
กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2509  

------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาท่ีสวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2509 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี  
ขอ 1 ใหยกเลิก  
(1) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีสวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2509  
(2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีสวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2509  
(3) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่ สวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2509  
(4) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีสวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2509  
ขอ 2 ในกฎกระทรวงน้ี  
"สมาชิกสภาทองถ่ิน" หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมือง
พัทยา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึงสมาชิกสภา ตําบลดวย  
"ผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล และกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
"พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน เทศบาล 
พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานสวนตําบล  
"ลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา ลูกจางประจําขององคการบริหารสวน จังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล  

หมวด 1 
เคร่ืองแบบสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น 

ขอ 3 เครื่องแบบสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถิ่น ใหม ี2 ชนิด คือ  
(1) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ม ี2 ประเภท  
(ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ  
(ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ  
(2) เครื่องแบบพิธีการ ม ี5 ประเภท  
(ก) เครื่องแบบปกติขาว  
(ข) เครื่องแบบปกติกากีคอต้ัง  
(ค) เครื่องแบบครึ่งยศ  
(ง) เครื่องแบบเต็มยศ  
(จ) เครื่องแบบสโมสร  
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ขอ 4 เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประกอบดวย  
(1) หมวก  
ชายใหใชหมวกได 2 แบบ  
แบบที่ 1 หมวกทรงหมอตาลสีกากี กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสี
ดํา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีกากี ท่ีหนาหมวกติดตราครุฑ
พาหในบัวกระหนกทําดวยโลหะสีทอง สูง 6.5 เซนติเมตร  
แบบ ท่ี 2 หมวกแก็ปทรงออนสีกากี หนาหมวดติดครุฑพาหปกด้ินสีทอง สูง 4.5 เซนติเมตร  
หญิงใหใชหมวกได 3 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของชายแบบท่ี 1 แตเปนทรงออน  
แบบที่ 2 หมวกแก็ปทรงออนพับปกสีกากี สายรัดคางสีทอง กวาง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองครุฑพาหขนาดเล็ก
ติดที่ขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีกากี หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นสีทอง สูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอน
สีกากี  
แบบที่ 3 หมวกหนีบสีกากี ดานหามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก 2 ดุม ติดซอนกันมีตราครุฑพาหภายในบัว
กระหนก สูง 4.5 เซนติเมตร ติดท่ีดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนาหมวก ประมาณ 4 เซนติเมตร  
การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร  
(2) เสื้อ  
ชายใหใชเสื้อได 2 แบบ  
แบบที่ 1 เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากี แขนยาวรัดขอมือ มีดุมท่ีขอมือขางละ 1 ดุม หรือแขนสั้น มีกระเปาเย็บติดท่ี
หนาอกเสื้อขางละ 1 กระเปา เปนกระเปาเสื้อมีแถบอยูตรงกลางตามทางดิ่ง กวาง 3.5 เซนติเมตร มีใบปกกระเปารูป
มนชายกลางแหลม หรือเปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลางกระเปาและใบปกกระเปาเปนรูปสี่เหลื่ยม ผืนผา มุม
กระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ท่ีปากกระเปาท้ังสองขางติดดุมขางละ 1 ดุม สําหรับขัดใบปกกระเปา 
ตัวเสื้อผาอกตลอด มีสาบกวาง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะหางกันพอสมควร และติด
เครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาท้ังสองขาง ท่ีไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาว
ของบาเย็บติดกับเสื้อเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอปลายมน ดานไหลกวาง 4 เซนติเมตร ดานคอกวาง 3 
เซนติเมตร ตอนกลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  
ในโอกาสไปงานพิธ ีใหใชเสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผาผูกคอสีดํา เง่ือนกะลาสี สอดชายผาผูกคอไวภายใน
เสื้อใตดุมเม็ดท่ีสอง  
แบบที่ 2 เสื้อคอแบะปลอยเอว แบบคอต้ืน สีประเภทสีกากีแขนสั้น ตัวเสื้อผาอกตลอด มีดุมท่ีอกเสื้อ 4 ดุม มีกระเปา
เย็บติดภายนอกเปนกระเปาบนและลางอยางละสองกระเปา กระเปาบนมีใบปกมนชายกลางแหลม มีแถบกวาง 3.5 
เซนติเมตร ตรงก่ึงกลางกระเปาทางด่ิง กระเปาลางเปนกระเปายามมีใบปกรูปตัด ท่ีฝากระเปาท้ังสองกระเปาติดดุม
ขางละ 1 ดุม สําหรับขัดกับใบปกกระเปาท่ีเอวดานหลังคาดดวยผาสีเดียวกับเสื้อขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ชายเสื้อท่ี
ตะเข็บกลางหลังเปดไวถึงผาคาดเอว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาท้ังสองขาง  
ใหใชเสื้อแบบที่ 2 แทนเสื้อแบบท่ี 1 ในโอกาสอันควร  
ตามท่ีใชกับเสื้อท้ังสองแบบมีลักษณะเปนรูปกลมแบนทําดวยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ  
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรบนเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อเหนือกระเปาบนซาย  
หญิงใหใชเสื้อได 4 แบบ  
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แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของชายแบบท่ี 1  
แบบที่ 2 เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากี สีออนกวากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรง ผาอกตลอดตัวเสื้อ มีสาบกวาง
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร แขนยาวรัดขอมือ ขอบปลายแขนกวางประมาณ 5 เซนติเมตร หรือแขนสั้นเหนือขอศอก
เล็กนอย ตลบชายกวางประมาณ 5 เซนติเมตร เดินค้ิวดานหนาเสื้อตอจากเสนบา มีตะเข็บผานกลางอกยาวตลอดตัว
ท้ังสองดาน มีดุม 5 ดุม ดานหลังจากเสนตอบามีตะเข็บผานตามตัวเสื้อท้ังสองดานเชนเดียวกับดานหนา ติด
เครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ปลายมรดานไหลกวาง 4 เซนติเมตร ดานคอ 
กวาง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ การสวมสอดชายเสื้อไวในขอบกระโปรง  
แบบที่ 3 เสื้อคอพับปลอยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผาอกตลอดตัวเสื้อ ไมมีสาบ มีดุม 4 
ดุม แขนยาวหรือแขนสั้นตลบชายกวางประมาณ 5 เซนติเมตร มีคิ้วหนาหลังเชนเดียวกับแบบท่ี 2 และมีเสนแนว
