
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ประกาศประธานรัฐสภา 
ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ประธานรัฐสภาจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศประธานรัฐสภาออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๙   
ลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๓๙ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”  หมายความว่า  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา  และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา  ๖  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  แต่งเครื่องแบบให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในประกาศนี้   

ส่วนที่  ๑ 
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา 

 
 

หมวดที่  ๑ 
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย 
 

 

ข้อ ๖ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย  มี  ๘  ชนิด  คือ   
(๑) เครื่องแบบปกติเส้ือนอกคอแบะกากี 
(๒) เครื่องแบบปกติเส้ือเชิ้ตคอพับกากี 
(๓) เครื่องแบบปกติขาว 
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(๔) เครื่องแบบฝึก 
(๕) เครื่องแบบสนาม 
(๖) เครื่องแบบครึ่งยศ 
(๗) เครื่องแบบเต็มยศ 
(๘) เครื่องแบบรัฐพิธี 
ข้อ ๗ เครื่องแบบปกติเส้ือนอกคอแบะกากี  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี   
(๒) เส้ือนอกคอแบะสีกากี 
(๓) กางเกงขายาวสีกากี 
(๔) เข็มขัดหนังสีน้ําตาล 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือหุ้มข้อหนังสีดํา   
(๖) กระบ่ีและถุงมือสีขาว  ให้ใช้ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด 
ข้อ ๘ เครื่องแบบปกติเส้ือเชิ้ตคอพับกากี  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี 
(๒) เส้ือเชิ้ตคอพับสีกากี    
(๓) กางเกงขายาวสีกากี 
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือหุ้มข้อหนังสีดํา 
ข้อ ๙ เครื่องแบบปกติขาว  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 
(๒) เส้ือนอกคอปิดสีขาว 
(๓) กางเกงขายาวสีขาว 
(๔) เข็มขัดหนังสีขาว 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือหุ้มข้อหนังสีดํา 
(๖) กระบ่ีและถุงมือสีขาว  ใช้ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด   
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบฝึก  ลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติเส้ือเชิ้ตคอพับกากี  เว้นหมวก 

ให้ใช้หมวกแก๊ปสีดํา 
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบสนาม  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกแก๊ปสีดําหรือหมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดํา 
(๒) เส้ือสนามสีกรมท่าหรือสีดํา 
(๓) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกรมท่าหรือสีดํา 
(๔) เข็มขัดด้ายถักสีกรมท่าหรือสีดํา 
(๕) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา 
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ข้อ ๑๒ เครื่องแบบครึ่งยศ 
(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว   
(๒) เส้ือนอกคอปิดสีขาว 
(๓) กางเกงขายาวสีดําติดแถบสักหลาดสีเลือดหมู 
(๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือหุ้มข้อหนังสีดํา   
(๕) กระบ่ีและถุงมือสีขาว  ให้ใช้ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด 
เครื่องแบบนี้ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ข้อ ๑๓ เครื่องแบบเต็มยศ  เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ  เว้นแต่การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

หากได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ให้สวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายด้วย 
ข้อ ๑๔ เครื่องแบบรัฐพิธี  ประกอบด้วย   
(๑) หมวกเหล็กหรือหมวกรองในแบบกันแดดสีกากี   
(๒) เส้ือนอกคอปิดสีกากี 
(๓) กางเกงขายาวสีกากี 
(๔) เข็มขัดหนังสีน้ําตาลชนิดมีสายโยงไขว้กันข้างหลัง 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือหุ้มข้อหนังสีดํา 
(๖) กระบ่ีและถุงมือสีขาว  ให้ใช้ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด 
เครื่องแบบรัฐพิธีจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยก็ได้ 

หมวดที่  ๒ 
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาหญิง 
 

 

ข้อ ๑๕ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาหญิง  มี  ๗  ชนิด 
(๑) เครื่องแบบปกติเส้ือนอกคอแบะกากี 
(๒) เครื่องแบบปกติเส้ือเชิ้ตคอพับกากี 
(๓) เครื่องแบบปกติขาว 
(๔) เครื่องแบบฝึก 
(๕) เครื่องแบบสนาม 
(๖) เครื่องแบบครึ่งยศ 
(๗) เครื่องแบบเต็มยศ 
ข้อ ๑๖ เครื่องแบบปกติเส้ือนอกคอแบะกากี  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี 
(๒) เส้ือนอกคอแบะสีกากี 
(๓) กระโปรงสีกากี 
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(๔) เข็มขัดหนังสีน้ําตาล 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
ข้อ ๑๗ เครื่องแบบปกติเส้ือเชิ้ตคอพับกากี  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี 
(๒) เส้ือเชิ้ตคอพับสีกากี 
(๓) กระโปรงสีกากีหรือกางเกงขายาวสีกากี 
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือหุ้มข้อหนังสีดํา 
ข้อ ๑๘ เครื่องแบบปกติขาว  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว 
(๒) เส้ือนอกคอแบะสีขาว 
(๓) กระโปรงสีขาว 
(๔) เข็มขัดหนังสีขาว 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
ข้อ ๑๙ เครื่องแบบฝึก  ลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติเส้ือเชิ้ตคอพับกากี  เว้นหมวก 

