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อาทิตยท์ิพอาภา 

เจา้พระยายมราช 

ตราไว ้ณ วนัที  เมษายน พุทธศกัราช  

เป็นปีที  ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

     โดยทีสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติวา่ สมควรแกไ้ขเปลียนแปลงพระราชบญัญติัเครืองแบบตาํรวจเสียใหม่ 

     จึงมีพระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัิขึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร 

ดงัต่อไปนี 

     มาตรา   พระราชบญัญติันีใหเ้รียกวา่ `พระราชบญัญติัเครืองแบบตาํรวจพทุธศกัราช  (ฉบบัที )' 

     มาตรา   ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติันีตงัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

     มาตรา   ใหย้กเลิก `พระราชบญัญติัเครืองแบบตาํรวจ พุทธศกัราช ' เสีย 

     มาตรา   เครืองแบบตาํรวจหมายถึงเครืองแต่งกายทงัหลายทีไดก้าํหนดใหต้าํรวจแต่ง 

    เครืองแบบตาํรวจ ยอ่มประกอบดว้ย หมวก เสือ กางเกง รองเทา้ เครืองหมายยศ จาํพวก สังกดั และอืน ๆ 

กบัเครืองประกอบต่าง ๆ 

     มาตรา   ลกัษณะ ชนิด และประเภทของเครืองแบบตาํรวจ กบัการแต่งเครืองแบบตาํรวจวา่จะสมควร

อยา่งไร เมือไร และโดยเงือนไขอยา่งใดนนั ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎกระทรวง 

     มาตรา   ผูใ้ดไม่มีสิทธิแต่งเครืองแบบตาํรวจไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายบงัอาจแต่งเครืองแบบตาํรวจตาม

พระราชบญัญติันี หรือแต่งเครืองแบบซึงตาํรวจยงัคงใชแ้ตง่เขา้สู่ราชการอย ูหรือแต่งเครืองแต่งกายอืนที

คลา้ยกนัอนัอาจนาํความดูหมินเกลียดชงั หรือนาํความเสียหายมาสู่ราชการตาํรวจ ผูน้นัมีความผดิตอ้งระวาง

โทษดงัต่อไปนี 

     . ถา้ไดก้ระทาํความผดินนัต่อหนา้ราชสัตรู ให้จาํคุกไม่เกินห้าปี 

     . ถา้มิไดก้ระทาํความผดินนัต่อหนา้ราชสัตรู แต่ไดก้ระทาํในเวลาสงครามหรือในเขตซึงอยูใ่นอาํนาจกฎ

อยัการศึก ใหจ้าํคุกไม่เกินสามปี 
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     . ถา้ไดก้ระทาํความผดินนัในเวลาหรือทีอืนนอกจากทีกล่าวมาแลว้ใหจ้าํคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกิน

ห้าร้อยบาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

     มาตรา   ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีหนา้ทีรักษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี และให้

มีอาํนาจออกกฎกระทรวงเพือปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติันี 

 

 

 

     กฎกระทรวงนนั เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

  (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

  พระยานิติศาสตร์ไพบูลย ์
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กฎกระทรวงว่าด้วยเครืองแบบตาํรวจ พ.ศ.2477 

 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่ง   พระราชบญัญัติเครืองแบบตํารวจ พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 

(ฉบบัที ๒) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 

  (๑) กฎกระทรวง ฉบบัที ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบญัญัติเครืองแบบตํารวจ พุทธศกัราช 

๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) 

  (๒) กฎกระทรวง ฉบับที ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครืองแบบตํารวจ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) 

  (๓) กฎกระทรวง ฉบับที ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครืองแบบตํารวจ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) 

  (๔) กฎกระทรวง ฉบับที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ เครืองแบบตํารวจ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) 

  (๕) กฎกระทรวง ฉบับที ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ เครืองแบบตํารวจ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) 

  (๖) กฎกระทรวง ฉบับที ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ เครืองแบบตํารวจ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) 

  (๗) กฎกระทรวง ฉบับที ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครืองแบบตํารวจ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) 

  (๘) กฎกระทรวง ฉบับที ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครืองแบบตํารวจ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) 

ส่วนท ี๑ 

เครืองแบบตาํรวจชาย 

หมวด ๑ 

ชนิดของเครืองแบบ 

 

ข้อ ๒ เครืองแบบนกัเรียนพลตํารวจ พลตํารวจ นกัเรียนนายสิบตํารวจ  และนายสิบตํารวจ มี ๓ ชนิด คือ 

 (๑) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

 (๒) เครืองแบบฝึก 

 (๓) เครืองแบบสนาม 

 (๑) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี  ประกอบด้วย 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  หรือหมวกแก๊ปทรงออ่นกากี หรือหมวกหนีบสีกากี 
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  (ข) เสือเชติคอพบัสีกากี 

  (ค) กางเกงขายาวสีกากีหรือกางเกงแบบขีม้าสีกากี 

  (ง) เข็มขดัหนงัสีดํา หรือเข็มขดัด้ายถกัสีกากี   

  (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือรองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดําชนิดยืดข้าง หรือรองเท้า

สงูครึงน่องหนงัสีดํา  หรือรองเท้าสงูหนงัสีดํา 

         (๒) เครืองแบบฝึก เช่นเดียวกับเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพับกากี เว้นแต่หมวกให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากี

หรือหมวกแก๊ปทรงออ่นสีกากีและกางเกงให้ใช้กางเกงขายาวหรือขาสนัสีกากี 

 (๓) เครืองแบบสนาม  ประกอบด้วย 

   (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว  หมวกปีกสีกากีแกมเขียว  หรือหมวกทรงอ่อนสกัหลาดสีดํา

หรือสีเขียว 

   (ข) เสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียว  

                (ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว  หรือกางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกากีแกมเขียว 

   (ง) เข็มขดัด้ายถกัสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา 

   (จ) รองเท้าสงูครึงน่องหนงัสีดํา  หรือรองเท้าสงูครึงน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว 

   ในโอกาสทีต้องพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ใช้ สีพรางเป็นสีของเครืองแบบแทนสีกากีแกมเขียว

  

 ข้อ ๓ เครืองแบบตํารวจชนัประทวนยศตงัแตจ่า่สิบตํารวจขนึไป มี ๗ ชนิด คือ 

  (๑) เครืองแบบปกติขาว 

  (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี 

  (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

  (๔) เครืองแบบฝึก 

  (๕) เครืองแบบสนาม 

  (๖) เครืองแบบครึงยศ 

  (๗) เครืองแบบเต็มยศ 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว  ประกอบด้วย 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (ข) เสือนอกคอปิดสีขาว 

  (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

  (ง) รองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดําชนิดยืดข้าง 

  (จ) กระบีใช้ตามโอกาสทีกรมตํารวจกําหนด 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี  ประกอบด้วย   

              (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี   
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  (ข) เสือนอกคอแบะสีกากี 

  (ค) กางเกงขายาวสีกากีหรือกางเกงแบบขีม้าสีกากี 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดําชนิดยืดข้าง หรือรองเท้า

สงูครึงน่องหนงัสีดํา  หรือรองเท้าสงูหนงัสีดํา 

  (จ) สายกระบีหรือเข็มขดัหนงัสีนําตาลชนิดมีสายโยงพร้อมด้วยซองกระบี และกระบี  

  สายกระบีใช้ตามโอกาสทีกรมตํารวจกําหนด เข็มขดัหนงัสีนําตาลชนิดมีสายโยงพร้อมด้วยซองกระบีใช้ใน

โอกาสทีมีหมายกําหนดการ ให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ตามโอกาสหรือทีกรมตํารวจกําหนด 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี  ประกอบด้วย    

              (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกา หรือหมวกแก๊ปทรงออ่นสีกากี หรือหมวกหนีบสีกากี 

(ข) เสือเชติคอพบัสีกากี 

(ค) กางเกงขายาวสีกากีหรือกางเกงแบบขีม้าสีกากี 

  (ง) เข็มขดั เชน่เดียวกบัข้อ ๒ (๑) (ง) ในโอกาสลําลองจะใช้เข็มขดัด้ายถกัสีกากีก็ได้ ในโอกาสทีใช้กระบีให้

ใช้เข็มขดัหนงัสีนําตาลตามข้อ ๑๑ (๒) แตไ่ม่ต้องใช้สายโยง 

  (จ) รองเท้า เชน่เดียวกบัข้อ ๒ (๑) (จ) 

  (ฉ) กระบี  ใช้ตามโอกาสทีกรมตํารวจกําหนด 

 (๔) เครืองแบบฝึก เชน่เดียวกบัเครืองแบบปกติเสือเชิต 

คอพบักากี เว้นแตห่มวกให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากี หรือ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี และใช้รองเท้าสูงครึงนอ่งหนงัสี

ดําหรือรองเท้าสงูหนงัสีดํา 

   ในโอกาสทีต้องใช้กระบี ให้ใช้เข็มขดัหนงัสีนําตาลตามข้อ ๑๑ (๒) แตไ่ม่ต้องใช้สายโยง 

 (๕) เครืองแบบสนาม  เชน่เดียวกบัข้อ ๒ (๓) 

 (๖) เครืองแบบครึงยศ   ประกอบด้วย 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (ข) เสือนอกคอปิดสีขาว 

  (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

  (ง) รองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดําชนิดยืดข้าง 

  (จ) กระบี 

  (ฉ) ถงุมือสีขาว 

  เครืองแบบนีให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 (๗) เครืองแบบเต็มยศ  เช่นเดียวกบัเครืองแบบครึงยศตาม (๖) และให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 ข้อ ๔ เครืองแบบนกัเรียนนายร้อยตํารวจ มี ๘ ชนิด คือ 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี 
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 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

 (๔) เครืองแบบฝึก 

 (๕) เครืองแบบสนาม 

 (๖) เครืองแบบครึงยศ 

 (๗) เครืองแบบเต็มยศ 

 (๘) เครืองแบบสโมสรปิดอก 

 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว  เชน่เดียวกบัข้อ ๓ (๑) 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี  เชน่เดียวกบัข้อ ๓ (๒) 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี  เชน่เดียวกบัข้อ ๓ (๓) 

 (๔) เครืองแบบฝึก  เชน่เดียวกบัข้อ ๓ (๔) 

 (๕) เครืองแบบสนาม  เชน่เดียวกบัข้อ ๒ (๓) 

 (๖) เครืองแบบครึงยศ  ประกอบด้วย 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีทําด้วยเสิร์จ ลกัษณะเช่นเดียวกบัหมวกทรงหม้อตาลสีกากีตามข้อ ๖(๒) เว้น

แตใ่ช้สายรัดคางดนิเงิน กว้าง ๑ เซนตเิมตร ปลายสายรัดคางตดิดมุโลหะสีเงินขนาดเล็ก ข้างละ ๑ ดมุ 

  (ข) เสือนอกคอปิดสีกากี 

  (ค) กางเกงขายาวสีกากีติดแถบ 

  (ง) เข็มขดัหนงัสีขาว และในโอกาสใช้ปืนเล็กยาวใช้ซองดาบปลายปืนทําด้วยหนงัสีขาว 

  (จ) คนัชีพ สะพายบา่ซ้ายใต้อินทรธนเูฉียงมาทีเอวขวา ให้กระเป๋ากระสนุอยู่กึงกลางด้านหลงั ทําด้วยหนงั

เลียนสีขาว กว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋ากระสุนหนังเลียนสีขาวแบบเหลียม กึงกลางฝากระเป๋าติดเครืองหมายตรา

แผ่นดินขนาดกลาง 

  (ฉ) รองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดําชนิดยืดข้าง 

  (ช) สายสะพายปืนหนงัเลียนสีขาว ใช้ในโอกาสทีใช้ปืนเล็กยาว 

  (ซ) ถงุมือสีขาว ใช้ในโอกาสเข้าประจําแถว 

  เครืองแบบนีให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 (๗) เครืองแบบเต็มยศ  เช่นเดียวกับเครืองแบบครึงยศตาม (๖) เว้นแต่หมวกใช้หมวกยอดสีกากีและให้ประดบั

เครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 (๘) เครืองแบบสโมสรปิดอก เช่นเดียวกบัเครืองแบบปกติขาว เว้นแตใ่ช้กางเกงขายาวสีกากีติดแถบและรองเท้า

หุ้มส้นหนงัสีดํา 

 ข้อ ๕ เครืองแบบนายตํารวจชนัสญัญาบตัร มี ๙ ชนิด คือ 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี 
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 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

 (๔) เครืองแบบฝึก 

 (๕) เครืองแบบสนาม 

 (๖) เครืองแบบครึงยศ 

 (๗) เครืองแบบเต็มยศ 

 (๘) เครืองแบบสโมสรปิดอก 

 (๙) เครืองแบบสโมสรเปิดอก 

 

        (๑) เครืองแบบปกติขาว  เชน่เดียวกบัข้อ ๓ (๑) 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี เชน่เดียวกบัข้อ ๓ (๒) 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี  เชน่เดียวกบัข้อ ๓ (๓) 

(๔) เครืองแบบฝึก  เชน่เดียวกบัข้อ ๓ (๔) 

 (๕) เครืองแบบสนาม  มี ๒ ชนิด คือ 

  (ก) เครืองแบบสนามเสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียว เชน่เดียวกบัข้อ ๒ (๓) 

  (ข) เครืองแบบสนามเสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว ประกอบด้วย 

   (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นสีกากีแกมเขียว หมวกปีกสีกากีแกมเขียวหรือหมวกทรงอ่อนสกัหลาดสีดํา 

   (ข) เสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียวปลอ่ยเอว 

   (ค) กางเกงขายาวกระเป๋ายา่มสีกากีแกมเขียว 

   (ง) รองเท้าสงูครึงน่องหนงัสีดําหรือรองเท้าสงูครึงน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว 

  ในโอกาสทีต้องพรางตวัให้เข้ากบัธรรมชาตใิห้ใช้ 

สีพรางเป็นสีของเครืองแบบแทนสีกากีแกมเขียว 

 (๖) เครืองแบบครึงยศ เช่นเดียวกบัข้อ ๓ (๖) เว้นแตก่างเกง ให้ใช้กางเกงขายาวสีดําติดแถบ 

สําหรับนายตํารวจชนัสญัญาบตัรผู้มียศพลตํารวจตรีขึนไป และนายตํารวจชนัสญัญาบตัรทีทําหน้าทีปกครอง

นักเรียนนายร้อยตํารวจ ให้ใช้เช่นเดียวกับเครืองแบบครึงยศของนักเรียนนายร้อยตํารวจตามข้อ ๔(๖) เว้นแต่ให้มี

ปลอกคอ ปลอกข้อมือ และเข็มขัดให้ใช้เข็มขัดประคต และคันชีพใช้คันชีพ ทําด้วยดินเงินลายรดนํา กว้าง ๕ 

เซนติเมตร มีกระเป๋ากระสุนหนงัเลียนสีขาวแบบแบน ฝากระเป๋าขลิบริมด้วยดินเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร กึงกลางฝา

กระเป๋าติดเครืองหมายตราแผน่ดนิขนาดกลาง ทําด้วยโลหะสีเงิน และไมต้่องใช้สายสะพายปืนหนงัเลียนสีขาว 

 (๗) เครืองแบบเต็มยศ  เช่นเดียวกบัเครืองแบบครึงยศตาม (๖) วรรคแรก และให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

  สําหรับนายตํารวจชนัสญัญาบตัรผู้ ทําหน้าทีปกครองนักเรียนนายร้อยตํารวจ ให้ใช้เช่นเดียวกับ (๖) วรรค

สอง เว้นแตห่มวกให้ใช้หมวกยอดสีกากี และให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 (๘) เครืองแบบสโมสรปิดอก เช่นเดียวกับเครืองแบบปกติขาว เว้นแต่ใช้กางเกงขายาวสีดําติดแถบและรองเท้า

หุ้มส้นหนงัสีดํา สําหรับนายตํารวจชนัสญัญาบตัรผู้ ทําหน้าทีปกครอง  นกัเรียนนายร้อยตํารวจใช้กางเกงขายาวสีกากี
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ติดแถบและรองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

   (๙)  เครืองแบบสโมสรเปิดอก  มี ๒ ชนิด คือ 

       (๑) เครืองแบบสโมสรเปิดอกชนิดอกแข็ง ประกอบด้วย 

  (ก)  หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

   (ข)  เสือนอกแบบเปิดอกปาดเอวสีขาว 

   (ค)  เสือกกัสีขาวและเชติอกแข็งสีขาว หรือจะใช้เชติอกจีบสีขาวแทนเชิตอกแข็งก็ได้ 

   (ง)  กางเกงขายาวสีดําติดแถบ สําหรับนายตํารวจชนัสญัญาบตัรผู้ ทําหน้าทีปกครองนักเรียนนายร้อย

ตํารวจใช้กางเกงขายาวสีกากีติดแถบ 

  (จ)  รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

         (๒) เครืองแบบสโมสรเปิดอกชนิดอกอ่อน มีเครืองประกอบเช่นเดียวกับเครืองแบบสโมสรเปิดอกชนิดอก

แข็ง เว้นแตใ่ช้เชติอกออ่นสีขาวแขนยาวและแพรแถบรัดเอวสีเลือดหมแูทนเสือกกัและเชติอกแข็ง 

 

หมวด ๒ 

ส่วนของเครืองแบบ 

  ข้อ ๖ หมวก มี ๑๐ ชนิด คือ 

 (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว มีเครืองประกอบ  ดงันี 

  (ก) กระบงั ทําด้วยหนงัหรือวตัถเุทียมหนงัสีดํา สําหรับนายตํารวจสญัญาบตัรชนัพนัตํารวจเอก  ทีขอบโค้ง

ของกระบงัด้านบนปักด้วยดินเงินหรือวตัถุเทียมดินเงินเป็นรูปช่อชยัพฤกษ์ ๑ แถว บนพืนสักหลาดสีดํา นายตํารวจ

สญัญาบตัรชนันายพลตํารวจ  ทีขอบโค้งของกระบงัด้านบนปักด้วยดินเงินหรือวตัถเุทียมดินเงินเป็นรูปช่อชยัพฤกษ์ ๒ 

แถว บนพืนสกัหลาดสีดํา พืนกระบงัด้านล่างสีนําตาลหรือสีดํา 

  (ข) สายรัดคางดนิเงิน  กว้าง ๑ เซนตเิมตร 

  (ค) ดมุโลหะสีเงินขนาดเล็กติดปลายสายรัดคางข้างละ ๑ ดมุ 

  (ง) ตราหน้าหมวกขนาดกลางดนุเป็นรูปตราแผ่นดนิมีอกัษร “พิทกัษ์สนัติราษฎร์”  อยูใ่ต้รูปตราแผ่นดิน 

  (จ) ผ้าพันหมวกกว้าง ๔ เซนติเมตร พืนสีเลือดหมู มีขลิบสีดํากว้าง ๕ มิลลิเมตร เย็บขอบทงัด้านบนและ

ด้านล่าง  นายพลตํารวจเพิมแถบดินเงินกว้างแถบละ ๓ มิลลิเมตร ๒ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๓ มิลลิเมตร อยู่

กงึกลางผ้าพนัหมวกขนานกนัไปตามความยาวของผ้าพนัหมวกโดยรอบ    

        (๒) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี มีเครืองประกอบเช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสีขาว  เว้นแตใ่ช้สายรัดคางหนงั

สีดํา  กว้าง ๑ เซนติเมตร  ปลายสายรัดคางติดดมุเกลียงสีนําตาลขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ ผู้ มียศตงัแต่จ่าสิบตํารวจขึน

