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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพ่ือใช้ในงานพิธีต่างๆ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗๑) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๘๑)            
พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๙๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต              
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคบัไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย 
และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต            
พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้   
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี ้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างาน          
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย ตีความปัญหาเกี่ยวกับ          
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

 

 

 

/ส่วนที่ ๑ เครื่องแบบของพนักงาน... 
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ส่วนที่ ๑ 
เครื่องแบบของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ข้อ ๕ เครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้มี ๒ ชนิด คือ 

๕.๑ เครื่องแบบพิธีการ มี  ๔  ประเภท 
ก. เครื่องแบบปกติขาว 
ข. เครื่องแบบครึ่งยศ 
ค. เครื่องแบบเต็มยศ 
ง. เครื่องแบบสโมสร 

๕.๒ เครื่องแบบปฏิบัติราชการประเภทเครื่องแบบสีกากี 
 ข้อ ๖ เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย 
 (๑)  หมวก 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าท าด้วย         
หนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก          
ติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร          
บนหมอนสักหลาดสีขาว 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง 
 แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย แต่เป็นทรงอ่อน 
 แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ 
ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง               
สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 
 การสวมหมวก  ให้สวมในโอกาสอันควร 
 (๒)  เสื้อ 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย  ให้ใช้เสื้อนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ
ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลมไม่ขัดดุนกระเป๋าล่าง       
ไม่มีปก ที่แนวอกติดดุมโลหะสีทองตรามหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ ๕ ดุม เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง  ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอกลม แขนยาว         
ถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองตราประจ ามหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ ๓ ดุม มีกระเป๋า
หลัง ข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีปก เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็งและให้ใช้เชิ้ตคอพับ        
สีขาวผูกผ้าพันคอสีด าเงื่อนกลาสี (necktie) 
 (๓)  อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูแข็ง กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า ติดทับเสื้อ
เหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ดังนี้ 

(ก) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน ให้มีอินทรธนูแข็ง
ประดับบนบ่าทั้งสองข้าง ขนาดยาวตามความยาวของบ่า พ้ืนอินทรธนูเป็นสักหลาดหรือก ามะหยี่สีด า           
ส่วนฐานตัดตรงกว้าง ๔.๗ เซนติเมตร ส่วนบนโค้งมน กว้าง ๔.๑ เซนติเมตร เดินกรอบด้วยดิ้นทองขนาด ๐.๖ 
มิลลิเมตร โดยรอบยกเว้นฐานด้านล่าง ปลายอินทรธนูด้านบนติดดุมโลหะสีทองตราพระราชลัญจกร ๑ ดุม           
มีขอบวงกลมรอบเม็ดดุมสองเส้น บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายนูน เป็นลายดอกแคแสด ๓ ดอก ตามแบบ         
ที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

/(ข) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ... 
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(ข) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด ารงต าแหน่งอาจารย์ หรือด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ ให้มีอินทรธนูแข็งประดับบนบ่าทั้งสองข้าง  ขนาดยาวตามความยาวของบ่า พ้ืนอินทรธนู           
เป็นสักหลาดหรือก ามะหยี่สีด า ส่วนฐานตัดตรง กว้าง ๔.๗ เซนติเมตร ส่วนบนโค้งมน กว้าง ๔.๑ เซนติเมตร       
เดินกรอบด้วย ดิ้นทอง ขนาด ๐.๖ มิลลิเมตร โดยรอบยกเว้นฐานด้านล่าง ปลายอินทรธนูด้านบนติดดุมโลหะ 
สีทอง ตราพระราชลัญจกร ๑ ดุม มีขอบวงกลมรอบเม็ดดุมสองเส้น บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายนูน            
เป็นลายดอกแคแสด ๓ ดอก ตามแบบท่ีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

