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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบเจาหนาท่ีสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาท่ีสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี ้
“เจาหนาที่สวนทองถิ่น” หมายความวา 
(๑)  สมาชิกสภาทองถิ่น ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก

สภาเทศบาลสมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๒)  ผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 

นายกเมืองพัทยาและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๓)  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดพนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานสวนตําบล 
(๔)  ลูกจางประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ลูกจางประจําขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล 
“เจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น” หมายความวา 
(๑)  ผูชวยประธานสภาทองถิ่น ไดแก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 

ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และใหหมายความรวมถึงตําแหนงอื่นซ่ึงกฎหมายจัดต้ัง
กําหนดใหมีหนาที่เปนผูชวยประธานสภาทองถิ่น 

(๒)  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น ไดแก รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอง
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกเมืองพัทยา 
เลขานุการนายกเมืองพัทยาผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา 
ท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และใหหมายความรวมถึงตําแหนงอื่นซ่ึงกฎหมายจัดต้ังกําหนดใหมีหนาท่ีเปนผูชวย
ผูบริหารทองถิ่น” 

 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/๑๐๒ก/๑๐/๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ขอ ๒  ใหยกเลิกความในหมวด ๑ เครื่องแบบสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหาร
ทองถ่ิน ขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

 
“หมวด ๑ 

เคร่ืองแบบสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น 
   

 
ขอ ๓  เครื่องแบบสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาท่ีสวน

ทองถ่ินอ่ืนใหมี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท 
(ก)  เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
(ข)  เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 
(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท 
(ก)  เครื่องแบบปกติขาว 
(ข)  เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
(ค)  เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
(ง)  เครื่องแบบเต็มยศ 
(จ)  เคร่ืองแบบสโมสร” 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 

๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาท่ีสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และให
ใชความตอไปน้ีแทน 

“(๓)  อินทรธนู ใหใชอินทรธนูออน มีเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนู 
ดังตอไปนี ้

สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น และผูชวยประธานสภาทองถิ่น มีแถบกวาง ๓ 
เซนติเมตรติดทางตนอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกวาง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก ๑ แถบ 
แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร ติดทับอยูบนปลอกพื้นสี
กากียาว ๕ เซนติเมตรเฉพาะสมาชิกสภาทองถิ่นมีเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง ขนาดสูง ๓ 
เซนติเมตร กวาง ๒ เซนติเมตรเปนรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสองชั้นภายในบัวกระหนก
ติดทับบนอินทรธน ู

สําหรับผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่น มีแถบกวาง ๒ เซนติเมตร 
ติดทางตนอินทรธน ู๑ แถบ และแถบกวาง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงตอไปอีก ๒ แถบ แถบบนขมวด
เปนวงกลมขนาดวัดเสนผาศูนยกลางวงใน ๑ เซนติเมตร ติดทับอยูบนปลอกพื้นสีกากียาว ๕ 
เซนติเมตรเฉพาะผูบริหารทองถิ่น มีเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง ขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กวาง 
๒ เซนติเมตรเปนรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานสองชั้นภายในบัวกระหนกติดทับบนอินทรธน ู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แถบดังกลาวใหใชสีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบใหติดตามขวางท่ีตนอินทรธน ู
ทับอยูบนปลอกพื้นสีกาก ีแถบแรกหางจากตนอินทรธน ู๕ มิลลิเมตร และแถบตอไปเวนระยะหาง
กัน ๕ มิลลิเมตร 

การใชเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนู ใหใชกับเส้ือแบบท่ี ๑ สําหรับชายแบบ
ท่ี ๒และแบบท่ี ๓ สําหรับหญิง” 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความใน (๙) ของขอ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 

๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาท่ีสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และให
ใชความตอไปน้ีแทน 

“(๙)  เคร่ืองหมายแสดงประเภท 
ใหมีเครื่องหมายแสดงประเภทสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นและ

เจาหนาที่สวนทองถิ่นอื่น ดังน้ี 
สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษา
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบขนาดสูง ๔ เซนติเมตร กวาง ๓ 
เซนติเมตรเปนรูปอักษร “อบจ” ภายในบัวกระหนก ติดท่ีอกเส้ือดานขวาเหนือปายชื่อและ
ตําแหนง 

สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบขนาดสูง ๓ 
เซนติเมตร กวาง ๓ เซนติเมตร เปนรูปอักษร “ท” ภายในบัวกระหนก ติดท่ีอกเส้ือดานขวา เหนือ
ปายชื่อและตําแหนง 

สํ าหรับสมา ชิกสภา เ มือ งพัทยา  เลขานุ ก ารประธานสภา เ มืองพัทยา 
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายก
เมืองพัทยาผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา และท่ีปรึกษา
นายกเมืองพัทยาทําดวยโลหะโปรงสีทอง มีขอบขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กวาง ๓ เซนติเมตร เปน
รูปอักษร “พ”ภายในบัวกระหนก ติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง 

สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําดวยโลหะโปรง
สีทองมีขอบขนาดสูง ๓ เซนติเมตร กวาง ๓ เซนติเมตร เปนรูปอักษร “อบต” ภายในบัวกระหนก 
ติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือปายชื่อและตําแหนง” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความใน (ค) ของ (๑) ในขอ ๕ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๔๒)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาท่ีสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(ค)  อินทรธนู สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาท่ีสวน
ทองถิ่นอื่นดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีอินทรธนูแข็ง กวาง ๔ 
เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบา พื้นสักหลาดสีขาว ติดทับเส้ือเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไป
คอ ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก ปกด้ินสีทองลายกระหนกเต็มแผน
อินทรธน ู

สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมือง
พัทยาผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหมี
อินทรธนูแข็งกวาง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบา พื้นสักหลาดสีขาว มีแถบสีน้ําเงิน กวาง 
๑ เซนติเมตรติดตรงกลาง ตามสวนยาว ติดทับเส้ือเหนือบาท้ังสองขางจากไหลไปคอ ดานคอ
ปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก ปกดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผนอินทรธน ู

สําหรับผูบริหารทองถิ่นและผูชวยผูบริหารทองถิ่น พ้ืนสีดํา ปกด้ินสีทองลาย
กระหนกเต็มแผนอินทรธน”ู 

 
 

ใหไว ณ วันที ่๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พลอากาศเอก คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหผู
ดํารงตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวน
จังหวัด รองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
เมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยาประธานท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา ท่ีปรึกษานายก
เมืองพัทยา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึง
มีฐานะเปนผูชวยผูบริหารทองถิ่น มีสิทธิแตงเครื่องแบบไดเชนเดียวกับผูบริหารทองถิ่น และ
กําหนดใหผูดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูชวยเลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา ซ่ึงมีฐานะเปนผูชวยประธานสภาทองถ่ิน มีสิทธิแตงเครื่องแบบไดเชนเดียวกับสมาชิก
สภาทองถ่ิน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัชสรัญ/ผูจัดทํา 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


