
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
เครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
------ 

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สังวาลย 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ใหไว ณ วันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจุบนั 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมี

พระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปน้ี 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่ฝายทองถิ่นพุทธศักราช 

๒๔๗๘ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“เครื่องแบบ” หมายความวา  เครื่องแตงกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายตาง ๆ 

ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแตงกายอยางอื่น ที่ไดกําหนดใหเจาหนาที่สวนทองถิ่นแตง 

                                                           
๑รก.๒๕๐๙/๙๑/๖๕๓/๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“เจาหนาที่สวนทองถิ่น”๒ หมายความวา  สมาชิกสภาจังหวัด ขาราชการสวนจังหวัด 
ลูกจางประจําขององคการบรหิารสวนจังหวัด ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี เทศมนตรีพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําของเทศบาลตามกฎหมาย
วาดวยเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา พนักงาน
เมือง    พัทยา ลูกจางประจําของเมืองพัทยา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมือง  พัทยา 
กรรมการสุขาภิบาล พนักงานสุขาภิบาล ลูกจางประจําของสุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาล 
กรรมการสภาตําบล ท่ีปรึกษาสภาตําบลเลขานุการสภาตําบล หรือเจาหนาที่และลูกจางประจําอื่น ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนตําบล หรือเจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน 
กรรมการตําบล กรรมการหมูบาน หรือเจาหนาที่ตําบลและหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองท่ี และหมายความรวมถึงผูไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

 
มาตรา ๕  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบในการแตงเครื่องแบบ

ของเจาหนาที่สวนทองถิ่นแตละจําพวกหรือแตละชั้น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๖  ผูใดไมมีสิทธิแตงเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
แตงเครื่องแบบนั้นเพื่อจะใหผูอื่นเชื่อวาตนเปนเจาหนาที่สวนทองถิ่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และ
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   จอมพล ถนอม กิตติขจร 
        นายกรัฐมนตร ี

                                                           
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา "เจาหนาที่สวนทองถิ่น" แกไขโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่ฝาย
ทองถ่ิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ใชอยูในปจจุบันยังไมอาจกําหนดเครื่องแบบของเจาหนาที่สวนทองถิ่นบาง
เหลา เชน ครูประชาบาลที่จะโอนมาเปนขาราชการสวนจงัหวัด เปนตน และโทษที่จะลงแกผูฝาฝนที่
กําหนดไวนั้นก็ไมเหมาะกับปจจุบันดวย จึงไดปรับปรุงใหม 
 

สุนันทา/แกไข 
๔/๑๐/๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑๓ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝาย
รักษาความสงบขึ้นและพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ ไมไดกําหนดให
ผูชวยผูใหญบานมีสิทธิแตงเครื่องแบบไว ท้ัง ๆ ที่ผูชวยผูใหญบานดังกลาวมีหนาท่ีชวยเหลือผูใหญบาน
ปฏิบัติกิจการตาง ๆ  ฉะนั้น เพื่อความเหมาะสมจึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเครื่องแบบ
เจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน เพื่อใหผูชวยผูใหญบานมีสิทธิแตงเครื่องแบบได และนอกจากนี้ควรขยายไปถึง
เจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และเจาหนาท่ีตําบลและ
หมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ เพื่อใหมีสิทธิแตงเครื่องแบบไดเชนเดียวกัน 
 

สุนันทา/แกไข 
๔/๑๐/๔๔ 

A+B (C) 
 
 

                                                           
๓ รก.๒๕๑๑/๑๐๘/๘๓๒/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๔ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา จัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหมอีกรูปหนึ่ง แตกฎหมายวา
ดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่นยังมิไดบัญญัติใหรวมถึงเจาหนาที่ของเมืองพัทยาดวย สมควรท่ีจะ
กําหนดใหสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา พนักงานเมือง
พัทยา และลูกจางประจําของเมืองพัทยา มีสิทธิแตงเครื่องแบบตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาท่ี
สวนทองถิ่นได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

สุนันทา/แกไข 
๔/๑๐/๔๔ 

A+B (C) 
 
 
อรรถชัย/สุมลรัตน/เกษร/จัดทํา 
๔ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 
 

                                                           
๔ รก.๒๕๒๘/๙๘/๑พ/๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ 