ให้ใช้หมวกแก๊ปสีดํา 
ข้อ ๒๐ เครื่องแบบสนาม  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกแก๊ปสีดําหรือหมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดํา 
(๒) เส้ือสนามสีกรมท่าหรือสีดํา 
(๓) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกรมท่าหรือสีดํา 
(๔) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกรมท่าหรือสีดํา 
(๕) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา 
ข้อ ๒๑ เครื่องแบบครึ่งยศ  ประกอบด้วย 
(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว 
(๒) เส้ือนอกคอแบะสีขาว 
(๓) กระโปรงสีดํา   
(๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา 
เครื่องแบบนี้ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ข้อ ๒๒ เครื่องแบบเต็มยศ  เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ  เว้นแต่การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

หากได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ให้สวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายด้วย   
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ส่วนที่  ๒ 
ส่วนของเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา 

 
 

ข้อ ๒๓ ตราหน้าหมวก  ตรงกลางเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญเบ้ืองบนรัฐธรรมนูญมีอุณาโลม 
กับรัศมีโดยรอบอยู่ภายในกรอบรูปตราแผ่นดินรัชกาลที่  ๕  ที่ขอบมีตัวอักษรว่า  “พิทักษ์รัฐธรรมนูญ”  
ทําด้วยโลหะสีเงิน  หรือปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาว  มี  ๓  ขนาด  คือ  เล็ก  กลาง  และใหญ่ 

ข้อ ๒๔ เครื่องหมายรูปอาร์ม  ทําด้วยผ้าพื้นสีแดง  มีขนาดกว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  สูง  ๑๐  
เซนติเมตร  ตรงกลางมีรูปพานรัฐธรรมนูญเบ้ืองบนมีรัศมีปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีทองอยู่ภายใน 
พื้นวงกลมปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีน้ําเงิน  เส้นขอบรอบในรูปวงกลมปักลายกนกด้วยไหมหรือวัตถุ
เทียมไหมสีทอง  ขอบรอบนอกปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีขาว  มีข้อความว่า  “ตํารวจรัฐสภา”  อยู่ด้านบน
ปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีขาวและมีลายช่อชัยพฤกษ์ปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีขาวอยู่ด้านล่าง
รูปพานรัฐธรรมนูญในวงกลม  เส้นขอบรอบนอกรูปอาร์มปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีขาวล้อมรอบ 

ข้อ ๒๕ หมวก   
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย  หมวก  มี  ๖  ชนิด  คือ   
(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว  มีเครื่องประกอบ  ดังนี้   
 (ก) กระบังทําด้วยหนังสีดําหรือวัสดุเทียมหนังสีดํา  สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา   

ระดับอาวุโส  ที่ขอบโค้งของกระบังด้านบนปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงินเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์  ๑  แถว  
บนพื้นสักหลาดสีดํา  สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับทักษะพิเศษ  ที่ขอบโค้งของกระบังด้านบน 
ปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงินเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์  ๒  แถว  บนพื้นสักหลาดสีดํา 

 (ข) สายรัดคางทาํด้วยหนังสีดําหรือวัตถุเทียมหนังสีดํากว้าง  ๑  เซนติเมตร   
 (ค) ดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กติดปลายสายรัดคางข้างละ  ๑  ดุม   
 (ง) ตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีเงินขนาดกลาง   
 (จ) ผ้าพันหมวกทําด้วยผ้าหรือสักหลาดพื้นสีเลือดหมูกว้าง  ๔  เซนติเมตร  มีขลิบดํา 

กว้าง  ๕  มิลลิเมตร  เย็บขอบทั้งด้านบนและด้านล่าง  สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับทักษะพิเศษ  
เพิ่มแถบดิ้นเงินกว้างแถบละ  ๓  มิลลิเมตร  ๒  แถบ  เว้นระยะระหว่างแถบ  ๓  มิลลิเมตร  อยู่ก่ึงกลาง
ผ้าพันหมวกขนานกันไปตามความยาวของผ้าพันหมวกโดยรอบ 

(๒) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว  มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสีกากี  เว้นแต่
สายรัดคางดิ้นเงินกว้าง  ๑  เซนติเมตร  และผ้าพันหมวกกว้าง  ๔  เซนติเมตร  พื้นสีเลือดหมูมีขลิบสีดํา 
กว้าง  ๕  มิลลิเมตร  เย็บขอบทั้งด้านบนและด้านล่าง   