(ค) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญการ หรือระดับช านาญการพิเศษ ให้มีอินทรธนูแข็งประดับบนบ่าทั้งสองข้าง ขนาดยาวตามความ
ยาวของบ่า พ้ืนอินทรธนูเป็นสักหลาดหรือก ามะหยี่สีด า ส่วนฐานตัดตรง กว้าง ๔.๗ เซนติเมตร ส่วนบนโค้งมน 
กว้าง ๔.๑ เซนติเมตร เดินกรอบด้วยดิ้นทอง  ขนาด ๐.๖ มิลลิ เมตร โดยรอบยกเว้นฐานด้านล่าง               
ปลายอินทรธนูด้านบนติดดุมโลหะสีทอง ตราพระราชลัญจกร ๑ ดุม มีขอบวงกลมรอบเม็ดดุมสองเส้น             
บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายนูน เป็นลายดอกแคแสด ๓ ดอก ตามแบบท่ีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

(ง) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ หรือด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้มีอินทรธนูแข็งประดับบนบ่า 
ทั้งสองข้าง ขนาดยาวตามความยาวของบ่า พ้ืนอินทรธนูเป็นสักหลาดหรือก ามะหยี่สีด า ส่วนฐานตัดตรง                
กว้าง ๔.๗ เซนติเมตร ส่วนบนโค้งมน กว้าง ๔.๑ เซนติเมตร เดินกรอบด้วยดิ้นทอง ขนาด ๐.๖ มิลลิเมตร 
โดยรอบยกเว้นฐานด้านล่าง ปลายอินทรธนูด้านบนติดดุมโลหะสีทอง ตราพระราชลัญจกร ๑ ดุม มีขอบวงกลม
รอบเม็ดดุมสองเส้น บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายนูน เป็นลายดอกแคแสด ๓ ดอก ตามแบบที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

(จ) รูปแบบของอินทรธนูและตรามหาวิทยาลัยที่ติดปกคอเสื้อปรากฏตามรูปแบบ          
แนบท้ายข้อบังคับนี้ 
  (๔)  เครื่องหมายแสดงต้นสังกัด 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้เครื่องหมายตราประจ ามหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะโปร่ง         
สีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง 
  (๕)  กางเกง  กระโปรง 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย  ให้ใช้กางเกงขายาวสีขาว ไม่พับปลายขา 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง  ให้ใช้ประโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และ
ด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิดเข่า ชายประโปรงไม่บาง ใช้กับเสื้อนอกคอแบะสีขาว 
  (๖)  รองเท้า  ถุงเท้า 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า ถุงเท้าสีด า 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าแบบปิด            
ปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ (ถุงน่อง) 
 ข้อ ๗ เครื่องแบบครึ่งยศ  ลักษณะส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกง    
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชายหรือกระโปรงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิงให้ใช้ผ้าสีด า และ           
ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยไม่ต้องสวมสายสะพาย 
 ข้อ ๘ เครื่องแบบเต็มยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ และให้ผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน 

/ข้อ ๙ เครื่องแบบสโมสร ... 
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 ข้อ ๙ เครื่องแบบสโมสร 
เครื่องแบบสโมสรส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย มี ๓ แบบคือ 
(๑) เครื่องแบบสโมสร ก ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ 
(๒) เครื่องแบบสโมสร ข ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ก เว้นแต่ 
เสื้อ  ให้ใช้เสื้อสโมสรสีขาว เปิดอกปาดเอว มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่

ข้อมือ ข้างละ ๓ ดุม ที่ระหว่างอกกับเอว ข้างละ ๓ ดุม และที่บรรจบเสื้อมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาด
ใหญ ่ข้างละ ๑ ดุม ดุมคู่นี้มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกัน สวมเสื้อกั๊กสีขาว ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ๓ ดุม และ
เสื้อเชิ้ตสีขาวอกแข็ง ข้อมือแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียว และปีกผีเสื้อ ผูกผ้าพันคอสีด า เงื่อนหูกระต่าย ในฤดูร้อนให้ใช้
กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีด าได้ 

ตรามหาวิทยาลัย  ให้ติดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้าง เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(๓) เครื่องแบบสโมสร ค ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ข เว้นแต่

เสื้อเชิ้ตอกแข็งให้ใช้เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว และเสื้อกั๊กให้ใช้แพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทนแพรแถบนี้
ส่วนกลางด้านหน้า กว้าง ๑๒ เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างเรียว กว้าง ๑๑ เซนติเมตร ที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกัน
ในขณะคาดทางด้านหลัง 

เครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง ให้แต่งตามสมัยนิยม 
 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องแต่งกายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบปฏิบัติราชการประเภทเครื่องแบบสีกากี ประกอบด้วย   

 (๑)  หมวก 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย  ให้ใช้หมวกได้  ๒  แบบ 
แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัด

คางหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีด า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม              
ผ้าพันหมวกสีกากี ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกท าด้วยโลหะสีทอง สูง ๖.๕ เซนติเมตร 

แบบที่  ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง               
สูง ๔.๕ เซนติเมตร 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง ให้ใช้หมวกได้  ๓  แบบ 
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย แบบที่ ๑             

แต่เป็นทรงอ่อน 
แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคางสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุม

โลหะสีทอง 
ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี ที่หน้าหมวกติด

ตราครุฑพ่าห์ ปักดิ้นสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกากี 
แบบที่ ๓ หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์  ขนาดเล็ก ๒ ดุม      

ติดซ้อนกัน มีตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก สูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับ
ด้านหน้าหมวก ประมาณ ๔ เซนติเมตร หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า 

/สายรัดคางหนัง ... 
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สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม           
ผ้าพันหมวกสีกากี ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกท าด้วยโลหะสีทอง สูง ๖.๕ เซนติเมตร 

การสวมหมวก  ให้สวมในโอกาสอันควร 
 (๒)  เสื้อ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย  ให้ใช้เสื้อได้  ๒  แบบ 
แบบที่ ๑ เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือ ข้างละ ๑ ดุม               

หรือแขนสั้นมีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อ ข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลาง ตามทางดิ่งกว้าง 
๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมหรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋า และใบปก
กระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุม
ข้างละ ๑ ดุม ส าหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ          
๕ ดุม ระยะห่างกันพอสมควรและติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับ
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน           
ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อในโอกาสไปงานพิธี           
ให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีด าเงื่อนกลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง 

แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวแบบคอตื้นสีประเภทสีกากี แขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด   
มีกระดุมที่อกเสื้อ ๔ ดุม มีกระเป๋าเย็บติดภายนอกเป็นกระเป๋าบนและล่าง อย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนมีใบ
ปกมนชายกลางแหลม มีแถบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ตรงก่ึงกลางกระเป๋าทางดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่าม มีใบ
ปกรูปตัด ที่ฝากระเป๋าท้ังสองกระเป๋า ติดดุมข้างละ ๑ ดุม ส าหรับขัดกับใบปกกระเป๋าที่เอวด้านหลังคาดด้วยผ้า 
สีเดียวกับเสื้อ ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ชายเสื้อที่ตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึงผ้าคาดเอว ติดเครื่องหมายแสดง
สังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ให้ใช้เสื้อแบบที่ ๒ แทนแบบที่ ๑ ในโอกาสอันควร ดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งสอง
แบบมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนท าด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับ
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง  ให้ใช้เสื้อได้  ๔  แบบ 
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย แบบที่ ๑ 
ในโอกาสไปงานพิธี  ให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกผ้าพันคอสีด าเงื่อนกลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้

ภายในเสื้อภายใต้กระดุมเม็ดที่สอง  
แบบที่ ๒ เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี สีอ่อนกว่ากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรง ผ่าอก

ตลอดตัวเสื้อ มีสาบกว้างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แขนยาวรัดข้อมือ ขอบปลายแขนกว้างประมาณ                    
๕ เซนติเมตร หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อ            
ต่อจากเส้นบ่า มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวทั้งสองด้าน มีดุม ๕ ดุม ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บ
ผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียวกับด้านหน้า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง           
ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไป
คอปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ การสวม             
ให้สอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง 

แบบที่  ๓ เสื้อคอพับปล่อยเอวสีประเภทสีกากี สี เดียวกับกระโปรงหรือกางเกง               
ผ่าอกตลอดตัวเสื้อไม่มีสาบ ด้านหน้ามีคิ้วตามสาบ มีดุม ๔ ดุม แขนยาวหรือแขนสั้นตลบชายกว้างประมาณ          
๕ เซนติเมตร มีคิ้วหน้าหลังเช่นเดียวกับแบบที่ ๒ และมีเส้นแนวตะเข็บเช่นเดียวกับแบบที่ ๒ ทั้งหน้าหลัง             

/แบบที่ ๔ เสื้อคอแบะ ... 

