
พระราชบัญญัติ  
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2509 
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ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย์  
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2509 

เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลปัจจุบัน 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  
พระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราช 

โองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปน้ี  
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509"  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พุทธศักราช 2478  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
"เคร่ืองแบบ" หมายความว่า เคร่ืองแต่งกายทั้งหลายรวมทั้งเคร่ืองหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบ 

เคร่ืองแต่งกายอย่างอ่ืน ที่ได้ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นแต่ง  
"เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น"* หมายความว่า สมาชิกสภาจังหวัด ข้าราชการส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล สมาชิ 
สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมือง 
พัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าของ เมืองพัทยา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา กรรมการสุขาภิบาล พนักงานสุขาภิบาล ลูกจ้างประจ าของสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล 
กรรมการสภาต าบล ที่ปรึกษาสภาต าบล เลขานุการ สภาต าบล หรือเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ าอ่ืน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล หรือ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า ต าบล สารวัตรก านัน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ 
ต าบล กรรมการหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ต าบลและหมู่บ้านตาม กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และ
หมายความรวมถึงผู้ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย ว่าด้วย บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

มาตรา 5 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเคร่ืองแบบ และระเบียบ ในการแต่งเคร่ืองแบบของ
เจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่นแต่ละจ าพวกหรือแต่ละช้ัน ให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง  

มาตรา 6 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเคร่ืองแบบตามพระราชบัญญัติน้ีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่งเคร่ืองแบบ 
น้ันเพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
พัน บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  



มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจออก 
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
   จอมพล ถนอม กิตติขจร  

     นายกรัฐมนตรี 

 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 105 หน้า 830) 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2509 

-------------------------------------- 

หลักการ 

ปรับปรุงการก าหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเคร่ืองแบบ และระเบียบในการแต่งเคร่ืองแบบ
ของ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  
เหตุผล 

เน่ืองจากได้มีการก าหนดเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นไว้ในกฎกระทรวงหลายฉบับ อันเป็นผลให้
การ ใช้กฎหมายไม่สะดวก สมควรน าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน 
ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
เคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้สอดคล้องกันด้วย จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี  

 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2509 

------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2509 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี  

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก  
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2509  

(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2509  



(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  

(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2509  

 

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงน้ี  
"สมาชิกสภาท้องถิ่น" หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้หมายความรวมถึงสมาชิกสภา ต าบล
ด้วย  

"ผู้บริหารท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

"พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงาน เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานส่วนต าบล  

"ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหาร
ส่วน จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล  

หมวด 1 

เคร่ืองแบบสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ข้อ 3 เคร่ืองแบบสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้มี 2 ชนิด คือ  
(1) เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ มี 2 ประเภท  
(ก) เคร่ืองแบบสีกากีคอพับ  
(ข) เคร่ืองแบบสีกากีคอแบะ  
(2) เคร่ืองแบบพิธีการ มี 5 ประเภท  
(ก) เคร่ืองแบบปกติขาว  
(ข) เคร่ืองแบบปกติกากีคอตั้ง  
(ค) เคร่ืองแบบคร่ึงยศ  
(ง) เคร่ืองแบบเต็มยศ  
(จ) เคร่ืองแบบสโมสร  
ข้อ 4 เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  
(1) หมวก  
ชายให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ  
แบบที่ 1 หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางหนัง

หรือวัตถุเทียมหนังสีด า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี 
ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกท าด้วยโลหะสีทอง สูง 6.5 เซนติเมตร  

แบบ ที่ 2 หมวกแก็ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวดติดครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง 4.5 เซนติเมตร  
หญิงให้ใช้หมวกได้ 3 แบบ  



แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของชายแบบที่ 1 แต่เป็นทรงอ่อน  
แบบที่ 2 หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคางสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองครุฑ

พ่าห์ขนาดเล็กติดท่ีข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง 4.5 

เซนติเมตร บนหมอนสีกากี  
แบบที่ 3 หมวกหนีบสีกากี ด้านห้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 2 ดุม ติดซ้อนกันมีตรา

ครุฑพ่าห์ภายในบัวกระหนก สูง 4.5 เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวก 
ประมาณ 4 เซนติเมตร  

การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร  
(2) เสื้อ  
ชายให้ใช้เสื้อได้ 2 แบบ  
แบบที่ 1 เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากี แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้น มี

กระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 

เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบปก
กระเป๋าเป็นรูปสี่เหลื่ยม ผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุม
ข้างละ 1 ดุม ส าหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 

ดุม ระยะห่างกันพอสมควร และติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับ
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน ด้าน
ไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนกลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  

ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีด า เง่ือนกะลาสี สอดชายผ้า
ผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง  

แบบที่ 2 เสื้อคอแบะปล่อยเอว แบบคอตื้น สีประเภทสีกากีแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีดุมที่อกเสื้อ 
4 ดุม มีกระเป๋าเย็บติดภายนอกเป็นกระเป๋าบนและล่างอย่างละสองกระเป๋า กระเป๋าบนมีใบปกมนชายกลาง
แหลม มีแถบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ตรงก่ึงกลางกระเป๋าทางดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่ามมีใบปกรูปตัด ที่ฝา
กระเป๋าทั้งสองกระเป๋าติดดุมข้างละ 1 ดุม ส าหรับขัดกับใบปกกระเป๋าที่เอวด้านหลังคาดด้วยผ้าสีเดียวกับเสื้อ
ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ชายเสื้อที่ตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึงผ้าคาดเอว ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อ
ด้านหน้าทั้งสองข้าง  

ให้ใช้เสื้อแบบที่ 2 แทนเสื้อแบบที่ 1 ในโอกาสอันควร  
ตามท่ีใช้กับเสื้อทั้งสองแบบมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนท าด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ  
ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรบนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือ

กระเป๋าบนซ้าย  
หญิงให้ใช้เสื้อได้ 4 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของชายแบบที่ 1  

แบบที่ 2 เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากี สีอ่อนกว่ากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ 
มีสาบกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร แขนยาวรัดข้อมือ ขอบปลายแขนกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร หรือแขน
สั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า มีตะเข็บผ่าน
กลางอกยาวตลอดตัวทั้งสองด้าน มีดุม 5 ดุม ด้านหลังจากเส้นต่อบ่ามีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้าน
เช่นเดียวกับด้านหน้า ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมรด้าน



ไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอ กว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ การสวมสอดชายเสื้อไว้ใน
ขอบกระโปรง  

แบบที่ 3 เสื้อคอพับปล่อยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่
มีสาบ มีดุม 4 ดุม แขนยาวหรือแขนสั้นตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร มีคิ้วหน้าหลังเช่นเดียวกับแบบที่ 
2 และมีเส้นแนวตะเข็บเช่นเดียวกับแบบที่ 2 ทั้งหน้าหลัง ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม ติด
เคร่ืองหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความ
ยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อ เหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอ
กว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  

แบบที่ 4 เสื้อคอแบะปล่อยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ 
ไม่มีสาบ แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ด้านหน้ามี
คิ้วตามสาบ มีดุม 3 ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสอง
ข้าง และมีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋า  

ดุมที่ใช้กับเสื้อแบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 4 เป็นดุมสีเดียวกับสีเสื้อ  
การสวมเสื้อแบบที่ 3 และแบบที่ 4 ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางกาง และคาดเข็มขัดตาม 

(5) แบบที่ 2 ทับเอวเสื้อ  
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 โดยใช้เสื้อเช้ิตประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูก

คอสีด า เง่ือนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง  
ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือ 

กระเป๋าบนซ้าย  
(3) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเคร่ืองหมายต าแหน่งบนอินทรธนูส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี  
ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ 

และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 
1 เซนติเมตร ติดทับอยู่บนปลอกพ้ืนสีกากียาว 5 เซนติเมตร และมีเคร่ืองหมายท าด้วยโลหะสีทองขนาดสูง 3 

เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร เป็นรูปรัฐธรรมนูยประดิษฐานบนพานสองช้ันภายในบัวกระหนกติดทับบน
อินทรธนู  

ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีแถบกว้าง 2 

เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 2 แถบ แถบบนขมวด
เป็น วงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร ติดทับอยู่บนปลอกพ้ืนสีกากียาว 5 เซนติเมตร เฉพาะ
นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเคร่ืองหมายท าด้วยโลหะสีทอง ขนาดสูง 3 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร 
เป็นรูป รัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสองช้ันภายในบัวกระหนก ติดทับบนอินทรธนู  

ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา 
ต าบล มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 

แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร ติดทับอยู่บนปลอกพ้ืนสีกากียาว 5 

