
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกจ้างประจ า 
พ.ศ. 2527 

------------------ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ลูกจ้างประจ ามีเคร่ืองแบบเป็นลักษณะเดียวกัน  เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประหยัด คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบ
ลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๒๗“ 
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๒๗  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓.  ให้ยกเลิกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  มติของคณะรัฐมนตรีและค าสั่งอื่นใด
ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจ า 
 ข้อ ๕. ในระเบียบนี้ 
  “เคร่ืองแบบ”  หมายความว่า  เคร่ืองแต่งกายทั้งหลาย  รวมทั้งเครื่องหมายต่างๆ 
ตลอดจนสิ่งประกอบเคร่ืองแต่งกายอย่างอื่น  ที่ได้ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าแต่ง 
  “ลูกจ้างประจ า ”  หมายความว่า  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 ข้อ ๖. เคร่ืองแบบลูกจ้างประจ า มี ๒ ชนิด คือ 

  ๖.๑ เคร่ืองแบบปฏิบัติงาน 
  ๖.๒ เคร่ืองแบบพิธีการ  มี  ๓  ประเภท  คือ 

   ๖.๒.๑ เคร่ืองแบบปกติขาว 
   ๖.๒.๒ เคร่ืองแบบครึ่งยศ 

   ๖.๒.๓ เคร่ืองแบบเต็มยศ 
 ข้อ ๗. เคร่ืองแบบปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 

  ๗.๑ หมวก 

   ๗.๑.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ คือ 
    แบบที่ ๑  หมวกทรงหม้อตาลสีประเภทสีกากี กะบังหน้า ท า
ด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า  สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าหข์นาด



เล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีด าที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก ท าด้วย
โลหะสีทองสูง ๖.๕ เซนติเมตร 

    แบบที่  ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีประเภทสีกากี หน้าหมวก
ติดตราครุฑพ่าห์ท าด้วยโลหะสีทอง หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง สูง ๔.๕ เซนติเมตร 
   ๗.๑.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง ให้ใช้หมวกอนุโลมตามหมวกของ
ลูกจ้างประจ าชาย แบบที่ ๒ แต่พับปีก 
  ๗.๒ เสื้อ 

   ๗.๒.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี แขนยาวรัด
ข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม 
ระยะห่างกันพอควร มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตาม
ทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มี แถบกลาง
กระเป๋าและใบปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋า
ทั้งสองข้างติดดุมข้างละหนึ่งดุมส าหรับขัดใบปกกระเป๋า ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัด ที่ปกคอเสื้อ
ด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อป ระดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อ
เหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง  ๓ เซนติเมตร ตอน
ปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 

   ดุมท่ีใช้กับเสื้อเป็นรูปกลมแบน ท าด้วยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ 

   ๗.๒.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ 

    แบบที่ ๑  อนุโลมตามแบบเสื้อของลูกจ้างประจ าชาย 
    แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากี 
สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ผ่าอกตลอด ติดดุมท าด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ๓ 
ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลั งยาวตามตัว มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เจาะเฉียงเล็กน้อย  ไม่มีใบปก
กระเป๋า ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง 
  ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้ 
  ๗.๓ อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเคร่ืองหมายบนอินทรธนูสีเหลือง หรือ
สีทอง ตามแบบท้ายระเบียบ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร และมีวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  ๑ 
เซนติเมตร อยู่เหนือแถบบน ในกรณีมีมากกว่า ๑ แถบ ให้เว้นระยะระหว่างแถบ ๖ มิลลิเมตร  และให้
ประดับดังนี ้
  



  ๗.๓.๑  ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่ งที่กระทรวงการคลังก าหนด อยู่
ในหมวดกึ่งฝีมือ  และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ พลเรือนระดับ ๒ หรือผู้
ด ารงต าแหน่งในหมวดอ่ืนๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงานและได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ มี ๑ 
แถบ 
   ๗.๓.๒ ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนดอยู่
ในหมวดฝีมือ หรือหมวดอ่ืนๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓  
แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงิ นเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ มี ๒ 
แถบ 
   ๗.๓.๓ ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ขึ้นไป มี ๓ แถบ 
   ส าหรับลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนด อยู่
ในหมวดแรงงาน หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในหมวดอ่ืนๆ และได้รับค่าจ้างไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๒  ไม่มีเคร่ืองหมายอินทรธนู 
  ๗.๔ กางเกง กระโปรง 
   ๗.๔.๑ ลูกจ้างประจ าชายให้ใช้กางเกงขายาวสีประเภทสีกากี  ไม่พับ
ปลายขา 
   ๗.๔.๒ ลูกจ้างประจ าหญิงให้ใช้กระโป รงสีประเภทสีกากี ยาวปิดเข่า  

หรือกางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา 
  ๗.๕ เข็มขัด 
   ๗.๕.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง
หรือด้ายถักสีด า หัวเข็มขัดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด 
   ๗.๕.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง
หรือด้ายถักสีด า หัวเข็มขัดกว้าง ๒ .๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ส าหรับเสื้อแบบที่ ๒ จะไม่ใช้เข็มขัดก็ได้ 
  ๗.๖ รองเท้า ถุงเท้า 
   ๗.๖.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อท าด้วยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีด า แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด า 
   ๗.๖.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นท าด้วยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 



  ๗.๗ เคร่ืองหมายแสดงสังกัด ให้มีรูปเคร่ืองหมายอนุโลมตามแบบของ
เคร่ืองแบบข้าราชการ ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองไม่มีขอบสูง  ๒ 
เซนติเมตร 
  ๗.๘ ป้ายชื่อและต าแหน่ง ให้ระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งด้วย
ตัวหนังสือสีขาวบนป้ายชื่อ พื้นสีด า ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร และให้ติดที่อกเสื้อ
เบื้องบนด้านขวา 
 ข้อ ๘ ส่วนราชการใดจ าเป็นต้องก าหนดเคร่ืองแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า
แตกต่างจากระเบียบนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดขอท าความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๙ เคร่ืองแบบปกติขาว ประกอบด้วย 
  ๙.๑ หมวก 

