๑

ข้ อบังคับการประปาส่ วนภูมภิ าค
ว่ าด้ วยเครื่ องแบบพนักงานการประปาส่ วนภูมภิ าค
พ.ศ. ๒๕๒๔
--------------อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญั ติการประปาส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการวางข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบัง คับ นี เ้ รี ย กว่ า “ข้ อบัง คับ การประปาสวนภูมิ ภาค ว่า ด้ วยเครื่ องแบบ
พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔”
ข้ อ ๒ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้ ตั ้งแต่วนั ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ เครื่ องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค มีดงั ต่อไปนี ้
(๑) เครื่ องแบบพิธีการมี ๕ ประเภท
(ก) เครื่ องแบบปกติขาว
(ข) เครื่ องแบบปกติสีกากีคอตั ้ง
(ค) เครื่ องแบบครึ่ งยศ
(ง) เครื่ องแบบเต็มยศ
(จ) เครื่ องแบบสโมสร
(๒) เครื่ องแบบปฏิบตั ิงานมี ๒ ประเภท
(ก) เครื่ องแบบปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
๑. เครื่ องแบบสีกากีคอพับ
๒. เครื่ องแบบสีกากีหรื อสีเทาคอแบะ
(ข) เครื่ องแบบปฏิบตั ิงานสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานบางตาแหน่ง
ข้ อ ๔ เครื่ องแบบพิธีการ
(๑) เครื่ องแบบปกติขาว ประกอบด้ วย
๑
(ก) หมวก

๑

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที่ ๓ ข้ อ ๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖

๒

พนักงานชายให้ ใช้ หมวกทรงหม้ อตาลสีขาว กะบังหน้ าทาด้ วยหนังหรื อวัตถุเทียมหนัง
สีดา สายรัดคางสีทองกว้ าง ๑ เซนติเมตร มีดมุ โลหะสีทองตราการประปาส่วนภูมิภาคขนาดเล็กติดที่
ข้ างหมวกข้ างละ ๑ ดุม ผ้ าพันหมวกสีขาว ที่หน้ าหมวกติดตราเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาค
ไม่มีขอบล้ อมรอบด้ วยลายกนก ปั กดิ ้นสีทองบนหมอนสักหลาดสีขาว สูง ๕ เซนติเมตร กว้ าง ๓.๕
เซนติเมตร ตามแบบท้ ายข้ อบังคับ
พนักงานหญิงให้ ใช้ หมวกได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของพนักงานชาย แต่เป็ นหมวกแก็ปทรงอ่อน
แบบที่ ๒ หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปี กสีขาว สายรั ดคางสีทอง มีดมุ โลหะสีทองตราการ
ประปาส่วนภูมิภาค ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้ างละ ๑ ดุม ผ้ าพันหมวกสีขาว ที่หน้ าหมวกติดตรา
เครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีขอบ ล้ อมรอบด้ วยลายกนก ปั กดิ ้นสีทอง บนหมอนสักหลาด
สีขาว สูง ๔.๕ เซนติเมตร กว้ าง ๓ เซนติเมตร ตามแบบท้ ายข้ อบังคับ
การสวมหมวกให้ สวมในโอกาสอันควร
(ข) เสื ้อ
พนักงานชายให้ ใช้ เสื ้อแบบข้ าราชการฝ่ ายพลเรื อนสีขาว ใช้ ดมุ โลหะสีทองตรา
การประปาส่วนภูมิภาคขนาดใหญ่ ๕ ดุม ผู้ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ ประดับแพร
แถบเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่อกเสื ้อเหนือกระเป๋ าบนซ้ ายด้ วย
พนักงานหญิ ง ให้ ใช้ เสื ้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรื อคอป้ าน แขนยาว
ถึงข้ อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมี ดมุ โลหะสีทองตราการประปาส่วนภูมิภาค ขนาด
เส้ นผ่าศูนย์ กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สาหรั บแบบเสื ้อคอแหลม และ ๕ ดุม สาหรั บแบบเสื ้อคอ
ป้ าน มีกระเป๋ าล่างข้ างละ ๑ กระเป๋ า เป็ นกระเป๋ าเจาะเฉียงเล็กน้ อย ไม่มีใบปกกระเป๋ า และให้ ใช้ เสื ้อ
คอพับ แขนยาวสีข าวผูก ผ้ าพันคอสีดาเงื่ อนกลาสี ผู้ได้ รับ พระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ให้
ประดับแพรแถบเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ที่อกเสื ้อเบื ้องซ้ ายด้ วย
(ค) อินทรธนู
ให้ มีอินทรธนูแข็งกว้ าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื ้นสักหลาดสี
น ้าเงินเข้ ม ติดทับเสื ้อเหนือบ่าทัง้ สองข้ างจากไหล่ไปคอ ด้ านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราการ
ประปาส่วนภูมิภาค ขนาดเล็ก อินทรธนูมีลายดังนี ้
ผู้ว่าการ ปั กดิ ้นสีทองลายหน้ าสิงห์ มี ดอกบัวหลวง ๑ ดอก เต็มแผ่นอินทรธนู
ตามแบบท้ ายข้ อบังคับ

