






ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าดว้ยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเหมาะสม  ในการเข้าร่วมพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือพิธีการตา่ง ๆ   ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  (2)  ประกอบกับมาตรา  72  แห่งพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2558  และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุม 
ครั้งที่  4/2565  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2565  จึงให้ออกข้อบังคับไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน  และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
หรือส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้ง
เครื่องหมายต่าง ๆ  ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย   
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่งตามรูปแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

“ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  ดุมโลหะสีทอง  มีการน าตราสัญลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม  มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง  ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ าและ  
กลีบบัวหงาย  และมีข้อความว่า  “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2486”  ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด   
ตามรูปที่  1  และรูปที่  2  แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

“เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  เข็มโลหะสีทองมีการน าตราสัญลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม  มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง  ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ าและ 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



กลีบบัวหงาย  และมีข้อความว่า  “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2486”  ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด   
ผูกลายกระจังล้อมตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย  เป็นองค์ประกอบตามรูปที่  3  แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

“เครื่องหมายหน้าหมวก”  หมายความว่า  เครื่องหมายหน้าหมวก  ที่มีการน าตราสัญลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลัยรูปพระพิรุณทรงนาคปักด้วยดิ้นสีทองบนหมอนสักหลาดสีขาวติดที่หน้าหมวก
เครื่องแบบพิธีการและการน าตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยรูปพระพิรุณทรงนาคปักด้วยดิ้นสีทอง  
บนหมอนสักหลาดสีกากีติดที่หน้าหมวกเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  เป็นองค์ประกอบตามรูปที่  4  และรูปที่  5   
แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

“หัวเข็มขัด”  หมายความว่า  หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน   
ปลายมน  มีตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม  มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง   
ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ าและกลีบบัวหงาย  และมีข้อความว่า  “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2486”   
ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด  ตามรูปที่  6  แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

“อินทรธนู”  หมายความว่า  เครื่องหมายประดับบ่า  โดยอินทรธนูแข็งใช้ประดับเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับพิธีการประเภทเครื่องแบบปกติขาว  และอินทรธนูอ่อนใช้ประดับ
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับปฏิบัติราชการประเภทเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ตามรูปที่  7  
และรูปที่  8  แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ 5 เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มี  2  ชนิด  คือ 
  5.1 เครื่องแบบพิธีการ  มี  3  ประเภท 
   (ก) เครื่องแบบปกติขาว 
   (ข) เครื่องแบบครึ่งยศ 
   (ค) เครื่องแบบเต็มยศ 
  5.2 เครื่องแบบปฏิบัติราชการประเภทเครื่องแบบสีกากีคอพับ   
ข้อ 6 เครื่องแบบพิธีการ 
  6.1 เครื่องแบบปกติขาว 
   (ก) เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยชาย  

ประกอบด้วย 
    (1) หมวก  ให้ใช้หมวกแบบราชการทรงหม้อตาลสีขาว  กะบังหน้า 

ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า  สายรัดคางสีทองกว้าง  1  เซนติเมตร  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ 
ขนาดเล็ก  ติดที่ข้างหมวกขา้งละ  1  ดุม  ผ้าพันหมวกเป็นแถบลายถกัสีทอง  ที่หน้าหมวกติดเครือ่งหมาย

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยรูปพระพิรุณทรงนาค  ปักด้วยดิ้นสีทองบนหมอนสักหลาดสีขาว   
สูง  5  เซนติเมตร 

    การสวมหมวก  ให้สวมในโอกาสอันควร 
    (2) เสื้อ  ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว  ที่แนวสาบอกกลัดดุมตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.5  เซนติเมตร  5  ดุม  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย  ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูแข็ง
ตามความยาวบ่า  และติดเครื่องหมายสังกัดประดับคอเสื้อด้านหน้าทั้ง  2  ข้าง   