ไปใช้ดมุโลหะสีเงินขนาดเล็ก 

 (๓) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีหรือสีนําเงินดําหรือสีกากีแกมเขียว มีอาร์มรองรับทําด้วยผ้าสีเลือดหมู

รองรับตราหน้าหมวกขนาดเล็ก ทําด้วยโลหะสีเงิน หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว 

 (๔) หมวกหนีบสีกากี มีสายโดยรอบ ป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย และด้านซ้ายเหนือขอบหมวก

หา่งจากมมุพบัด้านหน้า ๔ เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กขอบหมวกด้านบนมีลกัษณะดงันี 
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  (ก) ผู้ มียศตงัแต่พลตํารวจตรีขึนไป ขลิบด้วยผ้าหรือสกัหลาดสีเลือดหมูและสีเงิน สีละเส้น กว้างเส้นละ ๕  

มิลลิเมตร ควบกนั  ให้สีเงินอยู่ข้างบนขนานกนัโดยรอบ 

  (ข) ผู้ มียศตงัแตร้่อยตํารวจตรีขึนไป ขลิบด้วยผ้าหรือสกัหลาดสีเลือดหมยูกดินเงิน  กว้าง  ๕  มิลลิเมตร 

  (ค) ผู้ มียศตงัแตน่ายดาบตํารวจลงมา ขลิบด้วยผ้าหรือสกัหลาดสีเลือดหม ูกว้าง  ๕  มิลลิเมตร 

(๕) หมวกปีกสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก    ทําด้วยโลหะสีเงิน หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว

หรือสีดําทีด้านหน้าของหมวก 

 (๖) หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดํา มีอาร์มรองรับตรา       หน้าหมวกขนาดเล็ก ทําด้วยโลหะสีเงินหรือปักด้วย

ด้ายหรือไหม สีขาว สําหรับหน่วยพลร่มใช้อาร์มทําด้วยผ้าสีเลือดหมู         หน่วยตํารวจตระเวนชายแดนใช้อาร์มทํา

ด้วยผ้าสีเขียว และหนว่ยปอ้งกนัและปราบปรามจลาจลของตํารวจนครบาล ยกเว้นแผนก      ธุรการใช้อาร์มทําด้วยผ้า

สีเหลือง 

 หมวกทรงออ่นสกัหลาดสีเขียว มีอาร์มทําด้วยผ้าสีเลือดหมขูอบดํารองรับตราหน้าหมวกขนาดเล็ก ทําด้วยโลหะสี

เงิน หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว ใช้สําหรับหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษของตํารวจภูธร 

 (๗) หมวกกันแดดสีขาว ใช้ได้เฉพาะผู้ มียศตงัแตสิ่บตํารวจเอกลงมาในขณะปฏิบตัหิน้าทีเกียวกบัการจราจรตาม

โอกาสทีกรมตํารวจกําหนด 

 (๘) หมวกกันอันตรายสําหรับผู้ขบัรถจกัรยานยนต์ ใช้ได้สําหรับตํารวจทกุชนัตามโอกาสทีกรมตํารวจกําหนด   มี

เครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกลกัษณะคล้ายหมวกเหล็ก สีขาวสําหรับตํารวจทางหลวง  ตํารวจสนัติบาล  ตํารวจจราจร  ตํารวจ

นครบาล  และตํารวจภูธร  สีกากีแกมสีทองสําหรับตํารวจกองบงัคบัการสายตรวจและปฏิบตักิารพิเศษ กองบญัชาการ

ตํารวจนครบาล สําหรับตํารวจตระเวนชายแดนในโอกาสแต่งเครืองแบบปกติเสือเชิต      คอพับกากี ให้ใช้สีขาว และ

ในโอกาสแต่งเครืองแบบสนามเสือเชิตคอแบะสีกากีแกมเขียวให้ใช้สีกากีแกมเขียว และมีอักษรคําว่า  “ตชด”  ที

ด้านหลงัของหมวก 

  (ข) กระบงัสีดํา 

  (ค)  สายรัดคางมีสองสาย สายหนงึเป็นสายหนงัสีดํา ส่วนอีกสายหนงึเป็นสายทีติดอยูเ่หนือกระบงัหมวก สี

เงินสําหรับตํารวจสนัติบาล  และตํารวจกองบงัคบัการสายตรวจและปฏิบตัิการพิเศษ กองบญัชาการตํารวจนครบาล สี

ดําสําหรับตํารวจ    ทางหลวง ตํารวจจราจร ตํารวจนครบาล  ตํารวจภูธร  และตํารวจตระเวนชายแดน 

  (ง) ดมุโลหะสีเงินขนาดเล็กติดปลายสายรัดคางทีติดอยูเ่หนือกระบงัหมวกข้างละ ๑ ดมุ 

  (จ) ตราหน้าหมวกขนาดใหญ่ 

  (ฉ) ขอบหมวกด้านล่างเป็นสีดํา 

 (๙) หมวกเหล็กสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว ใช้ได้สําหรับตํารวจทกุชนัตามโอกาสทีกรมตํารวจกําหนด และจะ             

สวมหมวกเหล็กหรือเฉพาะรองในหมวกเหล็กสีเดียวกนัก็ได้ มีเครืองประกอบ  ดงันี 

  (ก) สายรัดคางหนงัสีดํา  กว้าง ๑ เซนติเมตร 

  (ข) ตราหน้าหมวกขนาดกลางสีเดียวกบัหมวก 
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(๑๐) หมวกยอดสีกากีหุ้มด้วยผ้าเสิร์จ มีเครืองประกอบดงันี 

(ก) ยอดหมวกทําด้วยโลหะสีเงินรูปบวัตมูตงัอยูบ่นจานรอง 

(ข)    ตราหน้าหมวกขนาดใหญ่ 

(ค) ผ้าพนัหมวกทําด้วยสกัหลาดลกัษณะเชน่เดียวกบั (๑) (จ) 

(ง)  ดอกมะเขือทําด้วยโลหะสีเงิน  ดงันี 

  ดอกมะเขือใหญ่ก้านสนั  ติดทบัผ้าพนัหมวกข้างซ้าย 

  ดอกมะเขือใหญ่ก้านยาว  ติดทบัผ้าพนัหมวกข้างขวา 

  ดอกมะเขือเล็กก้านยาว ติดด้านหลงักึงกลางหมวกเหนือผ้าพนัหมวก 

  (จ) สายรัดคางโลหะสีเงินแบบสร้อยบิดต่อสร้อยห่วง ต้นสายรัดคางเกียวไว้ทีดอกมะเขือใหญ่ก้านสนัผ่าน

หน้าหมวกและดอกมะเขือใหญ่ก้านยาว ปลายสายรัดคางเกียวทีดอกมะเขือเล็กก้านยาว  เมือประจําแถวให้รัดคาง 

 

ข้อ ๗ เสือ มี  ๗ ชนิด คือ 

(๑)   เสือนอกคอปิดสีขาว  มีตะเข็บหลงั ๔ ตะเข็บ  ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอยา่งละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนมี

ปกรูปมนชายกลางแหลมไม่ขัดดมุ  กระเป๋าล่างไม่มีปก ทีแนวอกติดดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ ๕ ดุม  เสือนีประดบั

อินทรธนแูข็ง 

(๒) เสือนอกคอแบะสีกากี คอแบะออก มีตะเข็บหลงั ๓ กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลม กึงกลางกระเป๋ามี

แถบตามทางดิง กระเป๋าล่างเป็นรูปย่ามมีปกรูปตดั กระเป๋าทงัสินขดัดมุโลหะสีเงินขนาดกลางทีแนวอกติดดุมโลหะสี

เงินขนาดใหญ่ ๔ ดุม และให้ใช้เสือเชิตสีขาวแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดําเงือนกะลาสีประกอบด้วย  เสือนีประดับ

อินทรธนอู่อน เว้นแตก่รมตํารวจจะได้กําหนดเป็นอย่างอืน 

 (๓) เสือเชิตคอพบัสีกากี ทีคอและแนวสาบอกมีดมุขนาดกลาง ๕ ดมุ แขนยาวรัดข้อมือ ขดัดมุขนาดเล็กข้างละ 

๑ ดมุ  หรือแขนสนัเพียงข้อศอก  ทีอกมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า  กึงกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิง มีปกรูปมนชาย

กลางแหลมขดัดมุขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ ดุมทงัสินใช้ดมุเกลียงสีนําตาล เสือนีประดบั     อินทรธนูอ่อนและให้สอด

ชายเสืออยูภ่ายในกางเกง 

 (๔) เสือเชิตคอแบะสีกากีแกมเขียว คอแบะออก ทีแนวอกมีดมุ ๕ ดมุ แขนยาวทรงกระบอก มีหรือไม่มีดมุรัดที

ปลายแขน มีกระเป๋าบนข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋ารูปสีเหลียมมีฝาปิด     ขัดดมุ ๑ ดุม และให้สอดชายเสืออยู่

ภายในกางเกง 

 (๕) เสือเชิตคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว มีลักษณะเช่นเดียวกับ (๔) แต่มีกระเป๋าล่างเพิมอีกข้างละ ๑ 

กระเป๋า กระเป๋าทงัสีเป็นกระเป๋ายา่มและให้ปล่อยชายเสือทบักางเกง 

 (๖) เสือนอกคอปิดสีกากี ทําด้วยเสิร์จ มีตะเข็บหลงั ๔ ตะเข็บ ตะเข็บคูก่ลางเหนือแนวเอวเป็นตะเข็บธรรมดา ใต้

แนวเอวเป็นตะเข็บจีบเข้าหากนั ต้นตะเข็บจีบใต้แนวเข็มขดัหรือเข็มขดัประคต มีดมุโลหะสีเงินขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดมุ 

ระหว่างกลางตะเข็บมีจีบผ่าตงัแต่ชายเสือถึงแนวเอว ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบน

เป็นกระเป๋าปะ กึงกลางมีแถบตามทางดงิ มีปกรูปมนชายกลางแหลม กระเป๋าล่างเป็นรูปย่ามมีปกรูปตดั ปกกระเป๋า
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ทังสินขัดดุมโลหะสีเงินขนาดกลาง กระเป๋าละ ๑ ดุม ทีแนวอกมีดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ ๗ ดุม เสือนีประดับ      

อินทรธนแูข็ง 

สําหรับนายตํารวจชนัสญัญาบตัรผู้มียศพลตํารวจตรีขึนไป และนายตํารวจชนัสญัญาบตัรทีทําหน้าทีปกครอง

นกัเรียนนายร้อยตํารวจ ให้มีปลอกคอและปลอกข้อมือทําด้วยสกัหลาดสีดําทีปลอกข้อมือด้านนอกเหนือขอบบนต่อ

ด้วยผ้าสกัหลาดสีดําเป็นรูปสามเหลียมหน้าจวัปลายแหลมมน ทีขอบปักด้วยดนิเงินเป็นเส้นหนา ๐.๓ เซนติเมตร และ

เส้นหนา ๐.๒ เซนติเมตร ห่างกัน ๐.๔ เซนติเมตร อยู่ด้านในขนานกันรอบด้านบนของรูปสามเหลียม ภายในรูป

สามเหลียมมีวงกลมปักด้วยดินเงิน ๒ วง วงนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔.๕  เซนติเมตร  เป็นเส้นหนา  ๐.๑ 

เซนติเมตร 

วงในขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๔ เซนติเมตร เป็นเส้นหนา ๐.๓  เซนติเมตร ตามลําดบั โดยมีรูปพระแสงดาบเขนและโล่

ปักด้วยดินเงินขนาด ๓.๕ เซนติเมตร ทบัซ้อนวงกลมอยู่ตรงกลางเหนือ        วงกลม มีอุณาโลมปักด้วยดินเงินขนาด

กว้าง ๒ เซนติเมตร และสูง ๓.๕ เซนติเมตร มีลายใบชัยพฤกษ์ล้อมรอบอุณาโลมและ       วงกลม ทีมุมฐานของ

สามเหลียมทงัด้านซ้ายและขวามีดาวแปดแฉกอยู่ทงัสองด้านปักด้วยดินเงิน ทีปลอกข้อมือขอบบนปักด้วยดินเงินเป็น

เส้น  ๓  เส้น  หนา ๐.๖ เซนติเมตร ๐.๕ เซนติเมตร  อยู่กลาง  และ ๐.๖ เซนติเมตร ตามลําดบั ห่างระหว่างกัน  ๐.๕ 

เซนติเมตร ขนานกันโดยรอบ ขอบล่างปักด้วยดินเงินเป็นเส้นหนา ๐.๖ เซนติเมตร ๑ เส้น โดยรอบและเว้นระยะห่าง

จากกรอบล่าง ๐.๒ เซนติเมตร ภายในขอบปักดินเงินเป็นลายใบชยัพฤกษ์และดาวแปดแฉกโดยรอบ ปลอกคอทีขอบ

ด้านบนและด้านข้างทงัซ้ายและขวาปักดินเงินเป็นเส้นหนา ๐.๕ เซนติเมตร ๑ เส้น ด้านล่างปักดินเงินเป็นเส้นหนา  

๐.๒  เซนติเมตร  ๒  เส้น ห่างกัน ๐.๒  เซนติเมตร  ขนานกนัและเว้นระยะห่างจากกรอบล่าง ๐.๒  เซนติเมตร ภายใน

กรอบปักด้วยดนิเงินเป็นลายใบชยัพฤกษ์และดาวแปดแฉก ทงันี ตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี 

 (๗) เสือนอกเปิดอกปาดเอวสีขาว คอพับกลมมนไม่บากตลอดจนถึงชายพบั หน้าอกมีดมุโลหะสีเงินขนาดใหญ่

ติดระหวา่งชายเสือกบัคอพบัข้างละ ๑ ดมุ และมีสายสร้อยสีเงินสําหรับโยงดมุทงัสองข้างตดิกนั ทีปลายล่างคอพบัทงั

สองข้างมีดมุโลหะสีเงินขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดมุ  เสือนีประดบัอินทรธนแูข็ง และมีสิงประกอบแล้วแตก่รณี  คือ 

  (ก) เสือกักสีขาว หน้าอกเว้ามีปก ระหว่างหน้าอกกับชายเสือติดดุมโลหะ สีเงินขนาดเล็ก ๓ ดุม  ชาย

ล่างสดุของเสือเป็นรูปสามเหลียม 

  (ข) เชิตอกแข็งหรือเชิตอกจีบสีขาวแขนยาว ข้อมือแข็งขดัดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ คอแข็งชนั

เดียวแบบปีกผีเสือ  ผกูผ้าผกูคอสีดําเงือนหกูระตา่ย 

(ค) เชิตอกออ่นสีขาวแขนยาว ข้อมือพบัขดัดมุโลหะ    สีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ  ทีแนวอกมีสาบ  คอพบั  

ผกูผ้าผกูคอสีดําเงือนหกูระตา่ย 

  (ง) แพรแถบรัดเอวสีเลือดหม ูกึงกลางด้านหน้ากว้าง ๑๒ เซนติเมตร ปลายทงัสองข้างกว้าง ๑๑ เซนติเมตร  

ยาวเท่าขนาดเอวของผู้ ใช้ 
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 ข้อ ๘  กางเกง มี ๗ ชนิด คือ 

 (๑) กางเกงขายาวสีขาวหรือสีกากี  ไม่พบัปลายขา 

 (๒) กางเกงขาสนัสีกากี 

 (๓) กางเกงแบบขีม้าสีกากี 

 (๔) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวไม่พบัปลายขา กระเป๋าเจาะด้านข้างและหลงั ข้างละ ๑ กระเป๋า  กระเป๋าหลงั

มีฝาปิดติดดมุ 

 (๕) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกากีแกมเขียว เช่นเดียวกบั (๔) แตเ่พิมกระเป๋าย่ามข้างขาซ้ายและขาขวาเหนือ

เข่าข้างละ ๑ กระเป๋า 

(๖) กางเกงขายาวสีดําติดแถบทําด้วยสกัหลาดหรือเสิร์จ     ไม่พบัปลายขาทีแนวตะเข็บข้างกางเกงด้านนอก

ติดแถบสกัหลาด  ดงันี 

  ก) นายตํารวจสญัญาบตัรยศพนัตํารวจเอกลงมาติดแถบสกัหลาดสีเลือดหม ูกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ข้างละ ๒ 

แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร 

 (ข) นายตํารวจสญัญาบตัรยศพลตํารวจตรีขึนไปติดแถบสกัหลาดสีเลือดหมู กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ข้างละ ๒ 

แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๑.๕ เซนติเมตร และมีแถบสกัหลาดสีเลือดหมู กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ  อยู่ระหว่าง

กลาง 

 (๗) กางเกงขายาวสีกากีติดแถบ ทําด้วยเสิร์จ ไม่พบัปลายขา ปลายขามีสายรังทําด้วยแถบยืดสีดํา ทีแนวตะเข็บ

ขากางเกงด้านนอกตดิแถบสกัหลาด ดงันี 

  (ก) นายตํารวจชนัสญัญาบัตรติดแถบสีเลือดหมู กว้าง ๒ เซนติเมตร  ๒ แถบ  และแถบสีดํา  กว้าง ๐.๕ 

เซนติเมตร  อยู่ระหว่างกลาง นายพลตํารวจติดแถบสีเลือดหมู กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร  ข้างละ ๒ แถบ  และแถบสีดํา  

กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร  อยูร่ะหวา่งกลาง 

  (ข) นักเรียนนายร้อยตํารวจ แถบสีเลือดหมู กว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ และแถบสีดํา กว้าง ๐.๕ 

เซนติเมตร อยูร่ะหวา่งกลาง 

 

 ข้อ ๙ ดุมมี ๒ ชนิด คือ 

 (๑) ดมุโลหะสีเงิน ลกัษณะกลมนนู มีรูปตราโล่เขน มี ๓ ขนาดคือ เล็ก กลาง  และใหญ่ 

 (๒) ดมุเกลียงสีนําตาล ลกัษณะกลมแบน มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ 

 

 

ข้อ ๑๐ สายนกหวีดมี ๓ ชนิด คือ 

 (๑) สายนกหวีดทําด้วยไหมหรือด้ายสีเลือดหมูสลบัดําเกลียง ๑ เส้น  คล้องแขนซ้ายใต้อินทรธนูทางด้านไหล่ 
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ปลายสายมีนกหวีดทําด้วยโลหะสีเงินสอดไว้ในกระเป๋าเสือข้างซ้าย ระหว่างดมุกระเป๋าเสือกบัไหล่ซ้าย ใช้ได้เฉพาะผู้มี

ยศตงัแตสิ่บตํารวจเอกลงมาในขณะปฏิบตัหิน้าทีเป็นเวรยามหรือควบคมุแถว 

 (๒) สายนกหวีดทําด้วยไหมหรือด้ายสีเลือดหมูสลับดําถัก ๑ เส้น เกลียง ๑ เส้น คล้องแขนซ้ายใต้อินทรธนู

ทางด้านไหล่ ปลายสายเกลียง มีนกหวีดสอดเก็บไว้เชน่เดียวกับทีกลา่วใน (๑) ใช้ได้เฉพาะผู้ มียศตงัแตจ่า่สิบตํารวจขึน

ไปและนักเรียนนายร้อยตํารวจในขณะปฏิบตัิหน้าทีเป็นเวรยามหรือควบคมุแถว เมือแต่งเครืองแบบเสือเชิตคอพับสี

กากี 

 (๓) สายนกหวีดด้ายถักสีขาว ๑ เส้น คล้องแขนและปลายสายมีนกหวีดสอดเก็บไว้เช่นเดียวกับทีกล่าวใน (๑) 

