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กฎกระทรวง 

ฉบับที่  15  (พ.ศ.  2560) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2509  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน  (๓)  และ  (๔)  ของบทนิยามคําว่า  “เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น”  
ในข้อ  2  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑1  (พ.ศ.  ๒๕๔2)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบ
เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  14  (พ.ศ.  2548)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2509  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(3) พนักงานส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานเมืองพัทยา  และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้งซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ  
หมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือจากเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
ที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(4) ลูกจ้างประจํา  ได้แก่  ลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเมืองพัทยา” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในหมวด  2  เคร่ืองแบบพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๐๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“หมวด  2 
เคร่ืองแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  และข้อ  7  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  11  (พ.ศ.  2542)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2509  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖ เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีลักษณะและส่วนประกอบ
เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่อินทรธนู 
ให้ใช้อินทรธนูอ่อนมีลาย  ดังต่อไปนี้   

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  
ระดับสูง  และตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับสูง  มีแถบกว้าง  ๓  เซนติเมตร  ติดทาง 
ต้นอินทรธนู  ๑  แถบ  และแถบกว้าง  ๑  เซนติเมตร  ติดเรียงต่อไปอีก  ๑  แถบ  แถบแรกห่างจาก 
ต้นอินทรธนู  5  มิลลิเมตร  และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน  5  มิลลิเมตร  แถบบนขมวดเป็นวงกลม  
ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  ๑  เซนติเมตร  และบนก่ึงกลางแถบกว้าง  3  เซนติเมตร  ให้ติดตราครุฑพ่าห์ 
ทําด้วยโลหะสีทองสูง  2.5  เซนติเมตร 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้นและระดับกลาง  ตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับต้นและระดับกลาง  มีแถบกว้าง  ๓  เซนติเมตร  ติดทางต้นอินทรธนู  ๑  แถบ  
และแถบกว้าง  ๑  เซนติเมตร  ติดเรียงต่อไปอีก  ๑  แถบ  แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู  5  มิลลิเมตร  
และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน  5  มิลลิเมตร  แถบบนขมวดเป็นวงกลม  ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  
๑  เซนติเมตร 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  และตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับปฏิบัติการ  มีแถบกว้าง  ๑  เซนติเมตร  ๓  แถบ  แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู  5  มิลลิเมตร  
และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน  5  มิลลิเมตร  แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  
๑  เซนติเมตร 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  มีแถบกว้าง  ๑  เซนติเมตร  
๒  แถบ  แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู  5  มิลลิเมตร  และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน  5  มิลลิเมตร  
แถบบนขมวดเป็นวงกลม  ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  ๑  เซนติเมตร 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ประเภทพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  
สายงานนิเทศการศึกษา  และสายงานการสอน  ให้ใช้อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนู 
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  การกําหนดให้ใช้เคร่ืองหมายตําแหน่งของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  โดยอนุโลม 
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ทั้งนี้  อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนูให้เป็นไปตามภาพเคร่ืองหมายอินทรธนู
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๗ เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เคร่ืองแบบพิธีการของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่อินทรธนูให้ใช้อินทรธนูแข็ง   
กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาวตามความยาวของบ่าพื้นสักหลาดสีดํา  ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ  
ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก  อินทรธนูมีลาย  ดังนี้ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
ท้องถิ่น  ระดับสูง  และตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับสูง  มีแถบสีทองกว้าง  ๕  มิลลิเมตร  เป็นขอบ 
และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  และให้มีแถบสีทองกว้าง  ๕  มิลลิเมตร   
ปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรธนู 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้นและระดับกลาง  
และตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับต้นและระดับกลาง  มีแถบสีทองกว้าง  ๕  มิลลิเมตร   
เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  และตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  มีแถบสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก  
๓  ดอก  เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนูไม่เกิน  ๓  ใน  ๔  ส่วนของอินทรธนู 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  มีแถบสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร  
เป็นขอบ  และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก  ๒  ดอก  เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู  ไม่เกินคร่ึงหนึ่ง
ของอินทรธนู 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ประเภทพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  
สายงานนิเทศการศึกษา  และสายงานการสอน  ให้ใช้อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนู 
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  การกําหนดให้ใช้เคร่ืองหมายตําแหน่งของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  โดยอนุโลม 

ทั้งนี้  อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนูให้เป็นไปตามภาพเคร่ืองหมายอินทรธนู
ท้ายกฎกระทรวงนี้” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในหมวด  ๓  เคร่ืองแบบลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“หมวด  3 
เคร่ืองแบบลูกจ้างประจํา” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  8  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  11  (พ.ศ.  2542)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2509  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ 8 เคร่ืองแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํามีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เคร่ืองแบบสีกากีคอพับของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่อินทรธนู  ให้ใช้อินทรธนูอ่อนสีเหลือง
หรือสีทอง  อินทรธนูมีลาย  ดังต่อไปนี้ 

ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่  16,190  บาท  ขึ้นไป  มีแถบกว้าง  1  เซนติเมตร  3  แถบ  
แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู  5  มิลลิเมตร  และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน  5  มิลลิเมตร  และมี
วงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  1  เซนติเมตร  อยู่เหนือแถบบน 

ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่  7,140  บาท  แต่ไม่ถึง  16,190  บาท  มีแถบกว้าง   
1  เซนติเมตร  2  แถบ  แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู  5  มิลลิเมตร  และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน  
5  มิลลิเมตร  และมีวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  1  เซนติเมตร  อยู่เหนือแถบบน 

ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่  4,870  บาท  แต่ไม่ถึง  7,140  บาท  มีแถบกว้าง   
1  เซนติเมตร  1  แถบ  ห่างจากต้นอินทรธนู  5  มิลลิเมตร  และมีวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน   
1  เซนติเมตร  อยู่เหนือแถบบน   

ทั้งนี้  อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนูให้เป็นไปตามภาพเคร่ืองหมายอินทรธนู
ท้ายกฎกระทรวงนี้” 

ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๘/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๐๙   

“ข้อ ๘/๑ เคร่ืองแบบพิธีการของลูกจ้างประจํามี  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) เคร่ืองแบบปกติขาว  มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติขาวของ

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่อินทรธนูให้ใช้อินทรธนูแข็งกว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาวตาม
ความยาวของบ่า  พื้นสักหลาดสีดํา  มีแถบสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร  เป็นขอบและปักดิ้นสีทอง 
ลายดอกประจํายามและใบเทศ  ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ  ด้านคอปลายมน  ติดดุม
โลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก  อินทรธนูมีลาย  ดังต่อไปนี้ 

ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่  16,190  บาท  ขึ้นไป  มีลายดอกประจํายามและใบเทศ  3  ช่อ 
ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่  7,140  บาท  แต่ไม่ถึง  16,190  บาท  มีลายดอกประจํายาม

และใบเทศ  2  ช่อ 
ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่  4,870  บาท  แต่ไม่ถึง  7,140  บาท  มีลายดอกประจํายาม

และใบเทศ  1  ช่อ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) เคร่ืองแบบครึ่งยศ  มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติขาว   
ของลูกจ้างประจํา  เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีดํา  ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

(๓) เคร่ืองแบบเต็มยศ  มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศ   
ของลูกจ้างประจํา  สวมสายสะพาย 

ทั้งนี้  อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนูให้เป็นไปตามภาพเคร่ืองหมายอินทรธนู
ท้ายกฎกระทรวงนี้” 

ข้อ 7 ให้เพิ่มภาพท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นภาพเคร่ืองหมายอินทรธนูท้ายกฎกระทรวง   
ฉบับที่  11  (พ.ศ.  2542)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2509 

ข้อ 8 พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  สายงานนิเทศการศึกษา  และสายงานการสอน
นอกประจําการ  ผู้ใดที่มีสิทธิแต่งเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ให้คงใช้เคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  และเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนูได้ตามเดิมต่อไป 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพเครื่องหมายอินทรธนูท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 

 
1. เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ประเภทต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ

ท้องถิ่น 
บริหาร
ท้องถิ่น 

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ 

 ระดับ
เชี่ยวชาญ  

 

ระดับสูง 
 

ระดับสูง 
 

 
 
 
 

 

ระดับ
อาวุโส 

 

ระดับ
ช านาญ

การพิเศษ 
 
 
 

ระดับ
ช านาญ

การ 
 

ระดับกลาง 
 
 
 
 
 

ระดับต้น 
 
 
 
 

ระดับกลาง 
 
 
 
 
 

ระดับต้น 
 

 
 
 
 

 

ระดับ
ช านาญ

งาน 
 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

 

   
 
 

 

ระดับ
ปฏิบัติงาน 

 

    
 
 

 



2. เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบลูกจ้างประจ า 
 

กลุ่มลูกจ้างประจ า อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 
เครื่องแบบปฏิบัติงาน เครื่องแบบพิธีการ 

ลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ 16,190 
บาท ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

  

ลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ 7,140 บาท 
แต่ไม่ถึง 16,190 บาท  
 
 
 
 
 
 

  

ลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้าง ตั้งแต่ 4,870 บาท
แต่ไม่ถึง 7,140 บาท  
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  
ลงวันที่  26  ธันวาคม  2557  ได้ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นจากเดิมที่จําแนกตําแหน่ง
ตามมาตรฐานทั่วไป  10  ระดับ  เป็นให้จําแนกตําแหน่งตามประเภทและสายงานตามลักษณะงาน  4  ประเภท  
สมควรกําหนดเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนูของเครื่องแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับระบบจําแนกตําแหน่งในปัจจุบัน  ประกอบกับได้มีการปรับปรุงระบบ 
การกําหนดตําแหน่งลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแยกตามลักษณะงานและกลุ่มงาน 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  และปรับปรุงอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการกําหนด
ตําแหน่งลูกจ้างประจําดังกล่าว  สมควรกําหนดเครื่องหมาย  ตําแหน่งบนอินทรธนูของเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับระบบการกําหนดตําแหน่งดังกล่าว   
และกําหนดให้มีเครื่องแบบพิธีการของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