   ๙.๑.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กระบังหน้าท า
ด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาด
เล็ก ติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีด า ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง  สูง ๕ 
เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 
   ๙.๑.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว 
สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาด เล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีด า ที่
หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 

  การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันสมควร 
  ๙.๒ เสื้อ 

   ๙.๒.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาวตามแบบของ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม 
   ๙.๒.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลม
หรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอแหลม และ ๕ ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอป้าน มี
กระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาว
สีขาว ผูกผ้าพันคอสีด าเงื่อนกลาสี 
  ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามแต่โอกาส 
  ๙.๓ อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูแข็ง ตามแบบท้ายระเบียบ กว้าง ๔ 

เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีด า มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบ ปักดิ้นสีทองลาย



ดอกประจ ายามและใบเทศ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอป ลายมนติดดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก และให้ประดับดังนี้ 
   ๙.๓.๑ ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนดอยู่
ในหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในหมวดอ่ืนๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ 
มีลายดอกประจ ายามและใบเทศ ๑ ช่อ 
   ๙.๓.๒ ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหน ดอยู่
ในหมวดฝีมือ หรือหมวดอ่ืนๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ 
แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงานและ หมวดกึ่งฝีมือ 
มีลายดอกประจ ายามและใบเทศ ๒ ช่อ 
   ๙.๓.๓ ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่ าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ขึ้นไป มีลายดอกประจ ายามและใบเทศ ๓ ช่อ 
  ๙.๔ กางเกง กระโปรง 
   ๙.๔.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้กางเกงขายาวสีขาวไม่พับปลายขา 
   ๙.๔.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ 
เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิด
เข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับเสื้อคอป้าน 
  ๙.๕  รองเท้า  ถุงเท้า 
   ๙.๕.๑ ลูกจ้างประจ าชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนัง
สีด าชนิดผูก แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด า 
   ๙.๕.๒ ลูกจ้างประจ าหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีด า แบบปิดปลายเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 
  ๙.๖ เคร่ืองหมายแสดงสังกัด ให้มีเคร่ืองหมายแสดงสังกัดท าด้วยโลหะ
โปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ตามข้อ ๗.๗ ติดที่คอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง 
 ข้อ ๑๐ เคร่ืองแบบครึ่งยศ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติ
ขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีด า ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ข้อ ๑๑ เคร่ืองแบบเต็มยศ  มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบครึ่งยศ 
สวมสายสะพาย 
 ข้อ ๑๒ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
          พลเอก   ประจวบ  สุนทรางกูร 
                       (ประจวบ  สุนทรางกูร) 
         รองนายกรัฐมนตรี   รักษาราชการแทน 
                     นายกรัฐมนตรี 
 
   
 



เคร่ืองหมายตําแหนงบนอินทรธนู  (ลูกจางประจํา) 

เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  (ชุดสีกากี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูดํารงตําแหนงหมวดกึ่งฝมือ   และไดรับคาจางตั้งแตขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  
ระดับ  2  ขั้น  5,310  หรือ  ผูดํารงตําแหนงหมวดอื่น ๆ นอกจากหมวดกึ่งฝมือและหมวดแรงงาน  และ
ไดรับคาจางตั้งแตขั้นต่ําของอตัราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  ระดับ  2  ขั้น  5.310  บาท – 6,530  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูดํารงตําแหนงหมวดฝมือ  หรือหมวดอื่น ๆ ยกเวนหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝมือ  และไดรับคาจาง
ต้ังแตอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน  ระดับ  3  ขั้น  6,530  บาท  แตไมถึงขั้นต่ําของอัตรา
เงินเดอืนของขาราชการพลเรือน  ระดับ  6  ขั้น  12,040  บาท 



เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  (ชุดสีกากี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกจางประจําซึ่งไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของขาราชการพลเรือน  ระดับ  6  ขั้น  12,040  
บาทขึ้นไป  (ยกเวนหมวดกึ่งฝมือ) 
 
 
**  สําหรับลูกจางประจําซึ่งดํารงตําแหนงในหมวดแรงงาน  หรือเปนผูดํารงตําแหนงในหมวดอื่น ๆ 
***และไดรับคาจางไมถึงขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน  ระดับ  2  ขั้น  5,310  บาท  
***ไมมีเครื่องหมายอินทรธนู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองแบบพิธีการ  (ลูกจางประจํา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูดํารงตําแหนงหมวดกึ่งฝมือ   และไดรับคาจางตั้งแตขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  
ระดับ  2  ขั้น  5,310  หรือ  ผูดํารงตําแหนงหมวดอื่น ๆ นอกจากหมวดกึ่งฝมือและหมวดแรงงาน  และ
ไดรับคาจางตั้งแตขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  ระดับ  2  ขั้น  5.310  บาท – 6,530  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูดํารงตําแหนงหมวดฝมือ  หรือหมวดอื่น ๆ ยกเวนหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝมือ  และไดรับคาจาง
ต้ังแตอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน  ระดับ  3  ขั้น  6,530  บาท  แตไมถึงขั้นต่ําของอัตรา
เงินเดือนของขาราชการพลเรอืน  ระดับ  6  ขั้น  12,040  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกจางประจําซึ่งไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของขาราชการพลเรือน  ระดับ  6  ขั้น  12,040  
บาทขึ้นไป   