๓

พนักงานชั ้น ๙ ถึง ๑๒ มี แถบสีทองกว้ าง ๕ มิลลิเมตรเป็ นขอบ และปั กดิ ้นสี
ทองลายหน้ าสิงห์ มีดอกบัวหลวง ๑ ดอก ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู ตามแบบท้ ายข้ อบังคับ
พนักงานชั ้น ๗ ถึง ๘ มี แ ถบสีทองกว้ าง ๑ เซนติเ มตรเป็ นขอบ และปั กดิ ้นสี
ทองลายดอกบัวหลวง ๓ ดอก เรี ยงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วน ของอินทรธนู ตาม
แบบท้ ายข้ อบังคับ
พนักงานชั ้น ๔ ถึง ๖ มี แถบสีทองกว้ าง ๑ เซนติเมตรเป็ นขอบ และปั กดิ ้นสี
ทองลายดอกบัวหลวง ๒ ดอก เรี ยงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกินครึ่ งหนึ่งของอินทรธนู ตามแบบ
ท้ ายข้ อบังคับ
พนักงานชั ้น ๑ ถึง ๓ มีแถบสีทองกว้ าง ๑ เซนติเมตรเป็ นขอบ และปั กดิ ้นสีทอง
ลายดอกบัวหลวง ๑ ดอก ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู ตามแบบท้ ายข้ อบังคับ
(ง) กางเกงหรื อกระโปรง
พนักงานชาย ให้ ใ ช้ ก างเกงแบบข้ าราชการ ฝ่ ายพลเรื อนสี ขาวขายาว ไม่ พับ
ปลายขา
พนักงานหญิ ง ให้ ใช้ กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้ านหน้ า ๒ เกล็ด และด้ านหลัง ๒
เกล็ด ยาวปิ ดเข่า ปลายบานเล็กน้ อย ใช้ กับแบบเสื ้อคอแหลม หรื อกระโปรงสีขาวยาวปิ ดเข่า ปลาย
บานเล็กน้ อย ใช้ กบั แบบเสื ้อคอป้ าน
(จ) รองเท้ าและถุงเท้ า
พนักงานชาย ให้ ใช้ รองเท้ าปิ ดปลายเท้ าหุ้ม ส้ น หนังหรื อวัตถุเทียมสีดาชนิดผูก
ถุงเท้ าสีดา
พนักงานหญิ ง ให้ ใช้ รองเท้ าปิ ดปลายเท้ าหุ้มส้ นหนัง หรื อวัตถุเทียมหนังสีดาไม่มี
ลวดลาย ส้ นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเท้ ายาวสีเนื ้อ
๒
(๒) เครื่ องแบบปกติสีกากีคอตั ้ง ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่ องแบบ
ปกติขาว เว้ นแต่สีของหมวก ผ้ าพันหมวก หมอนสักหลาดสาหรั บปั กตราเครื่ องหมายการประปาส่วน
ภูมิภาค
ไม่มีขอบ เสื ้อและกางเกงหรื อกระโปรง เป็ นสีกากี
(๓) เครื่ องแบบครึ่ งยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่ องแบบปกติ ขาว
เว้ นแต่กางเกง หรื อกระโปรงให้ ใช้ ผ้าสักหลาดหรื อเสิร์จสีดาประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

