับสีกากี  

    (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ จะใช้สนับแข้งสีกากีด้วยก็ได้ 

   (๗) เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้สนับแข้ง  

สีกากีและเครื่องสนามประกอบด้วย 

   (๘) เครื่องแบบครึ่งยศ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว 

๑๙๕ 



    (ค) กางเกงแถบไหมทอง 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   สำหรับนายทหารสัญญาบัตร  สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 

โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ 

    (ค) กางเกงแถบไหมทอง 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ 

   สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่ง  

ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียน  

นายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับ

เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 

โรงเรียนนายเรือ 

    สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓   

รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์   

กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์  

เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกยอด 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง 

    (ค) กางเกงแถบไหมทอง 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ 

    สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่ง  

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เสนาธิการ  

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ 

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง  

เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการ  

๑๙๖ 



กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบ  

ที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

   (๙) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ 

   สำหรับนายทหารสัญญาบัตร  สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 

โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ

รักษาพระองค์ 

   สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่ง  

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือ

รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับ  

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์

โรงเรียนนายเรือ 

    สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓   

รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ 

กรมทหาราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์  

เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่สีดำแทน 

    สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่ง  

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เสนาธิการ  

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ 

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง   

เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบ  

ท่ี ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙   

รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

   (๑๐) เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อสโมสรสีขาว และให้ใช้เสื้อกั๊กสีขาว เสื้อเชิ้ตอกแข็งหรือ  

อกจีบสีขาว  และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่ายประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงแถบไหมทอง 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

๑๙๗ 



   (๑๑) เครื่องแบบสโมสรปกติ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อสโมสรสีขาว และให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผ้าผูกคอสีดำ

เงื่อนหูกระต่ายและแพรแถบรัดเอวสีดำประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงแถบไหมทอง 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๑๒) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว  

ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๑๓) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว 

ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ  และให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว

คอเชิ้ตอ่อนหรือแข็ง  ข้อมืออ่อนหรือแข็ง  และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีหรือเงื่อนหูกระต่ายประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ 

   (๑๔) เครื่องแบบเต็มยศ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว เช่นเดียวกับ

เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบไหมทอง 

   (๑๕) เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว 

ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว 

    (ข) เสื้อสโมสรสีดำ และให้ใช้เสื้อกั๊กสีขาว เสื้อเชิ้ตอกแข็งหรืออกจีบ

สีขาว  และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่ายประกอบด้วย 

    (ค) กางเกงแถบไหมทอง 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

๑๙๘ 



   (๑๖) เครื่องแบบสโมสรปกติ  สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว   

เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสรเต็มยศตาม (๑๕) เว้นแต่ให้ใช้กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ และเสื้อกั๊กสีน้ำเงินดำ 

 

ส่วนที่ ๒ 

ส่วนของเครื่องแบบ 

 ข้อ ๗. หมวกมี ๘ แบบ คือ 

   (๑) หมวกกะลาสีสีขาว ทำด้วยผ้า ทรงตึง เชิงด้านหน้ากว้าง ๔.๘ เซนติเมตร 

เชิงด้านข้างและด้านหลังกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เพดานหมวกกว้างระหว่าง ๒๒.๓ เซนติเมตร   

ถึง ๒๓ เซนติเมตร ยาวระหว่าง ๒๒.๗ เซนติเมตร ถึง ๒๓.๘ เซนติเมตร และมีเครื่องประกอบ คือ 

    (ก) สายรัดคาง ทำด้วยผ้าสีขาว กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร 

    (ข) แถบหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีดำ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีชื่อเรือ

หรือหน่วยสีทองและมีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีเป็นสีทองกำกับข้างหน้าและข้างหลังชื่อเรือ  

หรือหน่วยปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว 

   (๒) หมวกกะลาสีสีกากี ทำด้วยผ้า ลักษณะและเครื่องประกอบเช่นเดียวกับ

หมวกกะลาสีสีขาว 

   (๓) หมวกกะลาสีสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ ลักษณะ

และเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวกกะลาสีสีขาว 

   (๔) หมวกทรงหม้อตาล ขอบหมวกทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงิดำ และมีเครื่อง

ประกอบคือ 

    (ก) กะบัง ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ เว้นแต่สำหรับนายทหาร

สัญญาบัตรชั้นนาวาโทและนาวาเอก ทำด้วยหนังหรือสักหลาดสีดำ ที่ขอบโค้งปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วย

วัตถุเทียมดิ้นทองเป็นรูปใบชัยพฤกษ์ ๑ แถว สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือและจอมพลเรือ  

ทำด้วยหนังหรือสักหลาดสีดำที่ขอบโค้งปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทองเป็นรูปใบชัยพฤกษ์ ๒ แถว 

พื้นกะบังด้านล่างสีเขียวหรือสีดำ 

    (ข) ปลอกหมวก ทำด้วยผ้าหรือวัตถุเทียมผ้าสีขาวหรือสีกากี 

    (ค) สายรัดคาง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดำ เว้นแต่สำหรับนายทหารสัญญาบัตรเมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบ

๑๙๙ 



สโมสร หรือเครื่องแบบสำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวและนักเรียนนายเรือเมื่อแต่งเครื่องแบบ

ครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ หรือเครื่องแบบสำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวทำด้วยแถบไหมทอง 

หรือวัตถุเทียมไหมทอง 

    (ง) ดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตรึงปลายสายรัดคางติดที่ข้างหมวก  

ข้างละ ๑ ดุม 

    (จ) ตราหน้าหมวก เป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎและมีใบชัยพฤกษ์

อยู่ภายใต้สมอปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง ลักษณะต่างกัน คือ 

   นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ทำด้วยโลหะสีทองและมีใบชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง   

ข้างละ ๔ ใบ กว้าง ๖.๗ เซนติเมตร สูง ๗.๓ เซนติเมตร 

   นักเรียนนายเรือ พระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง

สมอปักด้วยดิ้นเงินหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นเงิน ใบชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นทอง หรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง 

๒ ข้าง ข้างละ ๒ ใบ บนพื้นเบาะสักหลาดสีน้ำเงินดำ กว้าง ๕ เซนติเมตร สูง ๕.๕ เซนติเมตร 

   นายทหารสัญญาบัตร พระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง

สมอปักด้วยดิ้นเงินหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นเงิน ใบชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง   

๒ ข้าง ข้างละ ๔ ใบ บนพื้นเบาะสักหลาดสีน้ำเงินดำ กว้าง ๖.๗ เซนติเมตร สูง ๗.๓ เซนติเมตร 

    (ฉ) ผ้าพันหมวก เป็นแถบลายถักสีดำ กว้าง ๔ เซนติเมตร 

   (๕) หมวกหนีบสีกากี ทำด้วยผ้าหรือเสิร์จสีกากี ตอนหน้าและตอนหลังลาดมน

ยอดสันหมวกมีกลีบ ด้านขวามีรอยพับ ด้านซ้ายมีตราหน้าหมวกเป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎ และ  

มีใบชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้สมอปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง ลักษณะของตราหน้าหมวกต่างกัน คือ 

   นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ทำด้วยโลหะสีทอง และมีใบชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง   

ข้างละ ๔ ใบ กว้าง ๒.๘ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร 

   นักเรียนนายเรือ พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทอง สมอทำด้วยโลหะสีเงิน   

ใบชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทอง  ๒ ข้าง ข้างละ ๒ ใบ บนพื้นสีดำ กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร สูง ๒.๗๕ 

เซนติเมตร 

   นายทหารสัญญาบัตร พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทอง สมอทำด้วยโลหะสีเงิน 

ใบชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทอง ๒ ข้าง ข้างละ ๔ ใบ บนพื้นสีดำ กว้าง ๒.๘ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร 

   (๖) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี ด้านหน้าหมวกมีตราปักด้วยด้ายสีน้ำเงินดำ

รูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี สูง ๓ เซนติเมตร ติดอยู่ตรงกึ่งกลาง มีสายร่นที่ขอบหมวกด้านหลัง 

๒๐๐ 



   (๗) หมวกเหล็กสีกากี  มีสายรัดคางหนังสีน้ำตาลหรือแถบผ้าสีกากี   

กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร 

   (๘) หมวกยอด ตัวหมวกทำด้วยรากรำพู หรือวัตถุเทียมรากรำพูและมี  

เครื่องประกอบ คือ 

    (ก) ปลอกหมวก ทำด้วยผ้าหรือวัตถุเทียมผ้าสีขาว 

    (ข) สายรัดคาง ทำด้วยโลหะสีทองเป็นแบบโซ่ถัก 

    (ค) ขอเกี่ยวสายรัดคาง มี ๓ ชนิด คือ ขอเกี่ยวรูปดอกมะเขือใหญ่ 

ขอสั้นทำด้วยโลหะสีทอง ขอเกี่ยวรูปดอกมะเขือใหญ่ขอยาวทำด้วยโลหะสีทอง และขอเกี่ยวรูปดอกมะเขือเล็ก

ขอยาวทำด้วยโลหะสีทอง 

    (ง) จานรองยอดหมวกดวงดารา ทำด้วยโลหะหรือวัตถุเทียมโลหะสีทอง 

    (จ) ยอดหมวกบัวบาน ทำด้วยโลหะหรือวัตถุเทียมโลหะสีทอง 

    (ฉ) ยอดหมวกโมฬีแหลม ทำด้วยโลหะหรือวัตถุเทียมโลหะสีทอง 

    (ช) ตราหน้าหมวกเป็นรูปตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร มีรูปจักรีเหนือ 

ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎ ทำด้วยโลหะหรือวัตถุเทียมโลหะสีทอง 

    (ซ) พู่หมวก ทำด้วยจามจุรีหรือวัตถุเทียมจามจุรีสีดำ ใช้เมื่อแต่ง

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ 

 ข้อ ๘. ผ้าผูกคอสีดำ รูปสามเหลี่ยมและพับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง  

ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง ๖ เซนติเมตร ผูกชายทั้งสองข้าง ต่อกันคล้องไว้ใต้ปกหลัง ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับ

อยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อโดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา  และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอ  

เป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ เซนติเมตร 

 ข้อ ๙. สายโยงมีด เป็นสายเชือกถักสีขาว ขนาดโตโดยรอบ ๑.๗ เซนติเมตร คล้องไว้

ใต้ปกหลังและอยู่บนผ้าผูกคอสีดำ โดยให้แผ่นถักรูปสี่เหลี่ยมลายขัดทับบนเงื่อนโบ ปลายสายสอดลงใน

กระเป๋าเสื้อ 

 ข้อ ๑๐. เสื้อ มี ๑๗ แบบ คือ 

   (๑) เสื้อกะลาสีสีขาว เปิดคอเพียงอก มีผ้าปกหลังสีน้ำเงินรูปสี่เหลี่ยม

มุมฉากมีแถบผ้าสีขาวกว้าง ๒ เซนติเมตร ตรึงรอบผืนผ้าห่างจากขอบ ๐.๕ เซนติเมตร แขนยาวรวบข้อมือ

ชายเสื้อยาวปิดตะโพกที่อกเสื้อเบื้องซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอเสื้อด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว 

๒ ชาย ยาวชายละ ๒๕ เซนติเมตร สำหรับผูกผ้าผูกคอ 

๒๐๑ 



   (๒) เสื้อซับใน ทำด้วยผ้าสีขาวคอกลมเรียบ รอบวงคอขลิบด้วยแถบผ้า

สีน้ำเงินดำ กว้าง ๑ เซนติเมตร แขนยาวเพียงเหนือศอก 

   (๓) เสื้อกะลาสีสีกากี ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกะลาสีสีขาว เว้นแต่แขนเสื้อ

ยาวเพียงใต้ศอกประมาณ ๖ เซนติเมตร และมีผ้าปกหลังสีกากี 

   (๔) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวอกเสื้อมีดุมโลหะ

สีทองขนาดใหญ่ ๕ ดุม มีกระเป๋าบน ๒ กระเป๋า กระเป๋าล่าง ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะ กระเป๋าบนมีปก

รูปชายแหลมสามชายไม่ขัดดุม กระเป๋าล่างไม่มีปก ชายเสื้อที่ตะเข็บข้างเปิดไว้ข้างละ ๑๐ เซนติเมตร 

   (๕) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากี  คอแบะแบบชายสามเหลี่ยมมีตะเข็บหลัง   

๓ ตะเข็บ ที่แนวอกเสื้อมีดุมโลหะสีทอง ขนาดใหญ่ ๓ ดุม มีกระเป๋าบน ๒ กระเป๋า กระเป๋าล่าง ๒ กระเป๋า 

