
กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๐๙* 

    
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบ

เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  
(๑) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  
(๒) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  
(๓) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  
(๔) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  
ข้อ ๒** ในกฎกระทรวงนี้  
“เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กา รบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี

นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
(๓) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานส่วนตําบล  
(๔) ลูกจ้างประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ลูกจ้างประจําขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล  



             
 *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หน้า ๔/๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
**แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ .ศ . ๒๕๔๘ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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“เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า  
(๑) ผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น ได้แก่ เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และให้หมายความรวมถึงตําแหน่งอื่นซึ่งกฎหมาย
จัดตั้งกําหนดให้มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น  

(๒) ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่ีปรึ กษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รอง
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกเมืองพัทยา 
เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษานายกเมือง
พัทยา ท่ีปรึกษ านายกเมืองพัทยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และให้หมายความรวมถึงตําแหน่งอื่นซึ่งกฎหมายจัดตั้งกําหนดให้
มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  
  

หมวด ๑* 
เครื่องแบบสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอื่น 

    
 

ข้อ ๓**เครื่องแบบสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น
อื่น ให้มี ๒ ชนิด คือ  

(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท  
(ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ  
(ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ  



 
             

 *ชื่อหมวด ๑ เครื่องแบบสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และและเจ้าหน้าท่ีส่วน
ท้องถิ่นอื่น แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 

**ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  
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(๒) เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท  
   (ก) เครื่องแบบปกติขาว  
   (ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง  
   (ค) เครื่องแบบคร่ึงยศ  
   (ง) เครื่องแบบเต็มยศ  
   (จ) เครื่องแบบสโมสร  

ข้อ ๔ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  
(๑) หมวก  

   ชายให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ  
   แบบท่ี ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง

สีดํา สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดท่ีข้าง
หมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี ท่ีหน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทําด้วย
โลหะสีทอง สูง ๖.๕ เซนติเมตร  

   แบบท่ี ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง 
สูง ๔.๕ เซนติเมตร  

   หญิงให้ใช้หมวกได้ ๓ แบบ  



   แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของชายแบบท่ี ๑ แต่เป็นทรงอ่อน  
   แบบท่ี ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคางสีทอง กว้าง ๑ 

เซนติเมตร มดีุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดท่ีข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวก
สีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกากี  

   แบบท่ี ๓ หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 
๒ ดุม ติดซ้อนกัน มีตราครุฑพ่าห์ภายในบัวกระหนก สูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือ
ขอบหมวก ห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ ๔ เซนติเมตร  

   การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร  
(๒) เสื้อ  
     ชายให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ  
     แบบท่ี ๑ เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากี แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ 

ดุม หรือแขนสั้น มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเส้ือ ข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่  
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ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็น
กระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋า
และมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ท่ีปากกระเป๋าท้ังสองข้างติดดุมข้างละ ๑ ดุม สําหรับ
ขัดใบปกกระเป๋า ตัวเส้ือผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ 
ดุม ระยะห่างกันพอสมควร และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้าท้ังสองข้าง 
ท่ีไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเส้ือเหนือบ่าท้ัง
สองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร 
ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ  

     ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดํา 
เงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเส้ือใต้ดุมเม็ดที่สอง  

     แบบท่ี ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอว แบบคอตื้น สีประเภทสีกากีแขนสั้น ตัวเสื้อผ่า
อกตลอด มีดุมท่ีอกเส้ือ ๔ ดุม มีกระเป๋าเย็บติดภายนอกเป็นกระเป๋าบนและล่างอย่างละสอง



กระเป๋า กระเป๋าบนมีใบปกมนชายกลางแหลม มีแถบกว้า ง ๓.๕ เซนติเมตร ตรงกึ่งกลาง
กระเป๋าทางดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่ามมีใบปกรูปตัด ท่ีฝากระเป๋าท้ังสองกระเป๋าติดดุม
ข้างละ ๑ ดุม สําหรับขัดกับใบปกกระเป๋า ท่ีเอวด้านหลังคาดด้วยผ้าสีเดียวกับเสื้อขนาด
กว้าง ๕ เซนติเมตร ชายเสื้อท่ีตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึงผ้าคาดเอว  ติดเครื่องหมายแสดง
สังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้าท้ังสองข้าง  

     ให้ใช้เสื้อแบบท่ี ๒ แทนเสื้อแบบท่ี ๑ ในโอกาสอันควร  
     ดุมที่ใช้กับเสื้อท้ังสองแบบมีลักษณะเป็นรูปกลมแ บนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับสี

เสื้อ 
     ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย  
     หญิงให้ใช้เสื้อได้ ๔ แบบ  
     แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของชายแบบท่ี ๑  
     แบบท่ี ๒ เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากี สีอ่อนกว่ากระโปรงหรือสีเดียวกับ

กระโปรง ผ่าอกตลอดตัวเส้ือ มีสาบก ว้างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แขนยาวรัดข้อมือ ขอบ
ปลายแขนกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้าง
ประมาณ ๕ เซนติเมตร เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่ามีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอด  
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ตัวทั้งสองด้าน มีดุม ๕ ดุม ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลัง มีตะเข็บผ่านตามตัวเส้ือท้ังสองด้าน
เช่นเดียวกับด้านหน้า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าท้ังสองข้าง ท่ีไหล่เสื้อ
ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเส้ือเหนือบ่าท้ังสองข้าง
จากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลาย
ขัดดุมติดกับตัวเสื้อ การสวมสอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง 

     แบบท่ี ๓ เสื้อคอพับปล่อยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือ
กางเกง ผ่าอกตลอดตัวเส้ือ ไม่มีสาบ ด้านหน้ามีคิ้วตามสาบ มีดุม ๔ ดุม แขนยาวหรือแขน
สั้นตลบชายกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร มีคิ้วหน้าหลังเช่นเดียวกับแบบท่ี ๒ และมีเส้นแนว



ตะเข็บเช่นเดียวกับแบบท่ี ๒ ท้ังหน้าหลัง ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม ติด
เครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้าท้ังสองข้าง ท่ีไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับ
เสื้อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเส้ือเหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน 
ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ  

     แบบท่ี ๔ เสื้อคอแบะปล่อยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรง หรือ
กางเกง ผ่าอกตลอดตัวเส้ือ ไม่มีสาบ แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย 
ตลบชายกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร ด้านหน้ามีคิ้วตามสาบ มีดุม ๓ ดุม ต่อด้านหน้า และ
ด้านหลังยาวตามตัวติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้างและมีกระเป๋าล่างข้าง
ละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋า  

     ดุมที่ใช้กับเสื้อแบบท่ี ๒ แบบท่ี ๓ และแบบท่ี ๔ เป็นดุมสีเดียวกับสีเสื้อ  
     การสวมเสื้อแบบท่ี ๓ และแบบท่ี ๔ ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกง  

และคาดเข็มขัดตาม (๕) แบบท่ี ๒ ทับเอวเสื้อ  
     ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบท่ี ๑ หรือแบบท่ี ๒ โดยใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภท

สีกากี แขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเส้ือใต้ดุมเม็ดที่สอง  
     ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย  
 
(๓)*อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้  

             
*ข้อ ๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 

- ๖ - 
 

     สําหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น มีแถบกว้าง ๓ 
เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ 
แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ติดทับอยู่บน
ปลอกพื้นสีกากียาว ๕ เซนติเมตร เฉพาะสมาชิ กสภาท้องถิ่นมีเคร่ืองหมายทําด้วยโลหะสี



ทอง ขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กว้าง ๒ เซนติเมตร เป็นรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสอง
ชั้นภายในบัวกระหนกติดทับบนอินทรธนู  

     สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น มีแถบกว้าง ๒ เซนติเมตร 
ติดทางต้นอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๒ แถบ แถบบน
ขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ติดทับอยู่บนปลอกพื้นสีกากี
ยาว ๕ เซนติเมตร เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น มีเครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทอง ขนาดสูง ๓ 
เซนติเมตร กว้าง ๒ เซนติเมตร เป็นรูปรัฐธรรมนูญป ระดิษฐานบนพานสองชั้นภายในบัว
กระหนกติดทับบนอินทรธนู  

     แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางท่ีต้นอินทรธนู 
ทับอยู่บนปลอกพื้นสีกากี แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้น
ระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร  

     การใช้เครื่องหมายตําแ หน่งบนอินทรธนู ให้ใช้กับเสื้อแบบท่ี ๑ สําหรับชาย  
แบบท่ี ๒ และแบบท่ี ๓ สําหรับหญิง  

 
(๔) กางเกง กระโปรง  

ชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีขายาว ไม่พับปลายขา  
หญิงให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได้ ๕ แบบ  
แบบท่ี ๑ กางเกง อนุโลมตามแบบกางเกงของชาย  
แบบท่ี ๒ กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้างประมาณ ๑ 

นิ้ว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ มีซิปด้านหน้าหรือด้านข้าง ไม่พับปลายขา  
แบบท่ี ๓ กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย  
แบบท่ี ๔ กระโปรงมีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่งเข่า 

