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กฎสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘
ข้อ ๒ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กับการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้
ให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
แต่งเครื่องแบบพิเศษตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้
ภาค ๑
เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมปศุสัตว์ชาย
หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ
ข้อ ๓ เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมปศุสัตว์ชาย มี ๒ ชนิด คือ
(๑) เครือ่ งแบบปฏิบัติงานปกติ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีดํา หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีฟ้า หรือหมวกแก๊ป
ทรงอ่อนมีกะบังสีดํา
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(ข) เสื้อคอพับสีดํา
(ค) กางเกงขายาวสีดํา
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือไนลอนสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือมีซิป
(๒) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนาม ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีฟ้า หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดํา
(ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีน้ําเงินแกมดําแขนยาว
(ค) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีน้ําเงินแกมดํา
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือไนลอนสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือมีซิป
หมวด ๒
ส่วนของเครื่องแบบ
ข้อ ๔ หมวก มี ๓ แบบ คือ
(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีดํา ทําด้วยผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ มีเครื่องประกอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กะบัง ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
(ข) สายรั ด คาง กว้ า ง ๑.๒ เซนติ เ มตร ทํ า ด้ ว ยดิ้ น ทองหรื อ วั ต ถุ เ ที ย มดิ้ น ทอง
ปลายสายมีดุมโลหะสีทองเป็นตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก ติดอยู่ที่ริมขอบหมวก ข้างละ ๑ ดุม
(ค) ผ้าพันหมวกสีน้ําเงินแกมดํา กว้าง ๔ เซนติเมตร
(ง) ตราหน้าหมวก เป็นตราครุฑพ่าห์ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองบนสักหลาด
สีน้ําเงินแกมดํา ขนาดกว้าง ๗ เซนติเมตร สูง ๗ เซนติเมตร อยู่ในฐานแป้นปลายแหลมรูปใบโพ
ด้านข้างตราครุฑพ่าห์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง
ตวัดขึ้นไปทางด้านบนด้านละ ๑ ช่อ
(๒) หมวกทรงอ่ อ นไม่ มี ก ะบั ง (หมวกเบเร่ ต์ ) สี ฟ้ า ทํ า ด้ ว ยสั ก หลาด ตราหน้ า หมวก
เป็นรูปตรากรมปศุสัตว์ ทําด้วยโลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร
(๓) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดํา ทําด้วยผ้า ด้านหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวก ที่ขอบของกะบัง
ประดับด้วยไหมสีฟ้ากว้าง ๑ เซนติเมตร ตราหน้าหมวกเป็นเครื่องหมายรูปอาร์ม ขนาดกว้าง ๘ เซนติเมตร
สูง ๙ เซนติเมตร ภายในรูปอาร์มปักเครื่องหมายสารวัตรกรมปศุสัตว์
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
ข้อ ๕ เสื้อ มี ๒ แบบ คือ
(๑) เสื้อคอพับสีดํา แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย
มีกระเป๋าปะที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่ง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
มุมกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปกกระเป๋าเว้าชายกลางแหลม
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ที่ ป ากกระเป๋ า ทั้ ง สองข้ า งติ ด ดุ ม ข้ า งละ ๑ ดุ ม ทํ า ด้ ว ยโลหะสี ท อง มี ลั ก ษณะกลมนู น เล็ ก น้ อ ย
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร มีเส้นเกลียวเชือกเป็นขอบโดยรอบ ภายในเส้นขอบมีลายดุนนูน
รูปตราครุฑพ่าห์ ตัวเสื้อผ่าอกตลอดแนว มีสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมที่คอและตามแนวอกเสื้อ
๖ ดุม ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ที่ไหล่เสื้อ
ทั้งสองข้างประดับอินทรธนู ที่ต้นแขนเสื้อทั้งสองข้างประดับเครื่องหมายรูปอาร์ม ขนาดกว้าง ๘ เซนติเมตร
สูง ๙ เซนติเมตร ภายในรูปอาร์มปักเครื่องหมายสารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม
ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
(๒) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีน้ําเงินแกมดํา แขนยาวทรงกระบอก พับปลายแขนขึ้นมาเพียงศอก
ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ปกเสื้อด้านขวาปักรูปตราพระพิรุณทรงนาคด้วยไหมสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๒.๕ เซนติเมตร และปกเสื้อด้านซ้ายปักเครื่องหมายตําแหน่งตามข้อ ๑๗ ตัวเสื้อผ่าอกตลอดแนว
ไม่มีสาบ ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบน
ทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ตัวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบนและกระเป๋าล่างข้างละ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะยืด
รูป สี่ เ หลี่ย ม ชายข้ างทั้ ง สองข้ า งพั บจี บ เพื่ อ ให้ ข ยายได้ ชายล่ างเย็ บ ติด กั บ ตั วเสื้ อ มี ใ บปกกระเป๋ า
รู ป สี่ เ หลี่ ย มขั ด ดุ ม ๒ ดุ ม กระเป๋ า ล่ า งมี ข นาดใหญ่ ก ว่ า กระเป๋ า บน ปะติ ด กั บ ตั ว เสื้ อ ในระดั บ เอว
เหนือขอบกระเป๋าบนซ้าย ๑ เซนติเมตร ปักชื่อตําแหน่ง “สารวัตรกรมปศุสัตว์” ด้วยไหมสีทองสูง
๑ เซนติเมตร ที่ต้นแขนเสื้อทั้งสองข้างประดับเครื่องหมายรูปอาร์มมีลักษณะเช่นเดียวกับ (๑)
ข้อ ๖ กางเกง มี ๒ แบบ คือ
(๑) กางเกงขายาวสีดํา ทรงกระบอก ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า
๒๒ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสําหรับสอดเข็มขัดทําด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง
กว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวน ๗ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า
ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะไม่มีใบปกกระเป๋า ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีดุมขัดปากกระเป๋า
ด้วยหรือไม่ก็ได้
(๒) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีนํ้าเงินแกมดํา มีลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) เว้นแต่กระเป๋าหลัง
มีใบปกกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัดดุม ๒ ดุม มีกระเป๋าย่ามด้านข้างขาซ้ายและขาขวาเหนือเข่าข้างละ
๑ กระเป๋า มีสองตะเข็บ มีใบปกกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีดุมขัดปากกระเป๋าสีน้ําเงินแกมดํา ๒ ดุม
ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบน ทําด้วยวัตถุสีเดียวกับกางเกง
ข้อ ๗ เข็มขัด ทําด้วยด้ายถักหรือไนลอนสีดํา กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วย
โลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนมุมมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร มีรูปตรา
พระพิรุณทรงนาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู
ปลายสายเข็มขัดตัดตรงและหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
ข้อ ๘ รองเท้า มี ๒ แบบ คือ
(๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือมีซิป
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(๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือมีซิป
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น ไม่มีลวดลาย เวลาสวมรองเท้าให้สวมถุงเท้าสีดํา
ภาค ๒
เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมปศุสัตว์หญิง
หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ
ข้อ ๙ เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมปศุสัตว์หญิง มี ๒ ชนิด คือ
(๑) เครือ่ งแบบปฏิบัติงานปกติ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีกสีดํา หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีฟ้า หรือหมวกแก๊ป
ทรงอ่อนมีกะบังสีดํา
(ข) เสื้อคอพับสีดํา
(ค) กระโปรงสีดํา
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือไนลอนสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา แบบปิดปลายเท้า ชนิดไม่ผูกเชือก
(๒) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนาม มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๓ (๒)
หมวด ๒
ส่วนของเครื่องแบบ
ข้อ ๑๐ หมวก มี ๓ แบบ คือ
(๑) หมวกพับปีก ตัวหมวกสีดํา ทําด้วยผ้าเสิร์จหรือผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ มีผ้าพันหมวก
สีน้ําเงินแกมดํา กว้าง ๔ เซนติเมตร ห้อยชายด้านหลัง ปีกหมวกสีดํา พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน
