
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยเครื่องแบบพิธีการของผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที ่ และลูกจา้งของสถาบันวัคซนีแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีเครื่องแบบของผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง   
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เพื่อใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ  อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๘  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน  
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วย
เครื่องแบบพิธีการของผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“เครื่องแบบพิธีการ”  หมายความว่า  เครื่องแต่งกายที่ใช้ในโอกาสเข้าร่วมพิธี  ตามหมายก าหนดการ

ของส านักพระราชวัง  และตามก าหนดการของพิธีที่หน่วยงานอื่นหรือสถาบันวัคซีนแห่งชาติก าหนด 
ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิธีการ  ได้แก่  ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องไปร่วมงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้แทนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ถ้าในหมายก าหนดการหรือตามก าหนดการของพิธีก าหนดให้แต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบพิธีการ  ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถแต่งเครื่องแบบพิธีการ   
ที่มีลักษณะและรูปแบบเช่นเดียวกับผู้อ านวยการได้โดยอนุโลม 

ข้อ ๕ การแต่งเครื่องแบบพิธีการ  ให้แต่งตามหมายก าหนดการของส านักพระราชวัง   
หรือตามก าหนดการของพิธีที่หน่วยงานอื่นก าหนดหรือตามที่สถาบันก าหนด 

ข้อ ๖ เครื่องแบบพิธีการของสถาบัน  มี  ๓  ชนิด  คือ 
(๑) เครื่องแบบปกติขาว 
(๒) เครื่องแบบพิธีการครึ่งยศ 
(๓) เครื่องแบบพิธีการเต็มยศ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๗ เครื่องแบบปกติขาวของผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสถาบัน  มีลักษณะ
ดังนี้ 

(๑) หมวก 
 (ก) เครื่องแบบปกติขาวชาย  ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว  กะบังหน้าท าด้วยหนังหรือ  

วัสดุเทียม  หนังสีด า  สายรัดคางสีทอง  กว้างหนึ่งเซนติเมตร  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 
ติดที่ข้างหมวกข้างละหนึ่งดุม  ผ้าพันหมวกสีขาว  หน้าหมวกตดิตราครุฑพ่าห์ปกัดิ้นสีทองสูงห้าเซนตเิมตร
บนหมอนสักหลาดสีขาว 

 (ข) เครื่องแบบปกตขิาวหญิง  ใช้แบบ  (ก)  โดยอนุโลมแตเ่ป็นทรงอ่อน  หรือใช้หมวกแกป๊  
ทรงอ่อนพับปีกสีขาว  สายรัดคางสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ
หนึ่งดุม  ผ้าพันหมวกสีขาว  หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูงสี่เซนติเมตรครึ่งบนหมอนสักหลาดสีขาว   

 กรณีผู้นับถือศาสนาอิสลาม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  ให้ใช้ผ้าคลุมสีด าคลุมศีรษะทั้งหมด
เว้นใบหน้า  ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื้อคอพับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ในกรณีที่มีการสวมหมวก  
ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

(๒) เสื้อ 
 (ก) เครื่องแบบปกติขาวชาย  ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว  ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์

ขนาดใหญ่ห้าดุม  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย 

 (ข) เครื่องแบบปกติขาวหญิง  ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้าน   
แขนยาวถึงข้อมือมีตะเข็บหลังสี่ตะเข็บ  ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองครุฑพ่าห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
หนึ่งเซนติเมตรครึ่ง  สามดุม  ส าหรับแบบเสื้อคอแหลม  และห้าดุม  ส าหรับแบบเสื้อคอป้านมีกระเป๋าล่าง   
ข้างละหนึ่งกระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋า  และใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว  
ผูกผ้าพันคอสีด าเงื่อนกลาสี  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย 

(๓) กางเกง  กระโปรง 
 (ก) เครื่องแบบปกติขาวชาย  ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว  ไม่พับปลายขา  และ

เข็มขัดหนังสีด า   
 (ข) เครื่องแบบปกติขาวหญิง  ใช้กระโปรงสีขาว  ตีเกล็ดด้านหน้าสองเกล็ดและด้านหลัง

สองเกล็ดยาวปิดเข่า  ปลายบานเล็กน้อยใช้กับแบบเสื้อคอแหลม  หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่าปลายบาน
เล็กน้อยใช้กับเสื้อคอป้าน 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



 กรณีผู้นับถือศาสนาอิสลามใช้กระโปรงแบบ  (ข)  โดยจะยาวคลุมข้อเท้าก็ได้   
(๔) รองเท้าและถุงเท้า 
 (ก) เครื่องแบบปกติขาวชาย  ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าชนิดผูก  ถุงเท้าสีด า 
 (ข) เครื่องแบบปกติขาวหญิง  ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าแบบปิด   

ปลายเท้า  ไม่มีลวดลาย  ส้นสูงไม่เกินสิบเซนติเมตร  ถุงเท้ายาวสีเนื้อ   
(๕) อินทรธนูให้ใช้ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
(๖) เครื่องหมายประดับคอเสื้อ  ให้ใช้เครื่องหมายแบบเดียวกับเครื่องหมายของกระทรวง

สาธารณสุข   
ข้อ ๘ ลักษณะเครื่องแบบปกติขาวให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 
ข้อ ๙ เครื่องแบบพิธีการครึ่งยศของผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสถาบัน  

ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว  เว้นแต่กางเกงและกระโปรงให้ใช้ผ้าสีด า   
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ  และผู้ที่ไ ด้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  แต่ไม่ต้องสวมสายสะพาย 

ข้อ ๑๐ เครื่องแบบพิธีการเต็มยศ  ของผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสถาบัน  
ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบพิธีการครึ่งยศ  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับและผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  
ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พร้อมสวมสายสะพายตามที่ก าหนดไว้ในหมายก าหนดการหรือก าหนดการ 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕62 
มานติ  ธีระตนัติกานนท ์

ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
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แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 

 


