
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกตขิองพนักงานจ้าง 

ในสังกัดส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างในสังกัดส านักงานเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ   
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลเชียงเครือ  จึงออกประกาศการแต่งกายและเครื่องแบบปกติ
ของพนักงานจ้างในสังกัดส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือต่อไป 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้  เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของ
พนักงานจ้างในสังกัดส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การแต่งกายในการปฏิบัติงานให้พนักงานสวมเครื่องแบบปกติเว้นแต่นายกเทศมนตรีก าหนดให้
พนักงานจ้างแต่งกายอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องเป็นชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
แต่ละพ้ืนที่ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 
 ข้อ ๔ เครื่องแบบปกติ (เสื้อกากี กางเกงหรือกระโปรงกากี) ประกอบด้วย 

(๑) หมวก  
(ก) พนักงานจ้างชายให้ใช้หมวก  ๒ แบบ คือ 

แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีประเภทสีกากี  กระบังหน้าท าด้วยหนังหรือวัตถเุทียม 
หนังสีด า สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก           
ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีด าที่หมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก ท าด้วยโลหะสีทองสูง ๖.๕ เซนติเมตร 

แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีประเภทสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ท าด้วย โลหะ 
สีทอง หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง สูง ๔.๕ เซนติเมตร    

(ข) พนักงานจ้างหญิงให้ใช้หมวกอนุโลมตามหมวกพนักงานจ้างชาย แบบที่ ๒ แต่พับปีก 
พนักงานจ้างหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีประเทสีกากี               

หรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดยกเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้าง
ยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุม
ศีรษะ 

การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร 



(๒) เสื้อ 
(ก) พนักงานจ้างชาย ให้ใช้เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ  

๑ ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างกันพอควร  มีกระเป๋าเย็บติดที่
หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร  มีใบปก   
   

-๒- 
 
กระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบปกกระเป๋ าเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองติดดุมข้างละหนึ่งดุมส าหรับ
ขัดใบปกกระเป๋า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูยาวตาม
ความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร  ด้านคอ
กว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 

ดุมที่ใช้กับเสื้อเป็นรูปกลมแบน ท าด้วยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ 
(ข) พนักงานจ้างหญิง  ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ 

แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานจ้างชาย 
แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากี แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อยผ่า 

อกตลอด ติดดุมท าด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ๓ ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ 
กระเป๋า เจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง 

ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ 
อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้ 

(๓) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังนี้ 
(ก) พนักงานจ้างทั่วไป ไมมี่อินทรธนู 
(ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ 

แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู  แถบ 
แรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร 

(๔) กางเกง กระโปรง 
(ก) พนักงานจ้างชายให้ใช้กางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา 
(ข) พนักงานจ้างหญิง ใหใ้ช้กระโปรงสีประเภทสีกากี ยาวปิดเข่าหรือกางเกงขายาวสี 

ประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา 
(ค) พนักงานจ้างหญิงมุสลิม หากจะใช้กระโปรงจะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 

(๕) เข็มขัด 
(ก) พนักงานจ้างชาย ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือด้ายกักสีกากี หัวเข็ม 

ขัดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนมีครุฑดุนนูนอยู่
กึ่งกลางหัวเข็มขัด 



(ข) พนักงานจ้างหญิง ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือด้ายถักสีกากี หัวเข็ม 
ขัดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุฑดุนนูนอยู่
กึ่งกลางหัวเข็มขัด ส าหรับเสื้อแบบที่ ๒ จะไม่ใช้เข็มขัดก็ได้ 

(๖) รองเท้า ถุงเท้า 
(ก) พนักงานจ้างชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า  

แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด า 
(ข) พนักงานจ้างหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า    

ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 
(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ท าด้วยโลหะ 

โปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร เป็นรูปสิงห์ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง 
-๓- 

 
(๘) ป้ายชื่อและต าแหน่ง ให้มีป้ายชื่อท าด้วยโลหะพ้ืนสีด า ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตรและยาว     

ไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลและต าแหน่งด้วยตัวหนังสือสีทอง และให้ติดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า
ด้านขวา 

ข้อ ๕ เครื่องแบบปกติ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงกากี) ประกอบด้วย 
(๑) เสื้อ 

(ก) พนักงานจ้างชาย ให้ใช้เสื้อคอพับสีประเภทสีขาวแขนยาวรัดข้อมือมีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑  
ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างกันพอควร มีกระเป๋าเย็บติดที่
หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋า
รูปมนชายกลางแหลมหรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบปกกระเป๋าเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้า      
มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองติดดุมข้างละหนึ่งดุมส าหรับขัดใบปกกระเป๋า 
ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูยาวตามความยาวของบ่าเย็บ
ติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร    
ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 
  ดุมที่ใช้กับเสื้อเป็นรูปกลมแบน ท าด้วยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ 

(ข) พนักงานจ้างหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ 
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานจ้างชาย 
แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีขาว แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ผ่าอกตลอด     

ติดดุมท าด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ๓ ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า   
เจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกประเป๋า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง 

(๒) ส าหรับหมวก อินทรธนู กางเกง กระโปรง เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เครื่องหมายแสดงสังกัด  
ป้ายชื่อและต าแหน่ง ให้น าข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ตัวอย่างเครื่องแบบปกติ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 



ข้อ ๗ ให้ปลัดเทศบาลต าบลเชียงเครือเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

( นายชัย  สุริรมย์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ) 

 
 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเชียงเรือ 
เรื่อง  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง 
ในสังกัดส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ลงวันที่        กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ชุดเครื่องแบบปกติพนักงานจ้าง 
 

 
 

เสื้อ กระโปรงหรือกางเกง 
ชุดกากี 

 

 
ชุดเสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงกากี 



 

-๒- 

 

อินทรธนู 

          

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

 

เสื้อและแพรแถบ 

 



*ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้ 

 

สายเข็มขัดและหัวเข็มขัด 

 

-๓- 

 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 

 

 

 

ป้ายช่ือและต าแหน่ง 



 

  *ป้ายชื่อและต าแหน่ง ท าด้วยโลหะพ้ืนสีด า ตัวหนังสือสีทอง และให้ติดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา 


