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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“เจาหนาที่สวนทองถิ่น” หมายความวา
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่น ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
(๒) ผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา
และนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๓) พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานสวนตําบล
(๔) ลูกจางประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
“เจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น” หมายความวา
(๑) ผูชวยประธานสภาทองถิ่น ไดแก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยา และใหหมายความรวมถึงตําแหนงอื่นซึ่งกฎหมายจัดตั้งกําหนดใหมีหนาที่เปน
ผูชวยประธานสภาทองถิ่น
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(๒) ผูชวยผูบริหารทองถิ่น ไดแก รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี รองนายกเมื อ งพั ท ยา เลขานุ ก ารนายกเมื อ งพั ท ยา
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึงตําแหนงอื่น
ซึ่งกฎหมายจัดตั้งกําหนดใหมีหนาที่เปนผูชวยผูบริหารทองถิ่น”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในหมวด ๑ เครื่องแบบสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น ขอ ๓
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๑
เครื่องแบบสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น

ขอ ๓ เครื่องแบบสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่สวนทองถิ่น อื่น
ใหมี ๒ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท
(ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ
(ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
(๒) เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท
(ก) เครื่องแบบปกติขาว
(ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
(ค) เครื่องแบบครึ่งยศ
(ง) เครื่องแบบเต็มยศ
(จ) เครื่องแบบสโมสร”
ขอ ๓ ให ยกเลิ กความใน (๓) ของข อ ๔ แห งกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) อินทรธนู ใหใชอินทรธนูออน มีเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนู ดังตอไปนี้
สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น และผูชวยประธานสภาทองถิ่น มีแถบกวาง ๓ เซนติเมตร
ติดทางตนอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกวาง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวด
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เปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร ติดทับอยูบนปลอกพื้นสีกากียาว ๕ เซนติเมตร
เฉพาะสมาชิกสภาทองถิ่นมีเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง ขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กวาง ๒ เซนติเมตร
เปนรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสองชั้นภายในบัวกระหนกติดทับบนอินทรธนู
สํา หรั บ ผูบ ริ หารทอ งถิ่ น และผู ชว ยผู บ ริห ารท อ งถิ่ น มีแ ถบกว าง ๒ เซนติ เมตร
ติดทางตนอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกวาง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก ๒ แถบ แถบบนขมวด
เปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร ติดทับอยูบนปลอกพื้นสีกากียาว ๕ เซนติเมตร
เฉพาะผูบริหารทองถิ่น มีเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง ขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กวาง ๒ เซนติเมตร
เปนรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสองชั้นภายในบัวกระหนกติดทับบนอินทรธนู
แถบดังกลาวใหใชสีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบใหติดตามขวางที่ตนอินทรธนู ทับอยูบน
ปลอกพื้นสีกากี แถบแรกหางจากตนอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบตอไปเวนระยะหางกัน ๕ มิลลิเมตร
การใชเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนู ใหใชกับเสื้อแบบที่ ๑ สําหรับชายแบบที่ ๒
และแบบที่ ๓ สําหรับหญิง”
ขอ ๔ ให ยกเลิ กความใน (๙) ของข อ ๔ แห งกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๙) เครื่องหมายแสดงประเภท
ให มี เ ครื่ อ งหมายแสดงประเภทสํ า หรั บ สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และ
เจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น ดังนี้
สํา หรั บสมาชิก สภาองค การบริห ารสว นจั งหวั ด นายกองคก ารบริ ห ารส ว นจัง หวั ด
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบขนาดสูง ๔ เซนติเมตร กวาง ๓ เซนติเมตร
เปนรูปอักษร “อบจ” ภายในบัวกระหนก ติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง
สํ า หรั บ สมาชิ ก สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบขนาดสูง ๓ เซนติเมตร
กวาง ๓ เซนติเมตร เปนรูปอักษร “ท” ภายในบัวกระหนก ติดที่อกเสื้อดานขวา เหนือปายชื่อและตําแหนง
สําหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาเมื อ งพั ท ยา นายกเมื อ งพั ท ยา รองนายกเมื อ งพั ท ยา เลขานุ ก ารนายกเมื อ งพั ท ยา
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กวาง ๓ เซนติเมตร เปน รูปอักษร “พ”
ภายในบัวกระหนก ติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง
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สํ า หรั บ สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําดวยโลหะโปรงสีทอง
มีขอบขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กวาง ๓ เซนติเมตร เปนรูปอักษร “อบต” ภายในบัวกระหนก ติดที่อกเสือ้
ดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (ค) ของ (๑) ในขอ ๕ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(ค) อินทรธนู สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น
ดังตอไปนี้
สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีอินทรธนูแข็ง กวาง ๔ เซนติเมตร
ยาวตามความยาวของบา พื้นสักหลาดสีขาว ติดทับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ ดานคอปลายมน
ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก ปกดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผนอินทรธนู
สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหมีอินทรธนูแข็ง
กวาง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบา พื้นสักหลาดสีขาว มีแถบสีน้ําเงิน กวาง ๑ เซนติเมตร
ติดตรงกลาง ตามสวนยาว ติดทับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพาหขนาดเล็ก ปกดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผนอินทรธนู
สําหรับผูบริหารทองถิ่นและผูชวยผูบริหารทองถิ่น พื้นสีดํา ปกดิ้นสีทองลายกระหนก
เต็มแผนอินทรธนู”
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหผูดํารงตําแหนง
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
ประธานที่ปรึก ษานายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา รองนายกองคการบริหารสว นตําบล และ
เลขานุการนายกองคก ารบริหารสว นตําบล ซึ่งมีฐานะเปน ผูชวยผูบริหารทองถิ่น มีสิทธิแตงเครื่องแบบ
ไดเชนเดีย วกับผูบริหารทองถิ่น และกําหนดใหผูดํารงตําแหนงเลขานุก ารประธานสภาเมืองพัทยา และ
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ซึ่งมีฐานะเปนผูชวยประธานสภาทองถิ่น มีสิทธิแตงเครื่องแบบ
ไดเชนเดียวกับสมาชิกสภาทองถิ่น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