ตราหน้าหมวกมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๔ (๑) (ง) ขนาดกว้าง ๖ เซนติเมตร สูง ๖ เซนติเมตร
(๒) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีฟ้า มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๔ (๒)
(๓) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดํา มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๔ (๓)
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
ข้อ ๑๑ เสื้อ มี ๒ แบบ คือ
(๑) เสื้อคอพับสีดํา มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๕ (๑)
(๒) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีน้ําเงินแกมดํา มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๕ (๒)
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ข้อ ๑๒ กางเกงและกระโปรง
(๑) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีน้ําเงินแกมดํา มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๖ (๒)
(๒) กระโปรงสีดํา ยาวปิดเข่าพอสมควร ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบ และผ่าสูงจาก
ชายกระโปรงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ถึง ๒๕ เซนติเมตร ทางด้านหน้าขวาและซ้ายมีกระเป๋าเจาะข้าง
ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้
ชายกระโปรงไม่บาน ที่ขอบเอวมีห่วงสําหรับสอดเข็มขัดทําด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรง กว้าง ๑ เซนติเมตร
จํานวน ๔ ห่วง หรือจะไม่มีห่วงสําหรับสอดเข็มขัดก็ได้
ข้อ ๑๓ เข็มขัด มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๗ โดยคาดทับขอบกระโปรงหรือกางเกง
ข้อ ๑๔ รองเท้า มี ๒ แบบ คือ
(๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา แบบปิดปลายเท้า ชนิดไม่ผูกเชือก
(๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือมีซิป
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น ไม่มีลวดลาย เวลาสวมรองเท้าตาม (๒) ให้สวมถุงเท้าสีดํา
ภาค ๓
อินทรธนูและเครื่องหมาย
ข้อ ๑๕ อินทรธนู มีลักษณะแข็งทําด้วยสักหลาดสีดํา เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดเป็น
มุมแหลม สําหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ชาย กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร สําหรับ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์หญิง กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร ที่ตอนปลายติดดุมโลหะสีทอง
ขนาดเล็ก ๑ ดุม มีลักษณะกลมนูนเล็กน้อย มีลายดุนรูปตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๒.๕ เซนติเมตร ถัดลงมาเป็นตัวอักษรภาษาไทย “กปศ” ทําด้วยโลหะสีทองสูง ๑ เซนติเมตร
มีเครื่องหมายตําแหน่งติดบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง และตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
และระดั บ สู ง มี แ ถบสั ก หลาดสี ฟ้ า กว้ า ง ๕ มิ ล ลิ เ มตร ติ ด ตามขวางที่ ต้ น อิ น ทรธนู ทั้ ง สองข้ า ง
เหนือขึ้นไปมีแถบดิ้นทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร จํานวน ๖ แถบ ติดตามขวางเรียงติดกัน
(๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและ
ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น มีแถบสักหลาดสีฟ้า กว้าง ๕ มิลลิเมตร
ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนูทั้งสองข้าง เหนือขึ้นไปมีแถบดิ้นทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร จํานวน ๔ แถบ
ติดตามขวางเรียงติดกัน เหนือแถบดิ้นทองเป็นแถบสักหลาดสีฟ้า กว้าง ๕ มิลลิเมตร ติดตามขวาง
ถัดขึ้นไปมีแถบดิ้นทอง กว้าง ๗ มิลลิเมตร จํานวน ๑ แถบ
(๓) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
มีแถบสักหลาดสีฟ้า กว้าง ๕ มิลลิเมตร ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนูทั้งสองข้าง เหนือขึ้นไปมีแถบดิ้นทอง
กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร จํานวน ๔ แถบ ติดตามขวาง ระหว่างแถบดิ้นทองมีแถบสักหลาดสีฟ้า
แทรกอยู่ตามแนวขวาง กว้าง ๕ มิลลิเมตร จํานวน ๓ แถบ
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(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีแถบสักหลาดสีฟ้า กว้าง ๕ มิลลิเมตร
ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนูทั้งสองข้าง เหนือขึ้นไปมีแถบดิ้นทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร จํานวน ๓ แถบ
ติดตามขวาง ระหว่างแถบดิ้นทองมีแถบสักหลาดสีฟ้าแทรกอยู่ตามแนวขวาง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร
จํานวน ๒ แถบ
ข้อ ๑๖ การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่ง ให้ใช้ประดับกับเครื่องแบบพิเศษ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ชายตามข้อ ๓ (๑) และเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมปศุสัตว์หญิงตามข้อ ๙ (๑)
ข้อ ๑๗ เครื่องหมายตําแหน่งบนปกเสื้อคอแบะปล่อยเอวสีน้ําเงินแกมดํา ให้ปักด้วยไหมสีทอง
บนแผ่นผ้าเสิร์จสีดํา ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ตามแนวเฉียงของปกเสื้อ
ปักขอบแผ่นผ้าด้วยด้ายสีน้ําเงินแกมดํา โดยแสดงระดับตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง และตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
และระดับสูง มีแถบไหมสีทอง กว้างแถบละ ๖ มิลลิเมตร จํานวน ๖ แถบ ติดตามขวางเรียงติดกัน
(๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและ
ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น มีแถบไหมสีทองขนาดใหญ่ จํานวน ๕ แถบ
กว้างแถบละ ๖ มิลลิเมตร จํานวน ๔ แถบ ติดตามขวางเรียงติดกัน ถัดมาเว้นระยะห่าง ๘ มิลลิเมตร
มีแถบไหมสีทอง ๑ แถบ ติดตามขวาง ให้แถบเล็กอยู่ทางด้านมุมปกเสื้อ
(๓) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
มีแถบไหมสีทอง กว้างแถบละ ๖ มิลลิเมตร จํานวน ๔ แถบ ติดตามขวางเรียงติดกันจากขอบแผ่นผ้า
(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีแถบไหมสีทอง กว้างแถบละ ๖ มิลลิเมตร
จํานวน ๓ แถบ ติดตามขวางเรียงติดกันจากขอบแผ่นผ้า
ข้อ ๑๘ ป้ายชื่อและตําแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดําทําด้วยแผ่นโลหะหรือพลาสติกขนาดกว้าง
๓ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล และชื่อตําแหน่งด้วยตัวอักษรสีทอง
โดยด้านบนแสดงชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล ด้านล่างแสดงชื่อตําแหน่งคําว่า “สารวัตรกรมปศุสัตว์”
ถัดลงมาแสดงชื่อตําแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ คําว่า “VETERINARY INSPECTOR” ประดับที่อกเสื้อ
เหนือกระเป๋าบนขวา สําหรับเครื่องแบบพิเศษตามข้อ ๓ (๒) และข้อ ๙ (๒) ให้ใช้ป้ายชื่อผ้าเสิร์จสีดํา
ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร ปักชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลด้วยไหมสีทอง ขนาดสูง
๑ เซนติเมตร ปักขอบแผ่นผ้าด้วยด้ายสีดํา ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
ภาค ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๙ เครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ชนิดใดจะต้องแต่งในโอกาสใด ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด
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ข้อ ๒๐ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
ซึ่ ง ได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ห รื อ ได้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย
เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีกฎหมายกําหนดให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวา
ข้อ ๒๑ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
ซึ่งได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือเข็มแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาของทางราชการ
ให้ประดับเครื่องหมายหรือเข็มนั้นได้ตามที่ส่วนราชการนั้นกําหนด
ข้อ ๒๒ ให้กรมปศุสัตว์จัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบพิเศษนี้ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน
และสอดส่องควบคุมการแต่งเครื่องแบบพิเศษให้เป็นไปตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ปรับปรุงระบบตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ จากเดิมที่จําแนก
ตําแหน่งตามระดับมาตรฐานกลาง ๑๑ ระดับ เป็นให้จําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ๔ ประเภท
ส่งผลกระทบต่อการประดับเครื่องหมายแสดงระดับและสิ่งประกอบต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สมควรกําหนด
เครื่องหมายตํ าแหน่ งบนอินทรธนู แ ละเครื่องหมายตําแหน่งบนปกเสื้ อของข้าราชการกรมปศุ สัตว์ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่ าด้วยโรคระบาดสัตว์ เพื่อให้ส อดคล้ องกับพระราชบัญ ญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงจําเป็นต้องออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีนี้