เซนติเมตร และมีเคร่ืองหมายท าด้วยโลหะสีทอง ขนาดสูง 3 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร เป็นรูปรัฐธรรมนูญ
ประดิษฐานบนพานสองช้ันภายในบัวกระหนก ติดทับบนอินทรธนู  



ส าหรับนายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีแถบกว้าง 2 เซนติเมตร ติดทางต้น
อินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร ติดทับอยู่บนปอกพ้ืนสีกากียาว 5 เซนติเมตร เฉพาะนายกเทศมนตรี นายก
เมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีเคร่ืองหมายท าด้วยโลหะสีทอง ขนาดสูง 3 

เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร เป็นรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสองช้ัน ภายในบัวกระหนก ติดทับบน
อินทรธนู  

แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู ทับอยู่บนปลอกพ้ืน สี
กากี แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร  

การใช้เคร่ืองหมายต าแหน่งบนอินทรธนู ให้ใช้กับเสื้อแบบที่ 1 ส าหรับชาย และแบบที่ 2 และแบบที่ 
3 ส าหรับหญิง  

(4) กางกง กระโปรง  
ชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีขายาว ไม่พับปลายขา  
หญิงให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได้ 5 แบบ  
แบบที่ 1 กางเกง อนุโลมตามแบบกางเกงของชาย  
แบบที่ 2 กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้างประมาณ 1 น้ิว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็

ได้ มีซิปด้านหน้าหรือด้านข้าง ไม่พับปลายขา  
แบบที่ 3 กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย  
แบบที่ 4 กระโปรงมีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ ยาวคร่ึงเข่า ปลายบานเล็กน้อย  
แบบที่ 5 กระโปรงกางเกง แบบกางเกงขายาวคร่ึงเข่า มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ 

มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง  
(5) เข็มขัด  
ชายให้ใช้เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูป 

สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายใน กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัวเข็มขัด 
ไม่มีเข็มส าหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร  

หญิงให้ใช้เข็มขัดได้ 2 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเข็มขัดของชาย  
แบบที่ 2 เข็มขัดผ้าสีประเภทสีกากีสีเดียวกับสีเสื้อ กว้าง 2.5 เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมหุ้มผ้า  
การใช้เข็มขัดแบบที่ 1 ให้คาดทับกระโปรง และแบบที่ 2 ให้คาดทับเสื้อ  
(6) รองเท้า ถุงเท้า  
ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าหรือสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้า สี

เดียวกับรองเท้า  
หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าหรือสีน้ าตาลแบบปิดปลายเท้า ไม่มี

ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร  
(7) เคร่ืองหมายแสดงสังกัด  
ให้มีเคร่ืองหมายแสดงสังกัดท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร เป็นรูปราชสีห์ติดที่

ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง  



(8) ป้ายชื่อและต าแหน่ง  
ให้มีป้ายชื้อพ้ืนสีด า ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร ตัวอักษรสีขาว แสดงชื่อตัว ชื่อ

สกุล และช่ือต าแหน่งในการบริหารงานหรือช่ือต าแหน่งในสายงานตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด 
ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขาว  

(9) เคร่ืองหมายแสดงประเภท  
ให้มีเคร่ืองหมายแสดงประเภทส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดังน้ี  
ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง มีขอบ ขนาดสูง 4 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร เป็น
รูปอักษร "อบจ" ภายในบัวกระหนกติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อและต าแหน่ง  

ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง มีขอบขนาดสูง 
3 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร เป็นรูปอักษร "ท" ภายในบัวกระหนกติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อและ
ต าแหน่ง  

ส าหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง 
มีขอบขนาดสูง 3 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร เป็นรูปอักษร "พ" ภายในบัวกระหนกติดที่อกเสื้อด้านขาว
เหนือป้ายชื่อและต าแหน่ง  

ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาต าบล ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง มีขอบ ขนาดสูง 3 

เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร เป็นรูปอักษร "อบต" ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และ "ต" ส าหรับ
สมาชิกสภาต าบล ภายในบัวกระหนก ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อและต าแหน่ง  

ข้อ 5 เคร่ืองแบบพิธีการ  
(1) เคร่ืองแบบปกติขาว ประกอบด้วย  
(ก) หมวก  
ชายให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางสีทอง 