(๓) หมวกแก๊ปสีดํา  ตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีเงินขนาดเล็กมีอาร์มรองรับทําด้วยผ้าสีเลือดหมู  
หรือปักด้วยด้ายสีขาวหรอืวัตถุเทียมด้ายสีขาวขนาดเล็ก  ที่ขอบโค้งกระบังด้านบนสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
รัฐสภาระดับอาวุโส  ปักรูปช่อชัยพฤกษ์  ๑  แถว  สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับทักษะพิเศษ   
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ปักรูปช่อชัยพฤกษ์  ๒  แถว  ทั้งนี้  หากตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีเงินให้ปักช่อชัยพฤกษ์ด้วยดิ้นเงิน 
หรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน  และถ้าตราหน้าหมวกปักด้วยด้ายสีขาวหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวให้ปักช่อชัยพฤกษ์
ด้วยด้ายสีขาวหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวอย่างเดยีวกัน 

(๔) หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดํา  ตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีเงินขนาดเล็กหรือปักด้วยด้ายสีขาว
หรือวัตถุเทียมด้ายสีขาว  มีอาร์มรองรับสีเลือดหมูหรือสีอ่ืนตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด   

(๕) หมวกกันอันตราย  มีลักษณะและเครื่องประกอบ  ดังนี้ 
 (ก) หมวกลักษณะคล้ายหมวกเหล็ก  สีขาวสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร  

สีกากีแกมสีทองสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์  และสีดําสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
หรือในโอกาสแต่งเครื่องแบบสนาม 

 (ข) กระบังสีดํา   
 (ค) สายรัดคางสองสาย  เป็นสายหนังสีดํามีสายหนึ่งติดอยู่เหนือกระบังหมวก 
 (ง) ดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กติดปลายสายรัดคางที่ติดอยู่เหนือกระบังหมวกข้างละ  ๑  ดุม   
 (จ) ตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีเงินขนาดใหญ่ 
 (ฉ) ขอบหมวกด้านล่างเป็นสีดํา 
(๖) หมวกเหล็กสีกากี  ใช้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทุกระดับ  ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด  

และจะสวมหมวกเหล็กหรือเฉพาะรองในหมวกเหล็กสีเดียวกันก็ได้  มีเครื่องประกอบ  ดังนี้ 
 (ก) สายรัดคางหนังสีน้ําตาลหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําตาลกว้าง  ๑  เซนติเมตร 
 (ข) ตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีเงินขนาดกลาง   
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาหญิง  หมวก  มี  ๕  ชนิด  คือ 
(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว  มีปีกโดยรอบพอสมควร  ด้านข้าง 

ทั้งสองพับขึ้นเล็กน้อย  ก่ึงกลางด้านหน้าหมวกมีตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีเงินขนาดใหญ่  มีสายรัดคาง
ทําด้วยหนังสีดํา  ติดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กปลายสายข้างละ  ๑  ดุม  มีผ้าพันหมวกเช่นเดียวกับผ้าพันหมวก
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย  สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับอาวุโสให้ปักรูปช่อชัยพฤกษ์ด้วยดิ้นเงิน
หรือวัตถุเทียมดิ้นเงินข้างตราหน้าหมวกทั้งสองข้าง  ข้างละ  ๑  แถว  สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
ระดับทักษะพิเศษให้ปักรูปช่อชัยพฤกษ์ด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงินข้างตราหน้าหมวกทั้งสองข้าง   
ข้างละ  ๒  แถว   

(๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว  มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี  
แต่ใช้สายรัดคางทําด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน   

(๓) หมวกแก๊ปสีดํา  มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปสีดําสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย 
(๔) หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดํา  มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดําสําหรับ

เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย 
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(๕) หมวกกันอันตราย  มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกันอันตรายสําหรับเจ้าหน้าทีต่ํารวจรัฐสภาชาย 
ข้อ ๒๖ เส้ือ   
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย  เส้ือ  มี  ๕  ชนิด  คือ 
(๑) เส้ือนอกคอแบะสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว  คอแบะออกมีตะเข็บหลัง  ๓  ตะเข็บ  ด้านหน้า

มีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ  ๒  กระเป๋า  กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลม  ก่ึงกลางกระเป๋ามีแถบ
ตามทางดิ่ง  กระเป๋าล่างเป็นรูปย่ามมีปกรูปตัด  กระเป๋าทั้งส้ินขัดดุมเกล้ียงสีน้ําตาลขนาดกลาง  ที่แนวอก
ติดดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่  ๔  ดุม  และให้ใช้เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี
ประกอบด้วย  เส้ือนี้ประดับอินทรธนูอ่อนติดดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ 

