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พระราชบัญญตั ิ
เครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สังวาลย 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ

รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่ฝายทองถ่ินพุทธศักราช 

๒๔๗๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องแบบ”  หมายความวา เครื่องแตงกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายตางๆ 

ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแตงกายอยางอ่ืน ที่ไดกําหนดใหเจาหนาที่สวนทองถ่ินแตง 
“เจาหนาที่สวนทองถ่ิน”๒  หมายความวา สมาชิกสภาจังหวัด ขาราชการสวน

จังหวัด ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี เทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําของ
เทศบาลตามกฎหมายวาดวยเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา 
รองปลัดเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําของเมืองพัทยา ตามกฎหมายวาดวย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓/ตอนที่ ๙๑/หนา ๖๕๓/๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “เจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบเจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา กรรมการสุขาภิบาล พนักงานสุขาภิบาล ลูกจางประจําของ
สุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กรรมการสภาตําบล ที่ปรึกษาสภาตําบล เลขานุการสภา
ตําบล หรือเจาหนาที่และลูกจางประจําอ่ืน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนตําบล 
หรือเจาหนาที่สวนทองถ่ินอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กํานัน 
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการตําบล กรรมการ
หมูบาน หรือเจาหนาที่ตําบลและหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และ
หมายความรวมถึงผูไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

 
มาตรา ๕  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบในการแตง

เครื่องแบบของเจาหนาที่สวนทองถ่ินแตละจําพวกหรือแตละช้ัน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖  ผูใดไมมีสิทธิแตงเคร่ืองแบบตามพระราชบัญญัตินี้ไดโดยชอบดวย

กฎหมาย แตงเคร่ืองแบบนั้นเพื่อจะใหผูอ่ืนเชื่อวาตนเปนเจาหนาที่สวนทองถ่ิน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 จอมพล ถนอม กิตติขจร 
 นายกรัฐมนตร ี



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 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจาหนาที่ฝายทองถ่ิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ใชอยูในปจจุบันยังไมอาจกําหนดเครื่องแบบของ
เจาหนาที่สวนทองถ่ินบางเหลา เชน ครูประชาบาลที่จะโอนมาเปนขาราชการสวนจังหวัด เปนตน 
และโทษที่จะลงแกผูฝาฝนที่กําหนดไวนั้นก็ไมเหมาะกับปจจุบันดวย จึงไดปรับปรุงใหม 

 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑๓ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบขึ้นและพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ไมไดกําหนดใหผูชวยผูใหญบานมีสิทธิแตงเคร่ืองแบบไว ทั้งๆ ที่ผูชวยผูใหญบาน
ดังกลาวมีหนาที่ชวยเหลือผูใหญบานปฏิบัติกิจการตางๆ ฉะนั้น เพ่ือความเหมาะสมจึงเห็นสมควร
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน เพ่ือใหผูชวยผูใหญบานมีสิทธิแตง
เครื่องแบบได และนอกจากนี้ควรขยายไปถึงเจาหนาที่สวนทองถ่ินอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และเจาหนาที่ตําบลและหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองที่ เพ่ือใหมีสิทธิแตงเคร่ืองแบบไดเชนเดียวกัน 

 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๔ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา จัดระเบียบการปกครองสวนทองถ่ินขึ้นใหมอีกรูปหนึ่ง 
แตกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ินยังมิไดบัญญัติใหรวมถึงเจาหนาที่ของเมือง
พัทยาดวย สมควรที่จะกําหนดใหสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รอง
ปลัดเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา และลูกจางประจําของเมืองพัทยา มีสิทธิแตงเคร่ืองแบบ
ตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ินได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๑๐๘/หนา ๘๓๐/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๙๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ 


