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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปน การสมควรกําหนดเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อความเปน ระเบีย บ
เรียบรอยเหมาะสมกับงานพิธีตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) และมาตรา ๖๗ แหง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิท ยาลัยมหิดลในการประชุม ครั้ งที่ ๔๒๑ เมื่อวัน ที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ว า ด ว ยเครื่ อ งแบบพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และหมายความรวมถึง
ลูกจางของมหาวิทยาลัยมหิดล
“ดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความวา ดุมโลหะสีทอง มีการนําตรามหาวิทยาลัยมหิดล
เปนองคประกอบ ตามรูปแบบที่ ๑ แนบทายขอบังคับนี้
“ลายชอกันภัยมหิดล” หมายความวา ลายบนอินทรธนูที่เปนรูปชอดอกและใบกันภัยมหิดล
ผูกลายกระหวัดเกี่ยวกัน ตามรูปแบบที่ ๒ แนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๔ ลักษณะเครื่องแบบพิธีการประเภทเครื่องแบบปกติขาว
๔.๑ เครื่องแบบชาย ประกอบดวย
(ก) หมวก ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว กระบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุ
เทียมหนังสีดํา สายรัดคางสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร มีดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล ทําดวยโลหะชุบทอง
ขนาดเสน ผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดที่ขางหมวกขางละ ๑ ดุม ผาพันหมวกเปนแถบลายถัก
สีขาว ที่หนาหมวกติดเครื่องหมายตราประจําพระองคทําดวยโลหะสีทอง สูง ๔.๘ เซนติเมตร
การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอันควร
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(ข) เสื้อ ใหใชเสื้อแบบราชการสีขาว ที่แนวสาบอกกลัดดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒.๔ เซนติเมตร ๕ ดุม ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับ
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อ เหนือกระเปาบนซาย
(ค) กางเกง ใหใชกางเกงขายาวแบบราชการสีขาว ไมพับปลายขา
(ง) เข็มขัด ใหใชเข็มขัดหนังสีดํา
(จ) รองเทา ถุงเทา ใหใ ชรองเทาหนังหุม สน สีดํา หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
ถุงเทาสีดํา
๔.๒ เครื่องแบบหญิง ประกอบดวย
(ก) หมวก ใหใชหมวกแกปทรงออนพับปกสีขาว ผาพันหมวกเปนแถบลายถัก
สีขาว ที่หนาหมวกติดเครื่องหมายตราประจําพระองค ทําดวยโลหะสีทองสูง ๔.๘ เซนติเมตร
การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอันควร
(ข) เสื้อ ใหใชเสื้อแบบขาราชการสตรีสีขาวแบบคอแหลม แขนยาวถึงขอมือ
มีต ะเข็ บหลั ง ๔ ตะเข็บ ที่ แ นวสาบอกกลั ด ดุ ม ตรามหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ขนาดเส น ผ า ศูน ย ก ลาง
๒ เซนติเมตร ๓ ดุม มีกระเปาลาง ขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเฉียงเล็กนอยไมมีใบปกกระเปา
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อเบื้องซาย
(ค) กระโปรง ใหใชกระโปรงสีขาว ตีเกล็ดดานหนา ๒ เกล็ด และดานหลัง
๒ เกล็ด ยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย
(ง) รองเทา ถุงเทา ใหใ ชรองเทาหนังหุม สน สีดํา หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
แบบปดปลายเทา ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเทายาวสีเนื้อ
ทั้งนี้ เครื่ องแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลั ยตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ใหมีลักษณะ
ตามรูปแบบที่ ๓ แนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๕ เครื่องหมายประดับคอเสื้อ ใหมีเครื่องหมายตราประจําพระองค ทําดวยโลหะสีทอง
ใชติดคอเสื้อเครื่องแบบปกติขาวทั้ง ๒ ขางของพนักงานมหาวิทยาลัย มีลักษณะตามรูป แบบที่ ๔
แนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๖ อิน ทรธนู ใหมีอิน ทรธนูแ ข็ง พื้น สักหลาดสีดํา ขนาดกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว
๑๓ เซนติ เ มตร (สํา หรั บ ชาย) และกว า ง ๕ เซนติ เ มตร ยาว ๑๒ เซนติ เ มตร (สํา หรั บ หญิ ง )
ปลายอินทรธนูมนติดดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดลขนาดเล็ก บนอินทรธนูปกดิ้นทองลายชอกันภัยมหิดล
มีลักษณะตามรูปแบบที่ ๕ แนบทายขอบังคับนี้ และใหติดอิน ทรธนูทับเสื้อเหนือบาทั้ง ๒ ขา ง
จากไหลไปคอ
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ขอ ๗ ลักษณะเครื่องแบบครึ่งยศ มีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว
เวนแตกางเกงของพนักงานมหาวิทยาลัยชาย หรือกระโปรงของพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงใหใชผาสีดํา
และใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน
ตามที่ระบุในหมายกําหนดการหรือกําหนดการ สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย ใหประดับแตตรา โดยไมตองสวมสายสะพาย
ขอ ๘ ลักษณะเครื่องแบบเต็มยศ มีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
และใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน
ใหสวมสายสะพายรวมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ ตามที่ระบุในหมายกําหนดการหรือกําหนดการ
ขอ ๙ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตงเครื่องแบบปกติครึ่งยศหรือเต็มยศ ในการเขารวมงาน
พระราชพิธี รัฐ พิธี หรือพิธี ตามที่ระบุในหมายกําหนดการ หรือกําหนดการ และในโอกาสอื่น ๆ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล หรือประกาศนัดหมาย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิจารณ พานิช
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