(๒) เส้ือเชิ้ตคอพับสีกากี  ที่คอและแนวสาบอกมีดุมขนาดกลาง  ๕  ดุม  แขนยาวรัดข้อมือ   
ขัดดุมขนาดกลางข้างละ  ๑  ดุม  หรือแขนส้ันเพียงข้อศอก  ที่อกมีกระเป๋าข้างละ  ๑  กระเป๋า  ก่ึงกลาง
กระเป๋ามีแถบตามทางดิ่ง  มีปกรูปมนชายกลางแหลมขัดดุมเกล้ียงสีน้ําตาลขนาดกลางข้างละ  ๑  ดุม   
ดุมทั้งส้ินใช้ดุมเกล้ียงสีน้ําตาลขนาดเล็ก  เส้ือประดับอินทรธนูอ่อน  และให้สอดชายเสื้ออยู่ในกางเกง   
ที่ต้นแขนเส้ือข้างขวาและข้างซ้ายติดเครื่องหมายรูปอาร์มลักษณะตามข้อ  ๒๔ 

(๓) เส้ือนอกคอปิดสีขาว  มีตะเข็บหลัง  ๔  ตะเข็บ  ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ   
๒  กระเป๋า  กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลมไม่ขัดดุม  กระเป๋าล่างไม่มีปก  ที่แนวอกติดดุมโลหะสีเงิน
ขนาดใหญ่  ๕  ดุม  เส้ือนี้ประดับอินทรธนูแข็ง 

(๔) เส้ือสนามสีกรมท่าหรือสีดําแขนยาว  มีอินทรธนูสีคล้ายสีเส้ือ  ปลายแขนเส้ือติดดุม  และมี
กระเป๋าบนและล่างอย่างละ  ๒  กระเป๋า  กระเป๋าบนและล่างมีดุมเกล้ียงสีกรมท่าหรือสีดําคล้ายสีเส้ือ
ขนาดเล็กขัดดุม  ๑  ดุม  ด้านบนกระเป๋าเส้ือข้างขวาปักชื่อด้วยไหมสีขาว  ด้านบนกระเป๋าเส้ือข้างซ้าย 
ปักสังกัดด้วยไหมสีขาว  ปกคอเส้ือด้านขวาให้ติดเครื่องหมายบอกระดับ  และปกคอเส้ือด้านซ้ายให้ติด
เครื่องหมายแสดงสังกัดปักด้วยไหมสีขาว  ต้นแขนเส้ือทั้งสองข้างติดเครื่องหมายรูปอาร์มลักษณะตาม   
ข้อ  ๒๔  และให้ปล่อยชายเส้ืออยู่ภายนอกกางเกง 

(๕) เส้ือนอกคอปิดสีกากี  มีดุมที่หน้าอก  ๗  ดุม  มีกระเป๋าเย็บติดภายนอกข้างขวาและข้างซ้าย  
ข้างละ  ๒  กระเป๋า  กระเป๋าบนและล่างมีปกรูปมนชายกลางแหลมไม่ขัดดุมมีแถบเย็บติดก่ึงกลางตามทางดิ่ง  
ดุมทั้งส้ินทําด้วยโลหะสีเงิน  และประดับอินทรธนูแข็ง 

เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาหญิง  เส้ือ  มี  ๔  ชนิด 
(๑) เส้ือนอกคอแบะสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว  คอป้าน  มีตะเข็บหลัง  ๑  ตะเข็บ  ที่แนวอก 

มีดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่  ๓  ดุม  มีกระเป๋าล่างข้างละ  ๑  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีปก
และประดับอินทรธนูอ่อน  เส้ือแบบนี้ให้ใช้เส้ือเชิ้ตคอพับสีขาวผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

(๒) เส้ือเชิ้ตคอพับสีกากี  ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเชิ้ตคอพับสีกากีสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
รัฐสภาชาย   
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(๓) เส้ือนอกคอแบะสีขาว  คอป้าน  มีตะเข็บหลัง  ๑  ตะเข็บ  ที่แนวอกมีดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่  
๓  ดุม  มีกระเป๋าล่างข้างละ  ๑  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีปกและประดับอินทรธนูแข็ง  
เส้ือแบบนี้ให้ใช้เส้ือเชิ้ตคอพับสีขาวผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย 

(๔) เส้ือสนาม  ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือสนามสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย   
ข้อ ๒๗ กางเกงและกระโปรง 
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย  กางเกง  มี  ๔  ชนิด  คือ 
(๑) กางเกงขายาวสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว  กระเป๋าเจาะด้านข้างและหลังข้างละ  ๑  กระเป๋า  

กระเป๋าหลังมีฝาปิดติดดุม  มีหูกางเกง  ๗  หู  ไม่พับปลายขา 
(๒) กางเกงขายาวสีขาว  ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี 
(๓) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกรมท่าหรือสีดํา  ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี 