๒

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที่ ๓ ข้ อ ๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖

๔

(๔) เครื่ องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่ องแบบครึ่ งยศ สวม
สายสะพาย
(๕) เครื่ องแบบสโมสร เครื่ องแบบสโมสรสาหรับพนักงานชายมี ๓ แบบ คือ
(ก) เครื่ องแบบสโมสร ๑. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่ องแบบเต็ม
ยศ
(ข) เครื่ องแบบสโมสร ๒. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดี ยวกับเครื่ องแบบ
สโมสร ๑. เว้ นแต่
เสื ้อให้ ใช้ เสื ้อสโมสรสีขาวทาด้ วยผ้ าสักหลาดหรื อเสิร์จ เปิ ดอก ปาดเอว มีดมุ โลหะสี
ทองตราการประปาส่วนภูมิภาคขนาดเล็กติดที่ข้อมือข้ างละ ๓ ดุม ที่ระหว่างอกกับเอวข้ างละ ๓ ดุม
และที่ บ รรจบเสื อ้ มี ดุม โลหะสีทองตราการประปาส่วนภูมิภาคขนาดใหญ่ ข้ างละ ๑ ดุม ดุม คู่นีม้ ี
สายสร้ อยสีทองร้ อยติดกัน ประกอบด้ วยเสื ้อกั๊กสีขาว ดุมโลหะสีทองตราการประปาส่วนภูมิภาค ๓
ดุม และเสื อ้ เชิ ต้ สี ข าวอกแข็ ง ข้ อมื อแข็ ง คอเชิ ต้ ชัน้ เดี ย วแบบปี กผี เ สื อ้ ผูก ผ้ าผูก คอสี ดา เงื่ อนหู
กระต่าย
เครื่ องหมายสั ง กั ด ให้ ติ ดที่ ค อแบะของเสื อ้ ตอนบนทั ง้ สองข้ างเหนื อ แนว
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ในฤดูร้อน ให้ ใช้ กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดาได้
(ค) เครื่ องแบบสโมสร ๓.ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่ องแบบสโมสร ๒.
เว้ นแต่
เสื ้อเชิ ้ตคอแข็งให้ ใช้ เสื ้อเชิ ้ตปกอ่อนสีขาว และเสื ้อกั๊กให้ ใช้ แพรแถบสีเดียวกับกางเกง
รั ดเอวแทนแพรแถบนี ส้ ่วนกลางด้ านหน้ ากว้ าง ๑๒ เซนติ เมตร ปลายทั ้งสองข้ างเรี ย วกว้ าง ๑๑
เซนติเมตร
ที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้ านหลัง
สาหรับพนักงานหญิง ให้ แต่งตามสมัยนิยม
ข้ อ ๕ การแต่งเครื่ องแบบพิธีการ ให้ เป็ นไปตามโอกาสที่การประปาส่วนภูมิภาคจะได้
มีคาสัง่
ข้ อ ๖ เครื่ องแบบปฏิบตั ิงาน
(๑) เครื่ องแบบปฏิบตั ิงานทัว่ ไป ประกอบด้ วย
๓
(ก) หมวก

๓

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที่ ๓ ข้ อ ๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖

๕

พนักงานชายใช้ หมวกได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้ อตาลสีกากี กะบังหน้ าทาด้ วยหนังหรื อวัตถุเทียมหนังสีดา
สายรัดคางหนังหรื อวัตถุเทียมหนังสีดา มีดมุ โลหะสีทองตราการประปาส่วนภูมิภาคขนาดเล็ก ติดที่
ข้ างหมวกข้ างละ ๑ ดุม ผ้ าพันหมวกสีกากี ที่หน้ าหมวกติดตราเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาค
ไม่มีขอบ ล้ อมรอบด้ วยลายกนก ทาด้ วยโลหะสีทองปั ม้ นูน สูง ๖.๕ เซนติเมตร กว้ าง ๔.๒ เซนติเมตร
ตามแบบท้ ายข้ อบังคับ
แบบที่ ๒ หมวกแก็ปทรงอ่อนสีกากี หน้ าหมวกติดตราเครื่ องหมายการประปา
ส่วนภูมิภาคไม่มีขอบ ล้ อมรอบด้ วยลายกนก ปั กดิ ้นสีทอง บนหมอนสักหลาดสีขาว สูง ๔.๕
เซนติเมตร กว้ าง ๓ เซนติเมตร
พนักงานหญิง ให้ ใช้ หมวก ๓ แบบ
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของพนักงานชาย แต่เป็ นหมวกแก็ปทรงอ่อนสี
เดียวกับสีเสื ้อ
แบบที่ ๒ หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปี กสีเดียวกับเสื ้อ สายรั ดคางสีทอง กว้ าง ๑
เซนติเมตร มีดมุ โลหะสีทองตราการประปาส่วนภูมิภาคขนาดเล็ก ติดที่ข้างหมวกข้ างละ ๑ ดุม ผ้ าพัน
หมวกสีเดียวกับสีเสื ้อ หน้ าหมวกติดตราเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีขอบ ล้ อมรอบด้ วย
ลายกนก ปั กดิ ้นสีทอง บนหมอนสักหลาดสีขาว สูง ๔.๕ เซนติเมตร กว้ าง ๓ เซนติเมตร
แบบที่ ๓ หมวกหนีบสีเดียวกับสีเสื ้อ ด้ านหน้ ามีดมุ โลหะสีทองตราการประปาส่วน
ภูมิภาค ขนาดเล็ก ๒ ดุม ติดซ้ อนกัน มีตราเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีขอบ ล้ อมรอบ
ด้ วยลายกนก ทาด้ วยโลหะสีทองปั ม้ นูน สูง ๔.๕ เซนติเมตร กว้ าง ๓ เซนติเมตร ตามแบบท้ าย
ข้ อบังคับ ติดที่ด้านซ้ ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้ านหน้ าหมวกประมาณ ๔ เซนติเมตร
การสวมหมวกให้ สวมในโอกาสอันควร
๔
(ข) เสื ้อ
พนักงานชายให้ ใช้ เสื ้อได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ เสื ้อคอพับสีกากี แขนยาวรัดข้ อมือ มีดมุ ที่ข้อมือข้ างละ ๑ ดุม หรื อ
แขนสั ้น มีกระเป๋ าเย็บติดที่หน้ าอกเสื ้อข้ างละ ๑ กระเป๋ า เป็ นกระเป๋ าเสื ้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทาง
ดิ่ง กว้ าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ ารูปมนชายกลางแหลม หรื อเป็ นกระเป๋ าเสื ้อชนิดไม่มีแถบ
กลางกระเป๋ าและใบปกกระเป๋ าเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า มุมกระเป๋ าและมุมปกกระเป๋ าเป็ นรูปตัดพองาม

๔

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที่ ๒ ข้ อ ๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๖