ใช้ได้เฉพาะผู้ มียศตงัแตสิ่บตํารวจเอกลงมาในขณะปฏิบตัหิน้าทีเกียวกบัการจราจร  

 

ข้อ  ๑๑ เข็มขัด มี ๖ ชนิด คือ 

 (๑) เข็มขดัหนงัสีดํา กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขดัทํา          ด้วยโลหะสีเงินลักษณะสีเหลียมผืนผ้าทางตงั มีเข็ม

สําหรับสอดรู  ๒ เข็ม 

 (๒) เข็มขดัหนงัสีดําชนิดมีสายโยง  กว้าง ๔.๕  เซนติเมตร 

 มีสายโยงผ่านไหล่ขวา ๑ เส้น พร้อมด้วยซองกระบี หวัเข็มขดัทําด้วยโลหะสีเงิน ลกัษณะสีเหลียมผืนผ้าทางตงั มีเข็ม

สําหรับสอดรู ๒ เข็ม 

 (๓) เข็มขดัประคด ทําด้วยไหมหรือด้ายถัก พืนสีเลือดหมู กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมหรือด้ายสีดํา กว้าง 

๐.๕ เซนติเมตร ขลิบด้านบนและด้านล่าง ติดแถบสีเงินหรือสีขาว กว้าง ๑ เซนติเมตร  ๒ แถบ ตรงกลางเข็มขดัขนาน

ไปตามความยาวของสายเข็มขดั  เว้นระยะกึงกลางระหว่างแถบ ๒.๕ เซนติเมตร โดยรอบ มีพู่ทําด้วยลวดสีเงินหรือ

ไหมสีขาวและไหมสีเลือดหมกูบัไหมสีดําสลบักนัจํานวน ๒ พู่ ห้อยทีเข็มขดัแนวนอกขากางเกงด้านซ้าย 

 (๔) เข็มขดัหนังสีขาว กว้าง ๕ เซนติเมตร หวัเข็มขดัทําด้วยโลหะสีเงินลกัษณะสีเหลียม มีตราโล่เขนขนาดใหญ่

ดนุนนูอยูก่ึงกลาง 

 (๕) เข็มขดัด้ายถกัสีกากีหรือสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา กว้าง ๓ เซนติเมตร หวัเข็มขดัทําด้วยโลหะสีเงิน ลกัษณะ

สีเหลียมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร พืนเกลียง มีรูปตราโล่เขนดนุนูนกึงกลาง 

ไมมี่เข็มสําหรับสอดรู ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีเงิน กว้าง ๑ เซนตเิมตร 

 (๖) เข็มขดัด้ายถักสีขาว หรือผ้าสะท้อนแสง กว้าง ๖ เซนติเมตร มีสายโยงกว้าง ๓ เซนติเมตร ทําด้วยด้ายถักสี

ขาวหรือผ้าสะท้อนแสงเช่นเดียวกนั ใช้ได้เฉพาะผู้ มียศตงัแตสิ่บตํารวจเอกลงมาขณะปฏิบตัิหน้าทีเกียวกบัการจราจร 

ในเวลากลางวนัจะไมใ่ช้สายโยงก็ได้ เมือใช้เข็มขดันีให้สวมถงุมือสีขาวด้วย 

 

 ข้อ ๑๒ รองเท้า มี ๕ ชนิด คือ 

(๑) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดําชนิดผกูเชือก  

 (๒) รองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดําชนิดผกูเชือก หรือยืดข้าง 

 (๓) รองเท้าสงูครึงน่องหนงัสีดํา 

 (๔) รองเท้าสงูหนงัสีดํา 
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 (๕) รองเท้าสงูครึงน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว 

 รองเท้าทกุชนิดต้องมีส้น ไม่มีลวดลาย และต้องใช้ถงุเท้า     สีเดียวกบัรองเท้า 

ข้อ ๑๓ เดือย ทําด้วยโลหะสีเงินติดทีส้นรองเท้าหุ้มข้อ   รองเท้าสูงครึงน่อง หรือรองเท้าสูง  ใช้ได้เฉพาะผู้ มีหน้าทีขี

ม้า หรือนายตํารวจชนัสญัญาบตัร  เฉพาะในเวลาขีม้า 
 

 ข้อ ๑๔ สนับแข้ง มี ๒ ชนิด คือ 

 (๑) สนบัแข้งหนงัหรือผ้า ใช้ได้เฉพาะผู้ มียศตงัแตจ่า่สิบตํารวจขนึไป และนกัเรียนนายร้อยตํารวจ 

 (๒) สนบัแข้งครึงน่องหนงัหรือผ้า สําหรับสนบัแข้งครึงน่องทําด้วยหนงั ใช้ได้เฉพาะผู้ มียศตงัแต่จ่าสิบตํารวจขึน

ไป และ     นกัเรียนนายร้อยตํารวจ สําหรับสนบัแข้งครึงน่องทําด้วยผ้า ใช้ได้ตงัแตพ่ลตํารวจขนึไป 

 การใช้สนบัแข้งจะใช้สีใดและในโอกาสใด ให้เป็นไปตามทีกรมตํารวจกําหนด 

 

 ข้อ ๑๕ กระบี มี ๒ ชนิด คือ 

 (๑) กระบีผู้มียศตงัแต่จ่าสิบตํารวจขึนไป ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะสีเงิน ปลายด้ามเป็นรูปหวั

ช้าง มีกระบงัและโกร่ง ทีโกร่งด้านนอกมีรูปตราแผน่ดินมีพูด่นิเงินหรือไหม        สีขาวประกอบ  ทีฝักมีห่วง ๑ หว่ง 

 (๒) กระบีนักเรียนนายร้อยตํารวจ ยาวประมาณ ๔๕ เซนติเมตร ปลายด้ามเป็นรูปหัวช้างและกระบงัทําด้วย

โลหะสีเงิน ฝักทําด้วยโลหะสีเงิน ตอนต้นของฝักและปลายฝักหุ้มด้วยโลหะ  สีเงิน  มีหว่ง ๒ ห่วง  ทําด้วยโลหะสีเงิน 
 

ข้อ  ๑๖  สายกระบี มี ๔ ชนิด คือ 

  (๑) สายกระบีผู้ มียศตงัแตพ่ลตํารวจตรีขนึไป ให้ใช้สายกระบี 

ชายเดียวปลายสามเหลียมทําด้วยไหมสีเงิน กว้าง ๐.๘ เซนติเมตร ติดด้วยแถบไหมสีเลือดหมู  กว้าง ๐.๔ เซนติเมตร 

ทงัสองข้างมีแถบดินเงิน  กว้าง ๐.๒ เซนติเมตร ติดจากแถบไหมสีเลือดหมูทงัสองข้าง เย็บบนหนังพืนสีดําให้มีแถบทงั

สองข้าง กว้าง ๐.๒ เซนติเมตร  คล้องในห่วงโลหะสีเงิน  และมีห่วงโลหะสีเหลียมสีเงินรัดสายชายเดียว  ความยาว

ประมาณ ๓๐ เซนตเิมตร 

(๒) สายกระบีผู้ มียศตังแต่ร้อยตํารวจตรีขึนไปจนถึง            พันตํารวจเอก ให้ใช้สายกระบีชายเดียว  ปลาย

สามเหลียมทําด้วยไหมสีเลือดหม ู กว้าง ๐.๘ เซนติเมตร ติดด้วยแถบดนิเงิน กว้าง ๐.๔ เซนติเมตร ทงัสองข้าง เย็บบน

หนงัพืนสีดําให้มีแถบทงัสองข้าง กว้าง ๐.๔ เซนติเมตร คล้องในห่วงโลหะสีเงิน และมีห่วงโลหะสีเหลียมสีเงินรัดสาย

ชายเดียว ความยาวประมาณ ๓๐ เซนตเิมตร 

(๓) สายกระบีผู้ มียศดาบตํารวจและจ่าสิบตํารวจ ให้ใช้สายกระบีทําด้วยหนงัสีดํา มี ๓ สาย ปรับสายให้สนัยาวได้  

เย็บติดกนัเป็นแผง 

(๔)  สายกระบีนกัเรียนนายร้อยตํารวจ ทําด้วยหนงัสีดํา  มี ๒ สาย  กว้างสายละประมาณ ๒ เซนติเมตร 

      สําหรับนายตํารวจชันสัญญาบัตรทีทําหน้าทีปกครองนักเรียนนายร้อยตํารวจและใช้เครืองแบบครึงยศหรือ

เครืองแบบเต็มยศ  ให้ใช้สายกระบีทําด้วยไหมหรือด้ายถักพืนสีเลือดหม ู กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร  มีแถบไหมหรือด้าย

ถกัสีดํา  กว้าง ๐.๒๕ เซนติเมตร  ขลิบทงัสองข้างติดแถบสีเงินหรือสีขาว  กว้าง ๐.๒๕ เซนตเิมตร  ๒  แถบ  มี ๓ สาย  

คล้องในหว่งโลหะสีเงิน  วางกนัเป็นแผง 
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ข้อ ๑๗   ซองกระบี  ทําด้วยหนงัสีดํา  ตอนบนมีสาย  ๒  สายสําหรับแขวนติดกบัเข็มขดั ใช้ได้เฉพาะผู้ มียศตงัแต่

จา่สิบตํารวจขนึไป 

 ข้อ ๑๘ ซองปืนพกแบบมีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิด ทําด้วยหนังหรือผ้าใบสีดํา สีกากี หรือสีกากีแกมเขียวติดที

เข็มขดั ใช้ได้ในโอกาสทีกรมตํารวจกําหนด 

 ข้อ ๑๙ ซองดาบปลายปืน ทําด้วยหนงัสีดําหรือสีขาว   หรือผ้าใบสีกากี 

 ข้อ ๒๐ ซองกระบอง ทําด้วยหนงัสีดําหรือสีขาว  หรือผ้าใบสีกากี 

ข้อ   ๒๑ กระเป๋ากระสุน ทําด้วยหนงัหรือผ้าใบสีดํา สีกากี หรือสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบเครืองแบบได้เฉพาะ

ผู้ ทีใช้ปืน    ยิงเร็ว หรือปืนเล็กยาว  ตามลกัษณะของกระเป๋ากระสนุชนิดนนั ๆ 

 

 

 

ส่วนท ี๒ 

เครืองแบบตาํรวจหญิง 

หมวด ๑ 

ชนิดของเครืองแบบ 

      ข้อ ๒๒ เครืองแบบพลตาํรวจหญิงและสบิตาํรวจหญิง มี ๕ ชนิด คือ 

 (๑) เครืองแบบปกติเสือนอกคอปกกากี 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

 (๓) เครืองแบบฝึก 

 (๔) เครืองแบบสนาม 

 (๕) เครืองแบบลําลอง 

 (๑) เครืองแบบปกติเสือนอกคอปกกากี  ประกอบด้วย 

    (ก)  หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีกากีหรือหมวกหนีบสีกากี 

    (ข)  เสือนอกคอปกสีกากี 

    (ค)  กระโปรงสีกากีหรือกางเกงขายาวสีกากี 

    (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี ประกอบด้วย 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีกากีหรือหมวกหนีบสีกากี 

  (ข) เสือเชติคอพบัสีกากี 

  (ค) กระโปรงสีกากีหรือกางเกงขาวยาวสีกากี 

  (ง) เข็มขดัหนงัสีดํา 

  (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

  (ฉ) ถงุเท้ายาวสีนําตาลออ่น ใช้ตามโอกาสทีกรมตํารวจกําหนด 
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 (๓) เครืองแบบฝึก เชน่เดียวกบัเครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี เว้นแต่ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี กางเกง

ขายาวสีกากีและรองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดํา 

 (๔) เครืองแบบสนาม ประกอบด้วย 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หมวกปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสกัหลาดสีดําหรือสี

เขียว 

  (ข) เสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียว 

  (ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว หรือกางเกงขายาวกระเป๋ายา่มสีกากีแกมเขียว 

  (ง) เข็มขดัด้ายถกัสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา 

  (จ) รองเท้าสงูครึงน่องหนงัสีดํา หรือรองเท้าสงูครึงน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว 

  ในโอกาสทีต้องพรางตวัให้เข้ากบัธรรมชาต ิให้ใช้สีพรางเป็นสีของเครืองแบบแทนสีกากีแกมเขียว 

 (๕) เครืองแบบลําลอง เช่นเดียวกบัเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบักากี เว้นแต่ให้ใช้เสือเชิตคอพบัสีขาว และเข็ม

ขดัด้ายถกั    สีกากี 

 ข้อ ๒๓ เครืองแบบตํารวจชนัประทวนตงัแตจ่า่สิบตํารวจหญิงขนึไป มี ๗ ชนิด คือ 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือนอกคอปกกากี 

 (๔) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

 (๕) เครืองแบบฝึก 

 (๖) เครืองแบบสนาม 

 (๗) เครืองแบบลําลอง 

  (๑) เครืองแบบปกติขาว  ประกอบด้วย 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีขาว 

  (ข) เสือนอกคอแบะสีขาว 

  (ค) กระโปรงสีขาว 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

  (จ) ถงุเท้ายาวสีนําตาลออ่น 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี ประกอบด้วย 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีกากี 

  (ข) เสือนอกคอแบะสีกากี 

  (ค) กระโปรงสีกากี 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีนําตาล 

  (จ) ถงุเท้ายาวสีนําตาลออ่น 
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 (๓) เครืองแบบปกติเสือนอกคอปกกากี เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๑) 

(๔) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๒) 

 (๕) เครืองแบบฝึก  เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๓) 

 (๖) เครืองแบบสนาม เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๔) 

 (๗) เครืองแบบลําลอง เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๕) 

 ข้อ ๒๔ เครืองแบบตาํรวจชันสัญญาบัตรหญิง มี ๑๐ ชนิด คือ 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือนอกคอปกกากี 

(๔) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

 (๕) เครืองแบบฝึก 

 (๖) เครืองแบบสนาม 

(๗) เครืองแบบสโมสร 

 (๘) เครืองแบบครึงยศ 

 (๙) เครืองแบบเต็มยศ 

 (๑๐)  เครืองแบบลําลอง 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว  เชน่เดียวกบัข้อ ๒๓ (๑) 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี เชน่เดียวกบัข้อ ๒๓ (๒) 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือนอกคอปกกากี  เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๑) 

 (๔) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๒) 

 (๕) เครืองแบบฝึก เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๓) 

 (๖) เครืองแบบสนาม  มี ๒ ชนิด คือ 

  (ก) เครืองแบบสนามเสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียว เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๔) 

  (ข) เครืองแบบสนามเสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว ประกอบด้วย 

   (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นสีกากีแกมเขียว หมวกปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงออ่นสกัหลาดสีดํา 

   (ข) เสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียวปลอ่ยเอว 

   (ค) กางเกงขายาวกระเป๋ายา่มสีกากี แกมเขียว 

   (ง) รองเท้าสงูครึงน่องหนงัสีดํา หรือรองเท้าสงูครึงน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว 

  ในโอกาสทีต้องพรางตวัให้เข้ากบัธรรมชาต ิให้ใช้สีพรางเป็นสีของเครืองแบบแทนสีกากีแกมเขียว 

 (๗) เครืองแบบสโมสร เชน่เดียวกบัเครืองแบบปกติขาว   เว้นแตใ่ห้ใช้กระโปรงสีดํา รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

 (๘) เครืองแบบครึงยศ เช่นเดียวกบัเครืองแบบสโมสรตาม (๗) 

 (๙) เครืองแบบเต็มยศ เช่นเดียวกบัเครืองแบบสโมสร      เว้นแต่ในโอกาสทีอยู่ตา่งประเทศทีมีอากาศหนาว ให้
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ใช้หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีดําและเสือนอกคอแบะสีดํา 

 (๑๐)  เครืองแบบลําลอง  เชน่เดียวกบัข้อ ๒๒ (๕) 

 

 

หมวด ๒ 

ส่วนของเครืองแบบ 

 ข้อ ๒๕ หมวก มี ๗ แบบ คือ 

(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี มีปีกโดยรอบพอสมควร  ด้านข้างทงัสองพับขึนเล็กน้อย กึงกลางด้านหน้า

หมวกมีตราหน้าหมวกโลหะสีเงินขนาดใหญ่ดนุเป็นรูปตราแผ่นดินมีอกัษร “พิทกัษ์สนัติราษฎร์” อยู่ใต้รูปตราแผ่นดนิ มี

สายรัดคางทําด้วย    หนังหรือวตัถุเทียมหนงัสีดํา ติดดมุโลหะสีเงินขนาดเล็กปลายสายข้างละ ๑ ดุม มีผ้าพันหมวก

เชน่เดียวกบัผ้าพนัหมวกตํารวจชาย สําหรับตํารวจชนัสญัญาบตัรหญิงยศพนัตํารวจเอกและยศ     นายพลตํารวจ ให้มี

รูปชอ่ชยัพฤกษ์ข้างตราหน้าหมวกทงัสองข้าง ปักด้วยดนิเงินหรือทําด้วยวตัถเุทียมดนิเงิน ข้างละ ๑ แถว  และ ๒  แถว  

ตามลําดบั 

 (๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพบัปีกสีขาว มีลกัษณะเช่นเดียวกบัหมวกแก๊ปทรงอ่อนพบัปีกสีกากี  แตใ่ช้สายรัดคางทํา

ด้วยดนิเงิน 

 (๓) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีดํา มีลกัษณะเชน่เดียวกบัหมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีกากี 

 (๔) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หรือสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกโลหะสีเงินขนาดเล็กดนุเป็นรูปตราแผ่นดิน มี

อกัษร “พิทกัษ์สนัติราษฎร์” อยู่ใต้รูปตราแผน่ดิน 

 (๕) หมวกปีกสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก   ทําด้วยโลหะสีเงิน หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาวหรือ

สีดําทีด้านหน้าของหมวก 

 (๖) หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดําหรือสีเขียว มีอาร์มรองรับตราหน้าหมวกขนาดเล็ก ทําด้วยโลหะสีเงินหรือปัก

ด้วยด้ายหรือไหมสีขาว สําหรับหน่วยพลร่มใช้อาร์มทําด้วยผ้าสีเลือดหม ูหน่วยตํารวจตระเวนชายแดนใช้อาร์มทําด้วย

ผ้าสีเขียว และหน่วยป้องกันและปราบปรามจลาจลของตํารวจนครบาล ยกเว้นแผนก      ธุรการใช้อาร์มทําด้วยผ้าสี

เหลือง 

(๗) หมวกหนีบสีกากี มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย รูปหมวกตดัเรียวโค้งไปตามศีรษะ 

และด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพบัด้านหน้า ๔ เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก ขอบหมวกด้านบนมี

ลกัษณะเชน่เดียวกบัขอบหมวกด้านบนของตํารวจชาย 

 

 ข้อ ๒๖ เสือ  มี ๘ แบบ คือ 

 (๑) เสือเชิตคอพบัสีกากี ทีคอและแนวสาบอกมีดมุขนาดกลาง ๕ ดมุ แขนยาวรัดข้อมือ ขดัดมุขนาดเล็กข้างละ 

๑ ดมุ  หรือแขนสนัเพียงข้อศอก ทีอกมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า กึงกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิง มีปกรูปมนชาย

กลางแหลมขดัดมุขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ  ดมุทงัสินใช้ดุมเกลียงสีนําตาล เสือนีประดบั    อินทรธนูอ่อน และให้สอด