กว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่
หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง 5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว  

หญิงให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของชาย แต่เป็นทรงอ่อน  
แบบที่ 2 หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก

ติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาวที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง 4.5 เซนติเมตร บน
หมอนสักหลาดสีขาว  

การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร  
(ข) เสื้อ  
ชายให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ติด

เคร่ืองหมายแสดงประเภทที่อกเสื้อด้านขวา ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ 5 ดุม ผู้ได้รับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย  



หญิงให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ 
ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ติดเคร่ืองหมายแสดงประเภทที่อกเสื้อด้านขวา ที่
แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร 3 ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอ
แหลม และดุม 5 ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่
มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าผูกคอสีด าเง่ือนกะลาสี ผู้ได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้าย  

(ค) อินทรธนู ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีอินทรธนูแข็ง กว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของ

บ่า พื้นสักหลาดสีขาว ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑ
พ่าห์ขนาดเล็ก ปักดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู  

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาต าบล 
ให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีขาว มีแถบสีน้ าเงินกว้าง 1 

เซนติเมตร ติดตรงกลางส่วนยาว ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะ สี
ทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก ปักดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู  

ผู้บริหารท้องถิ่น พ้ืนสีด า ปักดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู  
(ง) เคร่ืองหมายแสดงประเภท  
ให้ใช้เคร่ืองหมายแสดงประเภทเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  
ส าหรับนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร และนายกเมืองพัทยา ให้มีสายสร้อยสีทองลงยาเป็นลายดอกรัก

ร้อยกลางสายสร้อย มีอักษร "น" หรือ "พ" ลงยาสีขาว ห้อยดวงตราเคร่ืองหมายประจ าเทศบาลหรือเมือง พัทยา
คล้องคอ เคร่ืองหมายน้ีให้ประดับได้ในโอกาสอันควร  

(จ) กางเกง กระโปรง  
ชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา  
หญิงให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า 2 เกล็ด และด้านหลัง 2 เกล็ด ยาวปิดเข่าปลายบาน

เล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน  
(ฉ) รองเท้า ถุงเท้า  
ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหลังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าชนิดผูก ถุงเท้าสีด า  
หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าแบบปิดปลายเท้าไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 

เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเน้ือ  
(2) เคร่ืองแบบปกติกากีคอตั้ง ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติขาว เว้นแต่สี

ของหมวก ผ้าพันหมวก หมอนสักหลาดส าหรับปักครุฑพ่าห์ เสื้อและกางเกงหรือกระโปรงเป็นประเภทสีกากี  
(3) เคร่ืองแบบคร่ึงยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือ

กระโปรง ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีด า ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
(4) เคร่ืองแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศสวมสายสะพาย  
(5) เคร่ืองแบบสโมสร  
ส าหรับชายมี 3 แบบ คือ  
(ก) เคร่ืองแบบสโมสร ก. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบเต็มยศ  
(ข) เคร่ืองแบบสโมสร ข. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบสโมสร ก. เว้นแต่  



เสื้อ ให้ใช้เสื้อสโมสรสีขาวท าด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ เปิดอกปาดเอว มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดเล็กติดที่ข้อมือข้างละ 3 ดุม ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 ดุม และที่บรรจบเสื้อมีดุมโลหะสีทองตราครุฑ
พ่าห์ขนาดใหญ่ข้างละ 1 ดุม ดุ่มคู่น้ีมีสายสร้อยสีทองร้อยติดกัน ประกอบด้วย เสื้อก๊ักสีขาวดุมโลหะสีทองตรา 
ครุฑพ่าห์ 3 ดุม และเสื้อเชิ้ตสีขาวอกแข็ง ข้อมือแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อผูกผ้าผูกคอสีด าเง่ือนหู
กระต่าย  

เคร่ืองหมายแสดงสังกัด ให้ติดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ในฤดูร้อน ให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีด าได้  
(ค) เคร่ืองแบบสโมสร ค. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบสโมสร ข. เว้นแต่เสื้อเช้ิต

อกแข็งให้ใช้เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว และเสื้อก๊ักให้ใช้แพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพรแถบน้ีส่วนกลาง
ด้านหน้ากว้าง 12 เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างเรียวกว้าง 11 เซนติเมตร ที่ปลายมีขอเก่ียวติดกันในขณะคาด
ทางด้านหลัง  