กระเป๋าทั้ง ๔ เป็นกระเป๋าปะ มีปกรูปชายเหลี่ยมสามชาย มีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กขัดปกกระเป๋า กระเป๋าละ 

๑ ดุม ที่เอวเสื้อมีสายรัดขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร ชายเสื้อที่ตะเข็บกลางด้านหลังเปิดไว้ถึงสายรัดเอว 

   (๖) เสื้อคอพับสีขาว  ที่คอและแนวอกเสื้อมีดุมกลมแบนสีขาว ๖ ดุม   

แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเพียงศอกที่อกเสื้อมีกระเป๋าปะมีปก ๒ ข้าง ข้างละ   

๑ กระเป๋า มุมกระเป๋า และปกตัดมุม มีดุมขัดปก ๑ ดุม 

   เมื่อใช้เสื้อแบบนี้ชนิดแขนยาว จะใช้ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีด้วยก็ได้ 

   (๗) เสื้อคอพับสีกากี เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีขาว เว้นแต่ให้ใช้ดุมสีกากี 

และไม่ใช้ผ้าผูกคอ 

   เมื่อใช้กับเครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ให้มีอินทรธนูอ่อน 

   (๘) เสื้อสโมสรสีขาว แบบเมสส์แจ๊กเกตคอแบะเป็นรูปคอมน ปาดเอวระหว่าง

ชายเสื้อกับชายคอเสื้อด้านหน้าตามทางดิ่งมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ ข้าง ข้างละ ๒ ดุม และประมาณ

แนวดุมคู่บนที่ใต้ชายพับแหลมด้านล่างสุดมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่อีกข้างละ ๑ ดุม  ดุมทั้งสองนี้  

มีสายสร้อยโลหะสีทองร้อยติดกัน 

   (๙) เสื้อกั๊กสีขาวหรือสีน้ำเงินดำ หน้าอกเว้า ระหว่างชายเสื้อกับหน้าอก  

มีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๓ หรือ ๔ ดุม ที่เหนือชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะไม่มีปก ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า 

ชายล่างสุดของเสื้อบากเป็นรูปสามเหลี่ยมและเปิดด้านหลัง มีสายรัดตอนบนและตอนล่าง 

   (๑๐) เสื้อกั๊กสีน้ำเงินดำ  ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ ลักษณะ  

เช่นเดียวกับเสื้อกั๊กสีขาว 

   (๑๑) เสื้อเชิ้ตอกแข็งหรืออกจีบสีขาว ข้อมือแข็ง ประกอบด้วยคอพับแข็ง  

ชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อ 

๒๐๒ 



   (๑๒) เสื้อกะลาสีสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ ลักษณะ

และเครื่องประกอบเช่นเดียวกับเสื้อกะลาสีสีขาว เว้นแต่เครื่องหมายยศและเครื่องหมายชั้นการศึกษาเป็นแถบ

ทำด้วยไหมสีเหลืองรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีและเครื่องหมายเหล่าปักด้วยไหมสีเหลือง 

   (๑๓) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ

คอแบะแบบชายสามเหลี่ยม มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่แนวอกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว   

แถวละ ๔ ดุม ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายมีกระเป๋า ๑ กระเป๋า  และที่เอวเสื้อมีกระเป๋า ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า

เป็นกระเป๋าเจาะไม่มีปก  ชายเสื้อที่ตะเข็บข้างเปิดไว้ข้างละ ๑๐ เซนติเมตร  ประดับเครื่องหมายยศ 

เครื่องหมายเหล่า และเครื่องหมายชั้นการศึกษา ดังนี้ 

    (ก) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ที่แขนเสื้อด้านนอกข้างซ้ายกึ่งกลาง

ระหว่างไหล่กับศอก ประดับเครื่องหมายยศเป็นบั้ง ทำด้วยแถบไหมสีเหลืองกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ปลายบั้ง

ทั้งสองข้างห่างกัน ๑๐ เซนติเมตร ให้มุมบั้งขึ้นข้างบน รูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี และเครื่องหมายเหล่า

ปักด้วยไหมสีเหลือง ตรึงติดตรงกลางแขนเสื้อ 

    (ข) นักเรียนนายเรือ ที่ชายสุดคอแบะติดสาบสักหลาดสีขาว   

กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร มีรังดุมทำด้วยแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองรองรับ

เครื่องหมายชั้นการศึกษา 

    (ค) นายทหารสัญญาบัตร เครื่องหมายยศทำด้วยแถบไหมทองหรือ

วัตถุเทียมไหมทอง ประดับรอบปลายแขนเสื้อทั้ง ๒ ข้าง คือ 

     นายเรือและนายนาวา มีขนาด ลักษณะ และจำนวนแถบ  

เช่นเดียวกับแถบบนอินทรธนู เว้นแต่ขมวดวงกลมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก ๕ เซนติเมตร 

     พลเรือจัตวา มีแถบกว้าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ และเหนือแถบนี้

มีแถบกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ขมวดเป็นวงกลม ๑ วง เส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก ๕ เซนติเมตร 

     พลเรือตรีขึ้นไป มีแถบกว้าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ และมีแถบ

กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร  ประดับเหนือขึ้นไปมีจำนวนตามชั้นยศ ดังนี้ 

     พลเรือตรี ๑ แถบ 

     พลเรือโท ๒ แถบ 

     พลเรือเอก ๓ แถบ 

     จอมพลเรือ ๔ แถบ 

๒๐๓ 



   การประดับแถบ  ให้แถบล่างสุดอยู่ห่างจากปลายเสื้อพอสมควร  เว้นระยะ

ระหว่างแถบ ๐.๖ เซนติเมตร เฉพาะแถบบนสุดขมวดเป็นวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก ๕ เซนติเมตร 

โดยให้ชายแถบที่ขมวดทับอยู่บนตวัดไปทางหลัง 

   (๑๔) เสื้อสวมกันหนาว มีดังนี้ 

    (ก) เสื้อสวมกันหนาว สำหรับพลทหาร นักเรียนจ่าและนายทหาร

ประทวนชั้นจ่า ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ เป็นเสื้อชั้นนอกคอแบะ ที่แนวอกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 

๒ แถว แถวละ ๔ ดุม ชายเสื้อยาวเพียงครึ่งขาท่อนบน 

    (ข) เสื้อสวมกันหนาว สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า นักเรียน

นายเรือ และนายทหารสัญญาบัตร ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำเป็นเสื้อโอเวอร์โคต ที่แนวอกเสื้อมีดุมโลหะ

สีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๔ ดุม มีแถบสักหลาดสีน้ำเงินดำรัดหลังปลายแถบขัดดุมโลหะสีทอง  

ขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดุม ชายเสื้อยาวครึ่งน่อง เสื้อแบบนี้ให้มีอินทรธนูตามชั้นยศประกอบด้วย 

   เสื้อสวมกันหนาวตาม (ก) และ (ข) ให้สวมทับเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบสโมสร 

เครื่องแบบกันหนาว หรือเครื่องแบบสำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว 

   (๑๕) เสื้อสโมสรสีดำ ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ แบบเมสส์แจ๊กเกต 

คอแบะแบบชายสามเหลี่ยมปาดเอว ระหว่างชายเสื้อกับคอเสื้อด้านหน้าตามทางดิ่ง มีดุมโลหะสีทอง  

ขนาดใหญ่ ๒ ข้าง ข้างละ ๓ ดุม และประมาณแนวดุมคู่กลางที่ใต้ชายพับแหลมด้านล่างสุด มีดุมโลหะ  

สีทองขนาดใหญ่อีกข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสองนี้มีสายสร้อยโลหะสีทองร้อยติดกัน มีเครื่องหมายยศที่ปลาย

แขนเสื้อทั้ง ๒ ข้าง เช่นเดียวกับเสื้อคอแบะสีน้ำเงินดำตาม (๑๓) (ค) 

   (๑๖) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ ทำด้วยผ้าหรือสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ

คอเสื้อด้านหน้ามน มีปลอกคอทำด้วยผ้าสีขาวติดด้านใน (ถอดออกได้) ตัวเสื้อมีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ   

ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๗ ดุม ระยะห่างของดุมระหว่างแถวช่วงบนกว้าง  

ช่วงล่างแคบ ที่เอวเสื้อมีกระเป๋า ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะไม่มีปก ที่ตะเข็บหลัง  

จากแนวเข็มขัดลงมา มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๓ ดุม 

   การประดับคอเสื้อ เครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า และเครื่องหมาย  

ชั้นการศึกษา เป็นดังนี้ 

    (ก) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ที่ขอบคอเสื้อด้านบนโดยรอบจนจรด

ด้านหน้าติดแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๒ เซนติเมตร และที่ขอบคอเสื้อด้านล่างโดยรอบติดแถบไหมสีเหลือง 

กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร  ปลายแขนเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างประดับเครื่องหมายยศเป็นบั้งตามชั้นยศ  

ทำด้วยแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ให้มุมบั้งขึ้นข้างบนระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร 

๒๐๔ 



ให้กึ่งกลางกลุ่มปลายแถบเครื่องหมายยศห่างจากปลายแขนเสื้อ ๑๑ เซนติเมตร เหนือเครื่องหมายยศให้ปัก

เครื่องหมายเหล่าด้วยไหมสีเหลือง ปลายแขนเสื้อด้านหลังตรงกับกึ่งกลางกลุ่มปลายแถบเครื่องหมายยศ

ติดแถบไหมสีเหลืองกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ 

    (ข) นักเรียนนายเรือ ที่ขอบคอเสื้อติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียม

ไหมทองมีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า ด้านหน้าคอเสื้อทั้งสองข้างปักด้วย

ไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองเป็นรูปใบชัยพฤกษ์ ข้างละ ๑ ใบ กึ่งกลางคอเสื้อตรงกับอินทรธนูทั้งสองข้าง

ติดรังดุมทำด้วยแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองรองรับดุมเครื่องหมายชั้นการศึกษา ปลายแขนเสื้อ  

ทั้งสองข้างโดยรอบติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองกว้าง ๐.๖ เซนติเมตร ห่างจากปลายแขนเสื้อ 

๑๑ เซนติเมตร ๑ แถบ 

    (ค) นายทหารสัญญาบัตร ที่ขอบคอเสื้อติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียม

ไหมทองมีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า รอบคอเสื้อปักด้วยไหมทองหรือวัตถุเทียม

ไหมทองเป็นรูปใบชัยพฤกษ์จำนวน ๘ ใบ ปลายแขนเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างติดแฉลบสีขาวรูปชายแฉลบ

สามชาย ขอบแฉลบด้านบน ด้านล่าง และด้านชายแหลมติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง   

กว้าง ๒ เซนติเมตร กึ่งกลางแฉลบในแนวดิ่งติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๓ ดุม ระยะห่างพอสมควร   

ตรงกึ่งกลางแฉลบโดยรอบปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองเป็นรูป

เครื่องหมายยศ มีขนาด ลักษณะและจำนวนเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศที่ประดับกับเสื้อชั้นนอกคอแบะ

สีน้ำเงินดำ 

   (๑๗) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง ทำด้วยผ้าหรือสักหลาดหรือเสิร์จสีแดง คอเสื้อ

ทำด้วยผ้าหรือสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ ด้านหน้ามน มีปลอกคอทำด้วยผ้าสีขาวติดด้านใน (ถอดออกได้) 

ตัวเสื้อมีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๗ ดุม ระยะห่างของดุม

ระหว่างแถวช่วงบนกว้างช่วงล่างแคบ ที่เอวเสื้อมีกระเป๋า ๒ ข้าง ข้างละ ๑ ใบ เป็นประเป๋าเจาะไม่มีปก  

ที่ตะเข็บหลังจากแนวเข็มขัดลงมามีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๓ ดุม 

   การประดับคอเสื้อ เครื่องหมายยศ และเครื่องหมายเหล่า เป็นดังนี้ 

    (ก) พลทหาร ที่ขอบคอเสื้อด้านบนโดยรอบจนจรดด้านหน้าติดแถบ

ไหมสีเหลืองกว้าง ๒ เซนติเมตร และที่ขอบคอเสื้อด้านล่างโดยรอบติดแถบไหมสีเหลืองกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร 

ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างมีปลอกแขนทำด้วยผ้าหรือสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำยาว ๑๑ เซนติเมตร 

ปลอกแขนเสื้อด้านบนติดแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร โดยรอบที่แขนเสื้อด้านนอกข้างซ้าย

กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกปักเป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี และเครื่องหมายเหล่าปักด้วยไหม  

สีเหลืองตรึงติดกับแขนเสื้อ โดยมีผ้าหรือสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำรองพื้น 

