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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการเขารวมพระราชพิธี
รัฐพิธีหรือพิธีสําคัญ และพิธีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
“ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย” หมายถึง ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม รูปชางชูคบเพลิง
ตามรูปที่ ๑ แนบทายขอบังคับนี้
“ดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย” หมายถึง ดุมโลหะสีทอง มีการนําตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
เปนองคประกอบ ตามรูปที่ ๒ แนบทายขอบังคับนี้
“ตราหนาหมวก” หมายถึง ลวดลายกระจังกอเปนรูปในกรอบของพุมขาว โอบดวยลวดลายกนก
ลอ มรอบด วยตราสั ญ ลั กษณ ม หาวิ ทยาลั ยเชี ย งใหม รูป ช า งชู ค บเพลิ ง ซึ่ งบรรจุอ ยู ใ นพื้ น ที่ วงกลม
ปกดิ้นทองสูงหาเซนติเมตรบนหมอนสักหลาดสีขาว ตามรูปที่ ๓ แนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๔ เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๓ ชนิด ไดแก
(๑) เครื่องแบบปกติขาว
(๒) เครื่องแบบครึ่งยศ
(๓) เครื่องแบบเต็มยศ
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ขอ ๕ เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีลักษณะดังตอไปนี้ และตามรูป
ที่ ๔ แนบทายขอบังคับนี้
(๑) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชาย ประกอบดวย
(ก) หมวก ทรงหมอตาลสีขาว กระบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
สายรัดคางสีทองกว างหนึ่งเซนติเ มตร มีดุม ตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยขนาดเล็กเสน ผาศูน ยกลาง
หนึ่งจุดหาเซนติเมตร ติดที่ขางหมวกขางละหนึ่งดุม ผาพันหมวกเปนแถบลายถักสีขาวที่หนาหมวก
ติดตราหนาหมวก
(ข) เสื้อ แบบราชการสีขาว ใชดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเสนผาศูนยกลาง
สองเซนติเมตร หาดุม ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือผูมีสิทธิประดับเหรียญที่ระลึก
ประดับแพรแถบ ใหประดับแพรแถบยอเครื่องราชอิสริยาภรณหรือแถบยอเหรียญที่ระลึกที่อกเสื้อ
เหนือกระเปาบนดานซาย
(ค) กางเกง แบบราชการสีขาวขายาว ไมพบั ปลายขา
(ง) รองเทาหนังหรือวัตถุเทียมหนังหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดํา
(๒) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยหญิง ประกอบดวย
(ก) หมวก เป น หมวกแกป ทรงอ อนพับ ปก สีข าว สายรั ดคางสีท องกว า ง
หนึ่งเซนติ เ มตร มี ดุม ตราสัญ ลักษณม หาวิทยาลัย ขนาดเล็ก เสน ผาศู น ยกลางหนึ่งจุ ดหาเซนติ เมตร
ติดที่ขางหมวกขางละหนึ่งดุม ผาพันหมวกเปนแถบลายถักสีขาวที่หนาหมวกติดตราหนาหมวก
(ข) เสื้อ ใหใ ชเสื้ อนอกคอแบะสี ขาวแบบคอแหลมหรือ คอป านแขนยาว
ถึงขอมือ มีตะเข็บหลังสี่ตะเข็บ ที่แนวสาบอกกลัดดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ขนาดเสนผาศูนยกลาง
หนึ่งจุดหาเซนติ เมตรสามดุม สําหรับเสื้ อคอแหลม และห าดุ ม สํ าหรับเสื้อคอปาน มี กระเป าล างขางละ
หนึ่งกระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียงเล็กนอย ไมมีใบปกกระเปา และใหใชเสื้อตัวในเปนเสื้อคอพับแขนยาว
สีขาว ผูกผาพันคอสีดําเงื่อนกลาสี ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือผูมีสิทธิประดับเหรียญ
ที่ระลึกประดับแพรแถบ ใหประดับแพรแถบยอเครื่อ งราชอิสริ ยาภรณหรือ แถบยอเหรียญที่ระลึ ก
ที่อกเสื้อเหนือกระเปาบนดานซาย
(ค) กระโปรง ใชกระโปรงสีขาวตีเกล็ดดานหนาสองเกล็ด และดานหลัง
สองเกล็ด ยาวปดเขาปลายบานเล็กนอยใชกับเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปดเขาปลายบานเล็กนอย
ใชกับแบบเสื้อคอปาน
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(ง) รองเทาหนังหรือวัตถุเทียมหนังหุมสนและปดปลายเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
สนสูงไมเกินสิบเซนติเมตร ถุงเทายาวสีเนื้อ
ขอ ๖ เครื่องหมายประดับคอเสื้อ เปนโลหะสีทองตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กวางสองเซนติเมตร
สูง สองจุ ดห า เซนติเ มตร ใช ติ ด คอเสื้ อ เครื่อ งแบบของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ตอนหนา ด า นซ า ย
และดานขวา ตามรูปที่ ๑ แนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๗ ใหมีอินทรธนูแข็ง ขนาดกวางหาเซนติเมตร ยาวสิบสามเซนติเมตร พื้นสักหลาดสีดํา
มีแถบไหมสีทองกวางหนึ่งเซนติเมตรเปนขอบ ปลายอินทรธนูมนติดดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ขนาดเล็กเสนผาศูนยกลางหนึ่งจุดหาเซนติเมตร บนอินทรธนูปกดิ้นสีทองลายชอดอกสัก ตามรูปที่ ๕
แนบทายขอบังคับนี้ และใหติดอินทรธนูทับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ
ขอ ๘ เครื่องแบบครึ่งยศ มีลักษณะและสวนประกอบเชน เดียวกับเครื่องแบบปกติขาว
เวนแตกางเกงของพนักงานมหาวิทยาลัยชาย หรือกระโปรงของพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงใหใชผาสีดํา
และใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือมีสิทธิประดับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ที่อกเสื้อเหนือกระเปาบนดานซาย
สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ใหประดับแตเหรียญราชอิสริยาภรณ
โดยไมตองสวมสายสะพาย
ขอ ๙ เครื่ อ งแบบเต็ม ยศ มี ลั ก ษณะและส ว นประกอบเช น เดี ย วกับ เครื่ องแบบครึ่ ง ยศ
และสําหรับผูไดรั บพระราชทานเครื่อ งราชอิสริย าภรณชั้น สายสะพาย ใหสวมสายสะพายรวมกั บ
เหรียญราชอิสริยาภรณ
ขอ ๑๐ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตงเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบ
เต็มยศในการเขารวมงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธี ตามที่ระบุในหมายกําหนดการ หรือกําหนดการ
และในโอกาสอื่น ๆ ตามประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

แนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓

รูปที่ ๑

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม
รูปชางชูคบเพลิงใชประดับคอเสื้อดานซาย
และดานขวา

รูปที่ ๒
ดุมตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม

รูปที่๓

ตราหนาหมวก

แนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓

รูปที่ ๔

แนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓

รูปที่ ๕

เครื่องหมายอินทรธนู ลายดอกสัก