ปลายบานเล็กน้อย  
     แบบท่ี ๕ กระโปรงกางเกง แบบกางเกงขายาวคร่ึงเข่า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ 

ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง  
- ๗ - 
 



(๕) เข็มขัด  
ชายให้ใช้เข็มขัดทําด้วยด้ายถักสีกากี กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วย

โลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ 
เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วย
โลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร  

หญิงให้ใช้เข็มขัดได้ ๒ แบบ  
แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบเข็มขัดของชาย  
แบบท่ี ๒ เข็มขัดผ้าสีประเภทสีกากีสีเดียวกับสีเสื้อกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร หัว

สี่เหลี่ยมหุ้มผ้า  
การใช้เข็มขัดแบบท่ี ๑ ให้คาดทับขอบกระโปรง และแบบท่ี ๒ ให้คาดทับเสื้อ  

(๖) รองเท้า ถุงเท้า  
     ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนั งสีดําหรือสี น้ําตาล  

ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า  
     หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ํา ตาล

แบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร  
(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด  

 ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ 
เซนติเมตร เป็นรูปราชสีห์ติดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าท้ังสองข้าง  

(๘) ป้ายชื่อและตําแหน่ง  
 ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดํา ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร 

ตัวอักษรสีขาว แ สดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตําแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อตําแหน่งใน
สายงานตามท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา  

(๙)*เครื่องหมายแสดงประเภท  
 ให้มีเครื่องหมายแสดงประเภทสําหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

และเจ้าหน้าท่ีสว่นท้องถิ่นอื่น ดังนี้  
 

             



 *ข้อ ๔ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  

- ๘ - 
 

     สําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง มีขอบขนาดสูง ๔ 
เซนติเมตร กว้าง ๓ เซนติเมตร เป็นรูปอัก ษร “อบจ” ภายในบัวกระหนก ติดท่ีอกเส้ือ
ด้านขวาเหนือป้ายชื่อและตําแหน่ง  

     สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง มีขอบขนาดสูง ๓ 
เซนติเมตร กว้าง ๓ เซนติเมตร เป็นรูปอักษร “ท” ภายในบัวกระหนก ติดท่ีอกเส้ือด้านขวา 
เหนือป้ายชื่อและตําแหน่ง  

     สําหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ
นายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ี ปรึกษานายกเมืองพัทยา 
และท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา ทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง มีขอบขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กว้าง 
๓ เซนติเมตร เป็นรูปอักษร “พ” ภายในบัวกระหนก ติดท่ีอกเส้ือด้านขวาเหนือป้ายชื่อและ
ตําแหน่ง  

     สําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วน ตําบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทําด้วย
โลหะโปร่งสีทอง มีขอบขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กว้าง ๓ เซนติเมตร เป็นรูปอักษร “อบต” 
ภายในบัวกระหนก ติดท่ีอกเส้ือด้านขวาเหนือป้ายชื่อและตําแหน่ง  
  

ข้อ ๕ เครื่องแบบพิธีการ  
(๑) เครือ่งแบบปกติขาว ประกอบด้วย  

   (ก) หมวก  



ชายให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา สายรัดคางสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดท่ี
ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ท่ีหน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๕ 
เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว  

หญิงให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ  
แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของชาย แต่เป็นทรงอ่อน  

- ๙ - 
 
แบบท่ี ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทองมีดุมโลหะสี

ทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดท่ีข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาวท่ีหน้าหมวกติด
ตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว  

การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร  
(ข) เสื้อ  

ชายให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือ
ด้านหน้าท้ังสองข้าง ติดเครื่องหมายแสดงประเภทท่ีอกเส้ือด้านขวา ใช้ดุมโลหะสีทองตรา
ครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย  

หญิงให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้าน แขนยาวถึง
ข้อมือมีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าท้ังสองข้าง 
ติดเครื่องหมายแสดงประเภทท่ีอกเส้ือด้านขวา ท่ีแนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กล าง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สําหรับแบบเส้ือคอแหลม และดุม ๕ ดุม 
สําหรับแบบเส้ือคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มี
ใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี ผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือ
ด้านซ้าย  

     (ค)*อินทรธนู สําหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีส่วน
ท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้  



สําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีอินทรธนูแข็ง กว้าง ๔ 
เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พ้ื นสักหลาดสีขาว ติดทับเสื้อเหนือบ่าท้ังสองข้างจาก
ไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก ปักดิ้นสีทองลาย
กระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู  

สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า  
            
*ข้อ ๕ (๑) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 

- ๑๐ - 
 

พื้นสักหลาดสีขาว มีแถบสีน้ําเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร ติดตรงกลาง ตามส่วนยาว ติดทับเสื้อ
เหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 
ปักดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู  

สําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น พื้นสีดํา ปักดิ้นสีทอง
ลายกระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู  

     (ง)* เครื่องหมายแสดงประเภท  
ให้ใช้เครื่องหมายแสดงประเภทเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

ดังนี้  
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร ให้มีสายสร้อยสีทองลงยาเป็นลาย ดอกรัก

ร้อยกลางสายสร้อยมีอักษร “น” ลงยาสีขาว ห้อยดวงตราเครื่องหมายประจําเทศบาลคล้อง
คอ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองให้มีสายสร้อยสีทองลงยาเป็นลายดอกรักร้อยกลาง
สายสร้อยมีอักษร “ม” ลงยาสีน้ํา เงิน ห้อยดวงตราเครื่องหมายประจําเทศบาลคล้องคอ 
และนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล ให้มีสายสร้อยสีทองลงยาเป็นลายดอกรักร้อยกลาง
สายสร้อยมีอักษร “ต” ลงยาสีแดง ห้อยดวงตราเครื่องหมายประจําเทศบาลคล้องคอ 
เครื่องหมายนี้ให้ประดับได้ในโอกาสอันควร  



นายกเมืองพัทยา ให้มีสายสร้อย สีทองลงยาเป็นลายดอกรักร้อยกลาง  
สายสร้อยมีอักษร “พ” ลงยาสีขาว ห้อยดวงตราเครื่องหมายประจําเมืองพัทยาคล้องคอ 
เครื่องหมายนี้ให้ประดับได้ในโอกาสอันควร  

     (จ) กางเกง กระโปรง  
ชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา  
หญิงให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านห น้า ๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด 

ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า 
ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน  
 
             
*ข้อ ๕ (๑) (ง) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  
 
 

- ๑๑ - 
 

     (ฉ) รองเท้า ถุงเท้า  
ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําชนิดผูกถุงเท้าสีดํา  
หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปิดปลายเท้าไม่มี

ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ  
(๒) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ

ปกติขาว เว้นแต่สีของหมวก ผ้าพันหมวก หมอนสักหลาดสําหรับปักครุฑพ่ าห์ เสื้อและ
กางเกงหรือกระโปรงเป็นประเภทสีกากี  

(๓) เครื่องแบบคร่ึงยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว 
เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดํา ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

(๔) เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเ ครื่องแบบคร่ึงยศ
สวมสายสะพาย  



(๕) เครื่องแบบสโมสร  
สําหรับชาย มี ๓ แบบ คือ  
(ก) เครื่องแบบสโมสร ก . ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ

เต็มยศ  
(ข) เครื่องแบบสโมสร ข . ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ

สโมสร ก. เว้นแต่  
เสื้อ ให้ใช้เสื้อสโมสรสีขาวทําด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ เปิดอกปาดเอว มี

ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดท่ีข้อมือข้างละ ๓ ดุม ท่ีระหว่างอกกับเอวข้างละ ๓ 
ดุม และท่ีบรรจบเสื้อมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดุม ดุมคู่นี้มี
สายสร้อยสีทองร้อยติดกัน ประกอบด้วย เสื้อกั๊กสีขาวดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ๓ ดุม 
และเสื้อเชิ้ตสีขาวอกแข็ง ข้อมือแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนหู
กระต่าย  

เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้ติดท่ีคอแบะของเสื้อตอนบนท้ังสองข้างเหนือ
แนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ในฤดูร้อน ให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดําได้  
(ค) เครื่องแบบสโมสร ค . ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ

สโมสร ข . เว้นแต่เสื้อเชิ้ตอกแข็งให้ใช้เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว และเสื้อกั๊กให้ใช้แพรแถบสี  
 

- ๑๒ - 
 

เดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพรแถบนี้ส่วนกลางด้านหน้ากว้าง ๑๒ เซนติเมตร ปลายท้ัง
สองข้างเรียวกว้าง ๑๑ เซนติเมตร ท่ีปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้านหลัง  

สําหรับหญิง ให้แต่งตามสมัยนิยม  
  

หมวด ๒ 
เครื่องแบบพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    



  
ข้อ ๖ เครื่องแบบ ปฏิบัติราชการของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่อินทรธนู ให้มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป มีแถบกว้าง ๓ 
เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ 
แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๕ และระดับ ๖ มีแถบกว้าง 
๑ เซนติเมตร ๓ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๓ และระดับ ๔ มีแถบกว้าง 
๑ เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๒ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร 
๑ แถบ ขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๑ มีแถบกว้าง ๕ มิลลิเมตร 
๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นวัดผ่าศูนย์กลางวงใน ๕ มิลลิเมตร  