๒๐๕ 



    (ข) นายทหารประทวนชั้นจ่า  ประดับคอเสื้อและปลายแขนเสื้อ  

เช่นเดียวกับพลทหาร ที่แขนเสื้อด้านนอกข้างซ้ายกึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกประดับเครื่องหมายยศเป็นบั้ง

รูปหางนกแซงแซวหักมุม ๑๒๐ องศา ทำด้วยแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ปลายบั้งทั้งสองข้าง 

ห่างกัน ๑๐ เซนติเมตร ให้มุมบั้งลงข้างล่าง ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร เหนือบั้งมีรูปสมอ  

ภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีและเครื่องหมายเหล่าปักด้วยไหมสีเหลืองตรึงติดกับแขนเสื้อโดยมีผ้าหรือ  

สักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำรองพื้น 

    (ค) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ประดับคอเสื้อและปลายแขนเสื้อ

เช่นเดียวกับพลทหาร ส่วนเครื่องหมายยศและเครื่องหมายเหล่า เช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ

ของนายทหารประทวนชั้นพันจ่า โดยมีผ้าหรือสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำรองพื้น 

    (ง) นายทหารสัญญาบัตร ประดับคอเสื้อ ปลายแขนเสื้อ และ

เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำของนายทหารสัญญาบัตร ระหว่างแถบเครื่องหมายยศ

สอดด้วยสักหลาดสีเหลือง 

 ข้อ ๑๑. กางเกง มี ๗ แบบ คือ 

   (๑) กางเกงกะลาสีสีขาว ผ่าเอวทั้งสองข้าง ขัดดุมข้างละ ๓ ดุม หรือจะใช้ซิป

แทนก็ได้ ที่ตะเข็บขวามีกระเป๋าเจาะ ๑ กระเป๋า มีสายร่นที่เอวและขัดดุมข้างละ ๒ ดุม ปลายขากว้าง  

ไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๗ เซนติเมตร 

   (๒) กางเกงกะลาสีสีกากี ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงกะลาสีสีขาว 

   (๓) กางเกงกะลาสีสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ 

ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงกะลาสีสีขาว 

   (๔) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลไม่พับปลายขา ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ

ไม่มีปก ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า มีดุมปิดปากกระเป๋า ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และ  

ไม่เกิน ๒๗ เซนติเมตร 

   (๕) กางเกงขายาวสีกากี ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีขาว 

   (๖) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ  ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ 

ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีขาว 

   (๗) กางเกงแถบไหมทองและกางเกงแถบไหมสีเหลือง ทำด้วยผ้าหรือ  

สักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ เว้นแต่ที่แนวตะเข็บกางเกง

ทางด้านนอกทั้งสองข้างติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง  หรือแถบไหมสีเหลือง  ขนาดต่างกันคือ 

๒๐๖ 



    พลทหารและนายทหารประทวน แถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๘ เซนติเมตร 

    นักเรียนนายเรือ แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๒.๔ 

เซนติเมตร 

    นายทหารสัญญาบัตร แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๓.๒ 

เซนติเมตร 

 ข้อ ๑๒. เข็มขัดสีดำ ตัวเข็มขัดทำด้วยหนังหรือด้ายถักสีดำกว้าง ๓.๒ เซนติเมตร   

เป็นเข็มขัดรูด ถ้าทำด้วยหนังปลายสายมนแหลม ถ้าทำด้วยด้ายถักปลายสายตัดตรงหุ้มด้วยวัตถุสีดำ  

กว้าง ๑ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้าง ๓.๖ เซนติเมตร   

ยาว ๕ เซนติเมตร มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี 

   สำหรับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์

ของพลทหาร นายทหารประทวน และนักเรียนนายเรือให้ใช้เข็มขัดทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว 

กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านนอกติดแถบสามแถบ แถบริม ๒ ข้าง กว้างแถบละ ๐.๖ เซนติเมตร แถบกลาง 

กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้แถบไหมสีเหลือง นักเรียนนายเรือใช้แถบ

ไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง ปลายมีขอทำด้วยโลหะสีทองสำหรับเกี่ยวเกาะติดกับหัวเข็มขัด หัวเข็มขัด

ทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้าง ๕.๒ เซนติเมตร ยาว ๖.๒ เซนติเมตร มีลายดุนรูปพวง  

ใบชัยพฤกษ์ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอก และใช้ติด

ซองกระบี่ หรือซองดาบปลายปืนในโอกาสที่คาดกระบี่ หรือถือปืนประกอบด้วย 

   สำหรับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์

ของนายทหารสัญญาบัตร ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านนอกติดแถบ

ไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ปลายมีขอทำด้วยโลหะสีทองสำหรับเกี่ยวเกาะติดกับหัวเข็มขัด หัวเข็มขัด

ทำด้วยโลหะสีทองรูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ตรงกลางมีรูปสมอ

ภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอก และใช้ติดซองกระบี่ในโอกาสที่คาดกระบี่

ประกอบด้วย 

 ข้อ ๑๒. ทวิ  คันชีพสำหรับทหารรักษาพระองค์ มีดังนี้ 

    (ก) สำหรับพลทหาร  นายทหารประทวน  และนักเรียนนายเรือ   

สายสะพายทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านนอกติดแถบสามแถบ แถบริม   

๒ ข้าง กว้างแถบละ ๐.๖ เซนติเมตร แถบกลางกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร สำหรับพลทหารและนายทหาร

ประทวนใช้แถบไหมสีเหลือง นักเรียนนายเรือใช้แถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง ปลายสายสะพาย  

ทั้งสองข้างมีห่วงทำด้วยโลหะสีทองสำหรับเกี่ยวกับคันชีพ คันชีพทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว  

๒๐๗ 



รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร มีฝาปิดข้างคันชีพทั้งสองข้างมีห่วงทำด้วย

โลหะสีทองสำหรับเกี่ยวกับสายสะพายรอบฝาคันชีพติดแถบกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร สำหรับพลทหารและ

นายทหารประทวนใช้แถบไหมสีเหลือง นักเรียนนายเรือใช้แถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง กึ่งกลางฝา

คันชีพมีตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร มีรูปจักรีเหนือ ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎ ทำด้วยโลหะสีทอง 

    (ข) สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สายสะพายทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดำกว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านนอกติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ปลายสายสะพายทั้งสองข้าง

มีห่วงทำด้วยโลหะสีทองสำหรับเกี่ยวกับคันชีพ คันชีพทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร มีฝาปิดข้างคันชีพทั้งสองข้างมีห่วงทำด้วยโลหะสีทองสำหรับ

เกี่ยวกับสายสะพาย ขอบฝาคันชีพด้านล่างทั้งสองข้างติดรูปลายกระหนกทำด้วยโลหะสีทอง รอบฝาคันชีพ

ติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร กึ่งกลางฝาคันชีพมีตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร 

มีรูปจักรีเหนือ ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทอง 

 ข้อ ๑๓. ดุมโลหะสีทอง มีลายดุนรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 

๑.๕ เซนติเมตร ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร 

 ข้อ ๑๔. รองเท้า มี ๒ แบบ คือ 

   (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือสีขาวชนิดผูกเชือก 

   (๒) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำชนิดผูกเชือก หรือสายรัดหรือยืดข้าง และซิป

รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น และไม่มีลวดลาย 

 ข้อ ๑๕. ถุงเท้า ให้ใช้สีเดียวกับรองเท้า 

 ข้อ ๑๖. สนับแข้งสูงครึ่งน่อง ทำด้วยผ้าใบสีขาวหรือสีกากี มีสายรัดตอนบนและล่าง

ตามแบบราชนาวี 

 ข้อ ๑๗. กระบี่ มีดังนี้ 

   (๑) กระบี่นักเรียนนายเรือ มีลักษณะตามแบบราชนาวียาว ๔๐ เซนติเมตร 

ปลายด้ามเป็นรูปหัวช้างทำด้วยโลหะสีทอง 

   (๒) กระบี่นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ลักษณะตามแบบราชนาวี ยาวประมาณ 

๘๕ เซนติเมตร มีโกร่งทำด้วยโลหะสีทอง มีลายฉลุ มีพู่ไหมสีเหลืองประกอบด้วยปลายด้ามเป็นรูปหัวช้าง  

ทำด้วยโลหะสีเดียวกับโกร่ง ฝักทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำมีเครื่องประกอบ และมีห่วงทำด้วยโลหะ

สีทอง ๒ ห่วง 

   (๓) กระบี่นายทหารสัญญาบัตร ลักษณะเช่นเดียวกับกระบี่นายทหารประทวน

ชั้นพันจ่า เว้นแต่พู่ทำด้วยไหมทองขัดไหมสีน้ำเงินดำ 

๒๐๘ 



 ข้อ ๑๘. สายกระบี่ ทำด้วยหนังสีดำเป็น ๒ สาย กว้างสายละ ๑.๕ เซนติเมตร ตอนบน  

มีขอสำหรับแขวนกับเข็มขัด ตอนล่างมีขอชนิดแหนบสำหรับเกี่ยวกับกระบี่ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร

เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบเต็มยศ

รักษาพระองค์  ทำด้วยสักหลาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร  มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง   

กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ตรึงตรงกลางตามยาวด้านนอก 

 ข้อ ๑๙. ซองกระบี่ สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า และนายทหารสัญญาบัตร  

ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาวหรือสีดำตอนบนมีสาย ๒ สาย  สำหรับแขวนติดกับเข็มขัด 

   สำหรับนักเรียนนายเรือ ผู้ทำหน้าที่บังคับบัญชาในการสวนสนาม เมื่อแต่ง

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ใช้ซองกระบี่ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ตอนบนมีสาย ๒ สาย 

สำหรับแขวนติดกับเข็มขัด 

   สำหรับนายทหารสัญญาบัตร เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ใช้ซอง

กระบี่ทำด้วยหนังหรือวัตถุ เทียมหนังสีดำ  ด้านนอกติดแถบไหมทอง หรือวัตถุ เทียมไหมทอง   

กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร 

 

ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนูและเครื่องหมายยศ 

 ข้อ ๒๐. อินทรธนู มีดังนี้ 

   (๑) อินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า และนายทหารสัญญาบัตร 

ชั้นนายเรือและนายนาวา เป็นอินทรธนูแข็งทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายรวบ 

กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๒ เซนติเมตร ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๑ ดุม 

   (๒) อินทรธนูสำหรับนักเรียนนายเรือ ลักษณะเช่นเดียวกับอินทรธนูตาม (๑) 

เว้นแต่มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองกว้าง ๐.๖ เซนติเมตร ตรึงที่กึ่งกลางอินทรธนูตามยาว 

   (๓) อินทรธนูสำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือและจอมพลเรือ 

ลักษณะเช่นเดียวกับอินทรธนูตาม (๑) เว้นแต่เหล่าทหารแพทย์ทำด้วยสักหลาดสีแดงและมีแถบไหมทอง

หรือวัตถุเทียมไหมทองตรึงด้านบนเต็มแผ่นอินทรธนู 

   (๔) อินทรธนูสำหรับพลทหาร สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ 

รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ 

๒๐๙ 



กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์

หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เป็นอินทรธนูแข็ง ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ปลายรวบ กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๒ เซนติเมตร ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๑ ดุม 

ขอบอินทรธนูติดแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร โดยรอบ เว้นด้านไหล่ 

   (๕) อินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการ   

กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ 

รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ

รักษาพระองค์หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เป็นอินทรธนูแข็งแบบอินทรธนูพิเศษชั้นนายเรือถึง

นาวาตรี ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ มีสายไหมสีเหลืองขัดเป็นเกลียวเชือก ๒ เกลียว ติดที่ขอบด้านข้าง

อินทรธนูโดยรอบด้านคอมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๑ ดุม 

   (๖) อินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า สังกัดกองนักเรียนนายเรือ 

รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์  

เช่นเดียวกับอินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค ์

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ 

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

   (๗) อินทรธนูสำหรับนักเรียนนายเรือ และนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกอง

นักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพล

นาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบ  

ที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือ  

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับอินทรธนูพิเศษชั้นนาวาโทขึ้นไป 

   (๘) อินทรธนูอ่อน สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า นักเรียนนายเรือ 

และนายทหารสัญญาบัตร เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่น

สี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายรวบเช่นเดียวกับอินทรธนูตาม (๑) ทางด้านไหล่กว้าง   

๕ เซนติเมตร  เย็บติดกับเสื้อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทะแยงมุมระยะห่างจากทางด้านไหล่ไปทางด้านคอ   

๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๔ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม 

๒๑๐ 



 ข้อ ๒๑. เครื่องหมายยศ มีดังนี้ 

   (๑) นายทหารประทวนชั้นจ่า มี ๒ แบบคือ 

    (ก) สำหรับเสื้อกะลาสี เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซวทำด้วยแถบสักหลาด