    (3) กางเกง  ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว  ไม่พับปลายขา 
    (4) เข็มขัด  ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า   
    (5) รองเท้า  ถุงเท้า  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า   

ไม่มีลวดลาย  และไม่มีโลหะ  ถุงเท้าสีด า 
   (ข) เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยหญิง  

ประกอบด้วย 
    (1) หมวก  ให้ใช้หมวกแก๊ปแบบราชการทรงอ่อนพับปีกสีขาวสายรัดคาง

สีทองมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  1  ดุม  ผ้าพันหมวกเป็นแถบถักสีทอง   
ที่หน้าหมวกติดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยรูปพระพิรุณทรงนาค  ปักด้วยดิ้นสีทอง  
บนหมอนสักหลาดสีขาว  สูง  5  เซนติเมตร   

    การสวมหมวก  ให้สวมในโอกาสอันควร 
    กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงมุสลิม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  ให้ใช้ผ้า

คลุมศีรษะสีด า  โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า  ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื้อคอพับ 
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

    (2) เสื้อ  ให้ใช้เสื้อนอกแบบราชการสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้าน  
แขนยาวถึงข้อมือ  มีตะเข็บหลัง  4  ตะเข็บ  ที่แนวสาบอกกลัดดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  2  เซนติเมตร  3  ดุม  ส าหรับแบบเสื้อคอแหลม  และ  5  ดุม  ส าหรับแบบเสื้อคอป้าน 
มีกระเป๋าล่าง  ข้างละ  1  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋า  และให้ใช้  
เสื้อตัวในแบบคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าพันคอสีด าเงื่อนกลาสี  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย  ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูแข็ง  
ตามความยาวบ่า  และติดเครื่องหมายสังกัดประดับคอเสื้อด้านหน้าทั้ง  2  ข้าง 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



    (3) กระโปรง  ให้ใช้กระโปรงสีขาว  ตีเกล็ดด้านหน้า  2  เกล็ด  และ 
ด้านหลัง  2  เกล็ด  ยาวปิดเข่า  ปลายบานเล็กน้อย  ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม  หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า   
ปลายบานเล็กน้อยใช้กับแบบเสื้อคอป้าน  ส่วนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงมุสลิม  กระโปรงทั้งสองแบบ 
ดังกล่าว  จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 

    (4) รองเท้า  ให้ใช้รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้นหรือวัตถุเทียมหนังสีด า   
แบบปิดปลายเท้า  ไม่มีลวดลาย  และไม่มีโลหะ  ส้นสูงไม่เกิน  10  เซนติเมตร   

  6.2 เครื่องแบบครึ่งยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว  
เว้นแต่กางเกงของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยชาย  กับกระโปรงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยหญิง  ให้ ใช้ผ้าสีด าและให้ผู้ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน  ตามที่ระบุในหมายก าหนดการ
หรือก าหนดการ  ส าหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับตรา   
โดยไม่ต้องสวมสายสะพาย 

  6.3 เครื่องแบบเต็มยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ  
และให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน   
ให้สวมสายสะพายร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์  ตามที่ระบุในหมายก าหนดการหรือก าหนดการ 

ข้อ 7 เครื่องแบบปฏิบัติราชการประเภทเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
  (ก) เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยชาย  

ประกอบด้วย 
   (1) หมวก  ให้ใช้หมวกแบบราชการทรงหม้อตาลสีกากี  กะบังหน้าท าด้วยหนัง

หรือวัตถุเทียมหนังสีด า  สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 
ติดที่ข้างหมวกข้างละ  1  ดุม  ผ้าพันหมวกสีกากี  ที่หน้าหมวกติดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจ า  
มหาวิทยาลัยรูปพระพิรุณทรงนาค  ปักด้วยดิ้นสีทองบนหมอนสักหลาดสีกากี  สูง  5  เซนติเมตร   