ที่ปากกระเป๋ าทั ้งสองข้ างติดดุมข้ างละ ๑ ดุม สาหรับขัดใบปกกระเป๋ า ตัวเสื ้อผ่าอกตลอดมีสาบกว้ าง
๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื ้อ ๕ ดุม ระยะห่างกันพอสมควรและติดเครื่ องหมายสังกัดที่ปก
คอเสื ้อด้ านหน้ าทั ้งสองข้ าง ที่ไหล่เสื ้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื ้อยาวตามความยาวของบ่า เย็บติด
กับเสื ้อเหนือบ่าทัง้ สองข้ างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้ านไหล่กว้ าง ๔ เซนติเมตร ด้ านคอกว้ าง ๓
เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื ้อ
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ ใช้ เสื ้อแขนยาว ผูกผ้ าพันคอสีดาเงื่อนกลาสีสอดชาย
ผ้ าผูกคอไว้ ภายในเสื ้อภายใต้ ดมุ เม็ดที่สอง
แบบที่ ๒ เสื ้อคอแบะปล่อยเอว แบบคอตื ้นสีกากีหรื อสีเทาแขนสั ้น ตัวเสื ้อผ่า
อกตลอด มีดมุ ที่อกเสื ้อ ๔ ดุม มีกระเป๋ าเย็บติดภายนอกเป็ นกระเป๋ าบนและล่าง อย่างละสองกระเป๋ า
กระเป๋ าบนมี ใ บปกมนชายกลางแหลมมี แ ถบกว้ าง ๓.๕ เซนติ เมตร ตรงกึ่ งกลางกระเป๋ าทางดิ่ ง
กระเป๋ าล่างเป็ นกระเป๋ าย่ามมีใบปกรูปตัด ที่ฝากระเป๋ าทั ้งสองกระเป๋ าติดดุมข้ างละ ๑ ดุม สาหรั บขัด
กับใบปกกระเป๋ าที่เอวด้ านหลังคาดด้ วยผ้ าสีเดียวกับสีเสื ้อขนาดกว้ าง ๕ เซนติเมตร ชายเสื ้อมีตะเข็บ
กลางหลังเปิ ดไว้ ถึง ผ้ าคาดเอว ติดเครื่ องหมายสังกัดที่ปกคอเสื ้อด้ านหน้ าทั ้งสองข้ าง
ให้ ใช้ เสื ้อแบบที่ ๒ แทนแบบที่ ๑ ในโอกาสอันควร
ดุมที่ใช้ กบั เสื ้อทั ้งสองแบบมีลกั ษณะเป็ นรูปกลมแบน ทาด้ วยวัตถุสีเดียวกับสี
เสื ้อ
ผู้ ไ ด้ รั บ พ ระ ร าชทานเ ครื่ องร าช อิ สริ ย าภร ณ์ ให้ ป ระ ดั บ แ พ รแ ถ บ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่อกเสื ้อเหนือกระเป๋ าบนซ้ าย
พนักงานหญิง ให้ ใช้ เสื ้อได้ ๔ แบบ
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื ้อของพนักงานชาย
แบบที่ ๒ เสื ้อคอพับสีกากี สีอ่อนกว่ากระโปรงหรื อสีเดียวกับกระโปรง ผ่าอก
ตลอดตัวเสื ้อมีสาบกว้ างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แขนยาวรั ดข้ อมือ ขอบปลายแขนกว้ างประมาณ
๕ เซนติ เ มตร หรื อ แขนสัน้ เหนื อข้ อศอกเล็ก น้ อยตลบชายกว้ างประมาณ ๕ เซนติ เ มตร เดิ น คิ ว้
ด้ านหน้ า เสื ้อต่อจากเส้ นบ่ามีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวทั ้งสองด้ านมีดมุ ๕ ดุม ด้ านหลังจาก
เส้ นต่อบ่าหลัง มีตะเข็บผ่านตามตัวเสื ้อทั ้งสองด้ านเช่นเดียวกับด้ านหน้ า ติดเครื่ องหมายสังกัดที่ปก
คอเสื ้อด้ านหน้ าทั ้งสองข้ าง ที่ไหล่เสื ้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับสีเสื ้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บ
ติดกับเสื ้อเหนือบ่าทั ้งสองข้ าง จากไหล่ไปคอปลายมนด้ านไหล่ กว้ าง ๔ เซนติเมตร ด้ านคอกว้ าง ๓
เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื ้อ การสวมสอดชายเสื ้อไว้ ในขอบกระโปรง