แต่เพิ่มกระเป๋าย่ามข้างขาซ้ายและขาขวาเหนือเข่าข้างละ  ๑  กระเป๋า 
(๔) กางเกงขายาวสีดําติดแถบสักหลาดสีเลือดหมูที่แนวตะเข็บข้างกางเกงด้านนอก  ดังนี้ 
 (ก) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับทักษะพิเศษติดแถบสักหลาดสีเลือดหมูกว้าง  ๒.๕  

เซนติเมตร  ข้างละ  ๒  แถบ  เว้นระยะห่างระหว่างแถบ  ๑.๕  เซนติเมตร  และมีแถบสักหลาดสีเลือดหมู  
กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ๑  แถบ  อยู่ระหว่างกลาง 

 (ข) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  และระดับอาวุโส  ติดแถบ
สักหลาดสีเลือดหมูกว้าง  ๒.๕  เซนตเิมตร  ข้างละ  ๒  แถบ  เว้นระยะระหว่างแถบ  ๐.๕  เซนติเมตร 

เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาหญิง  กระโปรงและกางเกง  มีดังนี้ 
(๑) กระโปรงสีกากีหรือสีกากีแกมเขียวยาวครึ่งน่อง  ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบชายกระโปรง 

ไม่บานและไม่มีกระเป๋า 
(๒) กระโปรงสีขาวหรือสีดํายาวคลุมเข่าพอสมควร  ตรงกลางด้านหลังเป็นแบบผ่าซ้อนกันชั้นเดียว  

ชายกระโปรงไม่บานและไม่มีกระเป๋า 
(๓) กางเกง  ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย 
ข้อ ๒๘ ดุม  มี  ๓  ชนิด  คือ 
(๑) ดุมโลหะสีเงิน  ลักษณะกลมนูน  มีรูปพานรัฐธรรมนูญอยู่ตรงกลาง  มี  ๓  ขนาด  คือ  เล็ก  

กลาง  และใหญ่ 
(๒) ดุมเกล้ียงสีน้ําตาล  ลักษณะกลมแบน  มี  ๓  ขนาด  คือ  เล็ก  กลาง  และใหญ่   
(๓) ดุมเกล้ียงสีกากีแกมเขียวหรือสีกรมท่าหรือสีดํา  มี  ๓  ขนาด  คือ  เล็ก  กลาง  และใหญ่ 
ข้อ ๒๙ เข็มขัด  มี  ๕  ชนิด   
(๑) เข็มขัดหนังสีน้ําตาลหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําตาลกว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําด้วย

โลหะสีเงิน  ลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวตั้ง  มีเข็มสําหรับสอดรู  ๒  เข็ม 
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(๒) เข็มขัดหนังสีดําหรือวัตถุเทียมหนังสีดํากว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน  
ลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวตั้ง  มีเข็มสําหรับสอดรู  ๒  เข็ม 

(๓) เข็มขัดหนังสีขาวหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน 
(๔) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกรมท่าหรือสีดํา  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัด  

ทําด้วยโลหะสีเงิน  ลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางนอนปลายมนกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  
พื้นเกล้ียง 

(๕) เข็มขัดหนังสีน้ําตาลหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําตาลชนิดมีสายโยงกว้าง  ๔.๕  เซนติเมตร   
มีสายโยงไขว้กันข้างหลังและโยงสอดใต้อินทรธนูลงมาทั้งสองข้างมายึดกับห่วงเข็มขัดด้านหน้าทางตรง  
และให้มีซองหนังสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับขัดกระบ่ี  เข็มขัดชนิดนี้ให้ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย 

ข้อ ๓๐ รองเท้า 
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือหุ้มข้อหนังสีดําชนิดผูกเชือกหรือยึดข้าง  

หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา  รองเท้านี้ต้องไม่มีลวดลายและสวมถุงเท้าสีเดียวกันกับรองเท้า 
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือหุ้มข้อหนังสีดํา  หรือรองเท้าสูง

ครึ่งน่องหนังสีดํา  รองเท้านี้ต้องไม่มีลวดลายและหากสวมถุงน่องให้สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ 
ข้อ ๓๑ กระบ่ี  ทําด้วยโลหะสีเงิน  ยาวประมาณ  ๙๐  เซนติเมตร  ปลายด้ามเป็นรูปหัวช้าง  

มีกระบังและโกร่งมีพู่ดิ้นเงินหรือไหมสีขาวประกอบที่ฝัก  มีห่วง  ๑  ห่วง 
ให้ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาชาย 
ข้อ ๓๒ สายกระบ่ี   
(๑) สายกระบ่ีเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับทักษะพิเศษให้ใช้สายกระบ่ีชายเดี่ยว  ปลายสามเหลี่ยม