   การสวมหมวก  ให้สวมในโอกาสอันควร 
   (2) เสื้อ  ให้ใช้เสื้อแบบข้าราชการคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ   

มีดุมที่ข้อมือข้างละ  1  ดุม  หรือแขนสั้น  มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกข้างละ  1  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเสื้อ 
มีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง  3.5  เซนติเมตร  มี ใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  หรือ 
เป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลาง  กระเป๋าและใบปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มุมกระเป๋าและ  
มุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม  ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมขา้งละ  1  ดุม  ส าหรับขัดใบปกกระเปา๋  
ตัดเสื้อผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง  3.5  เซนติเมตร  ติดดุมตามแนวอกเสื้อ  5  ดุม  ระยะห่างกัน
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พอสมควร  และติดเครื่องหมายสังกัดประดับปกคอเสื้อด้านหน้าทั้ง  2  ข้าง  ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนู
อ่อนสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้ง  2  ข้างจากไหล่ไปคอ  ปลายมน  
ด้านไหล่กว้าง  4  เซนติเมตร  ด้านคอกว้าง  3  เซนติเมตร  ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ   

   ในโอกาสไปงานพิธี  ให้ใช้ เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกผ้าพันคอสีด าเงื่อนกลาสี 
สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อภายใต้กระดุมเม็ดที่สอง 

   (3) กางเกง  ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีไม่พับปลายขา 
   (4) เข็มขัด  ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี  กว้าง  3  เซนติเมตร  หัวเข็มขัด 

ท าด้วยโลหะ  สีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน  ปลายมนกว้าง  3.5  เซนติเมตร  ยาว  5  เซนตเิมตร   
มีตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด  ปลายเข็มขัดหุ้ มด้วยโลหะสีทองกว้าง   
1  เซนติเมตร   

   (5) รองเท้า  ถุงเท้า  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนัง   
ไม่มีลวดลาย  และไม่มีโลหะ  ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 

   (6) ป้ายชื่อและต าแหน่ง  ให้มีป้ายชื่อพ้ืนสีด า  ขนาดกวา้งไม่เกิน  2.5  เซนตเิมตร   
ยาวไม่เกิน  7.5  เซนติเมตร  แสดงชื่อตัว  ชื่อสกุล  และชื่อต าแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อต าแหน่ง  
ในสายงานที่ปฏิบัติ  ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา 

  (ข) เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยหญิง  
ประกอบด้วย 

   (1) หมวก  ให้ใช้หมวกแก๊ปแบบราชการทรงอ่อนพับปีกสีกากี  สายรัดคาง 
สีทองกว้าง  1  เซนติเมตร  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  1  ดุม   
ผ้าพันหมวกสีกากี  หน้าหมวกติดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยรูปพระพิรุณทรงนาค   
ปักด้วยดิ้นสีทองบนหมอนสักหลาดสีกากี  สูง  5  เซนติเมตร 

   การสวมหมวก  ให้สวมในโอกาสอันควร 
   พนักงานมหาวิทยาลัยหญิงมุสลิม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะ   

สีประเภทสีกากี  หรือสีกลมกลืนกับเสื้อ  กระโปรง  หรือกางเกง  โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมด  เว้นใบหน้า   
ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า  ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก  ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ  ในกรณีที่มี 
การสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

   (2) เสื้อ  ให้ใช้เสื้อแบบข้าราชการคอพับสีประเภทสีกากี  สีเดียวกับกระโปรง
หรือกางเกง  ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ  มีสาบกว้างประมาณ  2.5  เซนติเมตร  แขนยาวรัดข้อมือขอบปลายแขน 
กว้างประมาณ  5  เซนติเมตร  หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อยตลบชาย  กว้างประมาณ  5  เซนติเมตร   
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เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า  มีตะเข็บผ่านกลางอก  ยาวตลอดตัวทั้งสองด้าน  มีกระดุม  5  เม็ด   
ไม่มีจีบด้านหลังที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูอ่อน  และติดเครื่องหมายสังกัดประดับปกคอเสื้อด้านหน้า 
ทั้ง  2  ข้าง  ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่า 
ทั้ง  2  ข้าง  จากไหล่ไปคอปลายมน  ด้านไหล่กว้าง  4  เซนติเมตร  ด้านคอกว้าง  3  เซนติเมตร  ตอนปลาย 
ขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  การสวมสอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง 