๗

แบบที่ ๓ เสื ้อคอพับปล่อยเอวสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรื อกางเกง ผ่าอก
ตลอดตัวเสื ้อไม่มีสาบด้ านหน้ ามีคิ ้วตามสาบ มีดมุ ๔ ดุม แขนยาวหรื อแขนสั ้นลอยชายกว้ าง
ประมาณ ๕ เซนติเมตร มีคิ ้วหน้ าหลังเช่นเดียวกับแบบที่ ๒ และมีเส้ นแนวตะเข็บเช่นเดียวกับแบบ
ที่ ๒ ทั ้งหน้ าหลัง ความยาวของเสื ้อให้ คลุมสะโพกพองาม ติดเครื่ องหมายสังกัดที่ปกคอเสื ้อด้ านหน้ า
ทั ้งสองข้ าง ที่ไหล่เสื ้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับสีเสื ้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื ้อเหนื อ
บ่าทั ้งสองข้ างจากไหล่ไปคอ ปลายมนด้ านไหล่กว้ าง ๔ เซนติเมตร ด้ านคอกว้ าง ๓ เซนติเมตร ตอน
ปลายขัดดุมติดกับตัวเสื ้อ
แบบที่ ๔ เสื ้อคอแบะปล่อยเอวสีกากีหรื อสีเทา สีเดียวกับกระโปรงหรื อ
กางเกงผ่าอกตลอดตัวเสื ้อ ไม่มีสาบ แขนยาวจรดข้ อมือ หรื อแขนสั ้นเหนือศอกเล็กน้ อย ตลบชาย
กว้ างประมาณ ๕ เซนติเมตร ด้ านหน้ าเป็ นคิ ้วตามสาบ ดุม ๓ ดุม ต่อด้ านหน้ าและด้ านหลังยาวตาม
ตัว ติดเครื่ องหมายสังกัดที่ปกคอแบะทั ้งสองข้ างมีกระเป๋ าล่างข้ างละ ๑ กระเป๋ า เป็ นกระเป๋ าเจาะ
เพียงเล็กน้ อย ไม่มีใบปกกระเป๋ า
ดุมที่ใช้ กบั เสื ้อแบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ เป็ นดุมสีเดียวกับสีเสื ้อ
การสวมเสื ้อแบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ ให้ ปล่อยชายเสื ้อกับกระโปรงหรื อกางเกงและ
คาดเข็มขัดตาม (จ) แบบที่ ๒ ทับเอวเสื ้อ
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ ใช้ เสื ้อแบบที่ ๑ หรื อแบบที่ ๒ โดยใช้ เสื ้อแขนยาวผูกผ้ าผูกคอสี
ดา เงื่อนกลาสี สอดชายผ้ าผูกคอไว้ ภายในเสื ้อใต้ ดมุ เม็ดที่สอง
ผู้ซงึ่ ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ ประดับแพรแถบ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่อกเสื ้อเหนือกระเป๋ าบนซ้ ายด้ วย
(ค) อินทรธนู ให้ ใช้ อินทรธนูอ่อน มีเครื่ องหมายตาแหน่งบนอินทรธนู ดังต่อไปนี ้
พนักงานชั ้น ๙ ถึง ชั ้น ๑๓ มีแถบกว้ าง ๓ เซนติเมตร ติดทางต้ นอินทรธนู ๑ แถบ
และกว้ าง ๑ เซนติเมตร ติดเรี ยงต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบนขนาดเป็ นวงกลม ขนาดวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
วงใน ๑ เซนติเมตร
พนักงานชั ้น ๗ ถึง ชั ้น ๘ มีแถบกว้ าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ แถบบนขมวดเป็ น
วงกลม ขนาดวัดเส้ นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร
พนักงานชั ้น ๔ ถึง ชั ้น ๖ มีแถบกว้ าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็ น
วงกลม ขนาดวัดเส้ นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร
พนักงานชั ้น ๑ ถึง ชั ้น ๓ มีแถบกว้ าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ขมวดเป็ นวงกลม
ขนาดวัดเส้ นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