ชายเสืออยูภ่ายในกระโปรงหรือกางเกง 
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 (๒) เสือเชติคอพบัสีขาว มีลกัษณะเชน่เดียวกบัเสือเชติคอพบัสีกากี 

 (๓) เสือนอกคอแบะสีกากี คอปา้น มีตะเข็บหลงั ๑ ตะเข็บ ทีแนวอกมีดมุโลหะสีเงินขนาดใหญ่ ๓ ดมุ มีกระเป๋า

ล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไมมี่ปกและมีอินทรธนอูอ่นขดัดมุโลหะสีเงินขนาดเล็ก เสือแบบนี

ให้ใช้เสือเชติคอพบั     สีขาวผกูผ้าผกูคอสีดําเงือนกะลาสีประกอบด้วย 

 (๔) เสือนอกคอแบะสีขาว มีลกัษณะเช่นเดียวกับเสือนอกคอแบะสีกากี เสือแบบนีให้ใช้เสือเชิตคอพับสีขาวผูก

ผ้าผกูคอสีดําเงือนกะลาสีประกอบด้วย 

     (๕) เสือนอกคอแบะสีดํา มีลกัษณะเช่นเดียวกบัเสือนอก      คอแบะสีกากี เสือแบบนีให้ใช้เสือเชิตคอพบัสีขาวผูก

ผ้าผกูคอสีดําเงือนกะลาสีประกอบด้วย 

(๖) เสือนอกคอปกสีกากี คอแหลม แขนสนัเหนือข้อศอก      ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ จากคอ

ปกถึงฝากระเป๋าล่างและด้านหลงั ๓ ตะเข็บ จากบา่ทงั ๒ ข้าง และ        กึงกลางคอปกถึงชายเสือ มีสายรัดเอวกว้าง

พองามเย็บติดยาวจากแนวตะเข็บข้างถึงข้างทีแนวอก มีดมุโลหะสีเงินขนาดกลาง ๓ ดมุ  มีกระเป๋าล่างสาบกลางข้าง

ละ ๑ ใบ เป็นกระเป๋าปะมีฝารูปใบโพติดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ และมีอินทรธนูอ่อนขดัดมุโลหะสีเงิน

ขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ เสือแบบนีไมต้่องใช้เสือเชติคอพบัสีขาวผกูผ้าผกูคอสีดําเงือนกะลาสีประกอบ 

 (๗) เสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียว มีลกัษณะเช่นเดียวกบัข้อ ๗ (๔) 

 (๘) เสือเชติคอแบะสีกากีแกมเขียวปลอ่ยเอว มีลกัษณะเชน่เดียวกบัข้อ ๗ (๕) 

 

 
 

 ข้อ ๒๗ กระโปรงและกางเกง มีดังนี 

 (๑) กระโปรงสีกากี ยาวครึงน่อง ตรงกลางด้านหลงัมีจีบพบัทบ ชายกระโปรงไมบ่าน และไมมี่กระเป๋า 

 (๒) กระโปรงสีขาว  มีลกัษณะเชน่เดียวกบักระโปรงสีกากี 

 (๓) กระโปรงสีดํา มีลกัษณะเชน่เดียวกบักระโปรงสีกากี 

 (๔) กางเกงขายาวสีกากี ผ่าเอวทางด้านซ้าย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และไม่เกิน  ๒๔  

เซนติเมตร  ไมพ่บัปลายขา 

 (๕) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว  มีลกัษณะเชน่เดียวกบัข้อ ๘ (๔) 

 (๖) กางเกงขายาวกระเป๋ายา่มสีกากีแกมเขียว มีลกัษณะเชน่เดียวกบัข้อ ๘ (๕) 

 
 

 ข้อ ๒๘ เข็มขัด มี ๒ แบบ คือ 

(๑) เข็มขดัด้ายถักสีกากี หรือสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา กว้าง  ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินลกัษณะ

สีเหลียมผืนผ้าทางนอน ปลายมน  กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร  ยาว ๕.๕  เซนติเมตร พืนเกลียง มีรูปตราโล่เขนดนุนูนอยู่

กงึกลาง ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีเงิน กว้าง ๑ เซนตเิมตร 

 (๒) เข็มขดัหนงัสีดํา กว้าง ๔ เซนตเิมตร หวัเข็มขดัทําด้วย 

โลหะสีเงินลกัษณะสีเหลียมผืนผ้าทางตงั มีเข็มสําหรับสอดรู ๒ เข็ม 
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ข้อ  ๒๙ รองเท้า มี ๔ แบบ คือ 

(๑) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา ชนิดไมผ่กูเชือก ส้นใหญ่พอ       สมควร สงูไมเ่กิน ๕ เซนติเมตร 

 (๒) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีนําดําชนิดผกูเชือก 

 (๓) รองเท้าหุ้มข้อหนงัสีนําตาล 

 (๔)  รองเท้าสงูครึงน่องหนงัสีดํา หรือรองเท้าสงูครึงน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว 

  รองเท้าทกุแบบต้องมีส้น  ไม่มีริวและลวดลาย 

 ข้อ ๓๐ กระเป๋าถือ มี ๓ แบบ คือ 

 (๑) กระเป๋าถือสีขาว ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังรูป          สีเหลียมผืนผ้ามุมมนสูง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๕ 

เซนติเมตร ไมมี่ลวดลาย ทีกงึกลางฝากระเป๋าด้านนอกมีตราโล่เขน ขนาด ๓ เซนติเมตร 

 (๒) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่ มีลกัษณะเชน่เดียวกบักระเป๋าถือสีขาว 

 (๓) กระเป๋าถือสีดําขนาดเล็ก มีลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว เว้นแต่สูง ๑๕ เซนติเมตร  ยาว  ๒๐  

เซนติเมตร 

กระเป๋าถือทัง ๓ แบบนีใช้สีตามแต่โอกาส โดยปกติถือด้วยมือซ้าย สําหรับกระเป๋าถือตาม (๑) และ (๒) จะมี

สายสะพายก็ได้  โดยสะพายทีไหลซ้่ายห้อยลงมาใต้แนวเอว 

 ข้อ ๓๑ ดุม สายนกหวีด ซองพกปืน เสือกันฝน เสือกันหนาวมีลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับ

ตาํรวจชาย 

 

ส่วนท ี๓ 

เครืองแบบพิเศษ 

หมวดที ๑ 

เครืองแบบตํารวจดบัเพลิง 

ข้อ ๓๒  เครืองแบบตํารวจดบัเพลิงใช้ในเวลาปฏิบตัหิน้าทีเกียวแก่การดบัเพลิง มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (๑) หมวกกนัอนัตรายสีดํา เว้นแต ่

   (ก) ผู้บงัคบัการตํารวจดบัเพลิง ใช้หมวกสีขาว ตวัหมวกคาดสีแดงโดยรอบ ๒ แถบ กว้างแถบละ 

๒.๕๔ เซนตเิมตร 

   (ข) รองผู้บงัคบัการตํารวจดบัเพลิง ผู้ กํากับการ และหวัหน้าแผนกในกองบงัคบัการตํารวจดบัเพลิง 

ใช้หมวกสีขาว ตวัหมวกคาดสีแดงโดยรอบ ๑ แถบ กว้างแถบละ ๒.๕๔ เซนตเิมตร 

   (ค) หวัหน้าสถานีดบัเพลิง ใช้หมวกสีขาว ด้านหน้ามีเลขหมายประจําสถานีสีแดงสงู ๖ เซนติเมตร 

กว้าง ๑ เซนตเิมตร 

  (๒) เสือคลมุกนัร้อน 

   (ก) ผู้ มียศตงัแตสิ่บตํารวจเอกลงไป ทําด้วยผ้าสีกากีอยา่งหนา ทีคอมีปกริมซ้อนทบั ติดดมุโลหะ

เกลียงสีเงินขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๕ ดมุ ตวัยาวถึงเข่า แขนยาวจรดข้อมือ ทีปลายแขนมีแถบผ้ารัดและติดดมุ
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โลหะเกลียงสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ เสือนีประดบัอนิทรธนอูอ่นปลายอินทรธนทูางด้านไหลต่ิดดมุโลหะเกลียงสี

เงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ 

   (ข) ผู้ มียศตงัแตจ่า่สิบตํารวจขนึไปมีลกัษณะและเครืองประกอบตาม (ก) เว้นแตย่าวครึงน่อง 

  (๓) กางเกงขายาวสีกากี 

  (๔) เข็มขดัชว่ยชีวิต เฉพาะผู้ทีมียศตงัแตสิ่บตํารวจเอกลงไป มีซองสําหรับใสข่วาน เชือก และเครืองมือ

ทีจําเป็นตา่ง ๆ 

  (๕) รองเท้าสงูทําด้วยยางสีดํา 

  (๖) เครืองหมายยศ เครืองหมายจําพวกและเครืองหมายสงักดั ประดบัเชน่เดียวกบัเครืองแบบปกติ

เสือเชติคอพบัสีกากี 

  

หมวด ๒ 

เครืองแบบตํารวจกองตรวจคนเข้าเมือง 

 ข้อ ๓๓ เครืองแบบตํารวจชาย กองตรวจคนเข้าเมือง 

ในเวลาปฏิบตัหิน้าทีเกียวกบัการตรวจคนเข้าเมือง มี ๕ชนิด คือ 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

 (๔) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบัขาว 

 (๕) เครืองแบบกนัหนาว 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (ข) เสือนอกคอปิดสีขาว 

  (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนงัสีดํา 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี 

  (ข) เสือนอกคอแบะสีกากี 

  (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนงัสีดํา 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี 

  (ข) เสือเชติคอพบัสีกากี 
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  (ค) กางเกงขายาวสีกากี 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนงัสีดํา 

 (๔) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบัขาว มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (ข) เสือเชติคอพบัสีขาว 

  (ค) กางเกงขายาวสีขาว 

  (ง) เข็มขดัหนงัสีดํา 

  (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนงัสีดํา 

 (๕) เครืองแบบกนัหนาว มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (ข) เสือสกัหลาดเปิดอกสีนําเงินแก่ 

  (ค) กางเกงสกัหลาดขายาวสีนําเงินแก่หรือ 

กางเกงขายาวสีขาว 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนงัสีดํา 

 ข้อ ๓๔ สว่นของเครืองแบบตํารวจกองตรวจคน 

เข้าเมือง ตามข้อ ๓๓ มีดงันี คือ 

 ก. หมวก มี ๒ ชนิด คือ 

  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว มีเครืองประกอบ ดงันี 

    (ก) กระบัง  ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สําหรับพันตํารวจโทและพันตํารวจเอก ให้ปักรูปช่อ

ชยัพฤกษ์ ๑ แถว ด้วยดินหรือโลหะสีทองบนพืนสักหลาดสีดําทีขอบโค้งของกระบังด้านบนและพืนกระบงัด้านล่าง           

สีดํา สําหรับพนัตํารวจเอก(พิเศษ)ถึงพลตํารวจตรี ให้ปักรูปช่อชยัพฤกษ์ ๒ แถว ด้วยดินทองหรือวตัถเุทียมดินทองบน

พืนสกัหลาดสีดําทีขอบโค้งของกระบงัด้านบนและพืน           กระบงัด้านลา่งสีดํา 

  (ข) สายรัดคาง ดนิทองกว้าง ๑  เซนติเมตร 

  (ค) ดมุโลหะสีทองตราโล่เขน ขนาดเล็กติดปลายสายรัดคาง ข้างละ ๑ ดมุ 

   (ง) ตราหน้าหมวกทําด้วยดนิหรือโลหะเทียมดนิสีทองเป็นรูปช่อชยัพฤกษ์ แยกเป็น ๒ แฉก ระหว่างแฉกมี

รูปตราแผ่นดิน เบืองบนมี “อณุาโลม” เปล่งรัศมีปักด้วยดินทองหรือวตัถเุทียมดินสีทองติดทาบอยู่บนสกัหลาดสีดําทํา

เป็นหมอนรองใน 

   (จ) ผ้าพนัหมวกสกัหลาดสีดํา 

 (๒) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี มีเครืองประกอบเช่นเดียวกบัหมวกทรงหม้อตาลสีขาว เว้นแตย่ศพลตํารวจถึงนาย

ดาบตํารวจ ใช้สายรัดคางหนงัสีดํา 

 ข. เสือ มี ๕ ชนิด คือ 

  (๑) เสือนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลงั ๔ ตะเข็บ ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอยา่งละ ๒ กระเป๋า กระเป๋า
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บนมีปกรูปมนชายกลางแหลมไม่ขดัดมุ กระเป๋าล่างไม่มีปก ทีแนวอกตดิดมุโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๕ ดมุ เสือนีประดบั

อินทรธนแูข็ง 

  (๒) เสือนอกคอแบะสีกากี คอแบะออก มีตะเข็บหลงั ๓ ตะเข็บ ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ ๒ 

กระเป๋า กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลม กึงกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิง กระเป๋าล่างเป็นรูปย่าม มีปก      รูป

ตดั กระเป๋าทงัสินขดัดมุโลหะสีทองขนาดกลาง ทีแนวอกติดดมุโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๔ ดมุ และให้ใช้เสือเชิตขาวแขน

ยาว ผกูผ้าผกูคอสีดําเงือนกะลาสีประกอบด้วย เสือนีประดบัอินทรธนแูข็ง 

  (๓) เสือเชิตคอพบัสีกากี ทีคอและแนว สาบอกมีดมุขนาดกลาง ๕ ดมุ แขนยาวรัดข้อมือ ขดัดมุขนาดเล็ก

ข้างละ ๑ ดมุ หรือแขนสนัเพียงข้อศอก ทีอกมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า กึงกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิง มีปกรูปมน

ชายกลางแหลมขดัดมุขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ ดมุทงัสินใช้ดมุเกลียงสีนําตาล เสือนีประดบัอินทรธนูแข็ง และให้สอด

ชายเสืออยูภ่ายในกางเกง 

  (๔) เสือเชิตคอพับสีขาว มีลกัษณะเช่นเดียวกับเสือเชิตคอพับสีกากี เว้นแต่ดุมทงัสิน เป็นดมุเกลียงสีขาว 

เสือนีประดบัอินทรธนแูข็ง และให้สอดชายเสืออยูภ่ายในกางเกง 

  (๕) เสือสกัหลาดเปิดอกสีนําเงินแก่ มีดมุโลหะสีทองทีแนวอก ๒ แถว แถวละ ๓ ดมุ มีกระเป๋าทีอกเสือข้าง

ซ้าย ๑ กระเป๋า และมีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าแบบเจาะไม่มีปก สวมทบัเสือเชิตขาวแขนยาว   ผกูผ้า

ผกูคอสีดําเงือนกะลาสี ใช้แถบเครืองหมายอินทรธนูตามชนัทีตอนปลายแขนเสือด้านนอกทงั ๒ ข้าง เป็นแถบ       สี

ทอง โดยกําหนดขนาดกว้างของแถบขนาดใหญ่ ๕ เซนติเมตร แถบขนาดกลาง ๑.๕ เซนติเมตร แถบขนาดเล็ก ๐.๖ 

เซนติเมตร มีจํานวนแถบตามลําดบัดงันี 

 พลตํารวจ-จ่าสิบตํารวจ  แถบขนาดกลาง ๑ แถบ 

 จา่สิบตํารวจ (อนัดบั ๒)-นายดาบตํารวจ  

 แถบขนาดกลาง ๑ แถบ กบัแถบขนาดเล็ก ๑ แถบ ให้            ขนาดเล็กอยู่ทางปลายแขนเสือ 

 ร้อยตํารวจตรี-ร้อยตํารวจโท  แถบขนาดกลาง  ๒ แถบ 

 ร้อยตํารวจเอก-พนัตํารวจตรี แถบขนาดกลาง  ๓ แถบ   

 พนัตํารวจโท-พนัตํารวจเอก  แถบขนาดกลาง  ๔ แถบ 

 พนัตํารวจเอก (พิเศษ)-พลตํารวจตรี แถบขนาดใหญ่ ๑ แถบ กับแถบขนาดกลาง ๑ แถบ ให้แถบขนาดใหญ่อยู่

ทางปลายแขนเสือ 

  ในกรณีมีแถบมากกว่า ๑ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร ตอนบนเครืองหมายชันยศ มีรูป

เครืองหมาย “ตม”  ไขว้ในบัวกนกปักด้วยดินทองหรือวัตถุเทียมดินสีทองอยู่บนเหนือแถบทางด้านไหล่กว้าง ๔ 

เซนติเมตร สูง ๖ เซนติเมตร แถบสีทองทีประดบัปลายแขนเสือด้านนอกทงัสองข้างนี ให้ห่างจากปลายแขนเสือ ๗.๕ 

เซนติเมตร 

 ค. กางเกง มี ๓ ชนิด คือ 

  (๑) กางเกงขายาวสีขาวไมพ่บัปลายขา 

  (๒) กางเกงขายาวสีกากี มีลกัษณะเชน่เดียวกบักางเกงขายาวสีขาว 
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  (๓) กางเกงสกัหลาดขายาวสีนําเงินแก่ มี 

ลกัษณะเชน่เดียวกบักางเกงขายาวสีขาว 

 ง. รองเท้า มี ๒ ชนิด คือ 

  (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดําชนิดผกูเชือก 

  (๒) รองเท้าหุ้มส้นข้อหนงัสีดําชนิดยืดข้าง 

 รองเท้าทงัสองชนิด ต้องมีส้นไมมี่ลวดลาย และต้องใช้ถงุเท้าสีเดียวกบัรองเท้า 

 จ. ดมุ มี ๒ ชนิด คือ 

  (๑) ดมุโลหะสีทอง ลกัษณะกลมนนูมีรูปตราโล่เขน มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ 

  (๒) ดมุเกลียงสีนําตาลหรือสีขาว 

 ฉ. เข็มขดั ทําด้วยหนงัสีนําตาล กว้าง ๔ เซนติเมตร หวัเข็มขดัทําด้วยโลหะสีทอง ลกัษณะสีเหลียมผืนผ้าทางตงั 

มีเข็มสําหรับสอดรู ๒ เข็ม 

ข้อ ๓๕ อินทรธนแูละปา้ยชือ ประกอบเครืองแบบตํารวจชายกองตรวจคนเข้าเมือง ตามข้อ ๓๓ มีดงันี 

 ก. อินทรธนู ใช้อินทรธนูแข็งทําด้วยสกัหลาดสีดํา เป็นแผ่นสีเหลียมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ปลายบนด้าน

ไหลก่ว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๔ เซนติเมตร ตอนปลายติดดมุโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ กลางอินทรธนู

ติดเครืองหมายอกัษร “ตม” ไขว้ในบวักนกทําด้วยโลหะสีทองกบัมีเครืองหมายชนัยศเป็นรูปแถบทองประดบัขวางของ

อินทรธนเูสือ 

 สําหรับ ๑ แถบ ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ครึงแถบขนาดกว้าง ๐.๖ เซนติเมตร กรณีมีมากกว่า ๑ แถบ ให้ติด

หา่งกนัครึงเซนตเิมตร โดยให้มีจํานวนแถบตามลําดบัดงันี 

 (๑) พลตํารวจ-จา่สิบตํารวจ   ๑ แถบ  

 (๒) จา่สิบตํารวจ (อนัดบั ๒)-นายดาบตํารวจ 

๑ แถบครึง  ครึงแถบอยูด้่านล่าง  

 (๓) ร้อยตํารวจตรี-ร้อยตํารวจโท  ๒ แถบ  

 (๔) ร้อยตํารวจเอก-พนัตํารวจตรี ๓ แถบ 

 (๕) พนัตํารวจโท-พนัตํารวจเอก  ๔ แถบ 

 (๖) พนัตํารวจเอก (พิเศษ)-พลตํารวจตรี  ใช้อินทรธนูพืนดินหรือวตัถุเทียมดินสีทองเป็นลายถักเต็มแผ่น กลาง