/ความยาวของเสื้อ ... 
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ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อ
ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ              
ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตรตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 

แบบที่  ๔ เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากี สี เดียวกับกระโปรงหรือกางเกง              
ผ่าอกตลอดตัวเสื้อไม่มีสาบ แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ตลบชาย  กว้างประมาณ          
๕ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นคิ้วตามสาบ ดุม ๓ ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายแสดง
สังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง และมีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปก
กระเป๋าดุมที่ใช้กับเสื้อแบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ มีลักษณะเป็นรูปกลมแบน สีกากีสีเดียวกับสีเสื้อ 

การสวมเสื้อแบบที่  ๓ และแบบที่ ๔ ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกงและ          
คาดเข็มขัด ตามข้อ ๙ (๓) แบบที่ ๒ ทับเอวเสื้อ 

ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ โดยใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าผูกคอ        
สีด าเงื่อนกลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์         
ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย 

(๓)  อินทรธนู 
 (ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ พ.ศ.๒๕๕๓ ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓) โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นดังนี้ 
 อินทรธนูให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีรายละเอียดดังนี้ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง และต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้นและระดับสูง มีแถบกว้าง ๓ เชนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ 
เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ใน
วงกลม      ติดพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ ๑๐ ด้วยโลหะสีทอง ๐.๕ เซนติเมตร และบนกึ่งกลางแถบกว้าง 
๓ เชนติเมตร  ให้ติดตราครุฑพ่าห์ ท าด้วยโลหะสีทองสูง ๒.๕ เซนติเมตร 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น มีแถบกว้าง                 
๓ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบน           
ขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ในวงกลมติดพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ ๑๐ 
ด้วยโลหะสีทอง ๐.๕ เซนติเมตร  
 พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับช านาญงาน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
วงใน ๑ เซนติเมตร ในวงกลมติดพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที ่๑๐ ด้วยโลหะสีทอง ๐.๕ เซนติเมตร 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร 
๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ในวงกลมติดพระราชลัญจกร
ประจ ารัชกาลที่ ๑๐ ด้วยโลหะสีทอง ๐.๕ เซนติเมตร  
 (๔)  กางเกง  กระโปรง 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย  ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีไม่พับปลายขา 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได้ ๕ แบบ 

/แบบที่ ๑ กางเกง... 
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 แบบที่ ๑ กางเกง อนุโลมตามแบบของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย 
 แบบที่ ๒ กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร 
มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ มีซิบด้านหน้าหรือด้านข้าง ไม่พับปลายขา 
 แบบที่ ๓ กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย 
 แบบที่ ๔ กระโปรง มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่งเข่า ปลายบาน
เล็กน้อย 
 แบบที่ ๕ กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเข่า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง     
๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง 
 (๕)  เข็มขัด 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี กว้าง ๓ เซนติเมตร 
หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร 
มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มส าหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง ให้ใช้เข็มขัดได้  ๒  แบบ 
แบบที่  ๑ ใช้คาดทับขอบกระโปรง โดยใช้ เข็มขัดอนุโลมตามแบบของพนักงาน                    

ในสถาบันอุดมศึกษาชาย 
แบบที่  ๒  ใช้คาดทับเสื้อ  โดยใช้ เข็มขัดผ้าสีประเภทสีกากีสี เดียวกับเสื้อกว้าง                      

๒.๕ เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมหุ้มผ้า 
(๖)  รองเท้า  ถุงเท้า 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย ให้ใช้รองเท้าหนังสีด าหรือสีน้ าตาล หรือวัตถุเทียมหนัง