ทําด้วยไหมสีเงินกว้าง  ๐.๘  เซนติเมตร  ติดด้วยแถบไหมสีเลือดหมูกว้าง  ๐.๔  เซนติเมตร  ทั้ง  ๒  ข้าง 
มีแถบดิ้นเงินกว้าง  ๐.๒  เซนติเมตร  ติดจากแถบไหมสีเลือดหมูทั้ง  ๒  ข้าง  เย็บบนหนังพื้นสีดํา  ให้มี
แถบทั้ง  ๒  ข้าง  กว้าง  ๐.๒  เซนติเมตร  คล้องในห่วงโลหะสีเงินและมีห่วงโลหะส่ีเหล่ียมสีเงินรัดสาย 
ชายเดี่ยวความยาวประมาณ  ๓๐  เซนติเมตร 

(๒) สายกระบ่ีเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  และระดับอาวุโส  
ให้ใช้สายกระบ่ีชายเดี่ยว  ปลายสามเหล่ียมทําด้วยไหมสีเลือดหมูกว้าง  ๐.๘  เซนติเมตร  ติดด้วยแถบดิ้นเงิน  
กว้าง  ๐.๔  เซนติเมตร  ทั้ง  ๒  ข้าง  เย็บบนหนังพื้นสีดํา  ให้มีแถบทั้ง  ๒  ข้าง  กว้าง  ๐.๔  เซนติเมตร  
คล้องในห่วงโลหะสีเงินและมีห่วงโลหะส่ีเหล่ียมสีเงินรัดสายชายเดี่ยวความยาวประมาณ  ๓๐  เซนติเมตร 

ข้อ ๓๓ ซองปืนพก  ทําด้วยหนังหรือผ้าใบหรือวัตถุอ่ืนใดสีดํา  หรือสีกากี  หรือสีกากีแกมเขียว
ติดที่เข็มขัด  ใช้ประกอบเครื่องแบบตามโอกาสที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด 

ข้อ ๓๔ ซองกระบอง  ทําด้วยหนังสีดําหรือสีขาวหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรอืสีขาว  หรือผ้าใบสีกากี
แกมเขียว 
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ข้อ ๓๕ กระเป๋ากระสุน  ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือผ้าใบสีดําหรือสีกากี  หรือสีกากีแกมเขียว  
ใช้ประกอบเครื่องแบบได้ตามลักษณะของกระเป๋ากระสุนชนิดนั้น ๆ 

ส่วนที่  ๓ 
อินทรธนูและเครื่องหมายระดับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา 

 
 

ข้อ ๓๖ อินทรธนู  มี  ๒  ชนิด 
(๑) อินทรธนูอ่อน  ทําด้วยผ้าชนิดเดียวกับสีเส้ือ  ด้านไหล่กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  เย็บติดกับตะเข็บเส้ือ  

ด้านคอกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ปลายมนยาวตามขนาดของบ่า  ปลายอินทรธนูติดดุมโลหะสีเงินหรือดุมเกล้ียง 
สีน้ําตาลขนาดเล็ก  แล้วแตก่รณี  ข้างละ  ๑  ดุม 

(๒) อินทรธนูแข็ง  เย็บเป็นแผ่นกว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาวตามขนาดของบ่า  ด้านคอย่อมุม  
พื้นสีเลือดหมู  ตอนปลายติดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็ก  ๑  ดุม  สาบสีดํามีเครื่องประกอบ  ดังนี้ 

 (ก) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับปฏิบัติงาน  มีแถบสีเงินกว้าง  ๑  เซนติเมตร  เย็บขอบ
เว้นด้านไหล่และมีลวดลายสีเงินประกอบแถบด้านนอก 

 (ข) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับชํานาญงาน  และระดับอาวุโส  มีลักษณะเช่นเดียวกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับปฏิบัติงาน  เว้นแต่มีแถบสีเงินกว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  พาดก่ึงกลางตามทางยาว
ของอินทรธนู 

 (ค) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับทักษะพิเศษ  พื้นปักด้วยดิ้นเงินเป็นลายถักเต็มแผ่นอินทรธนู 
ข้อ ๓๗ เครื่องหมายระดับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  ให้ประดับอินทรธนูทั้งสองข้าง  ดังนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับปฏิบัติงาน 
 (ก) ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงานไม่ถึง  ๒  ปี  ให้ใช้รูปดาว  ๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีเงิน  

๑  ดาว 
 (ข) ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่  ๒  ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  ๔  ปี  ให้ใช้รูปดาว  ๘  แฉก  

ทําด้วยโลหะสีเงิน  ๒  ดาว 
 (ค) ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่  ๔  ปีขึ้นไป  ให้ใช้รูปดาว  ๘  แฉก  ทําด้วย