อินทรธนูติดเครืองหมาย “ตม” ไขว้ทําด้วยโลหะสีทอง ประกอบด้วยช่อชยัพฤกษ์ทําด้วยโลหะสีทอง โดยให้ติดให้ห่าง

กนัพองาม ให้ปลายช่อชยัพฤกษ์โค้งเข้าหาสว่นกลางของเครืองหมาย “ตม” โดยเพมิรูปพระมหามงกฎุรัศมีสีทองติดอยู่

บนเครืองหมาย “ตม” 

 ข. ป้ายชือ  ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทีมียศตงัแต่        พันตํารวจเอกลงมา ยกเว้นผู้ ได้รับเงินเดือนในอัตราพัน

ตํารวจเอก (พิเศษ) เมือแต่งเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบักากี หรือเครืองแบบตรวจคนเข้าเมือง ปกติเสือเชิตคอพับ

กากีหรือปกติเสือเชิตคอพับขาว ให้ติดป้ายชือทีอกเสือข้างขวาเหนือกระเป๋า สูงจากกระเป๋าประมาณไม่เกิน ๑.๕ 

เซนติเมตร โดยแผ่นปา้ยชือให้ทําด้วยโลหะขนาดกว้าง ๒.๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๒ เซนติเมตร มีกรอบกว้าง ๑ มิลลิเมตร 
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ในบรรทัดที ๑ ให้มีคําว่า “IMMIGRATION” ตัวอักษรหนาความสูง ๕ มิลลิเมตร บรรทัดที ๒ เป็นชือและชือสกุล

ภาษาไทย บรรทดัที ๓ เป็นชือและชือสกุลภาษาองักฤษ ความสงู ๓ มิลลิเมตร ตวัอกัษรเป็นแบบตวัพิมพ์เรียงกนัเป็น 

๓ แถว พืนแผ่นปา้ยเป็นสีดํา ตวัอกัษรและกรอบเป็น สีเงิน 

ข้อ ๓๖ เครืองแบบตํารวจหญิง กองตรวจคนเข้าเมือง ในเวลาปฏิบตัิหน้าทีเกียวกบัการตรวจคนเข้าเมือง มี ๕ ชนิด 

คือ 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี 

 (๔) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบขาว 

 (๕) เครืองแบบกนัหนาว 

 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีขาว 

  (ข) เสือนอกคอแบะสีขาว 

  (ค) กระโปรงสีขาว 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

  (จ) ถงุเท้ายาวสีนําตาลออ่น 

 (๒) เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีกากี 

  (ข) เสือนอกคอแบะสีกากี 

  (ค) กระโปรงสีกากี 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

  (จ) ถงุเท้ายาวสีนําตาลออ่น 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบักากี มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีกากี 

  (ข) เสือเชติคอพบัสีกากี 

  (ค) กระโปรงสีกากี 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

  (จ) ถงุเท้ายาวสีนําตาลออ่น 

 

 (๔) เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบัขาว มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีขาว 
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  (ข) เสือเชติคอพบัสีขาว 

  (ค) กระโปรงสีขาว 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

  (จ) ถงุเท้ายาวสีนําตาลออ่น 

 (๕) เครืองแบบกนัหนาว มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (ก) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีขาว 

  (ข) เสือสกัหลาดเปิดอกสีนําเงินแก่ 

  (ค) กระโปรงสกัหลาดสีนําเงินแก่ หรือ 

กระโปรงสีขาว 

  (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

  (จ) ถงุเท้ายาวสีนําตาลออ่น 

 ข้อ ๓๗ ส่วนของเครืองแบบตํารวจหญิง กองตรวจคนเข้าเมือง ตามข้อ ๓๖ มีดงันี 

 ก. หมวก มี ๒ ชนิด คือ 

  (๑) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีขาว 

  (๒) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีกากี 

 โดยมีเครืองประกอบและลกัษณะการใช้เชน่เดียวกบัหมวกของตํารวจชาย กองตรวจคนเข้าเมือง โดยอนโุลม 

 ข. เสือ มี ๕ ชนิด คือ 

  (๑) เสือนอกคอแบะสีขาว คอป้าน มีตะเข็บหลัง 1 ตะเข็บ ทีแนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๓ ดุม มี

กระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีปก และให้ใช้เสือเชิตคอพบัสีขาว ผกูผ้าผกูคอสีดํา

เงือนกะลาสี เสือนีประดบัอินทรธนแูข็ง 

  (๒) เสือนอกคอแบะสีกากี มีลกัษณะเชน่เดียวกบัเสือนอกคอแบะสีขาว 

  (๓) เสือเชิตคอพบัสีกากี ทีคอและแนว สาบอกมีดมุขนาดกลาง ๕ ดมุ แขนยาวรัดข้อมือขัดดมุขนาดเล็ก

ข้างละ ๑ ดมุ หรือแขนสนัเพียงข้อศอก ทีอกมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า กึงกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิงมีปกรูปมน

ชายกลางแหลม ขดัดมุขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ ดมุทงัสินใช้ดมุเกลียงสีนําตาล เสือนีประดบัอินทรธนูแข็งและให้สอด

ชายเสืออยูภ่ายในกระโปรง 

  (๔) เสือเชิตคอพับสีขาว มีลกัษณะเช่นเดียวกับเสือเชิตคอพับสีกากี เว้นแต่ดุมทงัสินเป็นดุมเกลียงสีขาว 

เสือนีประดบัอินทรธนแูข็ง และให้สอดชายเสืออยูภ่ายในกระโปรง 

  (๕) เสือสกัหลาดเปิดอกสีนําเงินแก่ มีลกัษณะและเครืองประกอบเช่นเดียวกบัตํารวจชาย กองตรวจคนเข้า

เมือง เว้นแต่การประดบัแถบทีปลายแขนเสือด้านนอกทงัสองข้าง ถ้าเป็นกรณีมีแถบมากกว่า ๑ แถบ เว้นระยะห่าง

แถบ ๐.๕ เซนติเมตร ตอนบนเครืองหมายชนัมีรูปเครืองหมาย “ตม” ไขว้ในบวักนกปักด้วยดินทองหรือวตัถุเทียมดิน

ทองอยูบ่นเหนือแถบทางด้านไหล่ กว้าง ๓ เซนตเิมตร สูง ๕ เซนติเมตร แถบสีทองทีประดบัปลายแขนเสือนอกทงัสอง

ข้างนี ให้ห่างจากปลายแขนเสือ ๖.๕ เซนตเิมตร 
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      ค. กระโปรง มี ๓ ชนิด คือ 

  (๑) กระโปรงสีขาวยาวครึงน่อง ตรงกลางด้านหลงั 

มีจีบพบัทบพองาม กระโปรงไมบ่านและไมมี่กระเป๋า 

  (๒) กระโปรงสีกากี มีลกัษณะเชน่เดียวกบักระโปรงสีขาว 

  (๓) กระโปรงสกัหลาดสีนําเงินแก่ มีลกัษณะเชน่เดียวกบักระโปรงสีขาว 

     ง. รองเท้า มี ๒ แบบ คือ 

  (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดําชนิดไมผ่กูเชือก ส้นใหญ่        

พอสมควร สงูไมเ่กิน ๕ เซนติเมตร 

    (๒) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดําชนิดผกูเชือก รองเท้าทกุแบบต้องไม่มีริวและลวดลาย 

 จ. กระเป๋าถือ มี ๓ แบบ คือ 

  (๑) กระเป๋าถือสีขาว ทําด้วยหนังหรือวตัถุเทียมหนังรูปสีเหลียมผืนผ้า มุมมน สูง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๕ 

เซนติเมตร ไมมี่ลวดลาย ทีกงึกลางฝากระเป๋าด้านนอกมีตราโล่เขน ขนาด ๓ เซนติเมตร 

  (๒) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่ ลกัษณะเชน่เดียว 

กบักระเป๋าถือสีขาว 

  (๓) กระเป๋าถือสีดําขนาดเล็ก ลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว เว้นแต่ สูง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ 

เซนติเมตร 

  กระเป๋าถือทงั ๓ แบบนี ใช้สีตามแต่โอกาสโดยปกติถือด้วยมือซ้าย สําหรับกระเป๋าถือ ตาม (๑) และ (๒) จะมี

สายสะพายก็ได้ โดยสายสะพายทีไหลซ้่ายห้อยลงมาใต้แนวอก 

 ข้อ ๓๘ ดมุ เข็มขดั อินทรธนู ป้ายชือ มีลักษณะการใช้และเครืองประกอบเช่นเดียวกับตํารวจชาย กองตรวจคน

เข้าเมือง เว้นแตอิ่นทรธนใูห้ลดขนาดให้เล็กลง คือ อินทรธนใูห้มีขนาดกว้างตอนต้น ๔ เซนติเมตร 

 

หมวด ๒ 

เครืองแบบตํารวจดริุยางค์ 

 

 ข้อ ๓๙ เครืองแบบตํารวจดริุยางค์ ใช้ในเวลาปฏิบตัหิน้าทีเกียวกบังานดริุยางค์ มี ๖ ชนิด คือ 

 ก. เครืองแบบแถวเกียรตยิศ 

  ผู้ ทําหน้าทีบรรเลงซงึมียศนายดาบตํารวจลงมา มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (๒) เสือนอกคอปิดสีเลือดหม ูคอเสือสีดําขลิบขาว ด้านหน้าคอเสือปักลายไทยชนิดลายกนกทําด้วยไหมหรือ

ด้ายสีขาว เสือด้านหน้าล่างมีกระเป๋าเจาะทงั ๒ ข้าง ไม่มีฝากระเป๋า ปลายแขนเสือด้านนอกทงัสองข้างประดบัด้วย

แผงรูปห้าเหลียมสีดํา อยู่เหนือปลายแขน ๒.๕ เซนติเมตร แผงด้านบนปักรูปโล่เขนรองรับด้วยลายไทยชนิดลายกนก 

ทําด้วยไหมหรือด้ายสีขาว ถัดลงมาเป็นแถบสีขาว ๒ แถบ กว้างแถบละ ๑ เซนติเมตร คาดตามขวางของแขนเสือ 
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ระหว่างแถบทงัสองปักลายไทยชนิดลายกนกหน้าสิงห์ด้วยไหมหรือด้ายสีขาว ตวัเสือมีกระดมุโลหะสีเงินตราโล่ขนาด

ใหญ่ ๕ ดมุ ประดบัอินทรธนแูข็ง ยาวตามขนาดของบา่ ด้านไหล่กว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ย่อ

มุมทงั ๒ ข้าง พืนสีเลือดหมู  มีไหมสีขาวถักลายขดั ๒ เส้นคู่ พาดกึงกลางตามทางยาวของอินทรธนู ปลายอินทรธนู

ด้านคอมี ดมุโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ 

  (๓) กางเกงขายาวสีขาว ทีแนวตะเข็บด้านนอกติดแถบสีเลือดหมูข้างละ ๒ แถบ  กว้างแถบละ ๒ .๕ 

เซนติเมตร  แตล่ะแถบหา่งกนั ๐.๕ เซนติเมตร 

  (๔) เข็มขดัหนงัสีดํา 

  (๕) รองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดํา 

  (๖) ถงุมือสีขาว 

  ผู้ ทําหน้าทีจา่กลองถือไม้นํา (ดรัมเมเยอร์) มีเครืองประกอบเพิมขนึ ดงันี 

  สายสะพายสกัหลาดสีเลือดหม ูกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาวตามขนาดลําตวั ขอบตามทางยาวทงัสองข้างขลิบ

ด้วยแถบไหมสีเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ข้างละสองแถบ ขนานกัน ระยะหา่งกัน ๐.๕ เซนติเมตร ทีกึงกลางด้านหน้ามี

รูปตราแผ่นดิน และมีลายกนกตามทางยาวทงั ๒ ข้าง ปักด้วยดินเงินหรือไหมสีเงิน  สะพายใต้อินทรธนูซ้ายเฉียงไป

ขวา 

  ผู้ ทําหน้าทีวาทยกรซงึมียศตงัแตจ่า่สิบตํารวจขึนไป แตง่กายเชน่เดียวกบัผู้ ทําหน้าทีบรรเลง 

 ข. เครืองแบบบรรเลงตามปกติและบรรเลงสวนสนาม 

  ผู้ ทําหน้าทีบรรเลงซึงมียศนายดาบตํารวจลงมา มีเครืองประกอบเช่นเดียวกับเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบั

กากี แตมี่เครืองประกอบเพิมขนึ ดงันี 

  (๑) รองเท้าสงูครึงน่องหนงัสีดํา ขณะบรรเลงสวนสนามให้รัดขากางเกง 

  (๒) สายยงยศไหมหรือด้ายสีเลือดหมู เป็นสายถัก ๒ เส้น ถักเป็นบ่วงใหญ่ ๑ เส้น เล็ก ๑ เส้น ประกอบตุ้ม

โลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม สายถกัให้คล้องใต้แขนขวาให้ตุ้มอยู่ทีอกเสือ ปลายสายรวมติดอยู่ทีดมุอินทรธนขู้างขวา 

  ผู้ ทําหน้าทีจา่กลองถือไม้นํา (ดรัมเมเยอร์) มีเครืองประกอบเพิมขนึ ดงันี 

  (๑) สายสะพายเชน่เดียวกบัผู้ ทําหน้าทีจา่กลองถือไม้นําของเครืองแบบแถวเกียรติยศ 

  (๒) ถงุมือขาว 

  ผู้ ทําหน้าทีวาทยกรซงึมียศตงัแตจ่า่สิบตํารวจขึนไป แตง่กายเชน่เดียวกบัผู้ ทําหน้าทีบรรเลง 

 ค. เครืองแบบบรรเลงปีสก๊อต 

  ผู้ ทําหน้าทีบรรเลงซงึมียศนายดาบตํารวจลงมามีเครืองประกอบ ดงันี 

  (๑) เสือเชติคอพบัแขนพองยาวสีขาว 

  (๒) เสือกกัสีเลือดหม ู

  (๓) กระโปรงลายตาสก๊อต 

  (๔) หมวกทรงอ่อนสกัหลาดสีเลือดหม ูด้านซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวกโลหะสีเงินขนาดเล็กติดบน

พืนอาร์มสีดําขนาดพองาม มีพูสี่ขาวประดบัไว้ทีตราหน้าหมวก 
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  (๕) รองเท้าหุ้ มส้นหนังสีดํา ถุงเท้ายาวสีขาวใต้เข่าประมาณ ๒ นิว มีพู่สีเลือดหมู ประดับไว้ทีขอบถุงเท้า

ด้านข้างส่วนบน 

  ผู้ ทําหน้าทีจา่กลองถือไม้นํา (ดรัมเมเยอร์) มีเครืองประกอบเพิมขนึ ดงันี 

  ผ้าสะพายตาสก๊อตสีเลือดหมสูลบัดํา กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สะพายบา่ซ้ายเฉียงไปขวา 

  ผู้ ทําหน้าทีจา่กลองถือไม้นํา (หญิง) (ดรัมเมเยอร์) มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (๑) เสือเชติคอพบัแขนพองยาวสีขาวติด 

อินทรธนอู่อน 

  (๒) กระโปรงลายตาสก๊อตสงูเหนือเขา่ ๑ นวิ 

  (๓) หมวกทรงออ่นสกัหลาดสีเลือดหม ูด้านซ้ายเหนือขอบหมวก มีตราหน้าหมวกโลหะสีเงินขนาดเล็กตดิบน

อาร์มสีดําขนาดพองาม มีพูสี่ขาวประดบัไว้ทีตรง       หน้าหมวก 

  (๔) รองเท้าหุ้ มส้นหนังสีดํา ถุงเท้ายาวสีขาวใต้เข่าประมาณ ๒ นิว มีพู่สีเลือดหมูประดับไว้ทีขอบถุงเท้า

ด้านข้างส่วนบน 

  (๕) ผ้าสะพายตาสก๊อตสีเลือดหมสูลบัดํา กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สะพายบา่ซ้ายเฉียงไปขวา 

 ง. เครืองแบบเกียรติยศและราตรีสโมสร 

  ผู้ ทําหน้าทีบรรเลงซงึมียศนายดาบตํารวจลงมา       มีเครืองประกอบ  ดงันี 

  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (๒) เสือนอกคอปิดสีขาว ประดับอินทรธนูแข็งยาวตามขนาดของบ่า ด้านไหล่กว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านคอ

กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ย่อมุมทงั ๒ ข้าง พืนสีเลือดหมู         มีไหมสีขาวถักลายขดั ๒ เส้นคู่พาดกึงกลางตามทางยาว

ของอินทรธน ูปลายอินทรธนดู้านคอมีดมุโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ 

  (๓) กางเกงขายาวสีขาว 

  (๔) รองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดํา 

  (๕) สายยงยศไหมหรือด้ายสีเลือดหมู เป็นสายถัก ๒ เส้น ถักเป็นบ่วงใหญ่ ๑ เส้น เล็ก ๑ เส้น ประกอบตุ้ม

โลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม สายถกัให้คล้องใต้แขนขวาให้ตุ้มอยู่ที         อกเสือ ปลายสายรวมตดิอยูที่ดมุอนิทรธนขู้างขวา 

  ผู้ ทําหน้าทีวาทยกรมียศตงัแตจ่า่สิบตํารวจถึงนายดาบตํารวจแตง่กายเชน่เดียวกบัผู้ ทําหน้าทีบรรเลง 

  ผู้ ทําหน้าทีวาทยกรชนัสญัญาบตัร ให้ใช้กางเกง ขายาวสีดําติดแถบเชน่เดียวกับเครืองแบบสโมสร 

 จ. เครืองแบบตํารวจหญิงทีทําหน้าทีนักร้องสําหรับบรรเลงตามปกติ ใช้ได้เฉพาะผู้ ซึงมียศดาบตํารวจหญิง          

ลงมา มีเครืองประกอบเชน่เดียวกบัเครืองแบบปกตเิสือเชติคอพบักากี แตมี่สว่นประกอบเพมิขนึ ดงันี 

  สายยงยศไหมหรือด้ายสีเลือดหม ูเป็นสายถกั ๒ เส้น ถกัเป็นบว่งใหญ่ ๑ เส้น เล็ก ๑ เส้น ประกอบตุ้มโลหะสี

เงิน ๑ ตุ้ม สายถกัให้คล้องใต้แขนขวาให้ตุ้มอยู่ทีอกเสือ ปลายสายรวมติดอยู่ทีดมุอนิทรธนขู้างขวา 

 ฉ. เครืองแบบเกียรติยศและราตรีสโมสรสําหรับตํารวจหญิงทําหน้าทีนักร้อง ใช้ได้เฉพาะผู้ซึงมียศนายดาบ

ตํารวจหญิงลงมา มีเครืองประกอบ ดงันี 

  (๑) หมวกแก๊ปทรงออ่นพบัปีกสีขาว 
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  (๒) เสือนอกคอแบะสีขาวประดบัอินทรธนแูข็ง        ยาวตามขนาดของบา่ ด้านไหล่กว้าง ๓ เซนติเมตร ด้าน

คอกว้าง  ๒.๕  เซนตเิมตร ย่อมมุทงั ๒ ข้าง พืนสีเลือดหม ูมี    ไหมสีขาวถกัลายขดั ๒ เส้นคู ่พาดกึงกลางตามทางยาว   