ตะเข็บเชนเดียวกับแบบท่ี 2 ท้ังหนาหลัง ความยาวของเสื้อใหคลุมสะโพกพองาม ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอ
เสื้อดานหนาท้ังสองขาง ที่ไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบา เย็บติดกับเสื้อ เหนือบา
ท้ังสองขางจากไหลไปคอ ปลายมน ดานไหลกวาง 4 เซนติเมตร ดานคอกวาง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับ
ตัวเสื้อ  
แบบที่ 4 เสื้อคอแบะปลอยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผาอกตลอดตัวเสื้อ ไมมีสาบ แขนยาว
จรดขอมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กนอย ตลบชายกวางประมาณ 5 เซนติเมตร ดานหนามีค้ิวตามสาบ มีดุม 3 ดุม 
ตอดานหนาและดานหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอแบะท้ังสองขาง และมีกระเปาลางขางละ 1 
กระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียงเล็กนอยไมมีใบปกกระเปา  
ดุมท่ีใชกับเสื้อแบบท่ี 2 แบบท่ี 3 และแบบท่ี 4 เปนดุมสีเดียวกับสีเสื้อ  
การสวมเสื้อแบบท่ี 3 และแบบท่ี 4 ใหปลอยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางกาง และคาดเข็มขัดตาม (5) แบบท่ี 2 ทับ
เอวเสื้อ  
ในโอกาสไปงานพิธี ใหใชเสื้อแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2 โดยใชเสื้อเชิ้ตประเภทสีกากีแขนยาวผูกผาผูกคอสีดํา เง่ือน
กะลาสี สอดชายผาผูกคอไวภายในเสื้อใตดุมเม็ดท่ีสอง  
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อเหนือ กระเปาบนซาย  
(3) อินทรธนู ใหใชอินทรธนูออน มีเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนูสําหรับสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
ดังตอไปน้ี  
สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีแถบกวาง 3 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 
เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร ติดทับอยู
บนปลอกพื้นสีกากียาว 5 เซนติเมตร และมีเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทองขนาดสูง 3 เซนติเมตร กวาง 2 เซนติเมตร 
เปนรูปรัฐธรรมนูยประดิษฐานบนพานสองชั้นภายในบัวกระหนกติดทับบนอินทรธนู  
สําหรับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีแถบกวาง 2 เซนติเมตร ติดทางตน
อินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 2 แถบ แถบบนขมวดเปน วงกลมขนาดวัด
เสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร ติดทับอยูบนปลอกพื้นสีกากียาว 5 เซนติเมตร เฉพาะนายก องคการบริหารสวน
จังหวัดมีเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง ขนาดสูง 3 เซนติเมตร กวาง 2 เซนติเมตร เปนรูป รัฐธรรมนูญประดิษฐาน
บนพานสองชั้นภายในบัวกระหนก ติดทับบนอินทรธนู  
สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา ตําบล มีแถบ
กวาง 3 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวด
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เปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร ติดทับอยูบนปลอกพื้นสีกากียาว 5 เซนติเมตร และมี
เครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง ขนาดสูง 3 เซนติเมตร กวาง 2 เซนติเมตร เปนรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสอง
ชั้นภายในบัวกระหนก ติดทับบนอินทรธนู  
สําหรับนายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีแถบกวาง 2 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบ
กวาง 1 เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 2 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร ติด
ทับอยูบนปอกพื้นสีกากียาว 5 เซนติเมตร เฉพาะนายกเทศมนตร ีนายกเมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล มีเคร่ืองหมายทําดวยโลหะสีทอง ขนาดสูง 3 เซนติเมตร กวาง 2 เซนติเมตร เปนรูปรัฐธรรมนูญ
ประดิษฐานบนพานสองชั้น ภายในบัวกระหนก ติดทับบนอินทรธนู  
แถบดังกลาวใหใชสีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบใหติดตามขวางท่ีตนอินทรธนู ทับอยูบนปลอกพื้น สีกากี แถบแรก
หางจากตนอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบตอไปเวนระยะหางกัน 5 มิลลิเมตร  
การใชเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนู ใหใชกับเสื้อแบบท่ี 1 สําหรับชาย และแบบที่ 2 และแบบท่ี 3 สําหรับหญิง  
(4) กางกง กระโปรง  
ชายใหใชกางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีขายาว ไมพับปลายขา  
หญิงใหใชกางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได 5 แบบ  
แบบที่ 1 กางเกง อนุโลมตามแบบกางเกงของชาย  
แบบที่ 2 กางเกงขายาว ขาตรง ไมมีลวดลาย ขอบกางเกงกวางประมาณ 1 น้ิว มีหรือไมมีกระเปาก็ได มีซิปดานหนา
หรือดานขาง ไมพับปลายขา  
แบบที่ 3 กระโปรงยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย  
แบบที่ 4 กระโปรงมีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ ยาวครึ่งเขา ปลายบานเล็กนอย  
แบบที่ 5 กระโปรงกางเกง แบบกางเกงขายาวครึ่งเขา มีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ มีจีบกระทบ
ดานหนาและดานหลัง  
(5) เข็มขัด  
ชายใหใชเข็มขัดทําดวยดายถักสีกากี กวาง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองเปนรูป สี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน 
ปลายใน กวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด ไมมีเข็มสําหรับสอดรู ปลาย
เข็มขัดหุมดวยโลหะสีทอง กวาง 1 เซนติเมตร  
หญิงใหใชเข็มขัดได 2 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเข็มขัดของชาย  
แบบที่ 2 เข็มขัดผาสีประเภทสีกากีสีเดียวกับสีเสื้อ กวาง 2.5 เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมหุมผา  
การใชเข็มขัดแบบท่ี 1 ใหคาดทับกระโปรง และแบบท่ี 2 ใหคาดทับเสื้อ  
(6) รองเทา ถุงเทา  
ชายใหใชรองเทาหุมสนหรือหุมขอหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ําตาล ไมมีลวดลาย ถุงเทา สีเดียวกับรองเทา  
หญิงใหใชรองเทาหุมสนหรือรัดสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ําตาลแบบปดปลายเทา ไมมีลวดลาย สนสูงไม
เกิน 10 เซนติเมตร  
(7) เครื่องหมายแสดงสังกัด  
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ใหมีเครื่องหมายแสดงสังกัดทําดวยโลหะโปรงสีทอง ไมมีขอบ สูง 2 เซนติเมตร เปนรูปราชสีหติดท่ีปกคอเสื้อดานหนา
ท้ังสองขาง  
(8) ปายชื่อและตําแหนง  
ใหมีปายชื้อพื้นสีดํา ขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร ตัวอักษรสีขาว แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อ
ตําแหนงในการบริหารงานหรือชื่อตําแหนงในสายงานตามท่ีองคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด ประดับท่ีอกเสื้อ
เหนือกระเปาบนขาว  
(9) เครื่องหมายแสดงประเภท  
ใหมีเครื่องหมายแสดงประเภทสําหรับสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ดังน้ี  
สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรองนายก องคการบริหารสวน
จังหวัด ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบ ขนาดสูง 4 เซนติเมตร กวาง 3 เซนติเมตร เปนรูปอักษร "อบจ" ภายในบัว
