
ระเบียบเทศบาลตําบลปะทิว
วาดวยเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ  ลูกจางประจําและพนักงานจาง

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ พ.ศ.๒๕๕๓
*************************

                โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ของเทศบาลตําบล
ปะทิว  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ  มีเครื่องแบบเปนไปในลักษณะเดียวกัน เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยมีระเบียบวินัย  มีสวนสําคัญที่สามารถเสริมสรางความมีวินัยในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา
ภายในและภายนอกองคกร  และเปนการสรางภาพลักษณ  ความเชื่อถือศรัทธาใหแกประชาชนที่พบเห็น

    อาศัยอํานาจตามมาตรา 48 เตรส (4) แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552 นายกเทศมนตรี จึงวางระเบียบเทศบาลตําบลปะทิว  วาดวยเครื่องแบบพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ ไวดังตอไปนี้

    ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลปะทิว วาดวยเครื่องแบบพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๕๓

    ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศ เปนตนไป

    ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลว ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน

    ขอ ๔. ในระเบียบนี้

    “เครื่องแบบ”  หมายความวา  เครื่องแตงกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายตาง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบ
เครื่องแตงกายอยางอื่นที่กําหนดให พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
รักษาความสงบ

   “พนักงานเทศบาล”  หมายความวา  พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตําบลปะทิว

  “ลูกจางประจําและพนักงานจาง”  หมายความวา  ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบล
ปะทิว  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

   ขอ ๕. เครื่องแบบปฏิบัติงาน



๕.๑ หมวก

๕.๑.๑ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางชายใหใชหมวกสองแบบคือ

แบบที่ ๑ หมวกทรงออนสีประเภทสีกากีเขม  หนาหมวกติดตราครุฑพาหทําดวยโลหะ
ทองหรือปกดวยหรือไหมสีเหลืองสูง ๔.๕ เซนติเมตร

แบบ ๒ หมวกนิรภัยใหใชแบบจราจรสีขาวขอบหมวกโดยรอบสี เขียว กวาง                          
๓ เซนติเมตรที่หนาหมวกติดตราครุฑพาหในบัวกระหนกทําดวยโลหะสีทอง สูง ๖.๕ เซนติเมตร

๕.๑.๒ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางหญิง ใหใชหมวกอนุโลมตาม
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางชาย แบบที่หนึ่งแตพับปก

๕.๒ เสื้อ

๕.๒.๑ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางชาย  ใหใชเสื้อคอพับประเภท
สีกากีเขม  แขนยาวรัดขอมือ มีดุมที่ขอมือขางละหนึ่งดุม  หรือแขนสั้นตัวเสื้อผาอกตลอดมีสาบติดดุมตามแนว             
อกเสื้อ ๕ ดุม ระยะหางพอควร มีกระเปาเย็บติดที่หนาอกขางละหนึ่งกระเปา เปนกระเปาเสื้อมีแถบอยูตรงกลาง
ตามแนวดิ่งกวาง ๓.๕ เซนติเมตร  มีใบปกกระเปารูปมนชายกลางแหลมหรือเปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลาง
กระเปาและใบปกกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองามที่กระเปาทั้งสอง
ขางติดดุมขางละหนึ่งดุมสําหรับขัดใบปกกระเปา  ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อทั้งสองขาง  ที่ไหลเสื้อ
ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ  ยาวตามความยาวของบา  เย็บติดกับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ ปลาย
บนดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร ดานคอกวาง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายติดดุมกับคอเสื้อดุมที่ใชกับเสื้อเปนรูปกลม
แบบทําดวย วัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ

๕.๒.๒ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางหญิงใหใชเสื้อได ๒ แบบ

แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางชาย
แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปลอยเอว  ประเภทสีกากีเขม  สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกงแขน

สั้น  เหนือศอกเล็กนอยผาอกตลอด  ติดดุมทําดวยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ๓ ดุม  ตอดานหนาและดานหลังยาวตามตัว  มี
กระเปาขางละหนึ่งกระเปา เจาะเฉียงเล็กนอย  ใบปกกระเปา  ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเบาะทั้งสองขาง

๕.๓ อินทรธนู  พนักงานเทศบาลใหใชแบบอินทรธนูตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่
สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๐๙  หมวด  ๒  และลูกจางประจําใหใชแบบอินทรธนูตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  หมวด  ๓  สําหรับพนักงานจางไมตองใชอินทรธนู