ส าหรับหญิง ให้แต่งตามสมัยนิยม  
 

หมวด 2 

เครื่องแบบพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ข้อ 6 เคร่ืองแบบปฎิบัติราชการของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะและส่วนประกอบ
เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่อินทรธนูให้มี
เคร่ืองหมายอินทรธนู ดังต่อไปน้ี  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 7 ขึ้นไป มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้น
อินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัด
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 5 และระดับ 6 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 

แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร  
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 

แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร  
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 2 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ ขมวดเป็น

วงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร  
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 1 มีแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 2 แถบ แถบบน

ขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 5 มิลลิเมตร  
ส าหรับพนักงานเทศบาลวิสามัญ มีแถบเช่นเดียวกับพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่แถบ

ที่ขมวดเป็นวงกลมน้ันให้ขมวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส  
แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู ทับอยู่บนปลอกพ้ืนสี

กากี แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระหว่างกัน 5 มิลลิเมตร  
เคร่ืองหมายแสดงประเภท ให้เป็นไปตามข้อ 4 (9) แล้วแต่กรณี  
ข้อ 7 เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะและส่วนประกอบ

เช่นเดียวกับ เคร่ืองแบบสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่อินทรธนูให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง 4 



เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พ้ืนสักหลาดสีด า ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอ
ปลายมนติดดุมโลหะสีทองตรา ครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก อินทรธนูมีลายดังนี้  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 7 ขึ้นไป มีแถบสีทองกว้าง 5 เซนติเมตรเป็น
ขอบและปัดดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 5 และระดับ 6 มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร 
เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนูไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วน
ของอินทรธนู  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร
เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 2 ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนูไม่เกินคร่ึงหน่ึงของ
อินทรธนู  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 2 มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบและ
ปักดิ้น สีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 1 ดอก ไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู  

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งระดับ 1 มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบ  
 

หมวด 3 

เครื่องแบบลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ข้อ 8 เคร่ืองแบบลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะและส่วนประกอบ
เช่นเดียวกับเคร่ือง แบบสีกากีคอพับของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เว้นแต่อินทรธนูให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเคร่ืองหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปน้ี  

ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจ้างตั้งแต่ข้ันต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป มี
แถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ  

ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ันต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งระดับ 5 และ
ระดับ 6 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ  

ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ันต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งระดับ 3 และ
ระดับ 4 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ  

ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ันต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งระดับ 2 มีแถบ
กว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ  

ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ันต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งระดับ 1 มีแถบ
กว้าง 5 มิลลิเมตร 2 แถบ  

แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนูทับอยู่บนปลอกพ้ืนสี
กากี แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร  



ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีด าเง่ือนกะลาสีสอดชายผ้าผูก
คอไว้ ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง  

ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือ
กระเป๋า บนซ้าย  

 

หมวด 4 

เครื่องแบบก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

สารวัตรก านัน และแพทย์ประจ าต าบล  
 

ข้อ 9 เคร่ืองแบบก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวตัรก านัน และแพทย์ประจ าต าบล ให้มี 2 

ชนิด คือ  
(1) เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ มี 1 ประเภท คือ เคร่ืองแบบสีกากีคอพับ  
(2) เคร่ืองแบบพิธีการ มี 3 ประเภท  
(ก) เคร่ืองแบบปกติขาว  
(ข) เคร่ืองแบบคร่ึงยศ  
(ค) เคร่ืองแบบเต็มยศ  
ข้อ 10 เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  
(1) หมวก  
ชายให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ  
แบบที่ 1 หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางหนัง

หรือวัตถุเทียมหนังสีด า กว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม 
ผ้าพันหมวกสีกากี ที่หน้าหมวกติดตราราชสีห์ภายในซุ้มลายกระหนกดุนนูนพ้ืนแรเป็นเส้น ตอนล่างมีแถบโค้ง
รับ บรรจุด้วยตัวอักษรมีข้อความว่า "บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข" ท าด้วยโลหะสีทอง สูง 7 เซนติเมตร  

แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดตราเช่นเดียวกับแบบที่ 1 แต่สูง 4.5 เซนติเมตร  
หญิงให้ใช้หมวกได้ 3 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของชายแบบที่ 1 แต่เป็นทรงอ่อน  
แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า กว้าง 1 เซนติเมตร 

มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพักหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตรา
เช่นเดียวกับหมวกของชายแบบที่ 2  

แบบที่ 3 หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 2 ดุม ติดซ้อนกันมีตรา
เช่นเดียวกับหมวกของชายแบบที่ 2 ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ 4 

เซนติเมตร  
การสวมหมวก ให้สวมหมวกในโอกาสอันควร  
(2) เสื้อ  
ชายให้ใช้เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นมี

กระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 

เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละ 1 ดุม ส าหรับขัดใบปก



กระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างกันพอสมควร 
และติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาว
ตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง 4.5 เซนติเมตร 
ด้านคอกว้าง 3.5 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  

ดุมที่ใช้กับเสื้อมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนท าด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ  
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีด าเง่ือนกะลาสี สอดชายผ้า 

ผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง  
ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือ

กระเป๋าบนซ้าย หญิงให้ใช้เสื้อได้ 3 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของชาย  
แบบที่ 2 เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากีอ่อนกว่ากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ มี

สาบกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร แขนยาวรัดข้อมือ ขอบปลายแขนกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร หรือแขนสั้น
เหนือข้อศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่ามีตะเข็บผ่าน
กลางอกยาวตลอดตัวทั้งสองด้าน มีดุม 5 ดุม ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้าน
เช่นเดียวกับด้านหน้า ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสี
เดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง 
5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  

แบบที่ 3 เสื้อคอพับปล่อยเอว สีประเภทสีกากีสีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่
มีสาบ ด้านหน้ามีค้ิวตามสาบ มีดุม 4 ดุม แขนยาวหรือแขนสั้น ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร มีคิ้วหน้า
หลังเช่นเดียวกับแบบที่ 2 และมีเส้นแนวตะเข็บเช่นเดียวกับแบบที่ 2 ทั้งหน้าหลัง ความยาวของเสื้อให้คลุม
สะโพกพองาม ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับ
เสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง 4 

เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  
การสวมเสื้อแบบที่ 2 ให้สอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง และคาดเข็มขัดทับขอบกระโปรงและการ

สวมเสื้อแบบที่ 3 ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกง และคาดเข็มขัดตรา (5) แบบที่ 2 ทับเองเสื้อ  
ดุมที่ใช้กับเสื้อแบบที่ 2 และแบบที่ 3 เป็นดุมสีเดียวกับสีเสื้อ  
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 โดยใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาว ผูกผ้าผูก

คอสีด าเง่ือนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง  
ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือ

กระเป๋าบนซ้าย  
(3) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเคร่ืองหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปน้ี  
ก านัน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ  
ผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 

ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ  
สารวัตรก านัน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ  



แพทย์ประจ าต าบล มีแถบตามจ านวน ขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน แถบดังกล่าวให้ใช้สี
เหลือง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนูทับอยู่บนปลอกพ้ืนสีด า แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 

มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร ให้เหลือปลอกพ้ืนสีด าขนาดกว้าง 5 มิลลิเมตร อยู่
ตอนบนของแถบสุดท้าย และเหนือปลอกพ้ืนสีด า 5 มิลลิเมตร ติดเคร่ืองหมายโลหะสีทองเป็นรูปราชสีห์อยู่
ภายในวงรีดุนนูนมีลายประกอบ ขนาดสูง 2 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร พื้นลงยา โดยสีแสดงความหมาย
ของต าแหน่ง ดังนี้  

ก านัน สารวัตรก านัน สีแดง  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
แพทย์ประจ าต าบล สีเขียว  
(4) กางเกง กระโปรง  
ชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีขายาว ไม่พับปลายขา  
หญิงให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีก็ได้ 5 แบบ  
แบบที่ 1 กางเกง อนุโลมตามแบบกางเกงของชาย  
แบบที่ 2 กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้างประมาณ 1 น้ิว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็

ได้ มีซิปด้านหน้าหรือด้านข้าง ไม่พับปลายขา  
แบบที่ 3 กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบนเล็กน้อย  
แบบที่ 4 กระโปรงมีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ ยาวคร่ึงเข่าปลายบานเล็กน้อย  
แบบที่ 5 กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวคร่ึงเข่า มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ มี

จีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง  
(5) เข็มขัด  
ชายให้ใช้เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูป 

สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมนกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปราชสีห์ดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัวเข็ม
ขัด ไม่มีเข็มส าหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้นด้วยโลหะสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร  