กระหนกติดท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง  
สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบขนาดสูง 3 เซนติเมตร 
กวาง 3 เซนติเมตร เปนรูปอักษร "ท" ภายในบัวกระหนกติดท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง  
สําหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบขนาดสูง 3 
เซนติเมตร กวาง 3 เซนติเมตร เปนรูปอักษร "พ" ภายในบัวกระหนกติดท่ีอกเสื้อดานขาวเหนือปายชื่อและตําแหนง  
สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
และกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบ ขนาดสูง 3 เซนติเมตร กวาง 3 
เซนติเมตร เปนรูปอักษร "อบต" สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล และกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และ "ต" สําหรับสมาชิกสภาตําบล ภายในบัว
กระหนก ติดท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง  
ขอ 5 เครื่องแบบพิธีการ  
(1) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบดวย  
(ก) หมวก  
ชายใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางสีทอง กวาง 1 
เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีขาว ท่ีหนาหมวกติด
ตราครุฑพาหปกด้ินสีทอง สูง 5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว  
หญิงใหใชหมวกได 2 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของชาย แตเปนทรงออน  
แบบที่ 2 หมวกแก็ปทรงออนพับปกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวก
ขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีขาวที่หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกด้ินสีทอง สูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว  
การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอันควร  
(ข) เสื้อ  
ชายใหใชเสื้อแบบราชการสีขาว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาท้ังสองขาง ติดเครื่องหมายแสดง
ประเภทที่อกเสื้อดานขวา ใชดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดใหญ 5 ดุม ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อเหนือกระเปาบนซาย  
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หญิงใหใชเสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอปาน แขนยาวถึงขอมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ติดเครื่องหมาย
แสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อดานหนาทั้งสองขาง ติดเครื่องหมายแสดงประเภทท่ีอกเสื้อดานขวา ท่ีแนวสาบอกมีดุมโลหะสี
ทองตราครุฑพาห ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร 3 ดุม สําหรับแบบเสื้อคอแหลม และดุม 5 ดุม สําหรับแบบ
เสื้อคอปาน มีกระเปาลางขางละ 1 กระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียงเล็กนอยไมมีใบปกกระเปา และใหใชเสื้อคอพับ
แขนยาวสีขาวผูกผาผูกคอสีดําเง่ือนกะลาสี ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อดานซาย  
(ค) อินทรธนู สําหรับสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ดังตอไปน้ี  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีอินทรธนูแข็ง กวาง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบา พื้นสักหลาด
สีขาว ติดทับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก ปกด้ิน
สีทองลายกระหนกเต็มแผนอินทรธนู  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาตําบล ใหมีอินทรธนู
แข็งกวาง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบา พื้นสักหลาดสีขาว มีแถบสีนํ้าเงินกวาง 1 เซนติเมตร ติดตรงกลาง
สวนยาว ติดทับเสื้อเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ดานคอปลายมนติดดุมโลหะ สีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก ปก
ด้ินสีทองลายกระหนกเต็มแผนอินทรธนู  
ผูบริหารทองถิ่น พ้ืนสีดํา ปกด้ินสีทองลายกระหนกเต็มแผนอินทรธนู  
(ง) เครื่องหมายแสดงประเภท  
ใหใชเครื่องหมายแสดงประเภทเชนเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  
สําหรับนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร และนายกเมืองพัทยา ใหมีสายสรอยสีทองลงยาเปนลายดอกรักรอยกลาง
สายสรอย มีอักษร "น" หรือ "พ" ลงยาสีขาว หอยดวงตราเครื่องหมายประจําเทศบาลหรือเมือง พัทยาคลองคอ 
เครื่องหมายน้ีใหประดับไดในโอกาสอันควร  
(จ) กางเกง กระโปรง  
ชายใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไมพับปลายขา  
หญิงใหใชกระโปรงสีขาว ตีเกล็ดดานหนา 2 เกล็ด และดานหลัง 2 เกล็ด ยาวปดเขาปลายบานเล็กนอย ใชกับแบบ
เสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย ใชกับแบบเสื้อคอปาน  
(ฉ) รองเทา ถุงเทา  
ชายใหใชรองเทาหุมสนหลังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําชนิดผูก ถุงเทาสีดํา  
หญิงใหใชรองเทาหุมสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปดปลายเทาไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร ถุง
เทายาวสีเน้ือ  
(2) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เวนแตสีของหมวก ผาพัน
หมวก หมอนสักหลาดสําหรับปกครุฑพาห เสื้อและกางเกงหรือกระโปรงเปนประเภทสีกากี  
(3) เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เวนแตกางเกงหรือกระโปรง ใหใช
ผาสักหลาดหรือเสิรจสีดํา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ  
(4) เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศสวมสายสะพาย  
(5) เครื่องแบบสโมสร  
สําหรับชายมี 3 แบบ คือ  
(ก) เครื่องแบบสโมสร ก. ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ  
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(ข) เครื่องแบบสโมสร ข. ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ก. เวนแต  
เสื้อ ใหใชเสื้อสโมสรสีขาวทําดวยผาสักหลาดหรือเสิรจ เปดอกปาดเอว มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ี
ขอมือขางละ 3 ดุม ท่ีระหวางอกกับเอวขางละ 3 ดุม และท่ีบรรจบเสื้อมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดใหญขางละ 
1 ดุม ดุมคูน้ีมีสายสรอยสีทองรอยติดกัน ประกอบดวย เสื้อก๊ักสีขาวดุมโลหะสีทองตรา ครุฑพาห 3 ดุม และเสื้อเชิ้ตสี
ขาวอกแข็ง ขอมือแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปกผีเสื้อผูกผาผูกคอสีดําเง่ือนหูกระตาย  
เครื่องหมายแสดงสังกัด ใหติดท่ีคอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองขางเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ  
ในฤดูรอน ใหใชกางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดําได  
(ค) เครื่องแบบสโมสร ค. ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ข. เวนแตเสื้อเชิ้ตอกแข็งใหใช
เสื้อเชิ้ตอกออนสีขาว และเสื้อกั๊กใหใชแพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพรแถบน้ีสวนกลางดานหนากวาง 12 
เซนติเมตร ปลายท้ังสองขางเรียวกวาง 11 เซนติเมตร ท่ีปลายมีขอเก่ียวติดกันในขณะคาดทางดานหลัง  
สําหรับหญิง ใหแตงตามสมัยนิยม  

