
 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

................................................. 
 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
เหมาะสมกับงานพิธีตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) และมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่  ๔๒๑ เมื่อวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย          
พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้  
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และหมายความรวมถึงลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 “ดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความวา ดุมโลหะสีทอง มีการนําตรามหาวิทยาลัยมหิดลเปน
องคประกอบ ตามรูปแบบที่ ๑ แนบทายขอบังคับนี้ 
 “ลายชอกันภัยมหิดล” หมายความวา  ลายบนอินทรธนูที่เปนรูปชอดอกและใบกันภัยมหิดลผูกลาย
กระหวัดเกี่ยวกัน ตามรูปแบบที่ ๒ แนบทายขอบังคับนี้ 
 

 ขอ ๔ ลักษณะเครื่องแบบพิธีการประเภทเครื่องแบบปกตขิาว  
          ๔.๑ เครือ่งแบบชาย ประกอบดวย 

   ก. หมวก  ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว กระบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
สายรัดคางสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร มีดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล ทําดวยโลหะชุบทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๑.๕ เซนติเมตร ติดที่ขางหมวกขางละ ๑ ดุม ผาพันหมวกเปนแถบลายถักสีขาว ที่หนาหมวกติดเครื่องหมายตรา
ประจําพระองคทําดวยโลหะชุบทอง สูง  ๔.๘  เซนติเมตร   
                                การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอนัควร 
    ข. เสื้อ ใหใชเสื้อแบบราชการสีขาว ที่แนวสาบอกกลัดดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดลขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๒.๔ เซนติเมตร ๕ ดุม ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อ เหนือกระเปาบนซาย 

 
 



- ๒ - 
 
   ค. กางเกง  ใหใชกางเกงขายาวแบบราชการสีขาว ไมพบัปลายขา 
   ง.  เข็มขัด ใหใชเข็มขัดหนังสีดํา 
   จ. รองเทา ถุงเทา ใหใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเทาสีดํา 

      ๔.๒ เครื่องแบบหญิง ประกอบดวย 
ก. หมวก ใหใชหมวกแกปทรงออนพับปกสีขาว  ผาพนัหมวกเปนแถบลายถักสีขาว ที่หนา

หมวกติดเครื่องหมายตราประจําพระองค ทําดวยโลหะสทีองสูง  ๔.๘  เซนติเมตร 
                                การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอนัควร 
  ข. เสื้อ  ใหใชเสื้อแบบขาราชการสตรีสีขาวแบบคอแหลม  แขนยาวถึงขอมือ มีตะเข็บหลัง           
๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกกลัดดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ เซนติเมตร ๓ ดุม มีกระเปา
ล า ง  ข า งละ   ๑  กระ เป า   เปนกระ เป า เฉี ย ง เ ล็กนอยไมมี ใบปกกระ เป า   ผู ได รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อเบื้องซาย 
  (ค) กระโปรง  ใหใชกระโปรงสีขาว ตีเกล็ดดานหนา ๒ เกล็ด และดานหลัง ๒ เกล็ด ยาวปด
เขา ปลายบานเล็กนอย  
  (ง) รองเทา ถุงเทา ใหใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา หรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปดปลายเทา ไม
มีลวดลาย สนสูงไมเกิน  ๑๐ เซนติเมตร ถุงเทายาวสีเนื้อ 
  ทั้งนี้ เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม ๔.๑ และ ๔.๒  ใหมีลักษณะตาม
รูปแบบที่ ๓ แนบทายขอบังคับนี้  
 

 ขอ ๕ เครื่องหมายประดับคอเสื้อ ใหมีเครือ่งหมายตราประจําพระองค ทําดวยโลหะสทีอง ใชติดคอ
เสื้อเครื่องแบบปกติขาวทั้ง ๒ ขางของพนกังานมหาวิทยาลัย  มีลักษณะตามรูปแบบที่ ๔ แนบทายขอบังคับนี้  
 

 ขอ ๖ อินทรธนู ใหมีอินทรธนูแข็ง พื้นสกัหลาดสีดํา ขนาดกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
(สําหรับชาย)  และกวาง ๕  เซนติเมตร  ยาว ๑๒  เซนติเมตร (สําหรับหญิง)  ปลายอนิทรธนูมนติดดุมตรา
มหาวิทยาลัยมหิดลขนาดเล็ก บนอินทรธนูปกดิ้นทองลายชอกันภัยมหดิล มีลักษณะตามรูปแบบที่ ๕ แนบทาย
ขอบังคับนี้  และใหตดิอินทรธนูทับเสื้อเหนือบาทั้ง ๒ ขาง จากไหลไปคอ   
 

 ขอ ๗  ลักษณะเครื่องแบบครึ่งยศ มีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เวนแต
กางเกงของพนักงานมหาวิทยาลัยชาย  หรือกระโปรงของพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงใหใชผาสีดําและใหผู
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน ตามที่ระบุใน
หมายกําหนดการหรือกําหนดการ สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย ใหประดับ
แตตรา โดยไมตองสวมสายสะพาย 
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 ขอ ๘ ลักษณะเครื่องแบบเต็มยศ มีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ และใหผู
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน ใหสวม
สายสะพายรวมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ ตามที่ระบุในหมายกําหนดการหรือกําหนดการ 
 ขอ ๙  ใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตงเครื่องแบบปกติคร่ึงยศหรือเต็มยศ ในการเขารวมงานพระราชพิธี    
รัฐพิ ธี  หรือพิ ธี  ตามที่ ระบุ ในหมายกํ าหนดการ  หรือกํ าหนดการ  และในโอกาสอื่นๆ ตามคํ าสั่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือประกาศนัดหมาย 
 

 ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
 

      ประกาศ ณ วนัที่  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

                 
                                                                                             (ศาสตราจารยนายแพทยวจิารณ  พานิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ๒๕๕๑ 

หญิง 

แนบทาย
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

วาดวย เครื่องแบบพนกังานมหาวทิยาลัย ๒๕๕๑ 

รูปแบบที่ ๑ ดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบที ่๔ เครื่องหมายประดับคอเสื้อ 

รูปแบบที่ ๒ อินทรธนู รูปแบบที่ ๕ อินทรธนูชายและหญิง 

รูปแบบที่๓  ชุดปกติขาว 
ชาย 