โลหะสีเงนิ  ๓  ดาว 
ในกรณีที่มีดาวมากกว่าหนึ่งดาวให้ติดเรียงกันไปตามส่วนยาวของอินทรธนูเว้นระยะห่างพองาม 
(๒) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับชํานาญงานให้ใช้เครื่องหมายรูปพระมหามงกุฎมีรัศมีติดกับรูปดาว  

๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีเงิน  ติดก่ึงกลาง  มีจํานวนรูปดาว  ดังนี้   
 (ก) ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงานไม่ถึง  ๒  ปี  ให้ใช้เครื่องหมายรูปพระมหามงกุฎมีรัศมี

ติดกับรูปดาว  ๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีเงิน  ๑  ดาว 
 (ข) ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงานตั้งแต่  ๒  ปีขึ้นไป  ให้ใช้เครื่องหมายรูปพระมหามงกุฎ  มี

รัศมีติดกับรูปดาว  ๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีเงิน  ๒  ดาว 
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(๓) ระดับอาวุโส  ให้ใช้เครื่องหมายรูปพระมหามงกุฎมีรัศมีติดกับรูปดาว  ๘  แฉก  ทําด้วย
โลหะสีเงิน  ๓  ดาว 

(๔) ระดับทักษะพิเศษ  ให้ใช้เครื่องหมายรูปพระมหามงกุฎมีรัศมีและมีช่อชัยพฤกษ์โค้งเข้าหา
ส่วนล่างของพระมหามงกุฎทั้งสองข้าง  ประกอบด้วยรูปดาว  ๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีเงิน  ติดก่ึงกลาง
ระหว่างพระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกษ์  มีจํานวนรูปดาว  ดังนี้ 

 (ก) ดํารงตําแหน่งระดับทักษะพิเศษไม่ถึง  ๔  ปี  ให้มีเครื่องหมายรูปพระมหามงกุฎ 
มีรัศมีและมีช่อชัยพฤกษ์ทําด้วยโลหะสีเงินโค้งเข้าหาส่วนล่างของพระมหามงกุฎทั้งสองข้าง  ประกอบด้วย
รูปดาว  ๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีเงิน  จํานวน  ๒  ดาว  ติดก่ึงกลางระหว่างพระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกษ์   

 (ข) ดํารงตําแหน่งระดับทักษะพิเศษตั้งแต่  ๔  ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  ๘  ปี  ให้มีเครื่องหมาย 
รูปพระมหามงกุฎมีรัศมีและมีช่อชัยพฤกษ์โค้งเข้าหาส่วนล่างของพระมหามงกุฎทั้งสองข้าง  ประกอบด้วย
รูปดาว  ๘  แฉก  ทําด้วยโลหะสีเงินจํานวน  ๓  ดาว  ติดก่ึงกลางระหว่างพระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกษ์ 

 (ค) ดํารงตําแหน่งระดับทักษะพิเศษตั้งแต่  ๘  ปีขึ้นไป  ให้มีเครื่องหมายรูปพระมหามงกุฎ
มีรัศมีและมีช่อชัยพฤกษ์โค้งเข้าหาส่วนล่างของพระมหามงกุฎทั้งสองข้าง  ประกอบด้วยรูปดาว  ๘  แฉก   
ทําด้วยโลหะสีเงินจํานวน  ๔  ดาว  ติดก่ึงกลางระหว่างพระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกษ์ 

ในกรณีมีดาวมากกว่า  ๑  ดาว  แต่ไม่เกิน  ๓  ดาว  ให้ติดเรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู   
เว้นระยะห่างพองาม  ถ้ามี  ๔  ดาว  ให้ติดเรียงเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนให้มุมแหลมวางตามส่วนยาว
ของอินทรธนู 

ข้อ ๓๘ เครื่องหมายระดับของเครื่องแบบสนาม  ให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว  หรือสีดําที่ 
ปกคอเส้ือข้างซ้าย  มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายโลหะขนาดพองาม  สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
ระดับทักษะพิเศษให้ปักเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือทั้งสองข้าง 

ส่วนที่  ๔ 
เครื่องหมายแสดงสังกัดเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา 

 
 

ข้อ ๓๙ เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาให้ใช้เครื่องหมายแสดงสังกัด  ดังนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  และระดับอาวุโสให้เป็นรูป

พานรัฐธรรมนูญอยู่ภายในวงธรรมจักร  เบ้ืองบนรัฐธรรมนูญมีอุณาโลมกับรัศมีในกรอบ  ทําด้วยโลหะสีเงิน
ติดที่ปกคอเส้ือตอนหน้าทั้งสองข้าง 

(๒) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับอาวุโสตําแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  ใช้เครื่องหมายตาม  (๑)  
ติดที่ปกคอเส้ือตอนหน้าข้างซ้าย  และใช้เครื่องหมายรูปดาบเขนและโล่ประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์รอบนอก  
ครึ่งรอบมีพานรัฐธรรมนูญดุลวางอยู่บนตรงก่ึงกลางของเครื่องหมายรูปดาบเขนและโล่  ทําด้วยโลหะสีเงิน  
ติดที่ปกคอเส้ือตอนหน้าด้านขวา 