หมวด 2 
เคร่ืองแบบพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ 6 เครื่องแบบปฎิบัติราชการของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น เวนแตอินทรธนูใหมีเครื่องหมายอินทรธนู 
ดังตอไปน้ี  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 7 ขึ้นไป มีแถบกวาง 3 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ 
และแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 
เซนติเมตร  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 5 และระดับ 6 มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวด
เปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวด
เปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 2 มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 1 แถบ ขมวดเปนวงกลมขนาดวัด
เสนผาศูนยกลางวงใน 1 เซนติเมตร  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 1 มีแถบกวาง 5 มิลลิเมตร 2 แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลม
ขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน 5 มิลลิเมตร  
สําหรับพนักงานเทศบาลวิสามัญ มีแถบเชนเดียวกับพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตแถบท่ีขมวดเปน
วงกลมน้ันใหขมวดเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส  
แถบดังกลาวใหใชสีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบใหติดตามขวางท่ีตนอินทรธนู ทับอยูบนปลอกพื้นสีกาก ีแถบแรก
หางจากตนอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบตอไปเวนระหวางกัน 5 มิลลิเมตร  
เครื่องหมายแสดงประเภท ใหเปนไปตามขอ 4 (9) แลวแตกรณี  
ขอ 7 เครื่องแบบพิธีการของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับ เครื่องแบบ
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน เวนแตอินทรธนูใหมีอินทรธนูแข็งกวาง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของ
บา พ้ืนสักหลาดสีดํา ติดทับเสื้อเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตรา ครุฑพาห 
ขนาดเล็ก อินทรธนูมีลายดังน้ี  
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พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 7 ขึ้นไป มีแถบสีทองกวาง 5 เซนติเมตรเปนขอบและปดด้ินสีทอง
ลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 5 และระดับ 6 มีแถบสีทองกวาง 1 เซนติเมตร เปนขอบและปก
ด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก 3 ดอก เรียงตามสวนยาวของอินทรธนูไมเกิน 3 ใน 4 สวนของอินทรธนู  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบสีทองกวาง 1 เซนติเมตรเปนขอบและปก
ด้ินสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก 2 ดอก เรียงตามสวนยาวของอินทรธนูไมเกินครึ่งหน่ึงของอินทรธนู  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 2 มีแถบสีทองกวาง 1 เซนติเมตร เปนขอบและปกด้ิน สีทองลาย
ชอชัยพฤกษมีดอก 1 ดอก ไมเกิน 1 ใน 4 สวนของอินทรธนู  
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงระดับ 1 มีแถบสีทองกวาง 5 มิลลิเมตร เปนขอบ  