   (3) กางเกง  กระโปรง  ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงแบบราชการสีประเภทสีกาก ี 
ไม่พับปลายขา  และกระโปรงสีประเภทสีกากียาวปิดเข่า  ปลายบานเล็กน้อย  ส่วนกรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยหญิงมุสลิม  กระโปรงจะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 

   (4) เข็มขัด  ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี  กว้าง  3  เซนติเมตร  หัวเข็มขัด 
ท าด้วยโลหะ  สีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน  ปลายมนกว้าง  3.5  เซนติเมตร  ยาว  5  เซนตเิมตร   
มีตราสัญลักษณ์มหาวทิยาลัยดนุนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด  ปลายเขม็ขดัหุ้มดว้ยโลหะสีทองกว้าง  1  เซนตเิมตร   
คาดทับขอบกระโปรง   

   (5) รองเท้า  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าหรือ 
สีน้ าตาลแบบปิดปลายเท้า  ไม่มีลวดลาย  และไม่มีโลหะ  ส้นสูงไม่เกิน  10  เซนติเมตร   

   (6) ป้ายชื่อ  และต าแหน่ง  ให้มีป้ายชื่อพ้ืนสีด า  ขนาดกว้างไม่เกิน  2.5  เซนติเมตร   
ยาวไม่เกิน  7.5  เซนติเมตร  แสดงชื่อตัว  ชื่อสกุล  และชื่อต าแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อต าแหน่ง  
ในสายงานที่ปฏิบัติ  ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา 

ข้อ 8 ให้มีเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  เป็นเครื่ องหมายสังกัดประดับปกคอเสื้อ  
ลักษณะมีการน าตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม  มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง  
ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ าและกลีบบัวหงาย  และมีข้อความว่า  “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2486”  
ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด  ผูกลายกระจังล้อมตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย  ท าด้วยโลหะสีทอง 
สูง  3  เซนติเมตร  ใช้ติดปกคอเสื้อเครื่องแบบปกติขาว  หรือเครื่องแบบสีกากีทั้ง  2  ข้างของเครื่องแบบ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 อินทรธนู  ที่ใช้ประดับเครื่องแบบ  มี  2  แบบ   
  แบบที่  1  อินทรธนูแข็ง  พ้ืนสักหลาดสีด า  ขนาดกว้าง  5  เซนติเมตร  ยาว  13  เซนติเมตร   

ส าหรับชาย  และกว้าง  5  เซนติเมตร  ยาว  12  เซนติเมตร  ส าหรับหญิง  มีแถบสีทองกว้าง  1  เซนติเมตร   
เป็นขอบ  ปลายอินทรธนูติดดุมตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.7  เซนติเมตร   
บนอินทรธนูปักด้วยดิ้นสีทองลายนาครับดอกนนทรี  และมีลายกระจังประกอบ  ให้ติดอินทรธนูทับเสื้อ
เหนือบ่าทั้ง  2  ข้าง  จากไหล่ไปคอใช้ประดับเครื่องแบบพิธีการประเภทเครื่องแบบปกติขาว 
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  แบบที่  2  อินทรธนูอ่อน  พ้ืนสีกากี  ขนาดกว้าง  5  เซนติเมตร  ยาว  12.5  เซนติเมตร   
ส าหรับชาย  และกว้าง  5  เซนติเมตร  ยาว  11.5  เซนติเมตร  ส าหรับหญิง  ปลายอินทรธนูติดแถบสีทอง 
ขนาด  1  เซนติเมตร  1  แถบ  แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  1  เซนติเมตร   
และติดแถบสีทองขนาด  1  เซนติเมตร  ติดเรียงต่อกันไป  4  แถบตามขวางที่ต้นอินทรธนูบนกึ่งกลาง
แถบติดตราสัญลักษณ์พระพิรุณทรงนาคท าดว้ยโลหะสีทองสูง  4  เซนติเมตร  และให้ติดอินทรธนทูับเสือ้
เหนือบ่าทั้ง  2  ข้าง  จากไหล่ไปคอใช้ประดับเครื่องแบบปฏิบัติราชการประเภทเครื่องแบบสีกากีคอพับ   