สีน้ำเงินดำ กว้าง ๑ เซนติเมตร หักมุม ๑๒๐ องศา ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้างห่างกัน ๘ เซนติเมตร เหนือบั้ง  

มีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี ปักด้วยไหมสีเดียวกับบั้งตรึงบนแผ่นผ้าสีเดียวกับเสื้อแผ่นผ้านี้เย็บติด

ตรงกลางแขนเสื้อด้านนอกเหนือข้อศอกข้างซ้าย กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกมุมบั้งอยู่ด้านล่าง มีจำนวนบั้ง  

ตามชั้นยศ คือ 

     จ่าตรี ๑  บั้ง 

     จ่าโท ๒   บั้ง 

     จ่าเอก ๓   บั้ง 

   ในกรณีที่มีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดซ้อนกันขึ้นไปตามส่วนยาวของแขนเสื้อ  

ท่อนบน เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๕ เซนติเมตร 

    (ข) สำหรับเสื้อซับใน เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ปักด้วยไหมสีน้ำเงินดำ

ตรงกลางแขนเสื้อด้านนอกเหนือข้อศอกซ้ายกึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอก กว้าง ๐.๓ เซนติเมตร หักมุม   

๑๒๐ องศา ปลายบั้งทั้งสองข้างห่างกัน ๔ เซนติเมตร มุมบั้งอยู่ด้านล่าง มีจำนวนบั้งตาม (ก) 

   ในกรณีที่มีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดซ้อนกันขึ้นไปตามส่วนยาวของแขนเสื้อ  

ท่อนบน เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๓ เซนติเมตร 

   (๒) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ทำด้วยแถบ

ไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร หักมุม ๑๓๐ องศา ตรึงตามขวางบนอินทรธนูทั้ง ๒ ข้าง 

หันมุมแหลมไปทางด้านคอ ปลายบั้งห่างจากต้นอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๓ เซนติเมตร มีจำนวนบั้ง  

ตามชั้นยศ คือ 

    พันจ่าตรี ๑  บั้ง 

    พันจ่าโท ๒   บั้ง 

    พันจ่าเอก ๓   บั้ง 

   ในกรณีที่มีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดซ้อนกันขึ้นทางด้านคอตามส่วนยาวของ

อินทรธนู โดยเว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๓ เซนติเมตร 

   (๓) นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรือและนายนาวา เป็นแถบไหมทองหรือ

วัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ขมวดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก ๔ เซนติเมตร 

๒๑๑ 



โดยให้ชายแถบที่ขมวดทับอยู่บนตวัดไปทางหลัง เรียกว่าแถบขมวดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 

กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร เรียกว่า แถบใหญ่ และแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร 

เรียกว่า แถบเล็ก ตรึงตามขวางบนอินทรธนูทั้งสองข้าง เริ่มต้นห่างจากต้นอินทรธนูด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร 

มีจำนวนแถบตามชั้นยศ คือ 

    เรือตรี  แถบขมวด ๑ แถบ 

    เรือโท  แถบขมวด ๑ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ 

    เรือเอก แถบขมวด ๑ แถบ กับแถบใหญ่ ๑ แถบ 

    นาวาตรี แถบขมวด ๑ แถบ แถบใหญ่ ๑ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ  

      แทรกอยู่ระหว่างกลาง 

    นาวาโท แถบขมวด ๑ แถบ กับแถบใหญ่ ๒ แถบ 

    นาวาเอก แถบขมวด ๑ แถบ กับแถบใหญ่ ๓ แถบ 

    ในกรณีที่มีแถบมากกว่า ๑ แถบ ให้แถบขมวดอยู่เหนือแถบอื่นไปทาง

ด้านคอ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร 

   (๔) นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือและจอมพลเรือเป็นรูปจักรทำด้วย

โลหะสีเงิน จักรจอมพลเรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร จักรนายพลเรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ เซนติเมตร 

ประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้าง เริ่มต้นห่างจากต้นอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร มีจำนวนจักรตาม

ชั้นยศ คือ 

    พลเรือจัตวา ๑ จักร ประดับกึ่งกลางด้านกว้าง 

    พลเรือตรี ๒ จักร ประดับเรียงตามขวาง 

    พลเรือโท ๓ จักร ประดับเป็นรูปสามเหลี่ยมให้ด้านฐานอยู่ด้านไหล่ 

    พลเรือเอก ๔ จักร ประดับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ให้มุมแหลม 

        วางตามยาว 

    จอมพลเรือ ๕ จักร ประดับเป็นรูปวงกลม   ภายในมีรูปคธาไขว้  

        และพวง ใบชั ยพฤกษ์ทำด้ วย โลหะสี เงิ น  

        ให้ปลายคธาเฉียงไปทางด้านคอ 

   (๕) เครื่องหมายยศสำหรับประดับชายคอเสื้อคอพับทั้งสองข้าง มีดังนี้ 

    (ก) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซวทำด้วย

โลหะสีทอง กว้าง ๐.๒ เซนติเมตร หักมุม ๑๓๐ องศา ปลายบั้งทั้งสองข้างห่างกัน ๑.๕ เซนติเมตร มุมบั้ง

อยู่เบื้องบนมีจำนวนบั้งตาม (๒) เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๒ เซนติเมตร 

๒๑๒ 



    (ข) นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรือและนายนาวา เป็นรูปขีดทำด้วย

โลหะสีเงิน กว้าง ๐.๖๕ เซนติเมตร ยาว ๑.๗ เซนติเมตร เรียกว่าขีดใหญ่ และกว้าง ๐.๓๕ เซนติเมตร   

ยาว ๑.๗ เซนติเมตร เรียกว่าขีดเล็ก มีจำนวนขีดตามชั้นยศ คือ 

     เรือตรี ขีดใหญ่  ๑  ขีด 

     เรือโท ขีดใหญ่  ๑  ขีด กับขีดเล็ก ๑ ขีด ให้ขีดเล็กอยู่ทาง  

      ด้านหลัง 

     เรือเอก ขีดใหญ่  ๒  ขีด 

     นาวาตรี ขีดใหญ่  ๒  ขีด กับขีดเล็ก ๑ ขีด แทรกอยู่  

      ระหว่างกลาง 

     นาวาโท ขีดใหญ่  ๓  ขีด 

     นาวาเอก ขีดใหญ่  ๔  ขีด 

   ในกรณีที่มีขีดมากกว่า ๑ ขีด ให้ติดขนานกันตามส่วนยาว เว้นระยะระหว่างขีด 

๐.๓ เซนติเมตร ปลายขีดทั้งสองข้าง มีโลหะสีเงิน กว้าง ๐.๑ เซนติเมตร  เชื่อมติดกัน 

    (ค) นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือและจอมพลเรือ เป็นรูปจักร

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีเงิน มีจำนวนจักรตาม (๔) 

 

ส่วนที่ ๔ 

เครื่องหมายพรรค เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายพิเศษ 

 ข้อ ๒๒. เครื่องหมายพรรคและเครื่องหมายเหล่าสำหรับพลทหาร นักเรียนจ่า และ  

นายทหารประทวน  มีดังนี้ 

   (๑) พรรคนาวิน  

    เหล่าปืนใหญ่ รูปปืนใหญ่ไขว้ 

    เหล่าตอร์ปิโด รูปตอร์ปิโดไขว้ 

    เหล่าทุ่นระเบิด รูปทุ่นระเบิด 

    เหล่าสามัญ รูปพังงา 

๒๑๓ 



      พนักงานเรดาร์ รูปศรกับจอเรดาร์ 

      พนักงานโซนาร์ รูปศรไขว้กับหูฟัง 

    เหล่าสัญญาณ วิทยุ รูปสายฟ้ากับปีก 

      ทัศนสัญญาณ รูปธงสองมือ 

      แตรเดี่ยว รูปแตรสั้น 

    เหล่าอุทกศาสตร์  รูปสามเหลี่ยมล้อมลูกโลก 

   (๒) พรรคกลิน   

    เหล่าเครื่องจักรไอน้ำ 

    เหล่าเครื่องยนต์  รูปใบจักรเรือ 

    เหล่าเครื่องไฟฟ้า 

   (๓) พรรคนาวิกโยธิน 

    เหล่าทหารราบ       รูปปืนเล็กยาวไขว้ 

    เหล่าทหารปืนใหญ่ สู้อากาศยานรักษาฝั่ง รูปปืนใหญ่ไขว้ 

      เรือเล็ก สามัญ รูปพังงา 

    เหล่าทหารขนส่ง  ช่างกล รูปใบจักรเรือ 

      รถ รูปกงล้อ 

    เหล่าทหารช่าง  รูปพลั่วและค้อนไขว้ 

    เหล่าทหารสื่อสาร  รูปสายฟ้ากับปืนเล็กยาว 

   (๔) พรรคพิเศษ 

    เหล่าทหารสารบรรณ รูปปากกาไขว้ 

    เหล่าทหารพลาธิการ รูปลูกกุญแจไขว้ 

    เหล่าทหารการเงิน รูปปากกาและลูกกุญแจไขว้ 

      กับมีวงเงินเหรียญล้อมรอบ 

    เหล่าทหารพระธรรมนูญ รูปพระดุลพ่าห์กับสมอ 

    เหล่าทหารสรรพาวุธ รูปปืนตอร์ปิโดและค้อนไขว้ 

๒๑๔ 



      ทั่วไป รูปเฟืองจักร 

    เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ช่างเขียน รูปวงเวียนกับ 

       ไม้ฉากไขว้ 

      ช่างอิเลคทรอนิกส์ รูปดาวกับวิถี 

      ช่างไฟฟ้าสื่อสาร รูปโทรศัพท์กับ 

       อามาเจอร์ 

    เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ รูปโครงสร้างของเบนซิน ประกอบกับ 

      วงจรอีเลคตรอน 

    เหล่าทหารดุริยางค์ รูปพิณฝรั่ง 

    เหล่าทหารแพทย์ รูปพญานาคพันไม้เท้า 

    เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา รูปถ้วยวัดลมประกอบกับศรลม 

   เครื่องหมายเหล่าสำหรับพลทหาร นักเรียนจ่า และนายทหารประทวนชั้นจ่า 

ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินดำที่แขนเสื้อกะลาสีข้างซ้ายเหนือบั้ง ใต้รูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี

สำหรับนักเรียนดุริยางค์ให้ใช้เครื่องหมายเหล่าทหารดุริยางค์ สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า ทำด้วย

โลหะสีทอง กว้าง ๓ เซนติเมตร ติดที่กึ่งกลางอินทรธนูทั้ง ๒ ข้าง ระหว่างดุมกับมุมบั้งอันบน 

 ข้อ ๒๓. เครื่องหมายพรรค และเครื่องหมายเหล่า สำหรับนักเรียนนายเรือ และ  

นายทหารสัญญาบัตร ใช้สักหลาดสีดังนี้ 

   พรรคนาวิน สีน้ำเงินดำ 

   พรรคกลิน สีม่วง 

   พรรคนาวิกโยธิน สีเหลือง 

   เหล่าทหารสารบรรณ 

   เหล่าทหารพลาธิการ สีขาว 

   เหล่าทหารการเงิน 

   เหล่าทหารพระธรรมนูญ สีฟ้า 

   เหล่าทหารสรรพาวุธ สีเทา 

   เหล่าทหารช่างยุทธโยธา สีเลือดหมู 

   เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ สีเขียวแก่ 

   เหล่าทหารดุริยางค์ สีแสด 

   เหล่าทหารแพทย์ สีแดง 

๒๑๕ 



   สำหรับนักเรียนนายเรือ เป็นแถบ กว้าง ๑ เซนติเมตร สอดใต้แถบไหมทอง  

หรือวัตถุเทียมไหมทองบนอินทรธนูทั้ง ๒ ข้าง 

   สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นเรือตรี เป็นแถบสอดใต้แถบเครื่องหมายยศ 

บนอินทรธนูด้านไหล่ทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นเรือโทถึงนาวาเอก 

เป็นแถบสอดระหว่างแถบเครื่องหมายยศบนอินทรธนูทั้ง ๒ ข้าง 

   ในกรณีประดับเครื่องหมายยศที่ปลายแขนเสื้อ ให้สอดสักหลาดสีเครื่องหมาย

พรรคและเครื่องหมายเหล่าเช่นเดียวกับที่สอดไว้บนอินทรธนู 

 ข้อ ๒๔. เครื่องหมายพิเศษ  มีดังนี้ 

   (๑) นายทหารที่ดำรงตำแหน่งเสนาธิการ  ฝ่ายเสนาธิการหรือตำแหน่ง  

ซึ่งกำหนดว่าเป็นตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ให้ใช้สายยงยศไหมทองขัดไหมสีน้ำเงินดำ หรือไหมสีเหลือง  