สําหรับพนักงานเทศบาลวิสามัญ มีแถบเช่นเดียวกับพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เว้นแต่แถบท่ีขมวดเป็นวงกลมนั้นให้ขมวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  

แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางท่ีต้นอินทรธนู ทับ
อยู่บนปลอกพื้นสีกากี แถบแรกห่างจากต้นอิน ทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้น
ระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร  

เครื่องหมายแสดงประเภท ให้เป็นไปตามข้อ ๔ (๙) แล้วแต่กรณี  
 

- ๑๓ - 
 

ข้อ ๗ เครื่องแบบพิธีการของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะและ
ส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้ องถิ่น เว้นแต่
อินทรธนูให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พ้ืนสักหลาดสีดํา 



ติดทับเสื้อเหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมน ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑ
พ่าห์ ขนาดเล็ก อินทรธนูมีลายดังนี้  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป มีแถบสีทองกว้าง ๕ 
เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๕ และระดับ ๖ มีแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๓ ดอก เรียงตามส่วน
ยาวของอินทรธนู ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๓ และระดับ ๔ มีแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๒ ดอก เรียงตามส่วน
ยาวของอินทรธนู ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของอินทรธนู  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตําแหน่งระดับ ๒ มีแถบสีทองกว้าง ๑ 
เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๑ ดอก ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ส่วน
ของอินทรธนู  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งระดับ ๑ มีแถบสีทองกว้าง ๕ 
มิลลิเมตร เป็นขอบ  
  

หมวด ๓ 
เครื่องแบบลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
 

ข้อ ๘ เครื่องแบบลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะและ
ส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสีกากีคอพับของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่อินทรธนูให้ใช้อินทร ธนูอ่อน มีเครื่องหมาย
บนอินทรธนูดังต่อไปนี้  

 ลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ํา ของ 
 

- ๑๔ - 



 
อัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา 
พนักงานส่วนตําบล ตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป มีแถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู ๑ 
แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ แถบ  

 ลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ํา ของ
อัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา 
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งระดับ ๕ และระดับ ๖ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ  

 ลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ํา ของ
อัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา 
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งระดับ ๓ และระดับ ๔ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ  

 ลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ํา ของ
อัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา 
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งระดับ ๒ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ  

 ลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ํา ของ
อัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พ นักงานเมืองพัทยา 
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งระดับ ๑ มีแถบกว้าง ๕ มิลลิเมตร ๒ แถบ  

 แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางท่ีต้น
อินทรธนูทับอยู่บนปลอกพื้นสีกากี แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบ
ต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร  

 ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดํา
เงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเส้ือใต้ดุมเม็ดที่สอง  

 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย  
  

หมวด ๔ 
เครื่องแบบกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน และแพทยประจําตําบล 

     



 
ข้อ ๙ เครื่องแบบกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน และแพทย์

ประจําตําบล ให้มี ๒ ชนิด คือ  
- ๑๕ - 

 
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๑ ประเภท คือ เครื่องแบบสีกากีคอพับ  
(๒) เครื่องแบบพิธีการ มี ๓ ประเภท 

   (ก) เครื่องแบบปกติขาว  
   (ข) เครื่องแบบคร่ึงยศ  
   (ค) เครื่องแบบเต็มยศ  

 
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  
(๑) หมวก  

   ชายให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ  
   แบบท่ี ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง

สีดํา สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํากว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑ
พ่าห์ขนาดเล็ก  ติดท่ีข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี ท่ีหน้าหมวกติดตราราชสี ห์
ภายในซุ้มลายกระหนกดุนนูนพื้นแรเป็นเส้น ตอนล่างมีแถบโค้งรับ บรรจุด้วยตัวอักษรมี
ข้อความว่า “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ทําด้วยโลหะสีทอง สูง ๗ เซนติเมตร  

   แบบท่ี ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดตราเช่นเดียวกับแบบท่ี ๑ 
แต่สูง ๔.๕ เซนติเมตร  

   หญิงให้ใช้หมวกได้ ๓ แบบ  
   แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของชายแบบท่ี ๑ แต่เป็นทรงอ่อน  
   แบบท่ี ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนัง

สีดํากว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดท่ีข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม 
ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราเช่นเดียวกับหมวกของชายแบบท่ี ๒  



   แบบท่ี ๓ หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโ ลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 
๒ ดุมติดซ้อนกัน มีตราเช่นเดียวกับหมวกของชายแบบท่ี ๒ ติดท่ีด้านซ้ายเหนือขอบหมวก
ห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ ๔ เซนติเมตร  

   การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร  
(๒) เสื้อ  
     ชายให้ใช้เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีดุ มท่ีข้อมือข้างละ ๑ 

ดุม หรือแขนสั้น มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเส้ือข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่  
 

- ๑๖ - 
 

ตรงกลาง  ตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม ท่ีปาก
กระเป๋าท้ังสองข้างติดดุมข้างละ ๑ ดุม สําหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัวเส้ื อผ่าอกตลอด มีสาบ
กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างกันพอสมควร และติด
เครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้าท้ังสองข้าง ท่ีไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับ
เสื้อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเส้ือเหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน 
ด้านไหล่กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ  

     ดุมที่ใช้กับเสื้อมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ  
     ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดํา

เงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเส้ือใต้ดุมเม็ดที่สอง  
     ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย  
     หญิงให้ใช้เสื้อได้ ๓ แบบ  
     แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของชาย  
     แบบท่ี ๒ เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากีอ่อนกว่ากระโปรงหรือสีเดียวกับ

กระโปรง ผ่าอกตลอดตัวเส้ือ มีสาบกว้างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แขนยาวรัดข้อมือ ขอบ
ปลายแขนกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อ ย ตลบชายกว้าง
ประมาณ ๕ เซนติเมตร เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอด



ตัวทั้งสองด้าน มีดุม ๕ ดุม ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บผ่านตามตัวเส้ือท้ังสองด้าน
เช่นเดียวกับด้านหน้า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าท้ังสองข้าง ท่ี ไหล่เสื้อ
ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเส้ือเหนือบ่าท้ังสองข้าง
จากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลาย
ขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  

     แบบท่ี ๓ เสื้อคอพับปล่อยเอว สีประเภทสีกากีสีเดียวกับกระโปรง หรือกางเกง 
ผ่าอกตลอดตัวเส้ือ ไม่มีสาบ ด้านหน้ามีคิ้วตามสาบ มีดุม ๔ ดุม แขนยาวหรือแขนสั้น ตลบ
ชายกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร มีคิ้วหน้าหลังเช่นเดียวกับแบบท่ี ๒ และมีเส้นแนวตะเข็บ
เช่นเดียวกับแบบท่ี ๒ ท้ังหน้าหลัง ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม ติดเครื่องหมาย
แสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้าท้ังสองข้าง ท่ีไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาว
ตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเส้ือเหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่
กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ  

- ๑๗ - 
 
     การสวมเสื้อแบบท่ี ๒ ให้สอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง และคาดเข็มขัดทับ 

ขอบกระโปรง และการสวมเสื้อแบบท่ี ๓ ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกง และคาด
เข็มขัดตาม (๕) แบบท่ี ๒ ทับเอวเสื้อ  

     ดุมที่ใช้กับเสื้อแบบท่ี ๒ และแบบท่ี ๓ เป็นดุมสีเดียวกับสีเสื้อ  
     ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบท่ี ๑ หรือแบบท่ี ๒ โดยใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภท

สีกากี แขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเส้ือใต้ดุมเม็ดที่สอง  
     ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้าย  
(๓)*อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้  

กํานัน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๕ แถบ  
ผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๔ แถบ  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ  



สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล มีแถบตามจํานวน ขนาด และลักษณะ
เช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

สําหรับกํานัน แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลือง การติดแถบให้ติดตามขวาง ท่ีต้น
อินทรธนูทับอยู่บนปลอกพื้นสีดํา แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร แถบต่อไป
จนถึงแถบที่ส่ี  เว้นระยะห่างกัน ๑ มิลลิเมตร และแถบสุดท้ายเว้นระยะห่างจากแถบที่ส่ี ๕ 
มิลลิเมตร ให้เหลือปลอกพื้นสีดําขนาดกว้าง ๕ มิลลิเมตร อยู่ตอนบนของแถบสุดท้าย และ
เหนือปลอกพื้นสีดํา ๕ มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายโลหะสีทองเป็นรูปราชสีห์อยู่ภายในวงรีดุน
นูนมีลายประกอบ ขนาดสูง ๒ เซนติเมตร กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร พื้นลงยาสีแดง  
 สําหรับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน และแพทย์ประจําตําบล 
แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลือง การติดแถบให้ติดตามขวาง ท่ีต้นอินทรธนูทับอยู่บนปลอกพื้นสี
ดํา แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะ ห่างกัน ๕ มิลลิเมตร 
ให้เหลือปลอกพื้นสีดํา ขนาดกว้าง ๕ มิลลิเมตร อยู่ตอนบนของแถบสุดท้าย และเหนือ
ปลอกพื้นสีดํา ๕ มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายโลหะสีทองเป็นรูปราชสีห์อยู่ภายในวงรีดุนนูนมี
ลายประกอบ ขนาดสูง ๒ เซนติเมตร กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร พื้นลงยา โดยมีสีแสดง  
            
*ข้อ ๑๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  

- ๑๘ - 
 

ความหมายของตําแหน่ง ดังนี้  
 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สีคราม  

     สารวัตรกํานัน สีแดง  
     แพทย์ประจําตําบล สีเขียว  
(๔) กางเกง กระโปรง  
     ชายให้ใช้กางเกงแบบราชการ สีประเภทสีกากีขายาว ไม่พับปลายขา  
     หญิงให้ใช้กางเกงหรือกระโปรง สีประเภทสีกากี ได้ ๕ แบบ  
     แบบท่ี ๑ กางเกง อนุโลมตามแบบกางเกงของชาย  



     แบบท่ี ๒ กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้างประมาณ ๑ 
นิ้ว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ มีซิปด้านหน้าหรือด้านข้าง ไม่พับปลายขา  

     แบบท่ี ๓ กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย  
     แบบท่ี ๔ กระโปรงมีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่งเข่า

ปลายบานเล็กน้อย  
     แบบท่ี ๕ กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวคร่ึงเข่า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ 

ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง  
(๕) เข็มขัด  
     ชายให้ใช้เข็มขัดทําด้วยด้ายถั กสีกากีกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วย

โลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ 
เซนติเมตร มีรูปราชสีห์ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้ม
ด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร  

 หญิงให้ใช้เข็มขัดได้ ๒ แบบ  
 แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบเข็มขัดของชาย  

 แบบท่ี ๒ เช่นเดียวกับเข็มขัดของชาย แต่ด้ายถักกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร หัวเข็ม
ขัด กว้าง ๓ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร  
 การใช้เข็มขัดแบบท่ี ๑ ให้คาดทับกระโปรง และแบบท่ี ๒ ให้คาดทับเสื้อ  

(๖) รองเท้า ถุงเท้า  
     ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ําตาล ไม่

มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า  
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     หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนัง ห รือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ํา ตาล 

แบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร  
(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด  



     ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทําด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒.๕ 
เซนติเมตร เป็นรูปราชสีห์ติดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าท้ังสองข้าง  

(๘) ป้ายชื่อและตําแหน่ง  
     ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดํา ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร 

ตัวอักษรสีขาว แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตําแหน่ง ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา  
  

ข้อ ๑๑ เครื่องแบบพิธีการ  
(๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย  
     (ก) หมวก  

ชายให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว  กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดท่ี
ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ท่ีหน้าหมวกติดตราราชสีห์ ภายในซุ้มลาย
กระหนกตอนล่างมีแถบโค้งรับปักด้วยดิ้นสีทอง สูง ๗ เซนติเมตร บนหมอนสกัหลาดสีขาว  

หญิงให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ  
แบบท่ี ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของชาย แต่เป็นทรงอ่อน  
แบบท่ี ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสี

ทอง ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาวท่ีหน้าหมวกติด
ตราเช่นเดียวกับหมวกของชายเครื่องแบบปกติขาว แต่สูง ๔.๕ เซนติเมตร  

     การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร  
     (ข) เสือ้  

     ชายให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือ
ด้านหน้าท้ังสองข้าง ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋าบน
ซ้าย 

     หญิงให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้านแขนยาวถึงข้อมือ  
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มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าท้ังสองข้าง ท่ีแนว
สาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สําหรับ
แบบเส้ือคอแหลม และ ๕ ดุม สําหรับแบบเส้ือคอป้านมีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็น
กระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋าและให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าผูกคอสี
ดําเงื่อนกะลาสี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือด้านซ้าย  

     (ค)*อินทรธนู  
     ให้ใช้อินทรธนูแข็ง ต้นอินทรธนูกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของ

บ่า พ้ืนสักหลาดสีดํา ติดทับเสื้อเหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอกว้าง ๔ 
เซนติเมตร ปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก มีเครื่องหมายบนอินทรธนู 
ดังต่อไปนี้  

     กํานัน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๕ แถบ  
     ผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๔ แถบ  
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ  
     สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล มีแถบตามจํานวน ขนาด และลักษณะ

เช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
     สําหรับกํานัน แถบดังกล่าวให้ใช้แถบดิ้นสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวาง  