สีด าหรือสีน้ าตาล หุ้มส้นหรือหุ้มข้อแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะ ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง ให้ใช้รองเท้าหนังสีด าหรือสีน้ าตาล หรือวัตถุเทียมหนัง
สีด าหรือสีน้ าตาล หุ้มส้นหรือรัดส้น แบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะ ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 
และจะใช้ถุงเท้ายาวสีเนื้อด้วยก็ได้ (ถุงน่อง) 

(๗)  ป้ายชื่อและต าแหน่ง 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย ให้มีป้ายชื่อพ้ืนสีด า ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร 
ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร แสดงชื่อ  ชื่อสกุล และชื่อต าแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อต าแหน่งในสายงาน            
ที่ปฏิบัติ ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง ให้มีป้ายชื่อพ้ืนสีด า ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร 
ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร แสดงชื่อ  ชื่อสกุล และชื่อต าแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อต าแหน่งในสายงาน          
ที่ปฏิบัติ ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา 

ข้อ ๑๑ เครื่องหมายแสดงสังกัด ส าหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชาย ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง

ตรามหาวิทยาลัย ๒.๔ เซนติเมตร ติดที่ปกคอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหญิง            
ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเช่นเดียวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาชายติดที่ปกคอด้านหน้าทั้งสองข้าง             
ของเสื้อแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ ส าหรับเสื้อแบบที่ ๔ ให้ติดที่ปกคอแบะทั้งสองข้างเหนือแนว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

/ส่วนที่ ๓ ... 
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ส่วนที่ ๓ 
การแต่งเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ข้อ ๑๒ การแต่งเครื่องแบบ 

 (๑)  เครื่องแบบปกติขาว 
 ประเภทของงาน : ใช้ในงาน เช่น พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีเปิดสถานที่ราชการ งานเลี้ยง          

ที่เก่ียวกับราชการ การรับเสด็จพระราชด าเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ งานวาง
พระมาลาอนุสาวรีย์ต่างๆ งานส่วนตัว เช่น งานมงคลสมรส งานพระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 
 ๑. ให้ประดับเครื่องหมายแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
 ๒. หากมีเครื่องหมายอ่ืน ให้ประดับได้เช่นกัน อาทิ ปีกร่ม เป็นต้น 

 ๓. ในพระราชพิธีบางอย่างมีข้อยกเว้น คือ แต่งเครื่องแบบปกติขาวและให้ประดับ 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ไม่ประดับดาราและดวงตรา เช่น พระราชพิธีเฉลิม พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ควรประดับเหรียญบรมราชาภิเษก  
รัชกาลที่ ๑๐ หรือเหรียญจักรพรรดิมาลา เป็นต้น 
 (๒)  เครื่องแบบครึ่งยศ 

 ประเภทของงาน : ส่วนมากเป็นงานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช
ด าเนิน แต่เป็นงานที่มีความส าคัญรองไปจากงานซึ่งต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศ เช่น งานเสด็จพระราชด าเนิน
พระราชทานเพลิงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือบุคคลส าคัญ ฯลฯ 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๑. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ยกเว้นไม่สวม

สายสะพายและไม่สวมสายสร้อย 
 ๒. หากมีเครื่องหมายอื่น ให้ประดับได้เช่นกัน อาทิ ปีกร่ม เป็นต้น 
 ๓. การแต่งกายในโอกาสที่ทางราชการก าหนดให้แต่งไว้ทุกข์ ให้ติดปลอกแขนด า           
ที่ต้นแขนซ้าย 

 (๓)  เครื่องแบบเต็มยศ 
 ประเภทของงาน : พระราชพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภา พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉัตรมงคล งานสโมสรสันนิบาต ท าเนียบรัฐบาล 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และถ้าได้รับพระราชทาน          

ชั้นสายสะพาย ให้สวมสายสะพานที่ระบุในหมายก าหนดการหรือที่มีอยู่ ถ้าได้รับพระราชทานมากกว่าหนึ่งสาย
ต้องประดับดาราของสายอ่ืนๆ ด้วย ผู้ซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานสายสะพาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เท่าท่ีม ี
 อนึ่ง  การแต่งกายเต็มยศนอกจากสวมสายสะพานเต็มยศแล้ว ต้องประดับเหรียญ           
ที่ได้รับพระราชทาน และท่ีมีสิทธิประดับด้วย 