ขัดไหมสีน้ำเงินดำเป็นสายถัก ๑ เส้น ประกอบด้วยตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม สายเกลี้ยง ๒ เส้น ปลายสายรวม

ติดใต้อินทรธนูข้างขวาสำหรับสายถักให้คล้องใต้แขนขวาผ่านหน้าอก สำหรับสายเกลี้ยงทำเป็นบ่วงคล้อง  

ใต้แขนขวา ๑ เส้น ส่วนอีก ๑ เส้น ทำเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมารวมกับปลายสายถักที่ดุมอกเสื้อ ให้ตุ้มโลหะ  

สีทองอยู่ที่อกเสื้อ ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดคล้องที่ดุมเสื้อเม็ดที่หนึ่ง  ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอแบะหรือ  

เสื้อสโมสรคล้องใต้ชายพับประมาณแนวเดียวกับดุมเม็ดที่หนึ่งของเสื้อชั้นนอกคอปิด 

   สายยงยศทำด้วยไหมทองขัดไหมสีน้ำเงินดำหรือไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ

ใช้ประกอบกับเครื่องแบบดังนี้ 

    (ก) เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติกากีคอแบะ  

ซึ่งประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสร เครื่องแบบกันหนาว

ที่ประกอบด้วยเสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ หรือเครื่องแบบสำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว  

ที่ประกอบด้วยเสื้อสโมสรสีดำ หรือเสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ ใช้สายยงยศไหมทองขัดไหมสีน้ำเงินดำ 

    (ข) เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติกากีคอแบะ   

ซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ 

    (ค) เมื่อแต่งเครื่องแบบที่ประกอบด้วยเสื้อคอพับซึ่งประดับอินทรธนู

และเครื่องหมายยศตามข้อ ๒๐. และข้อ ๒๑. ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ ๑ เส้น ทำเป็น

บ่วงผ่านหน้าอก มาคล้องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่สอง ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา 

๒๑๖ 



   (๒) นายทหารคนสนิทหรือนายธง ให้ใช้สายยงยศไหมทองขัดไหมสีน้ำเงินดำ 

หรือไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ เป็นสายถัก ๑ เส้น ประกอบด้วยตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม ทำเป็นบ่วง  

คล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา ให้ตุ้มโลหะสีทองอยู่ด้านหน้า 

   ส่วนเครื่องแบบชนิดใดจะประดับสายยงยศไหมทองขัดไหมสีน้ำเงินดำ หรือ  

ไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ ให้อนุโลมตาม (๑)  (ก)  หรือ (ข) 

   เมื่อแต่งเครื่องแบบที่ประกอบด้วยเสื้อคอพับซึ่งประดับอินทรธนู และเครื่องหมายยศ

ตามข้อ ๒๐. และข้อ ๒๑. ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ ๑ เส้น ทำเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา

ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา 

   นายทหารที่ดำรงตำแหน่งที่ต้องใช้สายยงยศสำหรับเสนาธิการ และมีตำแหน่ง

เป็นนายทหารคนสนิทหรือนายธงด้วย ให้ประดับแต่สายยงยศสำหรับเสนาธิการแต่อย่างเดียว 

   (๓) นายทหารที่ใช้สายยงยศตาม (๑) หรือ (๒)  เมื่อแต่งเครื่องแบบ  

ที่ประกอบด้วยเสื้อไม่มีอินทรธนู ให้มีอินทรธนูพิเศษเฉพาะด้านที่ติดสายยงยศ และในโอกาสที่ต้องประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้มีอินทรธนูพิเศษด้านที่คล้องสายสะพายนั้นด้วย ส่วนนายทหาร  

ที่มิได้ใช้สายยงยศตาม (๑) หรือ (๒) คงให้มีอินทรธนูพิเศษเฉพาะด้านที่คล้องสายสะพาย 

   อินทรธนูพิเศษ มี ๒ แบบคือ 

    (ก) ชั้นนายเรือถึงนาวาตรี ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำตามแบบราชนาว ี

ด้านไหล่มีไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองขัดกันเป็นรูปห่วง ๓ ห่วง ด้านคอมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๑ ดุม 

    (ข) ชั้นนาวาโทขึ้นไป ถักด้วยไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง เป็นแผ่น

อินทรธนูตามแบบราชนาวี ด้านคอมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๑ ดุม 

   (๔) ทหารประจำเรือพระที่นั่ง  ให้มีเครื่องหมายเป็นแผ่นโลหะรูปอักษร  

พระปรมาภิไธยย่อในองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน กับพระมหามงกุฎประดับที่อกเสื้อตอนบนเบื้องขวา

สำหรับนายทหารสัญญาบัตรทำด้วยโลหะสีเงิน สำหรับทหารต่ำกว่านายทหารสัญญาบัตรทำด้วยโลหะสีทอง 

   (๕) ทหารที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้ปลอกแขน  

ทำด้วยสักหลาดสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ประกอบด้วยตัวอักษร สห ตัวอักษรสูง ๖ เซนติเมตร   

กว้าง ๔ เซนติเมตร ทำด้วยสักหลาดสีขาวเย็บติดกึ่งกลาง สวมทับแขนเสื้อตรงกึ่งกลางต้นแขนขวา ให้ตัว

อักษรอยู่ด้านนอก 

   (๖) นักเรียนนายเรือ ให้มีเครื่องหมายชั้นการศึกษาเป็นดุมเกลี้ยง ทำด้วย

โลหะสีทอง รูปมะนาวตัดคว่ำ ติดที่คอเสื้อเครื่องแบบทั้ง ๒ ข้าง โดยมีรังดุมทำด้วยด้ายถักสีขาวรองรับดุม

เครื่องหมายชั้น มีจำนวนดุมตามชั้นการศึกษา คือ 

๒๑๗ 



    ชั้นปีที่หนึ่ง ๑ ดุม 

    ชั้นปีที่สอง ๒ ดุม 

    ชั้นปีที่สาม ๓ ดุม 

    ชั้นปีที่สี่ ๔ ดุม 

    ชั้นปีที่ห้า ๕ ดุม 

    ชั้นปีที่หก ๖ ดุม 

   นักเรียนนายเรือที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้านักเรียน ให้มีเครื่องหมายทำด้วยโลหะ  

สีเงินเป็นรูปสมอ ๓ ตัว ประกอบกันเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ไขว้กับจักรขนาด  

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เซนติเมตร อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎประดับที่กึ่งกลางอินทรธนูทั้ง ๒ ข้าง ผู้ที่มี

ตำแหน่งเป็นหัวหน้ากราบให้มีเครื่องหมายเช่นเดียวกับหัวหน้านักเรียน ประดับที่กึ่งกลางอินทรธนูเฉพาะ

ข้างขวา ผู้ที่มีตำแหน่งเป็นนายภาคให้มีเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสมอ ๓ ตัว ประกอบกัน  

เป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ไขว้กับจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เซนติเมตร 

ประดับที่กึ่งกลางอินทรธนูเฉพาะข้างขวา และผู้ที่มีตำแหน่งเป็นนายตอน ให้มีเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีเงิน

เป็นรูปสมอ ๓ ตัว ประกอบกันเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ประดับที่กึ่งกลางอินทรธนู

เฉพาะข้างขวา 

   (๗) นักเรียนจ่า ให้มีเครื่องหมายชั้นการศึกษาเป็นแถบทำด้วยสักหลาด

สีน้ำเงินดำ กว้าง ๑ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร เฉียง ๔๕ องศา ประดับที่แขนเสื้อข้างซ้าย  

ใต้เครื่องหมายเหล่า มีจำนวนแถบตามชั้นการศึกษา คือ 

    ชั้นปีที่หนึ่ง ๑ แถบ 

    ชั้นปีที่สอง ๒ แถบ 

    ชั้นปีที่สาม ๓ แถบ 

   ในกรณีที่มีแถบมากกว่า ๑ แถบ  ให้เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร 

   (๘) นักเรียนดุริยางค์ ให้มีเครื่องหมายชั้นการศึกษาเป็นแถบตามนอน  

ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร  ประดับที่แขนเสื้อข้างซ้าย  

ใต้เครื่องหมายเหล่า  มีจำนวนแถบตามชั้นการศึกษา คือ 

    ชั้นปีที่หนึ่ง ๑ แถบ 

    ชั้นปีที่สอง ๒ แถบ 

    ชั้นปีที่สาม ๓ แถบ 

๒๑๘ 



    ชั้นปีที่สี่ ๔ แถบ 

    ชั้นปีที่ห้า ๕ แถบ 

   ในกรณีที่มีแถบมากกว่า ๑ แถบ  ให้เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๓ เซนติเมตร 

   (๙) นักเรียนนายเรือและทหารในกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียน

นายเรือ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ 

รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กรมนาวิกโยธิน ให้มีเครื่องหมายเป็นแผ่นโลหะสีทองรูปอักษร  

พระปรมาภิไธยย่อ ภปร ประดับที่อกเสื้อตอนบนเบื้องขวา 

 

หมวด ๒ 

เครื่องแบบทหารหญิง 

 

ส่วนที่ ๑ 

ชนิดของเครื่องแบบ 

 ข้อ ๒๕. เครื่องแบบพลทหาร และนายทหารประทวนชั้นจ่า มี ๙ ขนิด คือ 

   (๑) เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีขาว 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๒) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้าง

เสมอดุมเม็ดที่สอง 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

๒๑๙ 



   (๓) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิด ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีขาว 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๔) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้าง

เสมอดุมเม็ดที่สอง 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๕) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีน้ำเงินดำ 

    (ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๖) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวคอเปิด เว้นแต่ให้ใช้

ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อนประกอบด้วย 

   (๗) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ 

   (๘) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

๒๒๐ 



   (๙) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว

ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

 ข้อ ๒๖. เครื่องแบบนายทหารประทวนชั้นพันจ่า มี ๑๐ ชนิด คือ 

   (๑) เครื่องแบบปกติขาวคอแบะ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว  และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว   

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว  

   (๒) เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีขาว 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๓) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว  และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้าง

เสมอดุมเม็ดที่สอง 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

๒๒๑ 



   (๔) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิด ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีขาว 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๕) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว  และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้าง

เสมอดุมเม็ดที่สอง 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๖) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีน้ำเงินดำ 

    (ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๗) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ 

   (๘) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ 

   (๙) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

๒๒๒ 



   (๑๐) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว 

ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว 

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

 ข้อ ๒๗. เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร มี ๑๒ ชนิด คือ 

   (๑) เครื่องแบบปกติขาวคอแบะ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว  และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว   

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๒) เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีขาว 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๓) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว  และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้าง

เสมอดุมเม็ดที่สอง 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

๒๒๓ 



   (๔) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิด ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีขาว 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๕) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อคอพับสีขาว  และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้าง  

เสมอดุมเม็ดที่สอง 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) เข็มขัดสีดำ 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๖) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ 

    (ข) เสื้อคอเปิดสีน้ำเงินดำ 

    (ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   (๗) เครื่องแบบครึ่งยศ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว  และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว  

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

   สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียน

นายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ 

๒๒๔ 



    (ค) กระโปรงยาวสีดำ 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) ถุงเท้ายาวสีดำ 

    (ฉ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูง  

หนังสีดำชนิดไม่ผูกเชือก 

   สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษา

พระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีก  

ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง 

    (ค) กระโปรงยาวสีดำ 

    (ง) คันชีพและเข็มขัด 

    (จ) ถุงเท้ายาวสีดำ 

    (ฉ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูง  

หนังสีดำชนิดไม่ผูกเชือก 

   (๘) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ 

   สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียน

นายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ 

   สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษา

พระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีก  

ชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ 

   (๙) เครื่องแบบสโมสรปกติ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ เว้นแต่

ให้ใช้รองเท้าสโมสรหนังสีขาว 

   (๑๐) เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะปาดเอวสีขาว และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาว  

สีขาว ที่อกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๓ ดุม และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่ายประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงยาวสีดำ 

๒๒๕ 



    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าสโมสรหนังสีดำ 

   (๑๑) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีขาว 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๑๒) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ  สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว

ประกอบด้วย 

    (ก) หมวกพับปีก 

    (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว

และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

    (ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ 

    (ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน 

    (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ 

ส่วนที่ ๒ 

ส่วนของเครื่องแบบ 

 ข้อ ๒๘. หมวก มี ๓ แบบ คือ 

   (๑) หมวกพับปีก ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน

ปลอกหมวกทำด้วยผ้าสีขาว และมีตราหน้าหมวกต่างกัน คือ 

    (ก) พลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า  ทำด้วยโลหะสีทอง   

เป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี สูง ๔ เซนติเมตร 

    (ข) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า  ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอ   