 หน้า   ๒๗ 
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(๓) เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับทักษะพิเศษ  ใช้เครื่องหมายรูปดาบเขนและโล่ประดับด้วย   
ช่อชัยพฤกษ์รอบนอกครึ่งรอบมีพานพระธรรมนูญดุลวางอยู่บนตรงก่ึงกลางของเครื่องหมายรูปดาบเขน
และโล่  ทําด้วยโลหะสีเงิน  ติดที่ปกคอเส้ือตอนหน้าทั้งสองข้าง 

ข้อ ๔๐ เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  และระดับอาวุโส   
เม่ือแต่งเครื่องแบบปกติเส้ือเชิ้ตคอพับกากี  ให้ติดป้ายชื่อทําด้วยโลหะพื้นสีดําขนาดกว้างไม่เกิน   
๑.๕  เซนติเมตร  ยาวไม่เกิน  ๗  เซนติเมตร  มีกรอบกว้าง  ๑  มิลลิเมตร  ตัวอักษรแสดงช่ือตัว   
ชื่อสกุล  เป็นแบบตัวพิมพ์สูง  ๕  มิลลิเมตร  กว้างพอสมควร  พื้นแผ่นป้ายเป็นสีดํา  ตัวอักษรและกรอบ
เป็นสีเงินหรือสีขาว  ประดับที่อกเส้ือข้างขวาที่เหนือกระเป๋าสูงจากกระเป๋า  ๑.๕  เซนติเมตร   

ส่วนที่  ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๔๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น  ในเวลาแต่งเครื่องแบบปกติเ ส้ือนอกคอแบะกากี  
เครื่องแบบปกติเส้ือเชิ้ตคอพับกากี  เครื่องแบบปกติขาว  ใช้แพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทําเป็น
แผ่นกว้างประมาณ  ๑.๕  เซนติเมตร  ติดที่อกเส้ือเบ้ืองซ้าย 

ข้อ ๔๒ เวลาแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  ห้ามมิให้ใช้เครื่องประดับกายอย่างอ่ืน  
ซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้  ติดภายนอกหรือทับเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  เว้นแต่ 

(๑) เส้ือครุยบัณฑิตและเครื่องหมายบัณฑิตหรือเครื่องหมายใด ๆ  อันต้องด้วยความนิยม 
ในทางราชการ  ให้ใช้ตามโอกาสอันควร 

(๒) เครื่องหมายของสโมสรหรือสมาคม  ในขณะไปร่วมงานของสโมสรหรือสมาคมนั้น ๆ   
จะประดับเครื่องหมายเช่นนี้ก็ได ้

(๓) เส้ือกันฝน  สวมได้ในเวลาจําเป็น 
(๔) ให้ใช้ปลอกแขนทุกข์  อนุโลมตามนิยม 
(๕) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหรือเครื่องหมายที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ   

ให้ประดับได้ตามสมควร 
ข้อ ๔๓ ให้ผู้อํานวยการสํานักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา  ๑๒   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  มีสิทธิแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาได้ตาม
ความจําเป็น  โดยให้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่เทียบเท่าเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาระดับ
ทักษะพิเศษ  และให้ประดับเครื่องหมายระดับตามข้อ  ๓๗  (๔)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ตามระยะเวลา 
ซ่ึงได้ดํารงตําแหน่งนั้นโดยอนุโลม   
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ข้อ ๔๔ เพื่อประโยชน์ในการฝึก  การปฏิบัติราชการสนาม  หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะกําหนดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ตํารวจรัฐสภาตามความจําเป็นก็ได้   

ข้อ ๔๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะส่ังให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาแต่งเครื่องแบบ  มีลักษณะ  
ชนิดและประเภทใด  ใช้หรืองดใช้เครื่องแบบหรือส่วนประกอบของเครื่องแบบชนิดใด  ในกรณีใด  หรือในโอกาสใด
ตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์ก็ได้   

ข้อ ๔๖ เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่ถูกส่ังพักราชการให้งดใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
ตลอดเวลาที่ถูกส่ังพักราชการ  

ข้อ ๔๗ ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภานี้ขึ้นไว้ เป็นมาตรฐาน  และให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสอดส่องควบคุม 
การแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามประกาศประธานรัฐสภานี้ 

ข้อ ๔๘ การแต่งเครื่องแบบที่กําหนดไว้ในประกาศประธานรัฐสภานี้  ให้แต่งตามหมาย   
ของสํานักพระราชวัง  หรือตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมศักดิ์  เกียรติสุรนนท ์
ประธานรัฐสภา 


