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ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เป็ น การสมควรกํ า หนดเครื่ อ งแบบพนั กงานสถาบั น เพื่ อ ความเป็น ระเบีย บเรีย บร้ อ ย
เหมาะสมกับงานพิธีต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญ ญัติสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้ง หลายรวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจน
สิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่กําหนดให้พนักงานสถาบันแต่งตามรูปแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
“ดุมตราพระมหามงกุฎ” หมายความว่า ดุมโลหะสีทอง ดุนตราพระมหามงกุฎครอบเลขไทย
“๔” ล้อมรอบด้วยลายกนก ด้านบนของตราพระมหามงกุฎเป็นรัศมี ด้านข้างทั้งสองข้างของตราพระมหามงกุฎ
เป็นฉัตรห้าชั้นประกอบพระเกียรติยศ ตามรูปที่ ๑ แนบท้ายข้อบังคับนี้
“เข็มพระมหามงกุฎ” หมายความว่า เข็มโลหะสีทองรูปตราพระมหามงกุฎครอบเลขไทย “๔”
ด้านบนของตราพระมหามงกุฎเป็นรัศมี ตามรูปที่ ๒ แนบท้ายข้อบังคับนี้
“เครื่องหมายหน้าหมวก” หมายความว่า เครื่องหมายโลหะสีท องที่มีต ราสัญลักษณ์ประจํา
สถาบัน เป็นวงกลมสองชั้น ภายในวงกลมชั้นในมีตราพระมหามงกุฎครอบเลขไทย “๔” ล้อมรอบด้วยลายกนก
ด้านบนของตราพระมหามงกุฎเป็นรัศมี ด้านข้างทั้งสองข้างของตราพระมหามงกุฎเป็นฉัตรห้าชั้นประกอบ
พระเกียรติย ศ ด้านล่างของตราพระมหามงกุฎมีคําว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง” ตามรูปที่ ๓ แนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ เครื่องแบบพนักงานสถาบันมี ๒ ชนิด คือ
๔.๑ เครื่องแบบปฏิบัติงาน ให้ใช้แบบสากลนิยมหรือชุดสุภาพ
๔.๒ เครื่องแบบพิธกี ารมี ๓ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาว
(๒) เครื่องแบบครึ่งยศ
(๓) เครื่องแบบเต็มยศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ข้อ ๕ เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานสถาบันให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
๕.๑ เครื่องแบบชาย ประกอบด้วย
(๑) หมวกทรงหม้ อ ตาลสี ข าว กระบั ง หน้ า ทํ า ด้ ว ยหนั ง หรื อ วั ต ถุ เ ที ย มสี ดํ า
สายรัดคางสีทองกว้างหนึ่งเซนติเมตร มีดุมตราพระมหามงกุฎขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งจุดห้าเซนติเมตร
ติดที่ข้างหมวกข้างละหนึ่งดุม ผ้าพันหมวกเป็นแถบลายถักสีขาว ที่หน้าหมวกติดเครื่องหมายหน้าหมวก
การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันสมควร
(๒) เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมตราพระมหามงกุฎ ขนาดเส้น ผ่าศูน ย์กลาง
สองจุดห้าเซนติเมตร ห้าดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือผู้มีสิทธิประดับเหรียญที่ระลึก
ประดั บ แพรแถบ ให้ ป ระดั บ แพรแถบย่ อ เครื่ อ งอิ ส ริ ย าภรณ์ ห รื อ แถบย่ อ เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ที่ อ กเสื้ อ
เหนือกระเป๋าบนซ้าย
(๓) กางกางขายาวสีขาว แบบราชการไม่พับปลายขา
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา
(๕) รองเท้าหนังหรือวัตถุเทียมหนังหุ้มส้นสีดํา และถุงเท้าสีดํา
๕.๒ เครื่องแบบหญิง ประกอบด้วย
(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมตราพระมหามงกุฎ
ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลางหนึ่งจุด ห้าเซนติเมตร ติด ที่ข้างหมวกข้างละหนึ่งดุม ผ้าพันหมวกเป็นแถบลาย
ถักสีขาว ที่หน้าหมวกติดเครื่องหมายหน้าหมวก
การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันสมควร
(๒) เสื้ อ นอกคอแบะสี ข าวแบบคอแหลม แขนยาวถึ ง ข้ อ มื อ มี ต ะเข็ บ หลั ง
๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกกลัดดุมตราพระมหามงกุฎ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสองจุดสองเซนติเมตรสามดุม
มีกระเป๋าล่าง ข้างละหนึ่งกระเป๋า เป็นกระเป๋าเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋า และเสื้อตัวในคอพับสีขาว
ผูกผ้าพันคอสีดําเงื่อนกลาสี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือผู้มีสิทธิประดับเหรียญที่ระลึก
ประดับแพรแถบ ให้ประดับแพรแถบย่อเครื่องอิสริยาภรณ์หรือแถบย่อเหรียญที่ระลึก ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