ภายใต้พระมหามงกุฎและมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้สมอ ปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง ข้างละ ๔ ใบ   

กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร สูง ๖ เซนติเมตร 

๒๒๖ 



    (ค) นายทหารสัญญาบัตร  ลักษณะเช่นเดียวกับ (ข)  เว้นแต่  

พระมหามงกุฎและใบชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง สมอปักด้วยดิ้นเงินหรือทำด้วย

วัตถุเทียมดิ้นเงินบนพื้นเบาะสักหลาดสีน้ำเงินดำ 

   นายทหารหญิงยศตั้งแต่นาวาโทขึ้นไป ให้มีผ้าพันหมวกทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ 

กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านหน้าปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองเป็นรูปใบชัยพฤกษ์ มีจำนวนแถวตาม  

ชั้นยศ คือ 

    นาวาโทและนาวาเอก ๑ แถว 

    นายพลเรือ ๒ แถว 

   (๒) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ ทำด้วยผ้าหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ ตอนหน้าและ

ตอนหลังลาดมนมีสาบโดยรอบ ยอดสันหมวกมีกลีบ ด้านขวามีรอยพับ ด้านซ้ายมีตราหน้าหมวกต่างกัน คือ 

    (ก) พลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า  ทำด้วยโลหะสีทอง  

เป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี สูง ๒.๕ เซนติเมตร 

    (ข) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า  ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอ  

ภายใต้พระมหามงกุฎและมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้สมอ ปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง ข้างละ ๔ ใบ   

กว้าง ๒.๘ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร 

    (ค) นายทหารสัญญาบัตร ลักษณะเช่นเดียวกับ (ข) เว้นแต่สมอ  

ทำด้วยโลหะสีเงินและอยู่บนพื้นสีดำ 

   (๓) หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ ด้านหน้าข้างซ้าย

มีตราหน้าหมวกเป็นรูปตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร มีรูปจักรีเหนือ ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะ

สีทอง และมีขนนกสีดำติดตรงที่มีตราหน้าหมวก 

 ข้อ ๒๙. เสื้อ มี ๙ แบบ คือ 

   (๑) เสื้อคอพับสีขาว ปกแบบคอบัวปลายปกแหลม แขนยาวรัดข้อมือที่ขอบ

พันรอบข้อมือ มีดุมสีขาวข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกประมาณ ๖ เซนติเมตร พับปลายแขน   

๓ เซนติเมตร ที่อกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๓ ดุม 

   (๒) เสื้อคอเปิดสีขาว ปกแบบคอบัวปลายปกแหลม มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ 

ที่หน้าอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๓ ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกประมาณ ๖ เซนติเมตร พับปลายแขน   

๓ เซนติเมตร มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งมีดุมโลหะสีทอง

ขนาดเล็กขัดปกกระเป๋า กระเป๋าละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม 

๒๒๗ 



   (๓) เสื้อคอเปิดสีน้ำเงินดำ ปกแบบคอบัวปลายปกแหลม มีตะเข็บหลัง   

๓ ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๓ ดุม แขนยาวไม่รัดข้อมือ มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า 

เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กขัดปกกระเป๋า กระเป๋าละ ๑ ดุม   

มุมกระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม 

   (๔) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว คอแบะแบบปลายแหลมมีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ 

ที่อกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๓ ดุม อกเสื้อทั้งสองข้างมีปกกระเป๋าชายแหลม ๓ ชาย 

   (๕) เสื้อชั้นนอกคอแบะปาดเอวสีขาว คอแบะแบบปลายแหลม ที่อกเสื้อ  

มีดุมโลหะสีทอง ขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๓ ดุม มีสายสร้อยโลหะสีทองร้อยดุมคู่กลาง 

   (๖) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ

ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว 

   (๗) เสื้อสวมกันหนาว, ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ, ชายเสื้อเบื้องล่าง  

ยาวครึ่งน่องที่แนวอกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๓ ดุม 

   เสื้อแบบนี้ใช้สวมทับเครื่องแบบทุกชนิดเพื่อกันหนาว 

   (๘) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ เช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ

ของนายทหารสัญญาบัตรชาย 

   (๙) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง เช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดงของ  

นายทหารสัญญาบัตรชาย 

 ข้อ ๓๐. กระโปรงและกางเกง มี ๔ แบบ คือ 

   (๑) กระโปรงสีขาว ยาวปิดเข่าพอสมควร ทางด้านหน้าขวาและซ้าย มีกระเป๋า

ไม่มีปก ข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย ชายกระโปรงไม่บาน 

   (๒) กระโปรงสีน้ำเงินดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาวถ้าใช้กับเครื่องแบบ

ครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ หรือเครื่องแบบปกติน้ำเงินดำให้ทำด้วยผ้าหรือสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ 

   (๓) กระโปรงยาวสีดำ ทำด้วยผ้าหรือเสิร์จสีดำ ชายกระโปรงยาวคลุมเท้า

และให้ใช้ผ้าคาดเอวสีดำประกอบด้วย 

   (๔) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ แบบสากลไม่พับปลายขา ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ

ไม่มีปก ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า มีดุมปิดปากกระเป๋า ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร และ  

ไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร 

๒๒๘ 



 ข้อ ๓๑ เข็มขัดสีดำ ตัวเข็มขัด ทำด้วยหนังหรือด้ายถักสีดำ กว้าง ๓.๒ เซนติเมตร  

เป็นเข็มขัดรูด ถ้าทำด้วยหนังปลายสายมนแหลม  ถ้าทำด้วยด้ายถักปลายสายตัดตรงหุ้มด้วยวัตถุสีดำ   

กว้าง ๑ เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้าง ๓.๖ เซนติเมตร   

ยาว ๕ เซนติเมตร  มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี 

   สำหรับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ และเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์

ของนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และนายทหารพิเศษ

ประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ตัวเข็มขัดทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านนอกติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียม

ไหมทองปลายมีขอทำด้วยโลหะสีทองสำหรับเกี่ยวเกาะติดกับหัวเข็มขัด หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง  

รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร  มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์  ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้  

พระมหามงกุฎมีรัศมี เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกประกอบคันชีพ 

 ข้อ ๓๑. ทวิ  คันชีพสำหรับนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์  

โรงเรียนนายเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพล

นาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สายสะพายทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ กว้าง ๕ เซนติเมตร 

ด้านนอกติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ปลายสายสะพายทั้งสองข้างมีห่วงทำด้วยโลหะสีทอง  

สำหรับเกี่ยวกับคันชีพ คันชีพทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๑๐ เซนติเมตร  

ยาว ๑๕ เซนติเมตร มีฝาปิด ข้างคันชีพทั้งสองข้างมีห่วงทำด้วยโลหะสีทองสำหรับเกี่ยวกับสายสะพาย  

ขอบฝาคันชีพด้านล่างทั้งสองข้างติดรูปลายกระหนกทำด้วยโลหะสีทอง รอบฝาคันชีพติดแถบไหมทองหรือ

วัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร กึ่งกลางฝาคันชีพมีตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร มีรูปจักรีเหนือ   

ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎ ทำด้วยโลหะสีทอง 

 ข้อ ๓๒. รองเท้า มี ๖ แบบ คือ 

   (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว เป็นชนิดไม่ผูกเชือกส้นสูงไม่เกิน ๖ เซนติเมตร 

รองเท้าแบบนี้จะทำด้วยผ้าใบก็ได้ 

   (๒) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

   (๓) รองเท้าสโมสรหนังสีขาว พื้นบาง ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 

   (๔) รองเท้าสโมสรหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสโมสรหนังสีขาว 

   (๕) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก 

   (๖) รองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก 

   รองเท้าทุกแบบ ไม่มีลวดลาย พื้นทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังและมีส้น 

๒๒๙ 



 ข้อ ๓๓. ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน เป็นชนิดยาวเหนือเข่า จะใช้กับเครื่องแบบซึ่งไม่ได้กำหนด

ให้ใช้ถุงเท้าด้วยก็ได้ 

 ข้อ ๓๔. กระเป๋าถือ มี ๔ แบบ คือ 

   (๑) กระเป๋าสีขาว ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สูงไม่เกิน ๑๘ เซนติเมตร 

ยาวไม่เกิน ๒๓ เซนติเมตร มีสายสะพายรูปตามแบบราชนาวี สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร

ประทวนชั้นพันจ่า ใช้ประกอบกับเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด เครื่องแบบปกติขาว

คอพับ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ หรือ เครื่องแบบกันหนาว ส่วนนายทหารประทวนชั้นจ่าให้ใช้

ประกอบกับเครื่องแบบกันหนาวเท่านั้น 

   (๒) กระเป๋าสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าสีขาว สำหรับใช้ประกอบกับ

เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิด เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ หรือ

เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ส่วนนายทหารประทวนชั้นจ่าให้ใช้

ประกอบกับเครื่องแบบปกติขาวคอเปิด เครื่องแบบปกติขาวคอพับ เครื่องแบบครึ่งยศ และเครื่องแบบ

เต็มยศด้วย 

   (๓) กระเป๋าสโมสรปกติ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว สูงไม่เกิน   

๑๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ไม่มีสายสะพายรูปตามแบบราชนาวี สำหรับใช้ประกอบกับ

เครื่องแบบสโมสรปกติ 

   (๔) กระเป๋าสโมสรเต็มยศ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ ลักษณะ  

เช่นเดียวกับกระเป๋าสโมสรปกติ สำหรับใช้ประกอบกับเครื่องแบบสโมสรเต็มยศ 

   กระเป๋าทั้ง ๔ แบบนี้ ไม่มีลวดลายและให้ใช้ตามสีของรองเท้า โดยปกติให้ถือ  

ด้วยมือซ้าย สำหรับกระเป๋าสีขาวและกระเป๋าสีดำจะสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลงมาประมาณแนวเข็มขัดก็ได้ 

ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนูและเครื่องหมายยศ 

 ข้อ ๓๕. อินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่าและนายทหารสัญญาบัตรเป็น

อินทรธนูแข็งทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ เว้นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือเหล่าทหารแพทย์ทำด้วย  

สักหลาดสีแดง สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองตรึงด้านบน

เต็มแผ่นอินทรธนู อินทรธนูดังกล่าวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายรวบ กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ   

๑๑ เซนติเมตร มีปลายรวบติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๑ ดุม 

๒๓๐ 



   สำหรับอินทรธนูนายทหารหญิงพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 

โรงเรียนนายเรือ และนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ 

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เช่นเดียวกับอินทรธนูของนายทหารสัญญาบัตรชาย สังกัด

กองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ 

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ 

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 ข้อ ๓๖. เครื่องหมายยศ มีดังนี้ 

   (๑) นายทหารประทวนชั้นจ่า เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว สำหรับเสื้อคอเปิด

สีน้ำเงินดำและเสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ ทำด้วยแถบไหมสีเหลือง สำหรับเสื้อแบบอื่นทำด้วยแถบสักหลาด

สีน้ำเงินดำ กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร หักมุม ๑๒๐ องศา ปลายบั้งทั้งสองข้างห่างกัน ๖ เซนติเมตร เหนือบั้ง  

มีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี ปักด้วยไหมสีเดียวกับบั้งตรึงบนแผ่นผ้าสีเดียวกับเสื้อ แผ่นผ้านี้  

เย็บติดตรงกลางแขนเสื้อด้านนอกเหนือข้อศอก ข้างซ้ายกึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอก มุมบั้งอยู่ด้านล่าง  

มีจำนวนบั้งตามชั้นยศ คือ 

    จ่าตรี  ๑ บั้ง 

    จ่าโท  ๒ บั้ง 

    จ่าเอก  ๓ บั้ง 

   ในกรณีที่มีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดซ้อนกันขึ้นไปตามส่วนยาวของแขนเสื้อท่อนบน 

เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๔ เซนติเมตร 

   (๒) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว มี ๒ แบบ คือ 

    (ก) บั้งประดับบนอินทรธนู ทำด้วยแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 

กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร หักมุม ๑๓๐ องศา ตรึงตามขวางบนอินทรธนูทั้ง ๒ ข้าง หันมุมแหลมไปทางด้านคอ 

ปลายบั้งห่างจากต้นอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๓ เซนติเมตร มีจำนวนบั้งตามชั้นยศ คือ 

    พันจ่าตรี ๑ บั้ง 

    พันจ่าโท ๒ บั้ง 

    พันจ่าเอก ๓  บั้ง 

   ในกรณีที่มีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดซ้อนกันขึ้นไปทางด้านคอตามส่วนยาวของ