ของอินทรธน ูปลายอินทรธนดู้านคอมีดมุโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดมุ 

  (๓) กระโปรงสีขาว 

  (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดําส้นใหญ่พอสมควร สงูไมเ่กิน ๕ เซนตเิมตร 

  (๕) สายยงยศไหมหรือด้ายสีเลือดหมู เป็นสายถัก ๒ เส้น ถักเป็นบ่วงใหญ่ ๑ เส้น เล็ก ๑ เส้น ประกอบตุ้ม

โลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม สายถกัให้คล้องใต้แขนขวาให้ตุ้มอยูที่        อกเสือ ปลายสายรวมตดิอยูที่ดมุอินทรธนขู้างขวา 

  (๖) ผ้าผกูคอสีดํา 

  เครืองแบบตาม จ. และ ฉ. ถ้าเป็นชนัสญัญาบตัรให้แตง่เครืองแบบตํารวจชนัสญัญาบตัรหญิง 

 

 

หมวด ๔ 

เครืองแบบตํารวจทีทําหน้าทีซอ่มเครืองยนต์ 

 ข้อ ๔๐ เครืองแบบตํารวจทีทําหน้าทีเกียวกับการซ่อมเครืองยนต์ ปฏิบตัิงานในโรงงานอู่ซ่อม หรือปฏิบตัิงาน

เกียวกบัการซ่อมสร้างงานด้านสวสัดิภาพของประชาชน   มีเครืองประกอบดงันี 

 (๑) หมวกแก๊ปทรงออ่นสีนําเงินดํา แก๊ปขนาดกว้าง ๗.๕ เซนติเมตร 

 (๒) เสือเชติคอพบัสีนําเงินดําแขนสนั เหนือกระเป๋าด้านซ้ายติดปา้ยชือ เหนือกระเป๋าด้านขวาติดชือสงักดั (๓ )

 กางเกงขายาวสีนําเงินดํา 

 (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

 

 

หมวด ๕ 

เครืองแบบตํารวจนํา 

 

 ข้อ ๔๑ ตํารวจนําในขณะปฏิบตัหิน้าทีในเรือให้แตง่เครืองแบบ มีเครืองประกอบดงันี 

 ก. ผู้ มียศตงัแตน่ายดาบตํารวจลงมา 

  (๑) หมวกเชน่เดียวกนักบัผู้ มียศตงัแต ่

ร้อยตํารวจตรีขึนไป 

  (๒) เสือผ้ายืดคอกลมแขนสนัสีขาวหรือสีกากี 

  (๓) กางเกงขายาวหรือขาสนัสีกากี ใช้ เข็มขดัด้ายถกัสีกากีมีหวัเข็มขดัทําด้วยโลหะเป็นรูปโล่เขนสีเงิน 

  (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดําหรือรองเท้าหนงัสานรัดส้นสีนําตาล 

 ข. ผู้ มียศตงัแตร้่อยตํารวจตรีขึนไป 
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  (๑) หมวกแก๊ปทรงออ่นสีกากี มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก ปักด้วยไหมสีขาวบนพืนสีดํา 

  (๒)  เสือเชติคอพบัสีกากีแขนสนัแตไ่มมี่ 

อินทรธนอู่อน เครืองหมายยศปักด้วยไหมสีขาวเป็นรูป 

เครืองหมายยศขนาดเล็กทีคอเสือทงัสองข้าง 

  (๓) กางเกงขายาวสีกากี ใช้เข็มขดัด้ายถกัสีกากีมีหวัเข็มขดัทําด้วยโลหะเป็นรูปโล่เขนสีเงิน 

  (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดําหรือรองเท้าหนงัสานรัดส้นสีนําตาล 

  สําหรับผู้ ทีเข้าเวรยามในเรือหรือปฏิบตัหิน้าทีในกรณีพิเศษ ให้แตง่เครืองแบบปกติเสือเชติคอพบัสีกากี 

 ข้อ ๔๒ เครืองแบบกนัหนาวสําหรับตํารวจนํา  

มีเครืองประกอบดงันี 

 ก. ผู้ มียศตงัแตสิ่บตํารวจเอกลงมา 

  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (๒) เสือเชิตคอพบัแขนยาวรัดเอว ทําด้วยผ้าสกัหลาดสีดํา ตดิเครืองหมายยศและสงักดัเช่นเดียวกบัเสือเชิต

คอพบัสีกากี 

  (๓) กางเกงขายาวสีดําหรือขาว 

  (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

 ข. ผู้ มียศตงัแตจ่า่สิบตํารวจขนึไป 

  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

  (๒) เสือกันหนาวแบบเปิดอกทําด้วยสักหลาดสีดํามีดุมตราโล่สีเงิน ๒ แถว แถวละ ๔ ดุม ทํานองเดียวกับ

เสือน้อยของนายทหารเรือ สวมทบัเสือเชิตสีขาวแขนยาว ผ้าผกูคอสีดําเงือนกะลาสี นายตํารวจชนัสญัญาบตัรใช้แถบ

เครืองหมายยศทีตอนปลายแขนเสือเป็นแถบสีเงิน        มีขนาด ลักษณะและระดับยศตามแบบเสือน้อยของ

นายทหารเรือ โดยมีรูปดาวแปดแฉก ทําด้วยโลหะสีเงินประดบัเหนือแถบเครืองหมายยศแทนขนาด จ่าสิบตํารวจใช้

เครืองหมายยศของพนัจ่าเอก แตไ่ม่มีเครืองหมายใดเหนือแถบ ส่วนนายดาบตํารวจใช้เครืองหมายยศเช่นเดียว กับจ่า

สิบตํารวจและมีเครืองหมายดาบไขว้ทําด้วยโลหะ       สีเงินระดบัเหนือแถบ 

  (๓) กางเกงขายาวสีดําหรือสีขาว สําหรับกางเกง 

สีดําไมต่ดิแถบ 

 (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา 

 ข้อ ๔๓   เครืองแบบนกัปฏิบตักิารใต้นําสําหรับ ตํารวจนํา มีเครืองประกอบดงันี 

 (๑) หมวกแก๊ปทรงออ่นสีแสด มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กปักด้วยไหมสีขาว บนพืนสีดํา 

 (๒) เสือเชิตคอพบัแขนยาวสีแสด ไม่รวบปลายแขน ตวัเสือยาวแค่เอว มีเครืองหมายยศขนาดเล็กปักด้วยไหมสี

ดําบนคอเสือทงัสองข้าง หน้าอกข้างซ้ายติดเครืองหมายนกัปฏิบตัิการใต้นํา หน้าอกข้างขวาติดปา้ยชือปักด้วยไหมสี

ขาวบนพืนสีดํา 

 (๓) กางเกงขายาวสีแสด ตดิซิปรูดทีปลายขากางเกงด้านนอกทงัสองข้าง 
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 (๔) รองเท้าหุ้มข้อผ้าใบสีดํา 

 ในโอกาสทีนกัปฏิบตักิารใต้นําปฏิบตังิานใต้นํา 

ให้แตง่กายตามระเบียบทีกรมตํารวจกําหนด 
 
 

หมวด ๖ 

เครืองแบบตํารวจทีขบัรถจกัรยานยนต์ในขบวนเสดจ็ 

พระราชดําเนิน 

 ข้อ ๔๔ เครืองแบบตํารวจทีขบัรถจกัรยานยนต์ในขบวนเสดจ็พระราชดําเนินและตํารวจหน่วยจกัรยานยนต์วิทย ุ

มีเครืองประกอบ ดงันี 

 (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี 

 (๒) เสือเชติคอพบัสีกากี 

 (๓) กางเกงแบบขีม้าสีกากี 

 (๔) รองเท้าสงูหนงัสีนําตาล หรือรองเท้าหุ้มข้อหนงัสีนําตาลและสนบัแข้งสีนําตาล ถ้าอยู่ในขบวนเสด็จพระราช

ดําเนิน ให้ใช้รองเท้าสงู 

 (๕) ถงุมือยาวหนงัสีนําตาล 

 (๖) แว่นตากนัฝุ่ น ถ้าใช้ชนิดมีสายรัดขณะไมส่วมให้คล้องทีคอ 

 นายตํารวจชนัสญัญาบตัรทีขบัรถจกัรยานยนต์ นํา แซง หรือตามเสด็จ ให้ใช้เสือนอกคอแบะสีกากี เข็มขดัหนงัสี

นําตาลชนิดมีสายโยง 

 

หมวด ๗ 

เครืองแบบข้าราชการตํารวจกองบินตํารวจ 

 

 ข้อ ๔๕ เครืองแบบนกับินตํารวจในขณะปฏิบตัหิน้าที มีส่วนประกอบ ดงันี 

 ก. หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว บนพืนสีกากีเย็บติดกึงกลาง

หน้าหมวกหรือหมวกกันอนัตรายสีกากีแกมเขียวหรือสีขาว ประกอบด้วยอุปกรณ์การติดตอ่สือสาร หมวกชนิดนีใช้ใน

โอกาสติดตอ่สือสารระหว่างเครืองบิน หรือระหว่างภาคพืนดินกบัเครืองบิน 

 ข. เสือแขนยาวกางเกงขายาวสีกากีหรือสีกากีแกมเขียวเย็บติดกนัทงัชดุ 

 ค. รองเท้าหุ้มข้อหนงัสีดําชนิดผกูเชือกหรือยืดข้าง 

 ง. เครืองหมายแสดงความสามารถในการบิน การประดบัเครืองหมายนี ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมตํารวจ 

 ข้อ ๔๖ เครืองแบบชา่งอากาศในขณะปฏิบตัิหน้าที         มีส่วนประกอบเชน่เดียวกบัเครืองแบบนกับนิตํารวจ เว้น

แต่เครืองหมายแสดงความสามารถในการบิน ให้ใช้เครืองหมายผู้ทําการในอากาศแทน การประดบัเครืองหมายนีให้

เป็นไปตามระเบียบของกรมตํารวจ 
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หมวด  ๗ 

เครืองแบบตํารวจม้า 

 

 ข้อ ๘๔  เครืองแบบตํารวจม้าซงึทําหน้าทีขีม้า มี  ๒  ชนิด  คือ 

 ก.  เครืองแบบตํารวจม้าใช้ในงานพระราชพิธี  มีเครืองประกอบดงันี 

  (๑) หมวกยอดสีขาว ด้านหน้าหมวกมีตราแผ่นดิน  ยอดหมวกมีพูสี่ฟ้าปรกลงมาถึงกึงกลางตราแผน่ดนิ  และมี

สายรัดคางโลหะสีเงินแบบสร้อยบิดตอ่สร้อยหว่ง  

 สําหรับผู้ มียศตงัแตพ่ลตํารวจตรีขนึไปใช้พูสี่ทอง 

  (๒) เสือนอกคอปิดสีแดงเลือดหม ูด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอยา่งละ ๒ กระเป๋า ทีแนวอกติดดมุโลหะสีเงิน

ขนาดใหญ่ ๕ ดมุ แขนเสือด้านนอกติดแถบสีเหลืองกว้าง ๐.๓ เซนติเมตร ข้างละ   ๒  แถบ  และแถบสีฟ้ากว้าง  ๒.๘  

เซนติเมตร  อยูร่ะหว่างกลาง  ปลอกข้อมือทําด้วยสกัหลาดสีดําโดยรอบมีแถบไหมสีทองทีปลอกข้อมือด้านนอกใต้แถบ

ทงั ๒ ข้าง มีอักษร น. หมายถึง กองบัญชาการตํารวจนครบาล เครืองหมายอุณาโลม หมายถึง กองบงัคบัการสาย

ตรวจและปฏิบตักิารพิเศษ และอกัษร ม.  หมายถึง  กองกํากับการตํารวจม้า สีทองปักเรียงกนั สําหรับผู้ มียศตงัแตร้่อย

ตํารวจตรีขนึไป มีพูไ่หล ่     สีเงิน  พลตํารวจตรีขึนไป  พูไ่หล่สีทอง  เสือนีประดบัอินทรธนแูข็ง 

  (๓) กางเกงแบบขีม้าสีดํา ติดแถบสีเหลืองกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๒ แถบ และแถบสีแดงเลือดหมูกว้าง  ๓.๕  

เซนติเมตร  อยูร่ะหว่างกลาง 

  (๔) สายยงยศไหมสีเงินคล้องทีไหลซ้่าย 

  (๕) เข็มขดัประคด ทําด้วยไหมหรือด้ายถกั พืนสีเลือดหมกูว้าง ๕.๕  เซนติเมตร  มีแถบไหมหรือด้ายสีเงินกว้าง  

๐.๕  เซนติเมตร  ขลิบด้านบนและด้านลา่ง 

  สําหรับผู้ มียศตังแต่ร้อยตํารวจตรีขึนไป มีแถบไหมหรือด้ายสีดํากว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ขลิบด้านบน  และ

ด้านล่าง  ติดแถบสีเงินหรือสีขาวกว้าง  ๑  เซนติเมตร  ๒  แถบ  ตรงกลาง เข็มขดัขนานไปตามความยาวของสายเข็ม

ขดั  เว้นระยะกึงกลางระหว่างแถบ  ๒.๕  เซนติเมตร  โดยรอบ  มีพู่ทําด้วยไหมสีขาวและไหมสีเลือดหมูกับไหมสีดํา

สลบักนัจํานวน  ๒  พู่  ห้อยทีเข็มขดัด้านหลงัโดยพู่ทงัสองหา่งกนัไมต่าํกวา่  ๒๐  เซนตเิมตร 

  สําหรับผู้ มียศตงัแตพ่ลตํารวจตรีขนึไปใช้พูทํ่าด้วยไหมสีทอง 

  (๖) คนัชีพเป็นแถบสีฟ้า ๒ ข้าง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร และแถบสีเหลืองกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร อยู่ระหวา่งกลาง

สะพายบา่ซ้ายใต้อินทรธนเูฉียงมาทีเอวขวา      ให้กระเป๋ากระสุนอยูก่ึงกลางด้านหลงั ทําด้วยหนงัเลียนสีขาว กว้าง ๕ 

เซนติเมตร ทีกระเป๋ากระสนุหนงัเลียนสีขาวแบบเหลียมกงึกลาง ฝากระเป๋าติด เครืองหมายตราแผน่ดนิขนาดกลาง 

  (๗) รองเท้าสงูหนงัสีดํา  ตดิเดือยทําด้วยโลหะ       สีเงิน 
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  (๘) ถงุมือสีขาว 

  เครืองแบบนีให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 ข. เครืองแบบตํารวจม้าใช้ในงานสายตรวจม้า  มีเครืองประกอบดงันี 

  (๑) หมวกปีกสีกากีมีตราหน้าหมวกเป็นตราแผ่นดินทําด้วยโลหะสีเงินมีสายรัดคางทําด้วยดินเงินกว้าง ๑ 

เซนติเมตร 

  (๒) เสือนอกคอปิดสีแดงเลือดหมู ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ ๒  กระเป๋า ทีแนวอกติดดมุโลหะสี

เงินขนาดใหญ่  ๕  ดมุ  แขนเสือด้านนอกติดแถบสีเหลืองกว้าง  ๐.๓  เซนติเมตร ข้างละ ๒ แถบ และแถบสีฟ้ากว้าง 

๒.๘ เซนติเมตร อยู่ระหว่างกลาง ปลอกข้อมือทําด้วยสกัหลาดสีดําโดยรอบ มีแถบไหมสีทองทีปลอกข้อมือด้านนอกใต้

แถบทงั ๒ ข้าง มีอกัษร น.หมายถึง กองบญัชาการตํารวจนครบาล เครืองหมายอณุาโลม หมายถึง กองบงัคบัการสาย

ตรวจและปฏิบตัิการพิเศษ และอกัษร ม.  หมายถึง กองกํากบัการตํารวจม้า สีทองปักเรียงกนั สําหรับผู้ มียศตงัแตร้่อย

ตํารวจตรีขนึไป มีพูไ่หลสี่เงิน พลตํารวจตรีขนึไปพู่ไหล่สีทอง เสือนีประดบัอินทรธนแูข็ง 

  (๓)  กางเกงแบบขีม้าสีดํา ติดแถบสีเหลืองกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๒ แถบ และแถบสีแดงเลือดหมูกว้าง  ๓.๕  

เซนติเมตร  อยูร่ะหว่างกลาง 

  (๔) เข็มขดัหนงัสีดําชนิดมีสายโยง กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร มีสายโยงผ่านไหล่ขวา๑ เส้น พร้อมด้วยซองปืนหรือ

กระบอง หวัเข็มขดัทําด้วยโลหะสีเงิน ลกัษณะสีเหลียมผืนผ้าทางตงัมีเข็มสําหรับ สอดรู  ๒  เข็ม 

  (๕) รองเท้าสงูหนงัสีดํา  ตดิเดือยทําด้วยโลหะ                สีเงิน 

  (๖) ถงุมือสีขาว 

  เครืองแบบนีให้ประดบัแพรแถบแทนเครืองราช อสิริยาภรณ์และเหรียญตรา 

 

หมวด ๘ 

เสือกนัฝนและเสือกนัหนาว 

 ข้อ ๔๗ เสือกนัฝน ใช้ได้ตงัแตพ่ลตํารวจขนึไป สวมทบัเครืองแบบได้ทกุประเภท จะใช้สีใดให้กรมตํารวจกําหนด 

 ข้อ ๔๘ เสือกนัหนาว มี ๓ ชนิด คือ 

 (๑) เสือคลุมกันหนาว ใช้ได้ตงัแต่พลตํารวจขึนไป สวมทบัเครืองแบบได้ทุกประเภท จะใช้สีใดและโอกาสใดให้

กรมตํารวจกําหนด มี ๒ ขนาด คือ 

  (ก) ขนาดสนัเหนือเข่า 

  (ข) ขนาดยาวครึงน่อง 

 (๒) เสือกันหนาวแบบเปิดคอ มีอินทรธนูอ่อนประดับเครืองหมายยศ ใช้ได้ตังแต่พลตํารวจขึนไป สวมทับ

เครืองแบบได้ทกุประเภท จะใช้สีใดและโอกาสใด ให้กรมตํารวจกําหนด มี ๒ ขนาด คือ 

  (ก) ขนาดสนัเหนือเข่า 

  (ข) ขนาดยาวครึงน่อง 

 (๓) เสือกนัหนาวสีกากีแกมเขียวแขนยาวทรงกระบอก ด้านหน้ามีซิปรูด ผ่าอกยาวตลอดตงัแตป่กคอถึงด้านล่าง 
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ทีปลายแขนทงัสองข้างมีดมุติดข้างละ ๑ ดมุ หน้าอกตอนบนมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า มีฝาปิด ตอนล่างมีกระเป๋า

ข้างละ ๑ กระเป๋า มีฝาปิด ขอบเสือตอนล่างสดุและระดบัเอวด้านในมีเชือกสําหรับรัดเสือให้กระชบัลําตวั มีซบัใน 

 ข้อ ๔๙ เสือกนัฝนและกนัหนาว สําหรับนายตํารวจชนัสญัญาบตัรทีทําหน้าทีขบัจกัรยานยนต์ถวายอารักขาและ

สายตรวจปกต ิมีเครืองประกอบดงันี 

 (ก) เสือแจ๊กเก็ตแขนยาวตดัด้วยหนงัเทียมสีขาว    มีปก ความยาวของชายเสือประมาณหวัแม่มือเมือเอาแขนลง

ตามแนวดิง ด้านหน้ามีซิปรูด ผ่าอกยาวตลอดตงัแต่ปกคอถึงด้านล่าง มีแขนทงัสองข้าง มีซิปรูด ยาวประมาณ ๖ นิว 

