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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยเครื่องแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเครื่องแบบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๘) แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเครื่องแบบของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
บรรดาระเบี ยบ ประกาศ ข้อบั งคับ หลั กเกณฑ์ และคํ าสั่งอื่ น ใดในส่ว นที่ มี บั ญ ญั ติไว้แล้ ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๕ เครื่องแบบประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการให้มี ๒ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบพิธีการ มี ๔ ประเภท
(ก) เครื่องแบบปกติขาว
(ข) เครื่องแบบครึ่งยศ
(ค) เครื่องแบบเต็มยศ
(ง) เครื่องแบบสโมสร
(๒) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท
(ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ
(ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
ให้นํากฎสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ในส่วนที่กําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบ
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม เว้นแต่อินทรธนู และเครื่องหมายแสดงสังกัดให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
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ข้อ ๖ อินทรธนูของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ ให้ใช้ ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องแบบพิธีการตามข้อ ๕ (๑) ให้ใช้อินทรธนูแข็ง กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
สําหรับ ชาย และกว้าง ๔.๕ เซนติ เมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติ เมตร สํ าหรับ หญิ ง พื้ น สั กหลาดสีดํ า
ปักดิ้นสีทองเป็นลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์ประดับด้วยลายกระหนกเรียงเต็มแผ่น ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก และมีเครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูปพานสองชั้นมีรัฐธรรมนูญประดิษฐาน
อยู่บนพานและมีคันชั่งติดเสาประดิษฐานหน้าพานรัฐธรรมนูญ ขนาดสูง ๓ เซนติเมตร ติดทับลงบน
พุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้
(๒) เครื่องแบบปฏิบัติราชการตามข้อ ๕ (๒) ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีแถบสีเหลืองหรือสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ติดทางต้นอิ นทรธนู ๑ แถบ แถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติ ดเรียงต่ อไปอี ก ๑ แถบ
และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน
๑ เซนติเมตร การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู แถบแรกให้ติดชิดต้นอินทรธนู แถบที่สอง
เว้นระยะห่างจากแถบแรก ๕ มิลลิเมตร และแถบที่สามเว้นระยะห่างจากแถบที่สอง ๕ มิลลิเมตร
โดยมีเครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูปพานสองชั้นมีรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู่บนพานและมีคันชั่ง
ติดเสาประดิษฐานหน้าพานรัฐธรรมนูญขนาดสูง ๓ เซนติเมตร ติดทับบนแถบที่สอง ตามแบบแนบท้าย
ระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปพานสองชั้นมีรัฐธรรมนูญ
ประดิษฐานอยู่บนพานและมีคันชั่งติดเสาประดิษฐานหน้าพานรัฐธรรมนูญ ไม่มีขอบ ขนาดสูง ๒ เซนติเมตร
ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง
ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ เครื่องหมาย
แสดงความสามารถ เครื่ อ งหมายกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เข็ ม แสดงวิ ท ยฐานะ เครื่ อ งหมายหรื อ เข็ ม อื่ น ใด
ตามระเบียบของทางราชการหรือระเบียบของส่วนราชการนั้น ๆ ได้ตามสมควร
ข้อ ๑๐ การแต่งเครื่องแบบตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้แต่งตามหมายของสํานักพระราชวัง
หรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการกําหนด ในโอกาสอันสมควร
ข้อ ๑๑ ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อินทรธนูแข็งของเครื่องแบบพิธีการสาหรับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
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แนวคิดการออกแบบมาจาก การผสมผสานลายไทยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ กับลายกระหนก

ความหมาย
ลายไทยพุ่ มข้าวบิ ณ ฑ์ มี ลั กษณะทรงพุ่ มเข้ า
ตามรู ป ทรงของข้ าวบิ ณ ฑบาต หรื อ รู ป ทรง
ดอกบัวตูม ลายที่ประดิษฐ์อยู่ในทรงพุ่มนี้ เรียกว่า
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ความหมายในการออกแบบ
อินทรธนูนี้ หมายถึงบุคคลผู้มีคุณธรรม เป็นที่
น่ า เคารพยกย่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ บทบาท
บทบาทในการตรวจสอบสอดคล้องกับบทบาท
ในการตรวจสอบของสานัในการตรวจสอบ
กงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อ
สาธารณชนว่ า การตรวจสอบนั้ น มี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
ความโปร่งใส น่าเชื่อถือ สัตย์ซื่อ มืออาชีพ และรับผิดชอบ
ลายกระหนก ลักษณะของลาย มียอดลายที่พุ่งขึ้น
หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง ความเจริญ ก้าวหน้ า
ขององค์กร และบุคคลที่เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา
ส่วนความอ่อนช้อยของลวดลาย สื่อถึงการทาหน้าที่
ในการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ

อินทรธนูแข็งของเครื่องแบบพิธีการสาหรับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจาบ่าซ้าย และบ่าขวา
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