อินทรธนูเว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๓ เซนติเมตร 

๒๓๑ 



    (ข) บั้งประดับที่แขนเสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ ทำด้วยแถบไหม  

สีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หักมุม ๑๓๐ องศา ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้าง ห่างกัน ๘ เซนติเมตร เย็บติด  

ที่แขนเสื้อข้างซ้ายด้านนอกกึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอก  มุมบั้งขึ้นข้างบน  เหนือบั้งมีรูปสมอภายใต้  

พระมหามงกุฎมีรัศมีปักด้วยไหมสีเดียวกับบั้ง มีจำนวนบั้งเช่นเดียวกับบั้งประดับบนอินทรธนู 

   ในกรณีที่มีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดซ้อนกันขึ้นไปตามส่วนยาวของแขนเสื้อ   

เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๕ เซนติเมตร 

   (๓) นายทหารสัญญาบัตร มี ๒ แบบ คือ 

    (ก) ประดับบนอินทรธนู 

   นายเรือและนายนาวาเป็นแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง  กว้าง   

๑.๒ เซนติเมตร ขมวดเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก ๔ เซนติเมตร โดยให้ชายแถบที่ขมวด  

ทับอยู่บนตวัดไปทางหลังเรียกว่าแถบขมวด แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร เรียกว่า

แถบใหญ่ และแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร เรียกว่าแถบเล็กตรึงตามขวาง  

บนอินทรธนูทั้งสองข้าง เริ่มต้นห่างจากต้นอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร มีจำนวนแถบตามชั้นยศ คือ 

     เรือตรี  แถบขมวด ๑ แถบ 

     เรือโท   แถบขมวด ๑ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ 

     เรือเอก   แถบขมวด ๑ แถบ กับแถบใหญ่ ๑ แถบ 

     นาวาตรี   แถบขมวด ๑ แถบ แถบใหญ่ ๑ แถบ กับแถบเล็ก   

      ๑ แถบ แทรกอยู่ระหว่างกลาง 

     นาวาโท   แถบขมวด ๑ แถบ กับแถบใหญ่ ๒ แถบ 

     นาวาเอก แถบขมวด ๑ แถบ กับแถบใหญ่ ๓ แถบ 

   ในกรณีที่มีแถบมากกว่า ๑ แถบ ให้แถบขมวดอยู่เหนือแถบอื่นไปทางด้านคอ 

เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร 

   นายพลเรือ เป็นรูปจักรทำด้วยโลหะสีเงินเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร 

ประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้าง เริ่มต้นห่างจากต้นอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร มีจำนวนจักร  

ตามชั้นยศ คือ 

     พลเรือจัตวา ๑ จักร ประดับกึ่งกลางด้านกว้าง 

     พลเรือตรี ๒ จักร ประดับเรียงตามขวาง 

     พลเรือโท ๓ จักร ประดบัเปน็รปูสามเหลีย่มใหฐ้านอยูด่า้นไหล่ 

๒๓๒ 



     พลเรือเอก ๔ จักร ประดับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

         ให้มุมแหลมวางตามยาว     

    (ข) ประดับที่แขนเสื้อคอแบะสีน้ำเงินดำ 

   นายเรอืและนายนาวา, เปน็แถบไหมทองหรอืวตัถเุทยีมไหมทอง กวา้ง ๑.๒ เซนตเิมตร 

ด้านนอกขมวดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก ๔ เซนติเมตร โดยให้ชายแถบที่ขมวดทับอยู่บน

ตวัดไปทางหลังเรียกว่าแถบขมวด แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร เรียกว่า  

แถบใหญ่ และแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองกว้าง ๐.๖ เซนติเมตร เรียกว่าแถบเล็ก ตรึงรอบแขนเสื้อ

ทั้งสองข้างเริ่มต้นห่างจากปลายแขนเสื้อพอสมควรมีจำนวนแถบเช่นเดียวกับแถบประดับบนอินทรธนู 

   พลเรือจัตวา มีแถบกว้าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ และเหนือแถบนี้มีแถบกว้าง 

๑.๒ เซนติเมตร ขมวดเป็นวงกลม ๑ วง เส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก ๕ เซนติเมตร 

   พลเรือตรีขึ้นไป  มีแถบกว้าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ  และมีแถบกว้าง   

๑.๒ เซนติเมตร ประดับเหนือขึ้นไป มีจำนวนตามชั้นยศ ดังนี้ 

    พลเรือตรี ๑ แถบ 

    พลเรือโท ๒ แถบ 

    พลเรือเอก ๓ แถบ 

   การประดับแถบ ให้แถบล่างสุดอยู่ห่างจากปลายแขนเสื้อพอสมควรเว้นระยะ

ระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร เฉพาะแถบบนสุด ขมวดเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก   

๕ เซนติเมตร โดยให้ชายแถบที่ขมวดทับอยู่บนตวัดไปทางหลัง 

   (๔) เครื่องหมายยศสำหรับประดับชายคอเสื้อของเครื่องแบบปกติลำลอง  

คอเปิดน้ำเงินดำ หรือเครื่องแบบที่ใช้ในโอกาสทำการฝึกหรือปฏิบัติราชการสนาม สำหรับนายทหาร

ประทวนชั้นพันจ่าและนายทหารสัญญาบัตร ให้มีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศสำหรับ

ประดับชายคอเสื้อคอพับของทหารชาย 

ส่วนที่ ๔ 

เครื่องหมายพรรค เครื่องหมายเหล่า และเครื่องหมายพิเศษ 

 ข้อ ๓๗. เครื่องหมายพรรค เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายพิเศษลักษณะและการใช้

อย่างเดียวกับเครื่องหมายพรรค เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายพิเศษของทหารชายโดยอนุโลม 

๒๓๓ 



หมวด ๓ 

เครื่องแบบพิเศษ 

 ข้อ ๓๘. ทหารที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร ให้ใช้เครื่องแบบประกอบด้วย 

   (๑) หมวกเหล็กหรือรองในหมวกเหล็กสีขาว มีสายรัดคางหนังสีขาว  

กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ลักษณะต่างกัน คือ 

    (ก) พลทหารและนายทหารประทวน ตรงกึ่งกลางด้านหน้าหมวก  

มีอักษร สห สีน้ำเงินดำ ขนาดตัวอักษร สูง ๖ เซนติเมตร กว้าง ๔ เซนติเมตร ระยะช่องไฟห่างกัน   

๓ เซนติเมตร มีแถบสีน้ำเงินดำ ๑ แถบ กว้าง ๔ เซนติเมตร คาดริมขอบหมวกโดยรอบเว้นระยะห่างจาก

ตัวอักษรข้างละ ๓ เซนติเมตร 

    (ข) นายทหารสัญญาบัตร มีตราหน้าหมวกทำด้วยโลหะสีทองรูปสมอ

ภายใต้พระมหามงกุฎและมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้สมอปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง  ข้างละ ๔ ใบ   

กว้าง ๖.๗ เซนติเมตร สูง ๗.๓ เซนติเมตร 

   (๒) เสื้อ ดังนี้ คือ 

    (ก) พลทหาร ใช้เสื้อกะลาสีสีกากี ประดับเครื่องหมายเหล่าตามข้อ ๒๒.        

    (ข) นายทหารประทวนชั้นจ่า ใช้เสื้อกะลาสีสีกากี ตามข้อ ๑๐. (๓) 

ประดับเครื่องหมายยศตามข้อ ๒๑. และเครื่องหมายเหล่าตามข้อ ๒๒. 

    (ค) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า และนายทหารสัญญาบัตรใช้เสื้อคอพับ

สีกากีตามข้อ ๑๐. (๗) แขนยาวประดับอินทรธนูตามข้อ ๒๐. เครื่องหมายยศตามข้อ ๒๑. และเครื่องหมาย

เหล่าตามข้อ ๒๒. หรือข้อ ๒๓. แล้วแต่กรณี 

   (๓) กางเกง ดังนี้ คือ 

    (ก) พลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า ใช้กางเกงกะลาสีสีกากี 

ตามข้อ ๑๑. (๒) 

    (ข) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า และนายทหารสัญญาบัตร ใช้กางเกง

ขายาวสีกากีตามข้อ ๑๑. (๕) 

   (๔) เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูด ปลายสายมนแหลม

หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้าง ๕.๗ เซนติเมตร ยาว ๖.๕ เซนติเมตร มีลายดุน

รูปพวงใบชัยพฤกษ์ ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี 

๒๓๔ 



   (๕) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ 

   (๖) สายนกหวีด ทำด้วยด้ายหรือไหมสีขาว ลักษณะต่างกัน คือ 

    (ก) พลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า  มีลักษณะเช่นเดียวกับ  

สายโยงมีดตามข้อ ๙. ปลายสายผูกนกหวีดสนามสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อ 

    (ข) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ใช้สายถัก ๑ สาย คล้องแขนซ้าย 

และสายเกลี้ยง ๑ สาย โยงจากใต้อินทรธนูข้างซ้าย ปลายสายผูกนกหวีดสนามสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย 

    (ค) นายทหารสัญญาบัตร ใช้สายถัก ๑ สาย คล้องแขนขวาและ  

สายเกลี้ยง ๑ สาย โยงจากใต้อินทรธนูข้างขวา ปลายสายผูกนกหวีดสนามสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

กับมีสายถักโยงจากใต้อินทรธนูข้างขวา ปลายสายมีตุ้มโลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม กลัดที่ดุมเสื้อเม็ดที่สอง 

 ข้อ ๓๙. ทหารที่ทำหน้าที่ดับเพลิง ให้ใช้หมวกทำด้วยวัตถุทนไฟสีกากี ลักษณะเช่นเดียวกับ

หมวกเหล็กสีกากี เว้นแต่มีสันนูนที่ยอดหมวก เสื้อทำด้วยผ้าทนไฟสีกากีเป็นเสื้อชั้นนอกคอพับ มีขอเกี่ยว  

ที่คอเสื้อ ๑ อัน ที่แนวอกเสื้อมีขอขัดทำด้วยโลหะสีเงิน ๕ อัน ที่เอวเสื้อมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า 

แขนยาวเพยีงขอ้มอื ขอบเสือ้ ขอบแขนเสือ้และขอบกระเปา๋ขลบิดว้ยแถบผา้สนีำ้เงนิดำ กวา้ง ๐.๕ เซนตเิมตร 

และรองเท้ายางกันน้ำสีดำสูงครึ่งน่อง 

 ข้อ ๔๐. ทหารที่มีหน้าที่ ใช้เครื่องยนต์หรือหน้าที่การช่างขณะปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้เครื่องแบบ

ประกอบด้วย 

   (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ 

   (๒) เสื้อคอพับสีน้ำเงินดำ ที่คอเสื้อและแนวอกเสื้อมีดุมกลมแบนสีดำ ๕ ดุม 

ซ่อนอยู่ในสาบเสื้อ แขนสั้นเหนือข้อศอกที่อกเสื้อข้างซ้ายมีประเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ชายเสื้อปล่อยยาว

ปิดเอว เฉพาะนายทหารประทวนชั้นพันจ่าและนายทหารสัญญาบัตรให้ใช้เครื่องหมายยศตามข้อ ๒๑. (๕)   

ติดชายคอเสื้อด้วย 

   (๓) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำแบบช่าง ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีขาว

ตามข้อ ๑๑. (๔) เว้นแต่มีกระเป๋าข้างขากางเกงด้านนอกใต้เข่าอีกข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีปก  

มุมกระเป๋าและปกตัดมุม มีดุมขัดปกกระเป๋าข้างละ ๑ ดุม 

   (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำตามข้อ ๑๔. (๑)  หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ  

ตามข้อ ๑๔. (๒) 

 ข้อ ๔๑. ทหารที่ทำงานในอากาศ ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้เครื่องแบบชุดเสื้อกางเกงติดกัน

สีแสดหรือสีกากีแกมเขียวประดับเครื่องหมายยศและมีเครื่องประกอบตามที่กองทัพเรือกำหนด 

๒๓๕ 



 ข้อ ๔๒. ทหารซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ใช้เสื้อและเครื่องแบบดังนี้ 

   (๑) ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล 

    (ก) แพทย์ ใช้เสื้อคลุมสีขาวยาวเหนือเข่าเล็กน้อยแขนสั้นเหนือข้อศอก 

คอเปิดผ่าอกตลอด ติดดุมกลมแบนสีขาว ๓ ดุม ผ่าด้านหลังจากชายเสื้อขึ้นมา ๒๕ เซนติเมตร มีช่องเปิด  

ที่ตะเข็บข้าง ข้างละช่อง มีกระเป๋าที่อกเสื้อข้างซ้าย ๑ กระเป๋า และที่แนวเอวด้านหน้าข้างละ ๑ กระเป๋า 

