ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๓
________________________________
โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี ป ระกาศมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื่อ ง
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวัน ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
“พนั กงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น
“เครื่องแบบปฏิบัติราชการ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมถึงเครื่องหมาย
ต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่น ที่กาหนดให้พนักงานราชการแต่งตามรูปแบบแนบท้าย
ประกาศนี้
“ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย” หมายความว่า โลหะสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ดวงตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลมมี รูป
ดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับภายในบรรจุ
อักษรชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นองค์ประกอบ ตามรูปที่ ๑ แนบท้ายประกาศนี้
“เครื่ องหมายแสดงสั งกัด ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ป ระดับ บริเวณคอเสื้ อ ทั้ ง
สองข้าง โดยเครื่องหมายแสดงสังกัดเครื่องแบบปฏิบัติราชการเป็นตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ประกอบ
“เครื่ อ งหมายหน้ า หมวก” หมายความว่ า เครื่ อ งหมายประดั บ ที่ ห น้ า หมวก โดย
เครื่องหมายหน้าหมวกเครื่องแบบปฏิบัติราชการเป็นตราครุฑพ่าห์ ในบัวกระหนกทาด้วยโลหะสีทอง เป็น
องค์ประกอบ ตามรูปที่ ๒ แนบท้ายประกาศนี้

-๒“เครื่องหมายอินทรธนู ” หมายความว่า เครื่องหมายประดับบ่า เป็นอินทรธนูอ่อน
ใช้ป ระดับ เครื่ องแบบปฏิ บั ติ ราชการที่มี ตราสั ญ ลั กษณ์ มหาวิทยาลั ยท าด้ วยโลหะดุ นนู นสี ทอง และมีอั กษร
“มทร.ร.” ทาด้วยโลหะสีทอง เป็นองค์ประกอบ ตามรูปที่ ๓ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ อ ธิก ารบดี รั ก ษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
ข้อ ๖ เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการมี ๒ ประเภท คือ
(๖.๑) เครื่องแบบสีกากีคอพับ
(๖.๒) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
หมวด ๒
ลักษณะของเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ข้อ ๗ เครื่องแบบสีกากีคอพับและคอแบะ มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๗.๑) หมวก
(๗.๑.๑) พนักงานราชการชายให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทาด้วย
หนังหรือวัตถุหนังเทียมสีดา สายรัดคางหนังหรือวัตถุหนังเทียมสีดา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก
ติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทาด้วยโลหะ
สีทองสูง ๗ เซนติเมตร หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร
(๗.๑.๒) พนักงานราชการหญิงอนุโลมตามแบบหมวกของพนักงานราชการชาย
แต่เป็นทรงอ่อน หรือให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะ
สีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวดข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้น
สีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกากี
(๗.๑.๓) พนักงานราชการมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะ
ประเภทสีกากีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะ
ด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับ
ผ้าคลุมศีรษะ
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
(๗.๒) เสื้อ
พนักงานราชการชายและหญิง ให้ใช้เสื้อประเภทสีกากี โดยให้ใช้แบบเสื้อเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย

-๓(๗.๓) กางเกง กระโปรง
(๗.๓.๑) พนักงานราชการชาย ให้ใช้กางเกงประเภทสีกากี โดยให้ใช้แบบกางเกง
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม
(๗.๓.๒) พนักงานราชการหญิง ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงประเภทสีกากี โดยให้ใช้
กางเกงหรือกระโปรงเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม
(๗.๓.๓) พนักงานราชการหญิงมุสลิมหากจะใช้กระโปรงให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้
(๗.๔) เข็มขัด
(๗.๔.๑) พนักงานราชการชาย ให้ใช้เข็มขัดทาด้วยด้ายถักสีกากี กว้าง
๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมนกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
ยาว ๕ เซนติเมตร มีตราครุฑพ่าห์ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสาหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วย
โลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
(๗.๔.๒) พนักงานราชการหญิง
แบบที่ ๑ ให้ใช้เข็มขัดตามแบบพนักงานราชการชาย คาดทับขอบกางเกง
หรือกระโปรง
แบบที่ ๒ ให้ ใช้ เข็ ม ขั ด ผ้ าสี ก ากี สี เดี ย วกั บ เสื้ อ กว้าง ๒.๕ เซนติ เมตร
หัวสี่เหลี่ยมหุ้มผ้าคาดทับเสื้อ
(๗.๕) ถุงเท้า รองเท้า
(๗.๕.๑) พนักงานราชการ ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หนังหรือวัตถุหนัง
เทียมสีดาหรือสีน้าตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
(๗.๕.๒) พนักงานราชการหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น หนังหรือวัตถุ
หนังเทียมสีดาหรือสีน้าตาล ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
(๗.๖) ป้ายชื่อ
ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดา ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร
แสดงชื่อและชื่อสกุลประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
(๗.๗) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน โดยมีความกว้าง ๔ เซนติเมตร ตามความยาว
ของบ่า พื้นสักหลาดประเภทสีกากี มีแถบ ๒ แถบ แต่ละแถบมีความกว้างแถบละ ๑ เซนติเมตร โดยแถบบน
ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร แถบล่างประดับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองสูง ๒.๒ เซนติเมตร และอักษร “มทร.ร.”สีทอง
การประดับอินทรธนูอ่อนและรูปแบบของอินทรธนูให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศนี้
(๗.๘) เครื่องหมายประดับคอเสื้อ ให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ประดับที่คอเสื้อทั้งสองข้าง
สาหรับเสื้อคอแบะให้ติดที่ตอนบน ทั้งสองข้าง
ข้อ ๘ เครื่องแบบปฏิบัติราชการให้มีลักษณะตามรูปแบบแนบท้ายประกาศนี้

-๔หมวด ๓
การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ข้อ ๙ ให้พนักงานราชการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการในการปฏิบัติราชการประจาวันได้
ข้อ ๑๐ ให้พนักงานราชการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการในโอกาสงานพิธีการหรือโอกาสอื่น ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวฒ
ั ก์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓
รูปที่ ๑ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ๒ เครื่องหมายหน้าหมวก

รูปที่ ๓ เครื่องหมายอินทรธนู

รูปที่ ๔ หมวก

(สาหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ผู้ชายซ้าย ผู้หญิงขวา)
รูปที่ ๕ เข็มขัด

รูปที่ ๖ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
แบบที่ ๑ เครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว

แบบที่ ๒ เครื่องแบบสีกากี คอพับแขนสั้น

(สาหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ผู้ชายซ้าย ผู้หญิงขวา)
แบบที่ ๓ เครื่องแบบสีกากี คอพับปล่อยเอว แขนสั้น

เครื่องแบบสาหรับมุสลิม หญิง

แบบที่ ๔ เครื่องแบบสีกากี คอแบะปล่อยเอวแขนสั้น

(สาหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ผู้ชายซ้าย ผู้หญิงขวา)