๕.๔ ลักษณะเครื่องหมายสัญลักษณ (อารมติดไหลทั้ง ๒ ดาน) ทําดวยผาหรือสักหลาดสีเขียวเปน
รูปโคงหนึ่งในสามของวงกลมตัดมุมปาน  มีขอบปกดวยดายหรือไหมสีแดงเลือดนกขนาดสวนกวาง  ๑๐  
เซนติเมตร  สวนสูง ๗  เซนติเมตร  มีอักษรคําวา  “เทศบาลตําบลปะทิว”  ปกดวยดายหรือไหมสีเหลืองบนสวนบน
ขนานไปกับขอบโคง  ตรงกลางเปนรูปโลโกเทศบาลตําบลปะทิว  ปกดวยไหมสีเหลือง  พื้นสีขาว  ดานลางมี
อักษรคําวา  “เทศกิจ”  ปกดวยดายหรือไหมสีเหลืองลักษณะเครื่องหมายดังกลาวใหติดที่ตนแขนทั้งสองขางต่ําจาก
ขอบไหล  ๑ เซนติเมตร 

๕.๕ กางเกง กระโปรง

๕.๕.๑ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางชาย  ใหใชกางเกงขายาวสี
ประเภทสีกากีเขมไมพับปลายขา

๕.๕.๒ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางหญิง  ใหใชกระโปรงสี
ประเภทสีกากีเขมยาวปดเขา  หรือกางเกงขายาวสีประเภทสีกากีเขมไมพับปลายขา

๕.๖ เข็มขัด

๕.๖.๑ พนักงานเทศบาลชายและพนักงานเทศบาลหญิง  ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ชายใหใชเข็มขัดทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหัวเข็มขัดสําหรับสอดรู ๒ เข็ม  ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร             
ยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  หัวครุฑทําดวยโลหะสีทอง

๕.๖.๒ ลูกจางประจํา  และพนักงานจางหญิง  ใหใชเข็มขัดอนุโลมตามเข็มขัดตามขอ 
๕.๖.๑ สําหรับเสื้อแบบที่  ๒  จะไมใชเข็มขัดก็ได

๕.๗ รองเทา  ถุงเทา

๕.๗.๑ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางชาย  ใหใชรองเทาสูงหุมขอ
ทําดวย  หนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  แบบเรียบไมมีลวดลาย  ถุงสีดํา

๕.๗.๒ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางหญิง  ในกรณีที่ใชกางเกงขา
ยาวใหใชรองเทาอนุโลมตามรองเทาพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนยักงานจางชาย  สําหรับกรณีเมื่อใส
กระโปรงใหใชรองเทาหุมสนหรือรัดสน  ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  แบบเรียบไมมีลวดลาย  สนสูงไม
เกิน  ๑๐  เซนติเมตร

๕.๘ เครื่องหมายแสดงสังกัดเทศบาลใหมีรูปเครื่องหมายอนุโลมตามแบบของเครื่องแบบ
พนักงานเทศบาลทําดวยโลหะโปรงสีทอง  ติดเหนือปายชื่อ



๕.๙ ปายชื่อ  ใหระบุชื่อ  ชื่อสกุล  และตําแหนงดวยตัวหนังสือสีขาวบนปายชื่อพื้นสีดําขนาด
กวาง ๒.๕ เซนติเมตร  ยาว  ๗.๕  เซนติเมตร  และใหติดที่อกเสื้อเบื้องบนดานขวา

๕.๑๐ แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหประดับที่อกดานซาย

๕.๑๑ สายนกหวีดและซองกระบอง  ใหใชสายนกหวีดทําดวยไหมหรือดวยสีเลือดหมูสลับดํา
เกลี้ยง  ๑  เสนคลองแขนซายใตอินทรธนูทางดานไหล ปลายมีนกหวีดสอดไวในกระเปาเสื้อขางซายระหวาง                     
ดุมกระเปาเสื้อกับไหลซาย

๕.๑๒ ใหใชซองกระบองทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังแขวนกับเข็มขัด ดานขวาพรอมกระบอง

ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรี  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้และมีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปญหา  ตลอดจนยกเวนการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้

ขอ ๗ เพื่อประโยชนในการฝกหรือการปฏิบัติราชการสนามหรือในเวลา  ฉุกเฉินหรือเหตุอื่นใด  
นายกเทศมนตรีจะสั่งใหใชหรืองดใชเครื่องแบบหรือสั่งประกอบเครื่องแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ก็ได

ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายมนตชัย  โกษฐเพชร)
           นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว


