
หนา   ๑๐ 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาที่
สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๐๙  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๒  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เจาหนาที่สวนทองถิ่น”  หมายความวา 
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่น  ไดแก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๒) ผูบริหารทองถิ่น  ไดแก  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกเมอืงพทัยา  

และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๓) พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  

พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา  และพนักงานสวนตําบล 
(๔) ลูกจางประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก  ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด  

เทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบล 
“เจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น”  หมายความวา 
(๑) ผูชวยประธานสภาทองถิ่น  ไดแก  เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา  ผูชวยเลขานุการ

ประธานสภาเมืองพัทยา  และใหหมายความรวมถึงตําแหนงอื่นซ่ึงกฎหมายจัดต้ังกําหนดใหมีหนาที่เปน
ผูชวยประธานสภาทองถิ่น 
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(๒) ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  ไดแก  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  รองนายกเมืองพัทยา   เลขานุการนายกเมืองพัทยา  
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงตําแหนงอื่น
ซ่ึงกฎหมายจัดต้ังกําหนดใหมีหนาที่เปนผูชวยผูบริหารทองถิ่น” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในหมวด  ๑  เคร่ืองแบบสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น  ขอ  ๓  
แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๑ 
เคร่ืองแบบสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น 

 

 

ขอ ๓ เคร่ืองแบบสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  และเจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น   
ใหมี  ๒  ชนิด  คือ 

(๑) เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  มี  ๒  ประเภท 
 (ก) เคร่ืองแบบสีกากีคอพับ 
 (ข) เคร่ืองแบบสีกากีคอแบะ 
(๒) เคร่ืองแบบพิธีการ  มี  ๕  ประเภท 
 (ก) เคร่ืองแบบปกติขาว 
 (ข) เคร่ืองแบบปกติกากีคอต้ัง 
 (ค) เคร่ืองแบบครึ่งยศ 
 (ง) เคร่ืองแบบเต็มยศ 
 (จ) เคร่ืองแบบสโมสร” 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของขอ  ๔  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๔๒)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๓) อินทรธนู  ใหใชอินทรธนูออน  มีเคร่ืองหมายตําแหนงบนอินทรธนู  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  
เฉพาะสมาชิกสภาทองถิ่นมีเคร่ืองหมายทําดวยโลหะสีทอง  ขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  กวาง  ๒  เซนติเมตร  
เปนรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสองชั้นภายในบัวกระหนกติดทับบนอินทรธนู 

 สําหรับผูบริหารทองถิ่น  และผูชวยผูบริหารทองถิ่น  มีแถบกวาง  ๒  เซนติเมตร   
ติดทางตนอินทรธนู  ๑  แถบ  และแถบกวาง  ๑  เซนติเมตร  ติดเรียงตอไปอีก  ๒  แถบ  แถบบนขมวด  
เปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน  ๑  เซนติเมตร  ติดทับอยูบนปลอกพื้นสีกากียาว  ๕  เซนติเมตร  
เฉพาะผูบริหารทองถิ่น  มีเคร่ืองหมายทําดวยโลหะสีทอง  ขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  กวาง  ๒  เซนติเมตร  
เปนรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสองชั้นภายในบัวกระหนกติดทับบนอินทรธนู 

 แถบดังกลาวใหใชสีเหลืองหรือสีทอง  การติดแถบใหติดตามขวางที่ตนอินทรธนู  ทับอยูบน
ปลอกพื้นสีกากี  แถบแรกหางจากตนอินทรธนู  ๕  มิลลิเมตร  และแถบตอไปเวนระยะหางกัน  ๕  มิลลิเมตร 

 การใชเคร่ืองหมายตําแหนงบนอินทรธนู  ใหใชกับเส้ือแบบที่  ๑  สําหรับชายแบบที่  ๒  
และแบบที่  ๓  สําหรับหญิง” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน  (๙)  ของขอ  ๔  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๔๒)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๙) เคร่ืองหมายแสดงประเภท 
 ใหมีเคร่ืองหมายแสดงประเภทสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่นและ  

เจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น  ดังนี้ 
 สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และที่ปรึกษานายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด  ทําดวยโลหะโปรงสีทอง  มีขอบขนาดสูง  ๔  เซนติเมตร  กวาง  ๓  เซนติเมตร   
เปนรูปอักษร  “อบจ”  ภายในบัวกระหนก  ติดที่อกเส้ือดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง 

 สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ทําดวยโลหะโปรงสีทอง  มีขอบขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  
กวาง  ๓  เซนติเมตร  เปนรูปอักษร  “ท”  ภายในบัวกระหนก  ติดที่อกเส้ือดานขวา  เหนือปายชื่อและตําแหนง 

 สําหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยา  เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา  ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยา  นายกเมืองพัทยา  รองนายกเมืองพัทยา   เลขานุการนายกเมืองพัทยา  
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา   
ทําดวยโลหะโปรงสีทอง  มีขอบขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  กวาง  ๓  เซนติเมตร  เปนรูปอักษร  “พ”  
ภายในบัวกระหนก  ติดที่อกเส้ือดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   นายกองคการบริหารสวนตําบล   
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ทําดวยโลหะโปรงสีทอง  
มีขอบขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  กวาง  ๓  เซนติเมตร  เปนรูปอักษร  “อบต”  ภายในบัวกระหนก  ติดที่อกเส้ือ
ดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน  (ค)  ของ  (๑)  ในขอ  ๕  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(ค) อินทรธนู  สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  และเจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น
ดังตอไปนี้ 

 สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหมีอินทรธนูแข็ง  กวาง  ๔  เซนติเมตร  
ยาวตามความยาวของบา  พื้นสักหลาดสีขาว  ติดทับเส้ือเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ  ดานคอปลายมน
ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก  ปกด้ินสีทองลายกระหนกเต็มแผนอินทรธนู 

 สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเมืองพัทยา  เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา  
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ใหมีอินทรธนูแข็ง  
กวาง  ๔  เซนติเมตร  ยาวตามความยาวของบา  พื้นสักหลาดสีขาว  มีแถบสีน้ําเงิน  กวาง  ๑  เซนติเมตร  
ติดตรงกลาง  ตามสวนยาว  ติดทับเส้ือเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ  ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพาหขนาดเล็ก ปกด้ินสีทองลายกระหนกเต็มแผนอินทรธน ู

 สําหรับผูบริหารทองถิ่นและผูชวยผูบริหารทองถิ่น  พื้นสีดํา  ปกด้ินสีทองลายกระหนก
เต็มแผนอินทรธนู” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหผูดํารงตําแหนง
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเมืองพัทยา  ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  
ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  ท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีฐานะเปนผูชวยผูบริหารทองถ่ิน  มีสิทธิแตงเครื่องแบบ 
ไดเชนเดียวกับผูบริหารทองถ่ิน  และกําหนดใหผูดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา  และ
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา  ซ่ึงมีฐานะเปนผูชวยประธานสภาทองถ่ิน  มีสิทธิแตงเครื่องแบบ 
ไดเชนเดียวกับสมาชิกสภาทองถ่ิน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