หมวด 3 
เคร่ืองแบบลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ 8 เครื่องแบบลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่อง แบบสี
กากีคอพับของสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถ่ิน และพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตอินทรธนูใหใช
อินทรธนูออน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังตอไปน้ี  
ลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับจางตั้งแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ต้ังแตระดับ 7 ขึ้นไป มีแถบกวาง 3 
เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 แถบ  
ลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคาจางต้ังแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตําแหนงระดับ 5 และระดับ 6 มีแถบกวาง 1 
เซนติเมตร 3 แถบ  
ลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคาจางต้ังแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตําแหนงระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบกวาง 1 
เซนติเมตร 2 แถบ  
ลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคาจางต้ังแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตําแหนงระดับ 2 มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 1 
แถบ  
ลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคาจางต้ังแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตําแหนงระดับ 1 มีแถบกวาง 5 มิลลิเมตร 2 
แถบ  
แถบดังกลาวใหใชสีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบใหติดตามขวางท่ีตนอินทรธนูทับอยูบนปลอกพื้นสีกากี แถบแรก
หางจากตนอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบตอไปเวนระยะหางกัน 5 มิลลิเมตร  
ในโอกาสไปงานพิธ ีใหใชเสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผาผูกคอสีดําเง่ือนกะลาสีสอดชายผาผูกคอไว ภายใน
เสื้อใตดุมเม็ดท่ีสอง  
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อเหนือกระเปา บนซาย  