(๓) กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้าสองเกล็ด และด้านหลังสองเกล็ด ยาวปิดเข่า
ปลายบานเล็กน้อย
(๔) รองเท้าหนังหรือวัตถุเทียมหนังหุ้มส้นและปิด ปลายเท้าสีดํา ไม่มีลวดลาย
ส้นสูงไม่เกินสิบเซนติเมตร และถุงเท้ายาวสีเนื้อ
เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานสถาบันตามข้อนี้ ให้มีลักษณะตามรูปที่ ๔ แนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ เครื่องหมายประดับคอเสื้อ ใช้เข็มพระมหามงกุฎ ขนาดสูงสองจุด แปดเซนติเมตร
ติดคอเสื้อเครื่องแบบพนักงานสถาบัน ตอนหน้าด้านซ้ายและด้านขวา
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ข้อ ๗ ให้มีอิน ทรธนูแ ข็ง ขนาดกว้างห้าเซนติเมตร ยาวสิบสามเซนติเมตร (สําหรับชาย)
และกว้างห้าเซนติเมตร ยาวสิบเอ็ดจุดห้าเซนติเมตร (สําหรับหญิง) พื้นสักหลาดสีดํา มีแถบไหมสีทอง
กว้างศูนย์จุดเจ็ดเซนติเมตรเป็นขอบ ต้นอินทรธนูปักด้วยไหมสีทองรูปดอกแคแสดอยู่ในซุ้มกอ ด้านบน
ประดับด้วยใบแคแสดและกนกไทยเปลวเพลิง ตรงกลางอินทรธนูเป็นตราพระมหามงกุฎครอบเลขไทย
“๔” ด้านบนของตราพระมหามงกุฎเป็นรัศมี ปลายอินทรธนูติดดุมตราพระมหามงกุฎ ขนาดหนึ่งจุดเจ็ด
เซนติเมตร ประดับด้วยช่อใบแคแสด ๔ ใบ มีลักษณะตามรูปที่ ๕ แนบท้ายข้อบังคับนี้ และให้ติด
อินทรธนูทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ
รูปดอกแคแสดหมายถึงรูปดอกไม้ประจําสถาบัน และตราพระมหามงกุฎก็เป็นส่ว นประกอบ
หนึ่ ง ของตราสถาบัน จึ ง มีค วามหมายว่ า บุ ค ลากรในสถาบั น ทุ ก คนมีสํ า นึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราเครื่องหมาย
รัชกาลที่ ๔ มาเป็นตราประจําสถาบัน
ข้อ ๘ ให้มีเข็มวิท ยฐานะ ขนาดกว้างสี่เซนติเมตร เป็นดวงดาราแปดแฉก ตรงกลางเป็น
วงกลมซ้อนสองชั้น ภายในวงกลมชั้นในมีตราพระมหามงกุฎครอบเลขไทย “๔” ล้อมรอบด้วยลายกนก
ด้านบนของตราพระมหามงกุฎเป็นรัศมี ด้านข้างทั้งสองข้างของตราพระมหามงกุฎเป็นฉัตรห้าชั้นประกอบ
พระเกียรติยศ
เข็มวิทยฐานะ แบ่งเป็นดังนี้
(๑) เข็มวิทยฐานะ เป็นโลหะสีทองลงยาสีแสด สําหรับพนักงานสถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
(๒) เข็มวิทยฐานะ เป็นโลหะสีทอง สําหรับพนักงานสถาบันตําแหน่งวิชาการ
(๓) เข็มวิทยฐานะ เป็นโลหะสีเงิน สําหรับพนักงานสถาบันตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ
เข็มวิทยฐานะให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา และให้มีลักษณะตามรูปที่ ๖ แนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ เครื่ อ งแบบครึ่ง ยศ มี ลั ก ษณะและส่ ว นประกอบเช่ น เดี ย วกั บเครื่ องแบบปกติ ข าว
เว้นแต่กางเกงของพนักงานสถาบันชาย หรือกระโปรงของพนักงานสถาบัน หญิงให้ใช้ผ้าสีดํา และให้
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริย าภรณ์หรือผู้มีสิทธิประดับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ตามที่ระบุในหมายกําหนดการหรือกําหนดการ
ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย สําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับแต่ดารา
โดยไม่สวมสายสะพาย
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบเต็มยศมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ และให้ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริย าภรณ์ประดับเครื่องราชอิสริย าภรณ์ หรือเหรีย ญที่ร ะลึกประดับแพรแถบตามที่ร ะบุ
ในหมายกําหนดการหรือกําหนดการ
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ข้อ ๑๑ ให้พนักงานสถาบันแต่งเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศ
เข้าร่วมงานราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธี ตามที่ระบุในหมายกําหนดการ หรือกําหนดการ และในโอกาสอื่น ๆ
ตามประกาศหรือคําสั่งของสถาบัน
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แนบท้ายข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔

รูปที่ ๑ ดุมตราพระมหามงกุฎ

รูปที่ ๒ เข็มพระมหามงกุฎ

รูปที่ ๓ เครื่องหมายหน้าหมวก

-๒แนบท้ายข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔

รูปที่ ๔ เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานสถาบัน

-๓แนบท้ายข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔

รูปที่ ๕ อินทรธนู

รูปที่ ๖ เข็มวิทยฐานะ