เป็นกระเป๋าปะไม่มีปก 

    (ข) พยาบาลชาย ใช้เสื้อคลุมสีขาว ยาวปิดตะโพก แขนสั้นเหนือข้อศอก

คอตั้งผ่าข้างด้านขวาจากคอเสื้อมาตามบ่าอ้อมหน้าไหล่ ลงไปตามสีข้างถึงชายเสื้อติดดุมกดที่คอเสื้อ ๑ ดุม 

บนบ่า ๓ ดุม หน้าไหล่ ๑ ดุม ตามแนวสีข้าง ๔ ดุม ผ่าด้านหลังจากชายเสื้อขึ้นมา ๒๐ เซนติเมตร เย็บติดไว้ 

มีกระเป๋าที่อกเสื้อข้างซ้าย ๑ กระเป๋า และที่แนวเอวด้านขวา ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะไม่มีปก 

    (ค) พยาบาลหญิง ใช้หมวกพยาบาลสีขาวแบบสากล มีแถบกำมะหยี่

สีดำติดตามยาวที่ส่วนบนของขอบหมวก  มีขนาดและจำนวนดังนี้ 

    แถบกวา้ง ๑ เซนตเิมตร  ๑  แถบ  สำหรบัพยาบาลชัน้นายทหารประทวน 

    แถบกวา้ง ๑ เซนตเิมตร  ๒  แถบ  สำหรบัพยาบาลชัน้นายทหารสญัญาบตัร  

    ยศนายเรือ 

    แถบกวา้ง ๒ เซนตเิมตร  ๑  แถบ  สำหรบัพยาบาลชัน้นายทหารสญัญาบตัร  

    ยศนายนาวา 

    เสื้อและกระโปรงติดกันสีขาวคอเปิด  ผ่ากลางครึ่งท่อนมีสายคาดเอว 

กว้าง ๓ เซนติเมตร ส่วนบนด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง มีเกล็ดเล็กข้างละ ๕ เกล็ด ติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก  

ที่อกเสื้อ ๓ ดุม และที่สายคาดเอว ๑ ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกตลบแขนขึ้น ๓ เซนติเมตร หรือแขนยาว  

รัดข้อมือปลายแขนพับมีดุมติดข้อมือทำด้วยโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม ส่วนล่างเป็นกระโปรง  

แบบ ๖ ชิ้น ยาวเสมอเข่ามีกระเป๋าระดับใต้สายคาดเอวข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้าง  

เล็กน้อยถุงเท้ายาวหรือสั้นสีขาว รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบหรือหนังพื้นยางสีขาว หรือรองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว

ตามข้อ ๓๒. (๑) 

    ถ้าใช้เสื้อและกระโปรงติดกันแบบแขนสั้น ให้ใช้ถุงเท้าสั้นกับรองเท้า

ผ้าใบหรือรองเท้าหนังหุ้มส้นพื้นบางสีขาว  ถ้าใช้เสื้อและกระโปรงติดกันแบบแขนยาวให้ใช้ถุงเท้ายาว  

กับรองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว 

๒๓๖ 



   (๒) ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนาม ให้แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับทหารในหน่วยนั้น

และให้มีเครื่องหมายกาชาดที่หมวกเหล็กตรงกึ่งกลางด้านหน้า และที่แขนเสื้อข้างขวาท่อนบนด้านนอก 

 ข้อ ๔๓. ทหารที่มีหน้าที่ขี่ม้าหรือทหารทั่วไปในโอกาสขี่ม้าเมื่อแต่งเครื่องแบบที่ใช้

กางเกงขายาวสีกากีหรือสีขาว จะใช้กางเกงแบบขี่ม้าสีกากีหรือสีขาวและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำมีสนับแข้ง

ผ้าใบสีเดียวกับกางเกงสำหรับพลทหาร และนายทหารประทวนชั้นจ่า และสนับแข้งหนังสีดำ สำหรับนายทหาร

ประทวนชั้นพันจ่าและนายทหารสัญญาบัตรก็ได้ นายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตร จะใช้รองเท้าสูง

หนังสีดำติดเดือยทำด้วยโลหะสีเงินก็ได้ 

 ข้อ ๔๓.  ทวิ  ทหารทั่วไป ในโอกาสขับขี่รถจักรยานยนต์  จะใช้หมวกป้องกันศีรษะสำหรับ

ขับขี่รถจักรยานยนต์  ลักษณะกลมตามรูปศีรษะปิดถึงท้ายทอยสีขาวไม่มีลวดลาย  ประกอบกับ  

เครื่องแบบเฉพาะขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ได้ 

 ข้อ ๔๔. เสื้อกันฝนสำหรับสวมทับเครื่องแบบ มีดังนี้ 

   (๑) ทหารชาย เป็นเสื้อชนิดมีแขน ทำด้วยผ้ากันฝนหรือพลาสติกสีน้ำเงินดำ

หรือสีเทา 

   (๒) ทหารหญิง เป็นเสื้อคลุมหรือเสื้อมีแขน ทำด้วยผ้ากันฝนหรือพลาสติก

สีน้ำเงินดำหรือสีเทา หรือพลาสติกสีขาวชนิดใสไม่มีลวดลาย 

   เมื่อใช้เสื้อกันฝนจะใช้พลาสติกสีขาวชนิดใสหุ้มหมวก และใช้รองเท้ากันฝนสวมทับ

รองเท้าก็ได้ 

หมวด ๔ 

เครื่องแบบเฉพาะกาล 

 ข้อ ๔๕. ผู้ที่กำลังศึกษาหรือรับการฝึกอบรมอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของทหาร  

ในต่างประเทศ ถ้ามีระเบียบของประเทศนั้นบ่งให้ผู้ศึกษาหรือผู้รับการฝึกอบรมต้องแต่งเครื่องแบบ  

ตามแบบของประเทศนั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากประเทศนั้นแล้ว  ก็ให้แต่งเครื่องแบบของประเทศนั้นได้ 

 ข้อ ๔๖. ให้กองทัพเรือกำหนดส่วนประกอบเพิ่มเติมเครื่องแบบตามกฎกระทรวงนี้  

เพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ในบางโอกาสได้ตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๔๗. เพื่อประโยชน์ในการฝึกและความสะดวกแก่การปฏิบัติราชการตามปกติ 

ราชการทะเล ราชการสนาม การฝึกหัดศึกษาในเรือหรือภายในเรือหรือภายในหน่วยทหารบก การรักษาการณ์

ในเรือและบนบกตลอดจนกิจการอื่น ๆ ให้กองทัพเรือกำหนดเครื่องแบบ เครื่องประกอบและวิธีแต่งได้  

ตามที่เห็นสมควร 

๒๓๗ 



หมวด ๕ 

เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๔๘. ทหารซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือได้รับพระราชทาน  

พระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ  ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ 

เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ หรือเมื่อแต่งเครื่องแบบอย่างอื่น

ตามคำสั่งหรือตามหมายกำหนดการ 

   เมื่อแต่งเครื่องแบบสโมสรปกติ จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำลอง  

ขนาดย่อมก็ได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอหรือดารา ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง 

และถ้ามีชนิดคล้องคอหรือดาราหลายดวง ควรประดับชั้นสูงดวงเดียว 

   ในกรณีที่มีกำหนดนัดหมายของทางราชการ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ให้ประดับดวงจริง และถ้ากำหนดให้สวมสายสะพายก็ให้สวมทับเสื้อ 

   เมื่อแต่งเครื่องแบบทั่ว ๆ ไป ให้ใช้แพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ 

ทำเป็นแผ่น กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ติดที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋าบน 

 ข้อ ๔๙. ในเวลาแต่งเครื่องแบบ ห้ามมิให้ใช้สิ่งอื่นใดติดหรือทับเครื่องแบบ นอกจาก

เครื่องหมายที่ทางราชการได้อนุญาต 

 ข้อ ๕๐. ทหารนอกประจำการ เมื่อแต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้เครื่องหมายยศ

เครื่องหมายพรรคและเครื่องหมายเหล่าเช่นเดียวกับทหารประจำการ เว้นแต่ 

   (๑) พลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่านอกประจำการ ปักรูปสมอภายใต้

พระมหามงกุฎไม่มีรัศมีเหนือเครื่องหมายเหล่า 

   (๒) นายทหารประทวนชั้นพันจ่านอกประจำการ มีรูปสมอทำด้วยโลหะสีทอง

ประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้างแทนเครื่องหมายเหล่า 

   (๓) นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ  มีรูปสมอทำด้วยโลหะสีเงิน

ประดับที่กึ่งกลางอินทรธนูทั้งสองข้างหรือเหนือเครื่องหมายยศที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๕๑. การใช้วัตถุเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามที่กองทัพเรือกำหนด 

๒๓๘ 



 ข้อ ๕๒. เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้มีรูปลักษณะ

อย่างเดียวกันให้กองทัพเรือสร้างเครื่องแบบตัวอย่างหรือเขียนรูปตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน 

     

   ให้ไว้    ณ    วันที่    ๑๐    ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๑๘ 

       

       พลตรี  ป.  อดิเรกสาร 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

 

หมายเหตุ - ยกเลิกความใน (๕) (๖) ของข้อ ๓. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙)   

  พ.ศ. ๒๕๒๓, (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๘)   

  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 - ยกเลิกความใน (๖) (๗) ของข้อ ๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙)   

  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความใน (๗) (๘) ของข้อ ๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๕)   

  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 - ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๕. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๘)   

  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 - ยกเลิกความใน (๖) (๗) ของข้อ ๕. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙)   

  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๕. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 - ยกเลิกความใน (๒) (๔) ของข้อ ๖. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๘)   

  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 - ยกเลิกความใน (๗) (๘) ของข้อ ๖. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙)   

  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๖. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๓๙ 



 - ยกเลิกความใน (๘) (๙) ของข้อ ๖. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๕)  

  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลิกความใน (ก) และ (จ) ของ (๔) ในข้อ ๗. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ   

  (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๗. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๒๓,   

  (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๑๐. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๑๐. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๐)   

  พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 - ยกเลิกความใน (๑๖) และ (๑๗) ของข้อ ๑๐. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ   

  (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 - ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๑๑. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙)   

  พ.ศ. ๒๕๒๓, (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๑๒. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๒. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๐)   

  พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๑๒. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 - เพิ่มข้อ ๑๒. ทวิ ตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกข้อ ๑๒. ทวิ และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 - ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๘)   

  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 - ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙)   

  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๑๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๕,   

  (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๑๘. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๑๙. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓,   

  (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๔๐ 



 - เพิ่ม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ของข้อ ๒๐. ตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความใน (๔) (๕) (๖) และ (๗) ของข้อ ๒๐. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ   

  (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - เพิ่ม (๘) ของข้อ ๒๐. ตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 - ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๐. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๕)   

  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๒๑. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๐)   

  พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 - ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๒๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๘)   

  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 - เพิ่ม (๙) ของข้อ ๒๔. ตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๒๕., ข้อ ๒๖. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๒)   

  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 - ยกเลิกความใน (๕) และ (๖) ของข้อ ๒๗. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ   

  (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๒๗. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 - ยกเลิกความใน (๗) และ (๘) ของข้อ ๒๗. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ   

  (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๘. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๗)   

  พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๒๘. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓,   

  (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 - ยกเลิกความใน (ค) ของ (๑) ในข้อ ๒๘. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ   

  (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๒๙. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓,   

  (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๓๐. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๔๑ 



 - ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๓๐. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๕)   

  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๓๑. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓,   

  (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 - เพิ่มข้อ ๓๑. ทวิ ตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๓๑. ทวิ และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลกิความในวรรคหนึง่ของขอ้ ๓๑. และใชค้วามใหมแ่ทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบบัที ่ ๒๒)   

  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 - ยกเลกิความในวรรคสองของขอ้ ๓๑. และใชค้วามใหมแ่ทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบบัที ่ ๒๕)   

  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๓๒. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความใน (๑) (๒) ของข้อ ๓๔. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๒)   

  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 - ยกเลิกความในข้อ ๓๕ .และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 - ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๓๕. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๔)   

  พ.ศ. ๒๕๓๑, (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลกิความในวรรคสองของขอ้ ๓๕. และใชค้วามใหมแ่ทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบบัที ่ ๒๕)   

  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 - ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๓๖. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๗)   

  พ.ศ. ๒๕๒๐, (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 - เพิม่ความใน (๔) ของขอ้ ๓๖. ตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบบัที ่๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๖, (ฉบบัที ่๒๔)   

  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 - ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๓๖. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๔)   

  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 - ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๘. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๒๓)   

  พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 - ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๔๐. และใช้ความใหม่แทนตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๘)   

  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 - เพิ่มความในข้อ ๔๓. ทวิ  ตามกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๒๑  

๒๔๒ 