หมวด 4 
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เคร่ืองแบบกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
สารวัตรกํานัน และแพทยประจําตําบล  

ขอ 9 เครื่องแบบกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน และแพทยประจําตําบล ใหม ี2 ชนิด คือ  
(1) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ม ี1 ประเภท คือ เครื่องแบบสีกากีคอพับ  
(2) เครื่องแบบพิธีการ ม ี3 ประเภท  
(ก) เครื่องแบบปกติขาว  
(ข) เครื่องแบบครึ่งยศ  
(ค) เครื่องแบบเต็มยศ  
ขอ 10 เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประกอบดวย  
(1) หมวก  
ชายใหใชหมวกได 2 แบบ  
แบบที่ 1 หมวกทรงหมอตาลสีกากี กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสี
ดํา กวาง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีกากี ท่ีหนา
หมวกติดตราราชสีหภายในซุมลายกระหนกดุนนูนพ้ืนแรเปนเสน ตอนลางมีแถบโคงรับ บรรจุดวยตัวอักษรมีขอความ
วา "บําบัดทุกข บํารุงสุข" ทําดวยโลหะสีทอง สูง 7 เซนติเมตร  
แบบที่ 2 หมวกแกปทรงออนสีกากี หนาหมวกติดตราเชนเดียวกับแบบท่ี 1 แตสูง 4.5 เซนติเมตร  
หญิงใหใชหมวกได 3 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของชายแบบท่ี 1 แตเปนทรงออน  
แบบที่ 2 หมวกแกปทรงออนพับปกสีกากี สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา กวาง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพักหมวกสีกาก ีหนาหมวกติดตราเชนเดียวกับหมวกของชาย
แบบที่ 2  
แบบที่ 3 หมวกหนีบสีกากี ดานหนามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก 2 ดุม ติดซอนกันมีตราเชนเดียวกับหมวก
ของชายแบบท่ี 2 ติดที่ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนาหมวกประมาณ 4 เซนติเมตร  
การสวมหมวก ใหสวมหมวกในโอกาสอันควร  
(2) เสื้อ  
ชายใหใชเสื้อคอพับ สีประเภทสีกากีแขนยาวรัดขอมือ มีดุมท่ีขอมือขางละ 1 ดุม หรือแขนสั้นมีกระเปาเย็บติดท่ี
หนาอกเสื้อขางละ 1 กระเปา เปนกระเปาเสื้อมีแถบอยูตรงกลางตามทางดิ่ง กวาง 3.5 เซนติเมตร มีใบปกกระเปารูป
มนชายกลางแหลม ท่ีปากกระเปาท้ังสองขางติดดุมขางละ 1 ดุม สําหรับขัดใบปกกระเปา ตัวเสื้อผาอกตลอด มีสาบ
กวาง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะหางกันพอสมควร และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อ
ดานหนาท้ังสองขาง ท่ีไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบาเย็บติดกับเสื้อเหนือบาทั้งสอง
ขางจากไหลไปคอ ปลายมน ดานไหลกวาง 4.5 เซนติเมตร ดานคอกวาง 3.5 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัว
เสื้อ  
ดุมท่ีใชกับเสื้อมีลักษณะเปนรูปกลมแบนทําดวยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ  
ในโอกาสไปงานพิธ ีใหใชเสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผาผูกคอสีดําเง่ือนกะลาสี สอดชายผา ผูกคอไวภายใน
เสื้อใตดุมเม็ดท่ีสอง  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อเหนือกระเปาบนซาย 
หญิงใหใชเสื้อได 3 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของชาย  
แบบที่ 2 เสื้อคอพับ สีประเภทสีกากีออนกวากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรง ผาอกตลอดตัวเสื้อ มีสาบกวาง
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร แขนยาวรัดขอมือ ขอบปลายแขนกวางประมาณ 5 เซนติเมตร หรือแขนสั้นเหนือขอศอก
เล็กนอย ตลบชายกวางประมาณ 5 เซนติเมตร เดินค้ิวดานหนาเสื้อตอจากเสนบามีตะเข็บผานกลางอกยาวตลอดตัว
ท้ังสองดาน มีดุม 5 ดุม ดานหลังจากเสนตอบาหลังมีตะเข็บผานตามตัวเสื้อท้ังสองดานเชนเดียวกับดานหนา ติด
เครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาท้ังสองขาง ท่ีไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาว
ของบา เย็บติดกับเสื้อเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ปลายมน ดานไหลกวาง 5 เซนติเมตร ดานคอกวาง 3 
เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  
แบบที่ 3 เสื้อคอพับปลอยเอว สีประเภทสีกากีสีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผาอกตลอดตัวเสื้อ ไมมีสาบ ดานหนามี
ค้ิวตามสาบ มีดุม 4 ดุม แขนยาวหรือแขนสั้น ตลบชายกวางประมาณ 5 เซนติเมตร มีค้ิวหนาหลังเชนเดียวกับแบบท่ี 
2 และมีเสนแนวตะเข็บเชนเดียวกับแบบท่ี 2 ท้ังหนาหลัง ความยาวของเสื้อใหคลุมสะโพกพองาม ติดเคร่ืองหมาย
แสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อดานหนาทั้งสองขาง ท่ีไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบา เย็บ
ติดกับเสื้อเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ปลายมน ดานไหล กวาง 4 เซนติเมตร ดานคอกวาง 3 เซนติเมตร ตอน
ปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ  
การสวมเสื้อแบบท่ี 2 ใหสอดชายเสื้อไวในขอบกระโปรง และคาดเข็มขัดทับขอบกระโปรงและการสวมเสื้อแบบท่ี 3 ให
ปลอยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกง และคาดเข็มขัดตรา (5) แบบที่ 2 ทับเองเสื้อ  
ดุมท่ีใชกับเสื้อแบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 เปนดุมสีเดียวกับสีเสื้อ  
ในโอกาสไปงานพิธ ีใหใชเสื้อแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2 โดยใชเสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากแีขนยาว ผูกผาผูกคอสีดําเง่ือน
กะลาสี สอดชายผาผูกคอไวภายในเสื้อใตดุมเม็ดท่ีสอง  
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อเหนือกระเปาบนซาย  
(3) อินทรธนู ใหใชอินทรธนูออน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังตอไปน้ี  
กํานัน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 3 แถบ  
ผูใหญบาน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 2 แถบ  
ผูชวยผูใหญบาน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 5 มิลลิเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 
แถบ  
สารวัตรกํานัน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 1 แถบ  
แพทยประจําตําบล มีแถบตามจํานวน ขนาดและลักษณะเชนเดียวกับผูใหญบาน แถบดังกลาวใหใชสีเหลือง การติด
แถบใหติดตามขวางท่ีตนอินทรธนูทับอยูบนปลอกพื้นสีดํา แถบแรกหางจากตนอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบตอไป
เวนระยะหางกัน 5 มิลลิเมตร ใหเหลือปลอกพื้นสีดําขนาดกวาง 5 มิลลิเมตร อยูตอนบนของแถบสุดทาย และเหนือ
ปลอกพื้นสีดํา 5 มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายโลหะสีทองเปนรูปราชสีหอยูภายในวงรีดุนนูนมีลายประกอบ ขนาดสูง 2 