หญิงให้ใช้เข็มขัดได้ 2 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเข็มขัดของชาย  
แบบที่ 2 เช่นเดียวกับเข็มขัดของชาย แต่ด้ายถักกว้าง 2.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดกวาง 3 เซนติเมตร 

ยาว 4 เซนติเมตร การใช้เข็มขัดแบบที่ 1 ให้คาดทับกระโปรง และแบบที่ 2 ให้คาดทับเสื้อ  
(6) รองเท้า ถุงเท้า  
ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าหรือสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้า สี

เดียวกับรองเท้า  
หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าหรือสีน้าตาล แบบปิดปลายเท้า ไม่มี

ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร  
(7) เคร่ืองหมายแสดงสังกัด  
ให้มีเคร่ืองหมายแสดงสังกัดท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง 2.5 เซนติเมตร เป็นรูปราชสีห์ติดที่

ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง  
(8) ป้ายชื่อและต าแหน่ง  



ให้มีป้ายชื่อพ้ืนสีด า ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร ตัวอักษรสีขาวแสดงชื่อตัว ชื่อ
สกุล และช่ือต าแหน่ง ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา  

ข้อ 11 เคร่ืองแบบพิธีการ  
(1) เคร่ืองแบบปกติขาว ประกอบด้วย  
(ก) หมวก  
ชายให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางสีทอง 

กว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่
หน้าหมวกติดตราราชสีห์ภายในซุ้มลายกระหนก ตอนล่างมีแถบโค้งรับปักด้วยดิ้นสีทอง สูง 7 เซนติเมตร บน
หมอนสกัหลาดสีขาว  

หญิงให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของชาย แต่เป็นทรงอ่อน  
แบบที่ 2 หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก

ติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราเช่นเดียวกับหมวกของชาย เคร่ืองแบบปกติ
ขาว สูง 4.5 เซนติเมตร  

การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร  
(ข) เสื้อ  
ชายให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ใช้ดุม

โลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ 5 ดุม  
ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือ

กระเป๋าบนซ้าย  
หญิงให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ 

ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ดุม 3 ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอแหลม และ 5 ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอป้าน มี
กระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสี
ขาวผูกผ้าผูกคอสีด าเง่ือนกะลาสี ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้าย  

(ค) อินทรธนู  
ให้ใช้อินทรธนูแข็ง ต้นอินทรธนูกว้าง 5 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พ้ืนสักหลาดสีด า ติด

ทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอดว้าง 4 เซติเมตร ปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดเล็ก มเีคร่ืองหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปน้ี  

ก านัน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถง  
ผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 

ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ  
สารวัตรก านัน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ  
แพทย์ประจ าต าบล มีแถบตามจ านวน ขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน  



แถบดังกล่าวให้ใช้แถบดิ้นสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู ทับอยู่บนพ้ืนสักหลาดสีด า
แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร ตอนบนห่างจากแถบ
สุดท้าย 5 มิลลิเมตร ติดเคร่ืองหมายเช่นเดียวกับท่ีใช้ประดับอินทรธนูอ่อน  

(ง) กางเกง กระโปรง  
ชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา  
หญิงให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า 2 เกล็ด และด้านหลัง 2 เกล็ด ยาวปิดเข่าปลายบาน

เล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน  
(จ) รองเท้า ถุงเท้า  
ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหลังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าชนิดผูก ถุงเท้าสีด า  
หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าแบบปิดปลายเท้าไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 

เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเน้ือ  
(2) เคร่ืองแบบคร่ึงยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือ

กระโปรง ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีด า ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
(3) เคร่ืองแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศสวมสายสะพาย  

หมวด 5 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณืและเครื่องหมาย  
ข้อ 12 การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ปฏิบัติตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ล าดับ

เกียรติและระเบียบการประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย  
ผู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศให้ประดับ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ันได้  
ข้อ 13 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรองให้ติด

เคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาน้ันได้  
หมวด 6 

เบ็ดเตล็ด  
ข้อ 14 ผู้ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ใช้

เคร่ืองแบบ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นประจ าการตามสังกัดน้ัน ๆ เว้นแต่ให้ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัด
ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้ายและเคร่ืองหมาย นก ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร ที่ปกคอ
เสื้อด้านหน้าข้างขวา  

