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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๒(๘)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจน
สิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวมใส่ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และพิธีการสําคัญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
“เครื่องหมายหน้าหมวก” หมายความว่า เครื่องหมายหน้าหมวกที่เป็นโลหะสีทอง มีตราของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นองค์ประกอบตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
“อินทรธนู” หมายความว่า เครื่องหมายประดับบ่าใช้ประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นองค์ประกอบตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
“เข็ม” หมายความว่า เข็มโลหะสีทอง มีตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นองค์ประกอบ
ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
“ดุม” หมายความว่า ดุมโลหะสีทอง มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นองค์ประกอบ
ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข้อ ๔ เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๓ ประเภท
(๑) เครื่องแบบปกติขาว
(๒) เครื่องแบบครึ่งยศ
(๓) เครื่องแบบเต็มยศ
ข้อ ๕ เครื่องแบบปกติขาว
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยชาย ประกอบด้วย
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(ก) หมวก ให้ใช้ทรงหม้อตาลสีขาว กระบังหน้าทําด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
มี ดุ ม ขนาดเล็ ก ติ ด ที่ ข้ า งหมวกข้ า งละ ๑ ดุ ม ผ้ า พั น หมวกเป็ น แถบลายถั ก สี ท อง ที่ ห น้ า หมวก
ติดเครื่องหมายหน้าหมวกสูง ๖ เซนติเมตร การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
(ข) เสื้อ ให้ใช้แบบราชการสีขาว ใช้ดุม ๕ ดุม ติดเข็มที่คอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง
มีอินทรธนูประดับบ่าเสื้อทั้งสองข้าง ผู้ได้ รับพระราชทานเครื่อ งราชอิ สริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย
(ค) กางเกง ให้ใช้กางเกงขายาวสีขาวแบบราชการไม่พับปลายขา
(ง) เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดํา หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
(จ) รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ
และให้ใช้ถุงเท้าสีดํา
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยหญิง ประกอบด้วย
(ก) หมวก ให้ใช้หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว มีดุมขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ
๑ ดุม ผ้าพันหมวกเป็นแถบลายถักสีทอง ที่หน้าหมวกติดเครื่องหมายหน้าหมวกสูง ๖ เซนติเมตร
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
(ข) เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลม แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ
ที่แนวสาบอกใช้ดุม ๓ ดุม ติดเข็มที่ปกเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง มีอินทรธนูประดับบ่าเสื้อทั้งสองข้าง
และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าพันคอสีดําเงื่อนกลาสี ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกซ้าย
(ค) กระโปรง ให้ใช้กระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า
(ง) รองเท้า ให้ใ ช้ร องเท้า หนัง หุ้ม ส้น ปิด ปลายเท้า สีดํา หรือ วัต ถุเ ทีย มหนัง สีดํา
ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร และให้ใช้ถุงเท้ายาวสีเนื้อ
ทั้งนี้ เครื่องแบบปกติขาว ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ เครื่อ งแบบครึ่ง ยศ ลัก ษณะและส่ว นประกอบเช่น เดีย วกับ เครื่อ งแบบปกติข าว
เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีดํา และผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานตามที่ระบุในหมายกําหนดการ หรือกําหนดการ สําหรับผู้ที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับแต่ดารา โดยไม่สวมสายสะพาย
ทั้งนี้ เครื่องแบบครึ่งยศ ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ เครื่อ งแบบเต็ม ยศ ลัก ษณะและส่ว นประกอบเช่น เดีย วกับ เครื่อ งแบบครึ่ง ยศ
และผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
ตามที่ระบุในหมายกําหนดการ หรือกําหนดการ สําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ให้ประดับดารา และสวมสายสะพายที่ได้รับพระราชทาน
ทั้งนี้ เครื่องแบบเต็มยศ ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
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ข้อ ๘ การประดับ เครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ ให้ป ฏิบัติต ามระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรี
ที่เกี่ยวกับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับลําดับเกียรติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
ข้อ ๙ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่งเครื่องแบบ ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
หรือพิธีการสําคัญของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุในหมายกําหนดการ หรือกําหนดการ และโอกาสอื่น ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๐ การถ่ายรูปติดบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้เครื่องแต่งกายชุดปกติขาว
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีตีความและวินิจฉัย และถือคําวินิจฉัย
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
บุญลือ ทองอยู่
นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
เครื่องแบบปกติขาว

เครื่องแบบครึ่งยศ

เครื่องแบบครึ่งยศ
สาหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

เครื่องแบบเต็มยศ

-๒-

แบบแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
เครื่องหมายหน้าหมวก
ชำย หมวกทรงหม้อตำลสีขำว
ตรำของมหำวิทยำลัยโลหะชุบทองขัดมัน
โค้งหลังเต่ำ ขนำดควำมสูง ๖ เซนติเมตร

หญิง หมวกทรงแก็บอ่อนพับปีกสีขำว
ตรำของมหำวิทยำลัยโลหะชุบทองขัดมัน
โค้งหลังเต่ำ ขนำดควำมสูง ๖ เซนติเมตร

อินทรธนู
โลหะชุบทอง วงนอกขัดมัน วงในพ่นทรำย
เครื่องหมำยของมหำวิทยำลัยขัดมัน
เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑.๕ เซนติเมตร
โลหะชุบทองขัดมัน จำนวน ๖ ดอก ขนำด ๑.๒ เซนติเมตร
ปักทอง
ปักทอง
โลหะชุบทอง กลีบ พื้นวงกลม เครื่องหมำยของ
มหำวิทยำลัย.ขัดมัน มี ๓ ขนำด
เล็ก ๑.๕ x ๒ เซนติเมตร
กลำง ๒ x ๒.๕ เซนติเมตร
ใหญ่ ๕.๕ x ๓ เซนติเมตร
เส้นแถบสีทองเดินรอบ
พื้นกำมะหยี่สีดำ

ชำย ขนำด ๕.๕ x ๑๓ เซนติเมตร
หญิง ขนำด ๕ x ๑๑.๕ เซนติเมตร

เข็ม
โลหะชุบทองตรำของมหำวิทยำลัยขัดมัน
ขนำดควำมสูง ๒.๒๕ เซนติเมตร

ดุม
โลหะชุบทอง วงนอกขัดมัน
วงในพ่นทรำย เครื่องหมำยของมหำวิทยำลัยขัดมัน
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๒ เซนติเมตร