เซนติเมตร กวาง 2.5 เซนติเมตร พ้ืนลงยา โดยสีแสดงความหมายของตําแหนง ดังน้ี  
กํานัน สารวัตรกํานัน สีแดง  
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  
แพทยประจําตําบล สีเขียว  
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(4) กางเกง กระโปรง  
ชายใหใชกางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีขายาว ไมพับปลายขา  
หญิงใหใชกางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีก็ได 5 แบบ  
แบบที่ 1 กางเกง อนุโลมตามแบบกางเกงของชาย  
แบบที่ 2 กางเกงขายาว ขาตรง ไมมีลวดลาย ขอบกางเกงกวางประมาณ 1 น้ิว มีหรือไมมีกระเปาก็ได มีซิปดานหนา
หรือดานขาง ไมพับปลายขา  
แบบที่ 3 กระโปรงยาวปดเขา ปลายบนเล็กนอย  
แบบที่ 4 กระโปรงมีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ ยาวครึ่งเขาปลายบานเล็กนอย  
แบบที่ 5 กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเขา มีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ มีจีบกระทบดานหนา
และดานหลัง  
(5) เข็มขัด  
ชายใหใชเข็มขัดทําดวยดายถักสีกากี กวาง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองเปนรูป สี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน 
ปลายมนกวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปราชสีหดุนนูนอยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด ไมมีเข็มสําหรับสอดรู ปลาย
เข็มขัดหุนดวยโลหะสีทองกวาง 1 เซนติเมตร  
หญิงใหใชเข็มขัดได 2 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเข็มขัดของชาย  
แบบที่ 2 เชนเดียวกับเข็มขัดของชาย แตดายถักกวาง 2.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 
การใชเข็มขัดแบบท่ี 1 ใหคาดทับกระโปรง และแบบท่ี 2 ใหคาดทับเสื้อ  
(6) รองเทา ถุงเทา  
ชายใหใชรองเทาหุมสนหรือหุมขอหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ําตาล ไมมีลวดลาย ถุงเทา สีเดียวกับรองเทา  
หญิงใหใชรองเทาหุมสนหรือรัดสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีนาตาล แบบปดปลายเทา ไมมีลวดลาย สนสูงไม
เกิน 10 เซนติเมตร  
(7) เครื่องหมายแสดงสังกัด  
ใหมีเครื่องหมายแสดงสังกัดทําดวยโลหะโปรงสีทอง ไมมีขอบ สูง 2.5 เซนติเมตร เปนรูปราชสีหติดที่ปกคอเสื้อ
ดานหนาท้ังสองขาง  
(8) ปายชือ่และตําแหนง  
ใหมีปายชื่อพื้นสีดํา ขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร ตัวอักษรสีขาวแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อ
ตําแหนง ประดับท่ีอกเสื้อเหนือกระเปาบนขวา  
ขอ 11 เครื่องแบบพิธีการ  
(1) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบดวย  
(ก) หมวก  
ชายใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางสีทอง กวาง 1 
เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีขาว ท่ีหนาหมวกติด
ตราราชสีหภายในซุมลายกระหนก ตอนลางมีแถบโคงรับปกดวยดิ้นสทีอง สูง 7 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว  
หญิงใหใชหมวกได 2 แบบ  
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของชาย แตเปนทรงออน  
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แบบที่ 2 หมวกแก็ปทรงออนพับปกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวก
ขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกสีขาว ท่ีหนาหมวกติดตราเชนเดียวกับหมวกของชาย เครื่องแบบปกติขาว สูง 4.5 
เซนติเมตร  
การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอันควร  
(ข) เสื้อ  
ชายใหใชเสื้อแบบราชการสีขาว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาท้ังสองขาง ใชดุมโลหะสีทองตรา
ครุฑพาหขนาดใหญ 5 ดุม  
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อเหนือกระเปาบนซาย  
หญิงใหใชเสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอปาน แขนยาวถึงขอมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ติดเครื่องหมาย
แสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อดานหนาทั้งสองขาง ท่ีแนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 
เซนติเมตร ดุม 3 ดุม สําหรับแบบเสื้อคอแหลม และ 5 ดุม สําหรับแบบเสื้อคอปาน มีกระเปาลางขางละ 1 กระเปา 
เปนกระเปาเจาะเฉียงเล็กนอย ไมมีใบปกกระเปา และใหใชเสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผาผูกคอสีดําเง่ือนกะลาส ีผู
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อดานซาย  
(ค) อินทรธนู  
ใหใชอินทรธนูแข็ง ตนอินทรธนูกวาง 5 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบา พื้นสักหลาดสีดํา ติดทับเสื้อเหนือบาท้ัง
สองขางจากไหลไปคอ ดานคอดวาง 4 เซติเมตร ปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก มีเครื่องหมายบน
อินทรธนู ดังตอไปน้ี  
กํานัน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 3 แถง  
ผูใหญบาน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 2 แถบ  
ผูชวยผูใหญบาน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร ติดทางตนอินทรธนู 1 แถบ และแถบกวาง 5 มิลลิเมตร ติดเรียงตอไปอีก 1 
แถบ  
สารวัตรกํานัน มีแถบกวาง 1 เซนติเมตร 1 แถบ  
แพทยประจําตําบล มีแถบตามจํานวน ขนาดและลักษณะเชนเดียวกับผูใหญบาน  
แถบดังกลาวใหใชแถบด้ินสีทอง การติดแถบใหติดตามขวางท่ีตนอินทรธนู ทับอยูบนพื้นสักหลาดสีดําแถบแรกหาง
จากตนอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบตอไปเวนระยะหางกัน 5 มิลลิเมตร ตอนบนหางจากแถบสุดทาย 5 มิลลิเมตร 
ติดเครื่องหมายเชนเดียวกับท่ีใชประดับอินทรธนูออน  
(ง) กางเกง กระโปรง  
ชายใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไมพับปลายขา  
หญิงใหใชกระโปรงสีขาว ตีเกล็ดดานหนา 2 เกล็ด และดานหลัง 2 เกล็ด ยาวปดเขาปลายบานเล็กนอย ใชกับแบบ
เสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย ใชกับแบบเสื้อคอปาน  
(จ) รองเทา ถุงเทา  
ชายใหใชรองเทาหุมสนหลังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําชนิดผูก ถุงเทาสีดํา  
หญิงใหใชรองเทาหุมสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปดปลายเทาไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร ถุง
เทายาวสีเน้ือ  
(2) เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เวนแตกางเกงหรือกระโปรง ใหใช
ผาสักหลาดหรือเสิรจสีดํา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ  
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(3) เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศสวมสายสะพาย  