 (๔)  เครื่องแบบสโมสร 
 เป็นเครื่องแบบแต่งกายแบบเต็มยศ ส าหรับเวลาค่ า เรียกว่า Full Dress Tuxedo หรือ    
White Tie  

/ประเภทของงาน ... 
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 ประเภทของงาน : ส าหรับการเลี้ยงอาหารค่ าที่มีชาวต่างประเทศผู้มีเกียรติสูง          
หรือในงานพระราชทานเลี้ยงในพระราชส านักตามปกติ ไม่แต่งก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น. ส่วนในเวลากลางวัน เช่น               
งานเอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าฯ ถวายสาสน์ตราตั้ง หรือเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เป็นต้น 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๑. ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าลอง  โดยจ าลองได้เฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ ของทุกตระกูลรวมทั้งเหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ การจ าลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้               
ให้จ าลองขนาด ๑ ใน ๓ ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมดวงตราชนิดคล้องคอ คือ ตั้งแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์            
ชั้นที่ ๓ ขึ้นไปของทุกตระกูลจะจ าลองมาประดับไม่ได้ ต้องประดับดวงตราคล้องคอดวงจริง 

 

 ตัวอย่าง  เหรียญราชอิสริยาภรณ์จ าลอง 
๑. เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๕ 
๒. เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑  
๓. เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๙ 
๔. เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ 
๕. เหรียญจักรพรรดิมาลา 
๖. เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 
๗. เหรียญพิทักษ์เสรีชน 
๘. เหรียญราชการชายแดน 
๙. เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา 

 

๒. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ หรือดาราหลายดวง             
ควรประดับ แต่ดวงที่มีล าดับสูงดวงเดียวส าหรับดวงตราคล้องคอ ส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดติดหน้าอก 
ให้ประดับที่คอพับของเสื้อใต้เครื่องหมายสังกัดพองาม 

๓. ผู้ได้รับพระราชทานสายสะพาย ให้สวมสายสะพายทับนอกเสื้อกั๊ก คือ  อยู่ในเสื้อ
สโมสร จะสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด  ให้อนุโลมตามที่กล่าวไว้ในเครื่องแบบเต็มยศ แต่ไม่สวม
สายสร้อย 

ข้อ ๑๓ การแต่งกายชุดสากล 
ประเภทของงาน : ส าหรับท างาน หรือไปงานสังคม ฯลฯ 
เครื่องแต่งกาย : เสื้อและกางเกงสีเดียวกัน เสื้อคอแบะ ใช้ผ้าผูกคอเงื่อนกลาสี (เนคไท) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ถ้าประสงค์จะประดับก็ย่อมท าได้ คือ ประดับแพรแถบจีบ เป็นวงกลม

คล้ายลูกกระดุม ให้ประดับที่รังดุมคอพับของเสื้อชั้นนอกเบื้องซ้าย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลายตระกูล ให้ประดับตระกูลที่มีล าดับเกียรติสูงสุดตระกูลเดียว 

ข้อ ๑๔ การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม 
ประเภทของงาน : เช่นเดียวกับชุดสากล 
เครื่องแต่งกาย บุรุษ : เสื้อพระราชทานแขนสั้น หรือแขนยาว 
สตรี : ไทยเรือนต้น ไทยจิตรลดา ไทยอมรินทร์ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ถ้าประสงค์จะประดับก็ย่อมท าได้ คือ ประดับแพรแถบจีบเป็นวงกลม

คล้ายลูกกระดุม 

/บุรุษ : ให้ประดับ... 
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บุรุษ : ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อ ผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายชนิดให้ประดับชนิดที่มีล าดับสูงชนิดเดียว 

การประดับเครื่องหมายที่ใช้เป็นดุมเสื้อดังกล่าว ให้ประดับได้เฉพาะ         
กับเสื้อชุดไทยสีสุภาพ 

สตรี : ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
หลายชนิด ให้ประดับชนิดที่มีล าดับสูงชนิดเดียว 

การประดับเครื่องหมายที่ใช้เป็นดุมเสื้อดังกล่าว ให้ประดับได้เฉพาะ       
กับชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ และชุดไทยบรมพิมาน 

ข้อ ๑๕  เครื่องแต่ งกายสตรีชุดไทยตามพระราชนิยมของ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ชุดไทยตามพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงในสมัยปัจจุบัน สตรีไทยมีเครื่องแต่งตามพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเป็น ๘ ชุด ได้ดังนี้ 
 ชุดไทยเรือนต้น 

ชุดไทยเรือนต้น คือ ชุดไทยแบบล าลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม มีลายริ้วตามขวาง หรือตามยาว 
หรือใช้ผ้าเกลี้ยง มีเชิงตัวซิ่นยาวจรดข้อเท้า ป้ายหน้า เสื้ อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสี จะตัดกับซิ่นหรือเป็นสี
เดียวกันก็ได้ เสื้อคนละท่อนกับซิ่น แขน ๓ ส่วน กว้างพอสบาย ผ่าอกดุม ๕ เม็ด คอกลมตื้นๆ ไม่มีขอบตั้ง 
เหมาะส าหรับใช้แต่งไปงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบาย เช่น ไปในงานกฐินต้น งานพิธีสมรสตอนเช้า  
งานพิธีทางศาสนา เช่น ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
 ชุดไทยจิตรลดา 

ชุดไทยจิตรลดา คือ ชุดไทยพิธีกลางวัน ใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือยกเป็นดอกทั้งตัวก็ได้ ตัดแบบ
เสื้อคนละท่อนกับซิน่ ซิ่นยาวป้ายหน้าอย่างแบบล าลอง เสื้อแขนยาว ผ่าอก คอกลม มีขอบตั้งน้อยๆ ใช้ในงาน
ที่ผู้ชายแต่งเต็มยศ เช่น รับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบิน และพิธีสวนสนามในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

ชุดไทยอมรินทร์ 
ชุดไทยอมรินทร์  คือ ชุดไทยพิธีตอนค่ า  ใช้ผ้ ายกไหมที่มีทองแกม หรือยกทองทั้ งตัว               

เสื้อคนละท่อนกับซิ่น แบบนี้อนุโลมให้ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัด ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุ จะใช้คอกลมกว้างๆ            
ไม่มีขอบตั้ง และแขน ๓ ส่วนก็ได้ 

ใช้ในโอกาสพิเศษที่ก าหนดให้แต่งกายเต็มยศ หรือครึ่งยศ เช่น ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ 
งานสโมสรสันนิบาต ใช้ในพิธีตอนค่ า งานเลี้ยงรับรอง 

ชุดไทยบรมพิมาน 
ชุดไทยบรมพิมาน คือ ชุดไทยพิธีตอนค่ าที่ใช้เข็มขัด ใช้ผ้ายกไหมหรือยกทอง มีเชิง หรือยกทั้งตัว

ก็ได้ ตัดแบบติดกัน ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า และมีชายพก ใช้เข็มขัดไทยคาด ตัวเสื้อแขนยาวคอกลม มีขอบตั้ง             
ผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ ผ้าจีบยาวจรดปลายเท้า ส าหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศ เช่น งานอุทยาน
สโมสร หรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ าอย่างเป็นทางการ และใช้ในโอกาสเดียวกับชุดไทยอมรินทร์เต็มยศ 
ชุดเจ้าสาว 

/ชุดไทยจักรี ... 
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 ชุดไทยจักรี 
ชุดไทยจักรี คือ ชุดไทห่มสไบ ใช้ผ้ายกมีเชิง หรือผ้ายกทั้งตั้ง ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพก         

ใช้เข็มขัดไทยคาด ท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกัน หรือจะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้             
เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควร ใช้ในโอกาสพิเศษที่ก าหนดให้แต่งกาย
เต็มยศ 

ชุดไทยดุสิต 
ชุดไทยดุสิต เป็นชุดส าหรับงานพิธีตอนค่ า ใช้ผ้ายกไหมหรือยกทอง อย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ 