ท่ีต้นอินทรธนูทับอยู่บนพื้นสักหลาดสีดํา แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร แถบ
ต่อไปจนถึงแถบท่ีสี่เว้นระยะห่างกัน ๑ มิลลิเมตร และแถบสุดท้ายเว้นระยะห่างจากแถบที่ส่ี 
๕ มิลลิเมตร ตอนบนห่างจากแถบสุดท้าย ๕ มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายเช่นเดียวกับท่ีใช้
ประดับอินทรธนูอ่อน  

     สําหรับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน และแพทย์ประจํา
ตําบล แถบดังกล่าวให้ใช้แถบดิ้นสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวาง ท่ีต้นอินทรธนูทับอยู่บน
พื้นสักหลาดสีดํา แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน  
 
             



 *ข้อ ๑๑ (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  
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๕ มิลลิเมตร ตอนบนห่างจากแถบสุดท้าย ๕ มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายเช่นเดียวกับท่ีใช้
ประดับอินทรธนูอ่อน  

(ง) กางเกง กระโปรง  
    ชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา  

หญิงให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด 
ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า 
ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน  

(จ) รองเท้า ถุงเท้า  
ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเท้าสีดํา  
หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปิดปลายเท้าไม่มี

ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ  
(๒) เครื่องแบบคร่ึงยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว  

เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรง ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดํา ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
(๓) เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบคร่ึงยศ

สวมสายสะพาย  
  

หมวด ๕ 
การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเครื่องหมาย 

    
  

ข้อ ๑๒ การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ปฏิบัติตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องลําดับเกียรติและระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  



ผู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่างประเทศให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้  
  

ข้อ ๑๓ ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือท่ีทาง
ราชการรับรองให้ติดเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษานั้นได้  
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หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้ใช้เครื่องแบบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่นประจําการตามสังกัดนั้น ๆ 
เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้ายและเครื่องหมาย นก ทํา
ด้วยโลหะโปร่งสทีอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา  
  

ข้อ ๑๕ การแต่งเครื่องแบบให้อนุโลมแต่งตามหมายกําหนดการของสํานัก
พระราชวัง คําส่ัง หรือกําหนดการของทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
เมืองพัทยา สภาตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล  

เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อาจแต่งเครื่องแบบตามหมายกําหนดการนั้นได้ให้แต่ง
เครื่องแบบเช่นเดียวกับในโอกาสไปงานพิธี  
  

ข้อ ๑๖ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบนี้ขึ้นไว้เป็น 
มาตรฐานและสอดส่องควบคุมการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้  
  



  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชํานิ ศักดิเศรษฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการกําหนด
เครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่นไว้ในกฎกระทรวงหลายฉบับ อันเป็นผลให้การใช้กฎหมาย
ไม่สะดวก สมควรนําเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่นมากําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับ
เดียวกัน ประกอบกับได้มีการปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย
ฉบับ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้สอดคล้องกันด้วย จึง
จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
  
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙* 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข
ลักษณะและจํานวนของแถบ และสีแสดงความหมายของตําแหน่งบนอินทรธนูอ่อนและ
อินทรธนูแข็งของเครื่องแบบกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน และแพทย์
ประจําตําบล ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
  



กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙** 
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
กําหนดให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองและนาย กเทศมนตรีเทศบาลตําบล มีเครื่องหมาย
ประจําตําแหน่งเพื่อใช้ประดับเป็นส่วนประกอบสําหรับการแต่งเครื่องแบบพิธีการตาม
โอกาสอันควร เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิธีการของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครและนายก
เมืองพัทยา และเนื่องด้วยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งกําหนดให้นายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง และนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล มีสิทธิ
ประดับเคร่ืองหมายดังกล่าวยังมิได้ถูกยกเลิก ซึ่งอาจเกิดความสับสนในการใช้บังคับได้ 
สมควรท่ีจะได้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบั บดังกล่าวเสียด้วยในคราวเดียวกัน จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้  
             
  *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๑/๑ เมษายน ๒๕๔๖  
 **ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๕๙ ก/หน้า ๑๖/๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ 

- ๒๔ - 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙*** 
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมน ตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ี
ปรึกษานายกเมืองพัทยา ท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น มีสิทธิ
แต่งเครื่องแบบได้เช่นเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น และกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ช่วย



ประธานสภาท้องถิ่น มีสิทธิแต่งเครื่องแบบได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงจํ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้  
 
 
 
 

 สุกัญญา/ผู้จัดทํา  
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  

  
วิชพงษ์/ปรับปรุง  

๕ มีนาคม ๒๕๕๗  
 
 
 
 
 
             
***ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๑๐/๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 