๘

แถบดังกล่าวให้ ใช้ สีเหลืองหรื อสีทอง การติดแถบให้ ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู
เฉพาะแถบแรกต้ นอินทรธนูให้ ขลิบด้ วยสีน ้าเงินเข็มกว้ าง ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้ นระยะห่าง
กัน ๕ มิลลิเมตร ตามแบบ
การใช้ เครื่ องหมายตาแหน่งบนอินทรธนู ให้ ใช้ กับเสื ้อแบบที่ ๑ สาหรั บพนักงาน
ชาย แบบที่ ๑ แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ สาหรับพนักงานหญิง
(ง) กางเกง กระโปรง
พนักงานชาย ให้ ใช้ กางเกง แบบข้ าราชการฝ่ ายพลเรื อนสีเดียวกับสีเสื ้อไม่พบั
ปลายขา
พนักงานหญิง ให้ ใช้ กางเกง หรื อกระโปรงสีเดียวกับสีเสื ้อ ได้ ๕ แบบ
แบบที่ ๑ กางเกงอนุโลมตามแบบของพนักงานชาย
แบบที่ ๒ กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้ างประมาณ ๑
นิ ้ว มีหรื อไม่มีกระเป๋ าก็ได้ มีซิปด้ านหน้ าหรื อด้ านข้ าง ไม่พบั ปลายขา
แบบที่ ๓ กระโปรงยาวปิ ดเข่า ปลายบานเล็กน้ อย
แบบที่ ๔ กระโปรง มีตะเข็บหน้ า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่ งเข่า
ปลายบานเล็กน้ อย
แบบที่ ๕ กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่ งเข่า มีตะเข็บหน้ า ๒ ตะเข็บ
ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบด้ านหน้ าและด้ านหลัง
๕
(จ) เข็มขัด
พนักงานชาย ให้ ใช้ เข็มขัดทาด้ วยด้ ายถักสีเดียวกับสีเสื ้อ กว้ าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็ม
ทาด้ วยโลหะสีทองเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าทางนอน ปลายมน กว้ าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร
มีตราเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาค ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสาหรั บสอดรู ปลาย
เข็มหุ้มด้ วยโลหะสีทอง กว้ าง ๑ เซนติเมตร
พนักงานหญิง ให้ ใช้ เข็มขัดได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ ใช้ คาดทับ ขอบกระโปรง โดยใช้ เ ข็ม ขัดอนุโลมตามแบบพนัก งานชายสี
เดียวกับเสื ้อ
แบบที่ ๒ ใช้ คาดทับเสื ้อ โดยใช้ เข็มขัดผ้ าสีเดียวกับเสื ้อ กว้ าง ๒.๕ เซนติเมตร หัว
สี่เหลีย่ มหุ้มผ้ า
(ฉ) รองเท้ า ถุงเท้ า
๕

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที่ ๓ ข้ อ ๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖

๙

พนักงานชาย ให้ ใช้ รองเท้ าปิ ดปลายเท้ าหุ้ม ส้ นหรื อหุ้มข้ อหนังหรื อวัตถุเทียม
หนัง สีดาหรื อสีน ้าตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ าสีเดียวกับรองเท้ า
พนักงานหญิง ให้ ใช้ รองเท้ าปิ ดปลายเท้ าหุ้มส้ นหรื อรั ดส้ นหนัง หรื อวัตถุเทียม
หนังสีดาหรื อสีน ้าตาล ไม่มีลวดลาย ส้ นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
๖
(ช) เครื่ องหมายสังกัด
ให้ มีเครื่ องหมายแสดงสังกัดติดที่คอเสื ้อดังนี ้
ด้ านขวา เป็ นรูปราชสีห์ ทาด้ วยโลหะโปร่ งสีทอง สูง ๒ เซนติเมตร
ด้ านซ้ าย เป็ นรู ปเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาค ทาด้ วยโลหะ
โปร่ ง สีทองไม่มีขอบสูง ๒ เซนติเมตร
(ซ) ป้ ายชื่อและตาแหน่ง
ให้ มี ป้ ายชื่ อ พื น้ สี ดาขนาดกว้ างไม่ เ กิ น ๒.๕ เซนติ เ มตร ยาวไม่ เ กิ น ๗.๕
เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตาแหน่ง ในการบริ หารงาน หรื อชื่อตาแหน่งในสายงานตามที่
การประปาส่วนภูมิภาคกาหนด ประดับที่อกเสื ้อเหนือกระเป๋ าบนขวา
(๒) เครื่ องแบบปฏิบตั ิงานสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานบางตาแหน่ง
(ก) พนักงานตาแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ชว่ ยพยาบาล ให้ แต่งกายในขณะ
ปฏิบตั ิงานดังนี ้
๑. นายแพทย์ หรื อทันตแพทย์ แต่งกายสุภาพและใส่เสื ้อกาวทับ
๒. พยาบาล แต่งชุดพยาบาล เสื ้อกระโปรงขาวทั ้งชุด ชายกระโปรงยาวเพียง
เข่าพร้ อมทั ้งสวมหมวกขาว และรองเท้ า ถุงเท้ าสีขาว ติดเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาค ที่ปก
เสื ้อด้ านซ้ าย และติดป้ ายชื่อโลหะเช่นเดียวกับเครื่ องแบบปกติตามแบบ
๓. ผู้ช่วยพยาบาล แต่งชุดเดียวกับพยาบาล ยกเว้ นแต่เครื่ องหมายที่ห มวก
ตามแบบ
(ข) พนักงานตาแหน่งคนงานหรื อนักการ – ภารโรง หรื อช่างฝี มือ หรื อผู้ปฏิบตั ิงานใน
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ให้ แต่งกายในขณะปฏิบตั ิงานดังนี ้
๑. เสื ้อ เป็ นเสื ้อคอกลมสีขาวแขนสั ้น ประทับตราเครื่ องหมายการประปาส่วน
ภูมิภาค ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒” ที่หน้ าอกเสื ้อด้ านซ้ าย (สาหรั บพนักงานหญิ งให้ ใช้ เสื ้อสีขาว
ประทับตราเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับชาย เสื ้อตัดตรงปล่อยนอก)

๖

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที่ ๒ ข้ อ ๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕

๑๐

๒. กางเกง กางเกงสี ก ากี ข ายาวหรื อขาสัน้ (สาหรั บ พนัก งานหญิ ง ให้ ใ ช้
กระโปรง หรื อกางเกงขายาว หรื อผ้ าถุงสีน ้าเงินเข้ ม)
(ค) พนัก งานต าแหน่ ง อ่า นมาตร เก็ บ เงิ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภัย และ
ตาแหน่งอื่นตามที่ผ้ วู ่าการ การประปาส่วนภูมิภาค จะได้ กาหนดขึน้ ให้ แต่งเครื่ องแบบปฏิบัติงาน
ทัว่ ไป ปั กตัวหนังสือเหนือกระเป๋ าอกเสื ้อด้ านขวาด้ วยด้ ายสีน ้าเงินเข้ ม ๓ แถว เรี ยงจากบนมาล่าง
ตามลาดับ
แถวที่ ๑ ปั กคาว่า “การประปาส่วนภูมิภาค” ตัวหนังสือสูง ๑ เซนติเมตร
แถวที่ ๒ ปั ก “ชื่อตัว – ชื่อสกุล” ตัวหนังสือสูง ๐.๘ เซนติเมตร
แถวที่ ๓ ปั ก “ชื่อตาแหน่ง” ตัวหนังสือสูง ๐.๘ เซนติเมตร
ข้ อ ๗ พนักงานนอกประจาการในโอกาสไปงานพิธี ให้ ใช้ เครื่ องแบบเหมือนพนักงาน
ประจาการ เว้ นแต่เครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาค ให้ ติดที่อกเสื ้อเบื ้องขวา
ข้ อ ๘ ให้ การประปาส่วนภูมิภาค จัดทาเครื่ องหมายการประปาส่วนภูมิภาค อินทรธนู
เครื่ องหมายตาแหน่งและอื่นๆ ที่เห็นสมควร ซึง่ ใช้ กบั เครื่ องแบบตามข้ อบังคับนี ้ขึ ้นไว้ เป็ นแบบบรรทัด
ฐาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔
จารูญ ปิ ยัมปุตระ
(นายจารูญ ปิ ยัมปุตระ)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