ไทยบรมพิมาน และไทยจักรี ตัวซิ่นยาว มีจีบยกข้างหน้าและชายพก ใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อ คือ เป็นเสื้อ         
ไม่มีแขน คอด้านหน้าและด้านหลังคว้านกว้าง และต่ าเล็กน้อย ผ่าด้านหลัง ตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุก 
ลูกปัดและเลื่อม ฯลฯ ใช้ในงานพระราชพิธีที่ก าหนดให้แต่งกายเต็มยศ 

ชุดไทยจักรพรรดิ 
ชุดไทยจักรพรรดิ เป็นแบบไทยแท้แบบหนึ่ง ตัวซิ่นใช้ผ้าไหม หรือยกทองเอาจีบ ข้างหน้ามีชาย

พก ห่มแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อน แล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณ ห่ม
ทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่ง 

ชุดไทยศิวาลัย 
ชุดไทยศิวาลัยเป็นแบบไทยแท้ซิ่นแบบไทยจักรพรรดิ ใช้ผ้ายกไหมหรือยกทอง เสื้อตัดแบบแขน

ยาว คอกลม ผ่าหลังเย็บติดกับซิ่น คล้ายแบบไทยบรมพิมาน ห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับ           
โดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพ้ืนก่อน ใช้ในโอกาสพิเศษที่ก าหนดให้แต่งกายเต็มยศ 

นอกจากชุดไทยตามพระราชนิยมทั้ง ๘ แบบดังกล่าวข้างต้นแล้ว การแต่งกายของสุภาพสตรียังมี
การก าหนดการแต่งกาย ดังนี้ ชุดผ้าไทยสุภาพ ชุดราตรีสั้น และชุดราตรี ซึ่งมักตัดตามแบบสากลนิยม โดยใช้
ผ้าไหมไทยหรือผ้าไทยต่าง ๆ เครื่องแต่งกายเหล่านี้ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ประดับเครื่องหมาย          
ดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได ้

ข้อ ๑๖ การแต่งเครื่องแต่งกาย 
ประเภทของงาน : ส าหรับท างานหรือไปงานสังคม ฯลฯ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
ส่วนที่ ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๑๗ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่งเครื่องแบบพิธีการ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ           
ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีตามท่ีระบุในหมายก าหนดการหรือก าหนดการ  

การแต่งเครื่องแบบในโอกาสอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ ผู้ซึ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ ในเวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ แต่ใน
เวลาแต่งเครื่องแบบสโมสรจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าลองขนาดย่อมก็ได้ และถ้าในหมายรับสั่งของ
ส านักพระราชวังหรือบัตรเชิญทางราชการปรากฏว่าให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็ ให้ประดับอย่างแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ หรือถ้ามีว่าให้สวมสายสะพายด้วยก็ให้สวมตามที่ก าหนด 

/ข้อ ๑๙ ผู้ซึ่งได้รับ... 
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ข้อ ๑๙ ผู้ซึ่งได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ เข็มวิทยฐานะ หรือเครื่องหมาย
แสดงความสามารถ ให้ประดับตามระเบียบของส่วนราชการหรือสถาบันนั้นๆ ก าหนด 

ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปแล้ว ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนกับผู้ปฏิบัติงานได้ 
ยกเว้นผู้ซึ่งได้รับโทษทางวินัยขั้นให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 

ข้อ ๒๑ การแต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามหมายรับสั่งของส านักพระราชวัง            
หรือตามระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยในโอกาสอันควร 

ข้อ ๒๒ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราที่เป็นเครื่องประดับต่างประเทศ 
ร่วมกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทย และการแต่งกายที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ ไม่ ได้ ก าหนดไว้ ในข้ อบั งคับนี้  ให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย           
พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยซึ่งส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิมพ์ขึ้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     

                 
 

      (ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขส าราญ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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เอกสารแบบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานประจ าตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ประเภทต าแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 

วิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

วิชาการ บริหาร เครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ 

 เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ศาสตราจารย์ 1.อธิการบดี 
2.รองอธิการบดี 
3.คณบดี 
4.ผู้อ านวยการ
ส านักงาน  

 

เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย ์

ช านาญ
งานพิเศษ 

ช านาญ
การพิเศษ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า 

 

 ช านาญการ อาจารย์ 

ช านาญ
งาน 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

 

  

 

ปฏิบัติงาน    

 

 