ทงั ๒ ข้าง 

 (ข) เข็มขดัทําด้วยวสัดอุย่างเดียวกบัเสือ กว้าง      ๒ นิว ให้หวัเข็มขดัเป็นโลหะชบุโครเมียมชนิดเดียวกบัหวัเข็ม

ขดัหนงัทีใช้กบัเครืองแบบฝึกสีกากี ด้านข้างและด้านหลงัเย็บติดกบัตวัเสือ 

 (ค) เครืองหมายยศและสงักดัประดบัเช่นเดียวกบัเครืองแบบฝึกสีกากี 

 

 

 
 

ส่วนท ี๔ 

อินทรธนูและเครืองหมายยศ 

 

 ข้อ ๕๐ อินทรธนู มี ๒ ชนิด คือ 

 (๑) อินทรธนูอ่อน ทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกบัเสือ ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เย็บติดกบัตะเข็บ

เสือ ด้านคอกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ปลายมนยาวตามขนาดของบ่า ปลายอินทรธนูติดดมุโลหะสีเงิน หรือดมุเกลียงสี

นําตาลขนาดเล็ก แล้วแตก่รณี ข้างละ ๑ ดมุ 

 (๒) อนิทรธนแูข็ง เย็บเป็นแผ่นกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวตามขนาดของบา่ ด้านคอย่อมมุพืนสี      เลือด

หม ูตอนปลายตดิดมุโลหะสีเงินขนาดเล็ก ๑ ดมุ สาบสีดํา มีเครืองประกอบดงันี 

 นกัเรียนนายร้อยตํารวจ มีแถบสีเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร พาดกึงกลางตามทางยาวของอนิทรธน ู

 จา่สิบตํารวจและนายดาบตํารวจ มีแถบสีเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร เย็บขอบเว้นด้านไหล ่

 นายร้อยตํารวจ มีแถบสีเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร    เย็บขอบเว้นด้านไหล่ และมีลวดลายสีเงินประกอบ

แถบด้านนอก 

 นายพนัตํารวจ เชน่เดียวกบัของนายร้อยตํารวจ     เว้นแตมี่แถบสีเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร พาดกงึกลาง

ตามทางยาวของอนิทรธน ู

 นายพลตํารวจ พืนปักด้วยดนิเงินเป็นลายถกัเตม็แผน่อินทรธน ู

 ข้อ ๕๑ เครืองหมายยศประดบัทีแขนเสือเหนือข้อศอกข้างซ้าย รูปบงั ทําด้วยแถบสีขาวหรือสีเงิน กว้าง ๑ 

เซนติเมตร ขาบงัยาว ๕ เซนติเมตร บรรจบกันในลกัษณะมมุข้อศอกตรึงบนพืนสีเลือดหม ูสาบสีดํา เหนือบงัมีรูปตรา

โล่เขนทําด้วยโลหะสีเงิน มีจํานวนบงัตามชนัยศ ดงันี 
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 สิบตํารวจตรี ๑  บงั 

 สิบตํารวจโท ๒  บงั 

 สิบตํารวจเอก ๓  บงั 

 ในกรณีมีบงัมากกว่า ๑ บงั ให้ติดซ้อนกนัไป เว้นระยะหา่งบงั ๐.๔ เซนตเิมตร 

 ข้อ ๕๒ เครืองหมายยศประดบัอินทรธนทูงั ๒ ข้าง มีดงันี 

 (๑) จ่าสิบตํารวจ รูปบงัทําด้วยโลหะสีเงินรูปหางนกแซงแซว กว้าง ๐.๓ เซนติเมตร ปลายบงัทงั ๒ ข้าง 

หา่งกนั ๓ เซนติเมตร ติดเรียงกัน ๓ บงั เว้นระยะระหว่างบงั ๐.๒ เซนติเมตร ให้มมุแหลมของบงัอยู่ทางด้านคอ และมี

ขีดกว้าง ๐.๓ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร ๑ ขีด วางตามขวางของอินทรธนูตดิกบัปลายบงั และห่างจากริมอินทรธนู

ทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร 

 (๒) นายดาบตํารวจ รูปดาบทําด้วยโลหะสีเงิน ๒ เล่ม ไขว้ติดทีริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ให้ปลายดาบอยู่

ทางด้านคอ 

 (๓) นายร้อยตํารวจ รูปดาว ๘ แฉก ทําด้วยโลหะสีเงินติดทีริมอินทรธนูทางด้านไหล่ตรงกึงกลางด้าน

กว้างของอินทรธน ูมีจํานวนดาวตามชนัยศ ดงันี 

 ร้อยตํารวจตรี ๑     ดาว 

 ร้อยตํารวจโท ๒     ดาว 

 ร้อยตํารวจเอก ๓     ดาว 

 ในกรณีมีดาวมากกวา่ ๑ ดาว ให้ติดเรียงกนัตามส่วนยาวของอนิทรธน ูเว้นระยะระหว่างดาวพองาม 

 (๔) นายพนัตํารวจ รูปดาวชนัยศทํานองเดียวกบันายร้อยตํารวจ แต่มีรูปพระมหามงกฎุมีรัศมีทําด้วย

โลหะสีเงินติดกับรูปดาวเพิมขึน ยอดพระมหามงกฎุอยู่ทางด้านคอ ถ้ามีดาวหลายดาวให้ติดรูปพระมหามงกฎุทีดาวซึง

อยู่ด้านคอ 

 (๕) นายพลตํารวจ รูปพระมหามงกุฎมีรัศมีทํานองเดียวกันกับนายพนัตํารวจ และมีช่อชัยพฤกษ์ทํา

ด้วยโลหะสีเงิน ให้ปลายช่อชยัพฤกษ์โค้งเข้าหาส่วนล่างของพระมหามงกุฎทงั ๒ ข้าง ประกอบด้วยรูปดาว ๘ แฉก   

ทําด้วยโลหะสีเงิน ตดิกงึกลางระหว่างพระมหามงกฎุและชอ่ชยัพฤกษ์ มีจํานวนดาวตามชนัยศ ดงันี 

 พลตํารวจจตัวา ๑ ดาว 

 พลตํารวจตรี ๒ ดาว 

 พลตํารวจโท ๓ ดาว 

 พลตํารวจเอก ๔ ดาว 

 ในกรณีมีดาวมากกว่า ๑ ดาว แต่ไม่เกิน ๓ ดาว ให้ติดเรียงกันตามส่วนยาวของอินทรธนู เว้นระยะ

ระหว่างดาวพองาม ถ้ามี ๔ ดาว ให้ตดิเรียงเป็นรูปสีเหลียมขนมเปียกปนู ให้มมุแหลมวางตามส่วนยาวของอนิทรธน ู

 ข้อ ๕๓ เครืองหมายยศของเครืองแบบสนาม  ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว หรือสีดําทีปกคอเสือข้าง

ขวา มีลกัษณะเชน่เดียวกบัเครืองหมายโลหะขนาดยอ่พองาม สําหรับเครืองหมายยศของเครืองแบบสนามของนายพล

ตํารวจ และพนัตํารวจเอกทีได้รับเงินเดือนในอตัราพนัตํารวจเอก (พิเศษ) ขึนไป ให้ใช้เครืองหมายยศปักทีคอเสือทงั ๒ 



 - 37 - 

ข้าง แทนเครืองหมายจําพวกและสงักดั 

 

ส่วนท ี๕ 

เครืองหมายจาํพวกและเครืองหมายสังกัด 

 ข้อ ๕๔ เครืองหมายจําพวกทําด้วยโลหะสีเงิน ตดิทีคอเสือตอนหน้าข้างขวา มีลกัษณะดงันี 

 (๑) สํานกังานเลขานกุารกรม ตราโล่เขนกลางกนก  

สีเหลียมรี 

 (๒) สํานกังานจเรตํารวจ ตราโล่เขนกลางกนก         

สีเหลียมรี 

        (๓) กองคดี ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๔) กองการเงิน ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๕) กองพลาธิการ ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๖) กองการตา่งประเทศ ตราโล่เขนกลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๗) กองตรวจคนเข้าเมือง  อกัษร ตม กลางกนก 

สีเหลียม 

 (๘) กองวิจยัและวางแผน ตราโล่เขนกลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๙) กองวิชาการ ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๐) กองสวสัดกิาร ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๑) กองทะเบียนคนตา่งด้าวและภาษีอากร ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๒) กองกําลงัพล ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๓) กองบินตํารวจ ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

         (๑๔) กองบงัคบัการตํารวจสือสาร ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๕)  กองบงัคบัการตํารวจดบัเพลิง ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๖)  สํานกังานแพทย์ใหญ่ อกัษร พต กลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๑๗) กองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง อกัษร ก กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๘)  กองบญัชาการศกึษา อกัษร ศ กลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๑๙)  กองบญัชาการตํารวจภธูร อกัษร ภ๑ ภ๒ ภ๓ หรือ ภ๔ กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๒๐)  กองบญัชาการตํารวจนครบาล อกัษร น กลางกนกสีเหลียมรี 

       (๒๑) กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน อกัษร ตชด กลางกนกสีเหลียมรี 
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 (๘) กองวิจยัและวางแผน ตราโล่เขนกลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๙) กองวิชาการ ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๐) กองสวสัดกิาร ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๑) กองทะเบียนคนตา่งด้าวและภาษีอากร ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๒) กองกําลงัพล ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๓) กองบินตํารวจ ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

         (๑๔) กองบงัคบัการตํารวจสือสาร ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๕)  กองบงัคบัการตํารวจดบัเพลิง ตราโล่เขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๖)  สํานกังานแพทย์ใหญ่ อกัษร พต กลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๑๗) กองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง อกัษร ก กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๘)  กองบญัชาการศกึษา อกัษร ศ กลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๑๙)  กองบญัชาการตํารวจภธูร อกัษร ภ๑ ภ๒ ภ๓ หรือ ภ๔ กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๒๐)  กองบญัชาการตํารวจนครบาล อกัษร น กลางกนก 

        (๒๑)  กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน อกัษร ตชด 

กลางกนกสีเหลียมรี 

ข้อ ๕๕ เครืองหมายสงักดัทําด้วยโลหะสีเงิน ติดทีคอเสือตอนหน้าข้างซ้าย มีลกัษณะดงันี 

 (๑) สํานกังานเลขานกุารกรม อกัษร ลข กลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๒) สํานกังานจเรตํารวจ อกัษร จต กลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๓) กองคดี อกัษร คด กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๔) กองการเงิน อกัษร กง กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๕) กองพลาธิการ อกัษร พธ กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๖)  กองการตา่งประเทศ อกัษร ตท กลางกนก 

สีเหลียมรี 

 (๗) กองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนกลางลกัษณะอย่างเดียวกับเครืองหมายจําพวก ในส่วนภูมิภาคอกัษรชือย่อ

จงัหวดักลางกนกสีเหลียมรี 

 (๘) กองวิจยัและวางแผน อกัษร วผ กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๙) กองวิชาการ อกัษร วช กลางกนกสีเหลียมรี 
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 (๑๐) กองสวสัดกิาร อกัษร สก กลางกนกสีเหลียมรี เว้นตํารวจแผนกดริุยางค์ รูปพิณกลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๑) กองทะเบียนคนตา่งด้าวและภาษีอากร อกัษร ตภ กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๒) กองกําลงัพล อกัษร กพ กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๓) กองบินตํารวจ อกัษร บตร กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๔) กองบงัคบัการตํารวจสือสาร อกัษร สส กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๕) กองบงัคบัการตํารวจดบัเพลิง อกัษร ดพ กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๖)  สํานกังานแพทย์ใหญ่ ลกัษณะอยา่งเดียวกบัเครืองหมายจําพวก เว้นแต ่

  (ก) กองอํานวยการ อกัษร อก กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ข) โรงพยาบาลตํารวจ อกัษร รพ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ค) วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ อกัษร วพ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ง) สถาบนันิติเวชวิทยา อกัษร นต กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๗) กองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง ลกัษณะอย่างเดียวกบัเครืองหมายจําพวก เว้นแต ่

  (ก) กองบงัคบัการอํานวยการ อกัษร อก กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ข) กองปราบปราม อกัษร ป กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ค) กองตํารวจสนัตบิาล อกัษร ส กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ง) กองทะเบยีนประวตัอิาชญากร อกัษร ทว กลางกนกสีเหลียมรี 

  (จ) กองพิสจูน์หลกัฐาน อกัษร พฐ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฉ) กองทะเบียน อกัษร ท กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ช) กองตํารวจรถไฟ อกัษร รฟ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ซ) กองตํารวจนํา รูปสมอกลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฌ) กองตํารวจทางหลวง อกัษร ทล กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ญ) กองตํารวจป่าไม้ อกัษร ปม กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๑๘)  กองบญัชาการศกึษา ลกัษณะอยา่งเดียวกบัเครืองหมายจําพวก เว้นแต ่

  (ก) กองอํานวยการศกึษา อกัษร อศ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ข) โรงเรียนสืบสวน อกัษร รส กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ค) กองบงัคับการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ อักษร ร กลางกนกสีเหลียมรี กองกํากับการโรงเรียนนายสิบ

ตํารวจ อกัษร สต กลางกนกสีเหลียมรี กองกํากบัการโรงเรียนตํารวจนครบาล อกัษร น กลางกนกสีเหลียมรี กองกํากบั

การโรงเรียนตํารวจภธูร อกัษร เลข ๑ ถึง ๙ ตามสงักดั เว้นแตน่ายตํารวจชนัสญัญาบตัร สงักดัโรงเรียนนายร้อยตํารวจ

และนกัเรียนนายร้อยตํารวจ ให้เป็นไปตามข้อ ๕๘ 

 (๑๙)  กองบญัชาการตํารวจภธูร ลกัษณะอยา่งเดียวกบัเครืองหมายจําพวก เว้นแต ่

  (ก) กองบงัคบัการอํานวยการตํารวจภธูร อกัษร อก กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ข) กองบงัคบัการตํารวจภูธร ๑ ถึง ๑๒ อกัษร เลข ๑ ถึง ๑๒ กลางกนกสีเหลียมรี 
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  (ค) กองกํากบัการสืบสวนสอบสวน ของกองบญัชาการตํารวจภธูร ๑ ถึง ๔ อกัษร สส กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ง) กองกํากบัการตํารวจภูธรจงัหวดัและสถานีตํารวจภูธร อกัษรยอ่ชือจงัหวดักลางกนกสีเหลียมรี 

 (๒๐)  กองบญัชาการตํารวจนครบาล ลกัษณะอยา่งเดียวกบัเครืองหมายจําพวก เว้นแต ่

  (ก) กองบงัคบัการอํานวยการ อกัษร อก กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ข) กองบงัคบัการตํารวจจราจร อกัษร จร กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ค) กองบงัคบัการตํารวจนครบาลพระนครเหนือ อกัษร นน กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ง) กองบงัคบัการตํารวจนครบาลพระนครใต้ อกัษร นต กลางกนกสีเหลียมรี 

  (จ) กองบงัคบัการตํารวจนครบาลธนบรีุ อกัษร นธ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฉ) กองบงัคบัการสายตรวจและปฏิบตัิการพิเศษ อกัษร สปพ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ช) กองกํากบัการสวสัดภิาพเดก็และเยาวชน อกัษร สด กลางกนกสีเหลียมรี 

 (๒๑) กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน ลกัษณะอย่างเดียวกบัเครืองหมายจําพวก เว้นแต ่

  (ก) กองบงัคบัการอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน อกัษร อก กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ข) กองบงัคบัการสนบัสนนุตํารวจตระเวนชายแดน อกัษร สสน กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ค) กองบงัคบัการฝึกพิเศษ อกัษร กฝ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ง) กองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ อกัษรเลข ๑ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (จ) กองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ อกัษรเลข ๒ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฉ) กองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ อกัษรเลข ๓ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ช) กองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๔ อกัษรเลข ๔ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ซ) กองกํากบัการสนบัสนนุทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน อกัษร สอ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฌ) กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๒ อกัษร ๑/๒ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ญ) กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๗ อกัษร ๑/๗ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฎ) กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๓ อกัษร ๑/๓ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฏ) กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๔ อกัษร ๑/๔ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฐ) กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๕ อกัษร ๑/๕ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฑ) กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๖ อกัษร ๑/๖ กลางกนกสีเหลียมรี 

  (ฒ) กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๘ อกัษร ๑/๘ กลางกนกสีเหลียมรี 

 ข้อ ๕๖ นายพลตํารวจและพันตํารวจเอกทีได้รับเงินเดือนในอตัราพนัตํารวจเอก (พิเศษ) ขึนไป ใช้เครืองหมาย

รูปโลเ่ขนประดบัด้วยช่อชยัพฤกษ์รอบนอกครึงรอบ ทําด้วยโลหะสีเงินตามลกัษณะและขนาดทีกรมตํารวจกําหนด ติด

ทีคอเสือตอนหน้าทงัสองข้าง แทนเครืองหมายจําพวกและสงักดั 

 ข้อ ๕๗ ผู้ มียศพันตํารวจเอกลงมาซึงดํารงตําแหน่งประจํากรมตํารวจใช้เครืองหมายรูปโล่เขนกลางกนก

สีเหลียมรีติดทีคอเสือตอนหน้าทงัสองข้าง 

 ข้อ ๕๘ นายตํารวจชนัสัญญาบตัรสงักดัโรงเรียนนายร้อยตํารวจและนกัเรียนนายร้อยตํารวจใช้เครืองหมายรูป
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อาร์ม ภายในอาร์มมีรูปกระบีไขว้กบัพระแสงดาบเขนและโล่ซงึเป็นวงกลมเส้นคู ่๒ ชนั วงนอกมีลายกนกทําด้วยโลหะ

สีเงินตามลกัษณะและขนาดที         กรมตํารวจกําหนดติดทีคอเสือตอนหน้าทงัสองข้าง 

 ข้อ ๕๙ นายตํารวจทีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายตํารวจราชสํานกัประจํา ซึงปฏิบตัิราชการอยู่ใน

ราชสํานักในบังคบับัญชาของสมุหราชองครักษ์ใช้เครืองหมายจําพวกตามข้อ ๕๔ หรือข้อ ๕๖ แล้วแต่กรณี ส่วน

เครืองหมายสังกัดใช้เครืองหมายครุฑทําด้วยโลหะสีเงิน ขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับเครืองหมายครุฑของราช

องครักษ์ประจํา 

 ข้อ ๖๐ ข้าราชการประจําการทีได้รับพระราชทานยศตํารวจ ใช้เครืองหมายติดทีคอเสือตอนหน้าทังสองข้าง 

ดงันี 

 (๑) นายพลตํารวจ เครืองหมายรูปโลเ่ขนประดบัด้วยชอ่ชยัพฤกษ์รอบนอกครึงรอบ ทําด้วยโลหะสีเงิน 

 (๒) ผู้ มียศตํากว่านายพลตํารวจ เครืองหมายรูปโลเ่ขนกลางกนกสีเหลียมรี 

 ข้อ ๖๑ การติดเครืองหมายตามส่วนนี สําหรับเสือนอกคอปิดติดทีคอเสือ เสือนอกคอแบะติดทีแนวพบัของเสือ

ตอนบน เสือเชติคอพบัตดิทีคอพบั เสือนอกแบบเปิดอกปาดเอวทีแนวพบัเหนือเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 ข้อ ๖๒ เครืองหมายจําพวกของเครืองแบบสนาม ให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว หรือสีดําทีปกคอเสือข้างซ้าย มี