ข้อ 10 การแต่งเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  หากประสงค์จะประดับเครื่องหมายอื่น   
ให้ประดับตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน  โดยอนุโลม  ในกรณีเป็นงาน  
พระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  หรืองานพระราชทานเพลิงศพ  ซึ่งมีก าหนดการระบุให้แต่งกายเต็มยศ   
ครึ่งยศ  หรือปกติขาวไว้ทุกข์  ให้สวมปลอกแขนสีด าที่แขนเสื้อข้างซ้าย 

ข้อ 11 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่งเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัยส าหรับพิธีการ  หรือเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับปฏิบัติราชการ  ในการเข้าร่วม  
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือพิธี  ตามที่ระบุในหมายก าหนดการหรือก าหนดการ  และในโอกาสอื่น ๆ   
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หรือประกาศนัดหมาย 

ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
กฤษณพงศ ์ กรีตกิร 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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แนบท้าย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 ดุมอินทรธนู 
          เป็นดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
          ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7  เซนติเมตร 

 
 

 
 
 

รูปที่ 2 ดุมเสื้อ 
          เป็นดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
  ชาย   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.5 เซนติเมตร 
  หญิง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  เซนติเมตร 
 

 
 
 

รูปที่ 3 เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
          เป็นเครื่องหมายสังกัดประดับคอเสื้อ  
          ท าด้วยโลหะสีทอง สูง 3 เซนติเมตร   
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

รูปที่ 4 เครื่องหมายหน้าหมวกแบบพิธีการ 
          ปักดิ้นสีทองตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
          บนหมอนสักหลาดสีขาวติดที่หน้าหมวก 
          สูง 5 เซนติเมตร   
 
ชาย     หมวกแบบราชการทรงหม้อตาลสีขาว 
หญิง    หมวกแก๊ปแบบราชการทรงอ่อนพับปีกสีขาว 
 

 
 

รูปที่ 5 เครื่องหมายหน้าหมวกแบบปฏิบัติราชการ 
          ปักดิ้นสีทองตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
          บนหมอนสักหลาดสีกากีติดที่หน้าหมวก 
          สูง 5 เซนติเมตร   
 
ชาย     หมวกแบบราชการทรงหม้อตาลสีกากี 
หญิง    หมวกแก๊ปแบบราชการทรงอ่อนพับปีกสีกากี 
 

 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 6 หัวเข็มขัด 
          เป็นโลหะสีทองตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
          ขนาดกว้าง  3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 อินทรธนูแข็ง 
          พ้ืนสักหลาดสีด า มีแถบสีทองเป็นขอบ ติดดุม 
          ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย ปักด้วยดิ้นสีทอง 
          ลายนาครับดอกนนทรี และมีลายกระจังประกอบ 
 
ชาย     ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร 
หญิง    ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 อินทรธนูอ่อน 
          พ้ืนสีกากี ปลายติดแถบสีทองแถบบนขมวดเป็นวงกลม  
           และติดแถบสีทองเรียงต่อกันไป 4 แถบตามขวาง 
           บนกึ่งกลางติดโลหะสีทองตราสัญลักษณ์พระพิรุณ 
           ทรงนาค  
 
ชาย     ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร 
หญิง    ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร 
 
 
 

 
 
 