ข้อ 15 การแต่งเคร่ืองแบบให้อนุโลมแต่งตามหมายก าหนดการของส านักพระราชวัง ค าสั่งหรือ
ก าหนดการ ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา สภาต าบล หรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อาจแต่งเคร่ืองแบบตามหมายก าหนดการน้ันได้ ให้แต่งเคร่ืองแบบ
เช่นเดียวกับใน โอกาสไปงานพิธี  

ข้อ 16 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเคร่ืองแบบน้ีขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน และ
สอดส่อง ควบคุมการแต่งเคร่ืองแบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงน้ี  
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 



 
 

(นายช านิ ศักดิเศรษฐ์) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

 

ตัวอย่างเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 

 

 
เครื่องแบบครึ่งยศ (ชาย) 



 
เครื่องแบบครึ่งยศ(หญิง) 

 
เครื่องแบบปกติขาว(ชาย) 



 
เครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนส้ัน(ชาย) 

 
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ(ชาย) 



 
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (หญิง)  

สวมทับกระโปรงกางเกง 

 
เครื่องแบบสีกากีคอพับ (หญิง 

แสดงแบบเส้ือ (แบบท่ี 2) สวมทับกระโปรง (แบบท่ี 4) 



 
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ (หญิง) 

สวมทับกระโปรง (แบบท่ี 4) และกางเกง (แบบท่ี 2) 

 
เครื่องแบบสีกากีคอพับปล่อยเอว (หญิง) 

สวมทับกระโปรง (แบบท่ี 4) และกางเกง (แบบท่ี 2) 



 
เครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว(ชาย) 

 
เครื่องแบบสีกากีคอแบะสวมกับหมวกแก๊ปทรงอ่อน (แบบท่ี 2)  

(หญิง) 



 
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ (หญิง) 

สวมกับหมวกหนีบสีกากี (แบบท่ี 3) 

 
เครื่องแบบปกติขาว(หญิง) 

 

 



  
เทศบาล เมืองพัทยา 

 
 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล สภาต าบล 

   

ตัวอย่างเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 

และแพทย์ประจ าต าบล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) 

เส้ือ 1. ชาย มีแบบเดียว 2. หญิงมี 3 แบบ 

 
เสื้อสีกากีคอพับแขนยาวหรือแขนสั้น 

1. อนุโลมตามแบบเสื้อของชาย 



 
2. เสื้อคอพับสีอ่อนกว่าหรือ 3. เสื้อคอพับปล่อยเอวสีกากี สีเดียวกับกระโปรง 

กางเกง กระโปรง 1. ชาย มีแบบเดียว 2. หญิงมี 5 แบบ 

 
กางเกงสีกากี แบบราชการไม่พับปลายขา 1. อนุโลมตามแบบชาย 

2. กางเกงขาตรง ไม่พับปลาย  



 
หมวกสีกากี 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 

และแพทย์ประจ าต าบล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542 

1. เคร่ืองแบบปกติขาว  

 
 



ชาย  
- หมวกทรงหม้อตาล สีขาว  
- เสื้อแบบราชการสีขาว  
- กางเกงแบบราชการสีขาว  
ไม่พับปลายขา รองเท้า  
หุ้มส้นหรือหุ้มข้อสีด า  
ถุงเท้าด า 

หญิง  
- เสื้อคอแบะ 2 แบบ  
1. แบบคอแหลม ดุมโลหะ 3 ดุม  
2. แบบคอป้าน ดุมโลหะ 5 ดุม  
- เสื้อคอแหลมใช้กระโปรงมีเก,ด  
ยาวปิดเข่าปลายบานเล็กน้อย  
- เสื้อคอป้าน ใช้กระโปรงยาวปิดเข่า  
ปลายปสานเล็กน้อย  
- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าแบบปิดปลาย  
ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 

  

2. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ  

  

ชาย  - กางเกงผ้าสักหลาด  
หรือเสิร์จสีด า ประดับ  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

หญิง  - กระโปรงผ้าสักหลาด  
หรือเสิร์จสีด า ประดับ  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

3. เคร่ืองแบบเต็มยศ 



  
ชาย  - กางเกงผ้าสักหลาด  

หรือเสิร์จสีด า  
สวมสายสะพาย 

หญิง  - กระโปรงผ้าสักหลาด  
เสิร์จสีด า  
สวมสายสะพาย 

หมวกส าหรับเครื่องแบบพิธีการ 

 



    

 

 