หมวด 5 
การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณืและเคร่ืองหมาย  

ขอ 12 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใหปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลําดับเกียรติและระเบียบ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย  
ผูไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตางประเทศใหประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณนั้นได  
ขอ 13 ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือท่ีทางราชการรับรองใหติดเคร่ืองหมายแสดง
วิทยฐานะของสถาบันการศึกษาน้ันได  

หมวด 6 
เบ็ดเตล็ด  

ขอ 14 ผูไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหใชเครื่องแบบ 
เชนเดียวกับเจาหนาท่ีสวนทองถิ่นประจําการตามสังกัดน้ัน ๆ เวนแตใหติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อ
ดานหนาขางซายและเครื่องหมาย นก ทําดวยโลหะโปรงสีทอง ไมมีขอบ สูง 2 เซนติเมตร ท่ีปกคอเสื้อดานหนาขาง
ขวา  
ขอ 15 การแตงเครื่องแบบใหอนุโลมแตงตามหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง คําสั่งหรือกําหนดการ ของทาง
ราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา สภาตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ีสวน
ทองถิ่นซึ่งไมอาจแตงเครื่องแบบตามหมายกําหนดการน้ันได ใหแตงเครื่องแบบเชนเดียวกับใน โอกาสไปงานพิธี  
ขอ 16 ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีหรือเขียนรูปตัวอยางเครื่องแบบน้ีขึ้นไวเปนมาตรฐาน และสอดสอง ควบคุมการ
แตงเครื่องแบบใหเปนไปตามกฎกระทรวงน้ี  

ใหไว ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 

 
(นายชํานิ ศักดิเศรษฐ) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

   

 
ตัวอยางเคร่ืองแบบของเจาหนาท่ีสวนทองถิ่น 

ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
เครื่องแบบครึ่งยศ 

(ชาย) 
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เครื่องแบบครึ่งยศ 

(หญิง) 

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
เครื่องแบบปกติขาว 

(ชาย) 
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เครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนสั้น 

(ชาย) 
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เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 

(ชาย) 
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เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (หญิง) 

สวมทับกระโปรงกางเกง 
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เคร่ืองแบบสีกากีคอพับ (หญิง) 

แสดงแบบเสื้อ (แบบท่ี 2) สวมทับกระโปรง (แบบท่ี 4) 
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เครื่องแบบสีกากีคอแบะ (หญิง) 

สวมทับกระโปรง (แบบท่ี 4) และกางเกง (แบบท่ี 2) 
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เครื่องแบบสีกากีคอพับปลอยเอว (หญิง) 

สวมทับกระโปรง (แบบท่ี 4) และกางเกง (แบบท่ี 2) 
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เครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว 

(ชาย) 
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เครื่องแบบสีกากีคอแบะสวมกับหมวกแกปทรงออน (แบบท่ี 2) 

(หญิง) 
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เครื่องแบบสีกากีคอแบะ (หญิง) 

สวมกับหมวกหนีบสีกาก ี(แบบท่ี 3) 
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เครื่องแบบปกติขาว 

(หญิง) 
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เทศบาล เมืองพัทยา 

 
องคการบริหารสวนจังหวัด 

   

 

 

องคการบริหารสวนตําบล สภาตําบล 
ตัวอยางเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ 

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน 
และแพทยประจําตําบล ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2542) 

เสื้อ  
   1. ชาย มีแบบเดียว                                     2. หญิงมี 3 แบบ  
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เสื้อสีกากีคอพับแขนยาวหรือแขนสั้น                     1. อนุโลมตามแบบเสื้อของชาย  
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2. เสื้อคอพับสีออนกวาหรือ                          3. เสื้อคอพับปลอยเอวสีกาก ี 
     สีเดียวกับกระโปรง  
กางเกง กระโปรง  
1. ชาย มีแบบเดียว                                        2. หญิงมี 5 แบบ  
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กางเกงสีกากี แบบราชการ 1. อนุโลมตามแบบชาย                         2. กางเกงขาตรง ไมพับปลาย  
ไมพับปลายขา  
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หมวกสีกาก ี
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กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน 

และแพทยประจําตําบล ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2542) 
1. เครื่องแบบปกติขาว  
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ชาย  
- หมวกทรงหมอตาล สีขาว 
- เส้ือแบบราชการสีขาว  
- กางเกงแบบราชการสีขาว 
ไมพับปลายขา รองเทา  
หุมสนหรือหุมขอสีดํา  
ถุงเทาดํา  
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หญิง  
- เส้ือคอแบะ 2 แบบ  
1. แบบคอแหลม ดุมโลหะ 3 ดุม  
2. แบบคอปาน ดุมโลหะ 5 ดุม  
- เส้ือคอแหลมใชกระโปรงมีเก,ด  
ยาวปดเขาปลายบานเล็กนอย  
- เส้ือคอปาน ใชกระโปรงยาวปดเขา  
ปลายปสานเล็กนอย  
- รองเทาหุมสนหนังสีดําแบบปดปลาย 
ถุงเทายาวสีเนื้อ  

2. เครื่องแบบครึ่งยศ  
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ชาย  
- กางเกงผาสักหลาด  
หรือเสิรจสีดํา ประดับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
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หญิง  
- กระโปรงผาสักหลาด 
หรือเสิรจสีดํา ประดับ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ  

3. เครื่องแบบเต็มยศ  
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ชาย  
- กางเกงผาสักหลาด 
หรือเสิรจสีดํา  
สวมสายสะพาย  
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หญิง  
- กระโปรงผาสักหลาด 
เสิรจสีดํา  
สวมสายสะพาย  

หมวกสําหรับเคร่ืองแบบพิธีการ 
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