ลกัษณะเช่นเดียวกับเครืองหมายโลหะขนาดพองาม สําหรับพลตํารวจให้ปักเครืองหมายจําพวกทีปกคอเสือข้างซ้าย

และขวา 

 เครืองหมายสงักดัของเครืองแบบสนาม ให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองบนแถบผ้าพืนสีดําติดเหนือกระเป๋าเสือ

ด้านซ้าย 

 

 

ส่วนท ี๖ 

เครืองหมายอืน ๆ 

หมวด ๑ 

ป้ายชือ เครืองหมายทอีกเสือและอินทรธนู 

               ข้อ ๖๓ ข้าราชการตํารวจทีมียศตงัแตพ่นัตํารวจเอกลงมา ยกเว้นผู้ ทีได้รับเงินเดือนในอตัราพันตํารวจเอก 

(พิเศษ) เมือแต่งเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบักากีแขนยาวหรือแขนสนั ให้ติด ป้ายชือทีอกเสือข้างขวาเหนือกระเป๋า 

สงูจากกระเป๋าไม่เกิน ๑.๕ เซนติเมตร แผ่นป้ายชือให้ทําด้วยโลหะ ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร มี

กรอบกว้าง ๑ มิลลิเมตร ตวัอกัษรบอกชือ ชือสกลุเป็นแบบตวัพิมพ์สงู ๕ มิลลิเมตร กว้างพอสมควร พืนแผ่นปา้ยเป็นสี

ดํา ตวัอกัษรและกรอบเป็นสีเงิน 

               ข้อ ๖๔ ป้ายชือ ชือสกลุ สําหรับเครืองแบบสนามให้ปักหรือพิมพ์ด้วยอกัษรภาษาไทยสีดําบนแถบพืนผ้าสี

ขาว เหนือกระเป๋าเสือด้านขวา ในโอกาสทีเครืองหมายจําพวกใช้          สีดํา สงักดั ชือ และชือสกลุให้ใช้สีดําบนพืนสี

กากีแกมเขียว 

 ข้อ ๖๕ เครืองหมายทีอกเสือทําด้วยโลหะสีเงิน ติดทีอกเสือข้างขวาเหนือปา้ยชือขนึไป มีลกัษณะดงันี 

 (๑) นักเรียนนายสิบตํารวจและนายสิบตํารวจ           ซึงดํารงตําแหน่งผู้ บังคับหมู่นักเรียนนายสิบ
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ตํารวจ อกัษร “รร. นายสิบตํารวจ” 

 (๒) นกัเรียนตํารวจนครบาลและนายสิบตํารวจ  

ซงึดํารงตําแหนง่ผู้บงัคบัหมู่นกัเรียนตํารวจนครบาล อกัษร  

“รร.ตํารวจนครบาล” 

 (๓) นกัเรียนตํารวจภธูรและนายสิบตํารวจ ซงึ        ดํารงตําแหน่งผู้บงัคบัหมูน่กัเรียนตํารวจภูธร อกัษร 

“รร.ตํารวจภูธร” และตวัเลขประจํากองกํากบัการโรงเรียนตํารวจภูธร ทีสงักดั 

 (๔) ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลหรือกิงสถานีตํารวจนครบาลผู้ มียศตงัแต่จ่าสิบตํารวจลงมา ให้มี

โลหะสีเงินบอกชือสถานีตํารวจหรือกิงสถานีตํารวจทีสงักดัอยู ่

 ข้อ ๖๖ เครืองหมายทีอินทรธนูทําด้วยโลหะสีเงิน       สําหรับนักเรียนนายร้อยตํารวจ อกัษร “ร” ที

กงึกลางอินทรธน ูส่วนบนของตวัอกัษรอยูท่างด้านคอ และเลขประจําชนัเรียงตอ่ไปทาง ด้านไหล่ทงัสองข้าง 

 สําหรับผู้ มีหน้าทีในการบงัคบับญัชา ให้มีเครืองหมายดงันี 

 (๑) ผู้ช่วยผู้บงัคบัหมวด ให้มีเครืองหมายพระมหามงกุฎ มีรัศมีทําด้วยโลหะสีเงินประดบัอินทรธนูทงั

สองข้างเหนืออกัษร “ร” 

 (๒) หวัหน้าตอน ให้มีเครืองหมายพระมหามงกุฎไม่มีรัศมี ทําด้วยโลหะสีเงินประดบัอินทรธนูทงัสอง

ข้าง เหนืออกัษร “ร” 

 

หมวด ๒ 

เครืองหมายปลอกแขนเสือ 

  ข้อ ๖๗ ตํารวจผู้ มียศตังแต่สิบตํารวจเอกลงมา           ในขณะปฏิบัติหน้าทีเกียวกับ

การจราจรในเวลากลางคืน ใช้       ปลอกแขน  ทําด้วยผ้าสะท้อนแสงยาวตงัแต่ข้อศอกถึงข้อมือตามแบบของกรม

ตํารวจสวมแขนเสือทงัสองข้าง 

 

 ข้อ ๖๘ ตํารวจผู้ มียศตงัแตจ่่าสิบตํารวจขนึไป ขณะปฏิบตัิหน้าทีเกียวกบัการจราจร ใช้ปลอกแขนทํา

ด้วยผ้าสีขาว กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีอักษรย่อชือจังหวัดทําด้วยผ้าสีขาวอยู่ในวงกลมซึงทําด้วยผ้าสีดําขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง ๕ เซนติเมตร เย็บติดทีปลอกแขนด้านนอก สวมแขนเสือข้างขวาเหนือข้อศอก 

 ข้อ ๖๙ ตํารวจผู้ มีตําแหน่งหน้าทีเกียวกับการดับเพลิง ใช้ปลอกแขนทําด้วยผ้าสีแดง กว้าง ๑๐ 

เซนติเมตร มีอกัษร ดพ ทําด้วยผ้าสีดํา อยู่ในวงกลมซงึทําด้วยผ้าสีขาวขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๕ เซนติเมตร เย็บติดที

ปลอกแขนด้านนอก สวมแขนเสือข้างขวาเหนือข้อศอก 

 ข้อ ๗๐ ตํารวจผู้ มีตําแหน่งหน้าทีเกียวกับกิจการของเทศบาล ใช้ปลอกแขนทําด้วยผ้าสีเขียว กว้าง 

๑๐ เซนติเมตร  

มีอกัษร ทศ ทําด้วยผ้าสีขาว อยูใ่นวงกลมทําด้วยผ้าสีดําขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๕ เซนติเมตร เย็บตดิทีปลอกแขนด้าน

นอก  สวมแขนเสือข้างขวาเหนือข้อศอก 
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หมวด ๓ 

เครืองหมายพิเศษ 

 

 ข้อ ๗๑ ตํารวจผู้ มีตําแหน่งหน้าทีเกียวกับการรักษาการณ์พระราชฐานทีประทับการติดต่อราช

องครักษ์         หรือโดยเสด็จพระราชดําเนินใช้เครืองหมายรูปอาร์ม ขนาดส่วนกว้างทีสดุ ๗ เซนติเมตร ส่วนยาวทีสุด 

๙ เซนติเมตร พืนทําด้วยผ้าหรือสกัหลาดสีนําเงินแก่ ปักเป็นลวดวงรอบ ๒ เส้น ตรงกลางมีอกัษรพระปรมาภิไธยย่อ 

สําหรับนายตํารวจชนัสัญญาบัตรปักด้วยดินสีทอง สําหรับนายตํารวจชนัประทวนและพลตํารวจ ปักด้วยไหม   สี

เหลืองติดทีโคนแขนเสือด้านไหล่ข้างขวา โดยให้ส่วนบนของเครืองหมายชิดกบัขอบอินทรธนแูละให้ประดบัตามโอกาส 

ดงันี 

 (ก) ตํารวจผู้ มีตําแหน่งหน้าทีเกียวกับการรักษาการณ์พระราชฐานทีประทับ ให้ประดับได้เฉพาะ

เกียวกบัการรักษาการณ์พระราชฐานทีประทบั 

 (ข) ตํารวจผู้ มีตําแหน่งหน้าทีเกียวกับการติดต่อกบั          ราชองครักษ์ หรือโดยเสด็จพระราชดําเนิน 

ให้ประดบัได้เฉพาะ       ในโอกาสทีทําหน้าทีนนั ๆ 

 ข้อ ๗๒ นายตํารวจราชสํานกัใช้สายยงยศไหม         สีเงินหรือไหมสีขาวเป็นสายถกั ๒ เส้น สายเกลียง ๒ 

เส้น        ปลายสายรวม ติดใต้อินทรธนดู้านขวา สายถกัให้คล้องใต้แขนขวา ๑ เส้น ผา่นหน้าอก ๑ เส้น สายเกลียงทํา

เป็นบว่งคล้องแขนขวา ๑ เส้น    ส่วนอีก ๑ เส้น ทําเป็นบว่งผา่นหน้าอกมารวมกบัสายถกัทงัสองเส้นทีดมุอกเสือเม็ดที 

๑ ปลายสายถกัทงัสองมีตุ้มโลหะสีเงิน  สายละตุ้ม และมีเครืองหมายทําด้วยโลหะสีเงิน รูปอกัษรพระปรมาภิไธยย่อ

ภายใต้เลขลําดบัรัชกาล และพระ       มหามงกุฎไม่มีรัศมีตดิทีกงึกลางอินทรธนดู้านขวา โดยไม่ต้องตดิเครืองหมายยศ

บนอินทรธนขู้างนนัอีก 

 สายยงยศไหมสีเงินใช้ในโอกาสทีแตง่เครืองแบบ เต็มยศ เครืองแบบครึงยศ หรือเครืองแบบสโมสร หรือ

ในโอกาส    ทีแตง่เครืองแบบปกติประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ สายยงยศไหมสีขาวใช้ในโอกาสทีแตง่เครืองแบบปกติ

ขาว 

 เมือใช้สายยงยศตามข้อนี ไมต้่องใช้สายยงยศอย่างอืนหรือสายนกหวีด 

 นายตํารวจราชสํานักทีปฏิบัติหน้าทีเวรร่วมกับราชองครักษ์หรือตามคําสงัสมุหราชองครักษ์ในหน้าที

นายตํารวจ      ราชสํานกั ให้ใช้ปลอกแขนสกัหลาดสีนําเงินดํา กว้าง ๑๐ เซนตเิมตร มีแถบสีเงินกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ 

แถบ ทาบกลางปลอกแขนโดยรอบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๕ มิลลิเมตร ตรงกลางปลอกด้านนอก มีอักษรพระ

ปรมาภิไธยย่อภายใต้เลขลําดบัรัชกาลและพระมหามงกุฎปักด้วยดินเงิน ทีขอบบนและขอบล่างปลอกแขนขลิบไหม

เงิน สวมทีแขนเสือซ้ายเหนือข้อศอก 

 ถ้าต้องไว้ทุกข์ตามประกาศหรือหมายกําหนดการของสํานักพระราชวงัในโอกาสปฏิบตัิหน้าทีทีต้องใช้

ปลอกแขนนายตํารวจราชสํานกั ให้สวมปลอกแขนทบับนแขนทกุข์โดยแลบแขนทกุข์ออกจากส่วนล่างของปลอกแขน 

๑ เซนตเิมตร 

 นายตํารวจราชสํานักซึงพ้นจากตําแหน่งแล้ว เมือได้รับพระราชทานเข็มอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ให้

ประดบัทีอก เสือเบืองขวา ในกรณีทีมีเครืองหมายอืนติดอยู่ด้วยก็ให้ประดบัเข็มนีเหนือขนึไป 
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 ข้อ ๗๓ นายตํารวจชนัสญัญาบตัรทีดํารงตําแหน่งนายเวร ใช้สายยงยศเป็นสายถกั ๑ เส้น สายเกลียง 

๑ เส้น ประกอบตุ้มโลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม ตดิทีใต้อินทรธนเูสือข้างขวาไม ่      ผ่านหน้าอก ให้ตุ้มโลหะสีเงินอยูท่างด้านหน้า 

 สายยงยศทําด้วยไหมเงินหรือไหมสีขาว ใช้ 

ประกอบกบัเครืองแบบดงันี 

 

 (๑) เครืองแบบปกติขาว หรือเครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากีทีประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

เครืองแบบ ครึงยศ เครืองแบบเต็มยศ เครืองแบบสโมสรใช้สายยงยศไหมเงิน 

 (๒) เครืองแบบปกตขิาว หรือเครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากีทีไม่ประดบัเครืองราชอสิริยาภรณ์ ใช้

สายยงยศไหมสีขาว 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชิตกากี ใช้สายยงยศไหมสีขาว เกลียง ๑ เส้น ทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา 

ปลายสายรวมตดิใต้  อนิทรธนขู้างขวา 

 นายตํารวจชนัสญัญาบตัรทีใช้สายยงยศฝ่ายอํานวยการ และดํารงตําแหน่งนายเวรด้วย ให้ใช้สายยงยศ

ฝ่ายอํานวยการ     แตอ่ย่างเดียว 

 เมือใช้สายยงยศตามข้อนีไมต้่องใช้สายนกหวีด 

 ข้อ ๗๔ นายตํารวจทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก เสนาธิการ

ทหารเรือ         เสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรฝ่ายอํานวยการทีดํารง   ตําแหน่งฝ่ายอํานวยการ หรือตําแหน่งที

กําหนดว่าเป็นตําแหน่งฝ่ายอํานวยการ ได้แก่ หน้าทีกําลงัพล การข่าวยทุธการ หรือนโยบายและแผน ส่งกําลงับํารุง ใช้

สายยงยศเป็นสายถัก ๑ เส้น ประกอบตุ้มโลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม สายเกลียง ๒ เส้น ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูเสือข้าง

ขวา สายถักคล้องใต้แขนขวา ๑ เส้น ส่วนอีก ๑ เส้น ทําเป็นบ่วงผ่านหน้าอกขวา รวมกับปลายสายถกั คล้องทีดมุอก

เสือ ให้ตุ้มโลหะสีเงินอยู่ทีหน้าอกเสือ ถ้าเป็นเสือนอกคอปิด คล้องทีดมุอกเสือเม็ด ที ๑ ถ้าเป็นเสือนอกคอแบะ หรือ

เสือนอกเปิดอกคล้องใต้ชายพบัประมาณแนวเดียวกบัดมุ เม็ดที ๑ ของเสือนอกคอปิด 

 สายยงยศทําด้วยไหมสีเงินหรือไหมสีขาว ใช้ประกอบกบัเครืองแบบ ดงันี 

 (๑) เครืองแบบปกติขาวหรือเครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากีทีประดับเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

เครืองแบบ       ครึงยศ เครืองแบบเต็มยศ เครืองแบบสโมสร ใช้สายยงยศไหม               สีเงิน 

 (๒) เครืองแบบปกตขิาว หรือเครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากีทีไม่ประดบัเครืองราชอสิริยาภรณ์ ใช้

สาย        ยงยศไหมสีขาว 

 (๓) เครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบักากี ใช้สายยงยศไหมสีขาวเฉพาะแต่สายเกลียง ๑ เส้น ทําเป็นบว่ง

ผ่านหน้าอกมาคล้องทีดมุอกเสือเม็ดที ๒ ปลายสายรวมตดิใต้อนิทรธนเูสือ      ข้างขวา 

 ข้อ ๗๕ ตํารวจทีเป็นนักบิน ใช้เครืองหมายแสดงความสามารถในการบินติดทีอกเสือข้างซ้ายเหนือ

แนวเครืองราชอิสริยาภรณ์ตามชนั ดงันี 

 (๑) เครืองหมายชนัที ๑ เป็นรูปปีกนก ๒ ปีก       ปักด้วยดินทองบนสักหลาดหรือเสิร์จสีนําเงินดํา 

ขนาดกว้าง        ๑๐ เซนติเมตร ระหว่างหวัปีกตอ่กนัปักด้วยไหมเป็นรูปธง         ไตรรงค์ เฉียงอยู่ในอาร์ม ขนาด ๑.๕ 
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เซนติเมตร กลางอาร์มมีเครืองหมายโล่ตํารวจสีเงินทําด้วยโลหะขนาดเล็กกลดัอยู่ เหนืออาร์มมีรูปอณุาโลมปักด้วยดิน

เงินในพระมหามงกฎุเปล่งรัศมี           สีทอง 

 (๒) เครืองหมายชนัที ๒ มีลกัษณะและขนาดเหมอืนเครืองหมายชนัที ๑ แตไ่มมี่อุณาโลมและพระมหา

มงกฎุเปล่ง รัศมี ให้มีดาวห้าแฉกปักด้วยดนิทองขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง กว้าง ๒ เซนติเมตร แทน 

 (๓) เครืองหมายชนัที ๓ เป็นรูปปีกนก ๒ ปีก ปักด้วยดินทองบนสักหลาดหรือเสิร์จสีนําเงินดํา ขนาด

กว้าง ๑๐ เซนตเิมตร ระหว่างหวัปีกตอ่กนัปักด้วยไหมเป็นรูปธงไตรรงค์ เฉียงอยูใ่นอาร์ม ขนาด ๑.๕ เซนตเิมตร 

 (๔) เครืองหมายชนัที ๔ เป็นปีกกิตตมิศกัด ิมีลกัษณะและขนาดเหมือนเครืองหมายชนัที ๑ เหนืออาร์ม

ไมมี่อณุาโลม  คงมีแตเ่ฉพาะพระมหามงกฎุเปลง่รัศมีสีทองอยา่งเดียว 

 (๕) เครืองหมายชนัที ๕ เป็นปีกสําหรับศิษย์              การ บิน  ชนัมธัยมเป็นรูปปีกนกปีกเดียว ปักด้วย

ดินทองบนสกัหลาดหรือเสิร์จสีนําเงินดํา ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ตรงต้นปีกปักด้วยไหมเป็นรูปธงไตรรงค์เฉียงอยู่ใน

อาร์ม ขนาดกว้าง  ๑.๕ เซนตเิมตร 

 การประดบัเครืองหมายนี ให้เป็นไปตามระเบียบ ของกรมตํารวจ ว่าด้วยการประดบัเครืองหมายแสดง

ความสามารถในการบินเฉพาะนกับนิของกรมตํารวจเท่านนั 

 ข้อ  ๗ ๖  ตํ ารวจ ที เป็ น นัก โด ด ร่ม  ใ ช้ เค รืองห ม ายนัก โด ด ร่ม ติด ที อกเสื อ ข้าง ซ้าย  เห นื อแน ว

เครืองราชอิสริยาภรณ์       ตามชนั ดงันี 

 (๑) ชนัพิเศษ รูปร่มชชีูพกางเตม็ทางดิงอยู ่             เหนือรูปอาร์ม พืนของรูปอาร์มทําด้วยไหมสีธงชาติ มี

ดินเงินปักเป็นวงรอบ ๑ เส้น ตรงกลางมีรูปนักโดดร่มปักด้วยดินเงิน ประกอบด้วยปีกนกทงัสองข้าง ขนาดของปีก

ส่วนกว้าง ๔ เซนติเมตร ส่วนสูง  ๒ เซนติเมตร ปักด้วยดินเงิน มีดาวโลหะสีเงินรูปห้าแฉก ๑ ดวง อยู่เหนือร่ม และมีช่อ

ชยัพฤกษ์โอบใต้ดาว กับ       มีดาวโลหะสีเงินขนาดเล็กรูปห้าแฉกติดบนพืนปีกตรงกลางข้าง    ละดาว สาบทําด้วย

สกัหลาดสีเลือดหม ู

 (๒) ชนัที ๑ เชน่เดียวกบัชนัพิเศษ เว้นแตไ่ม่มีดาวบนพืนปีก 

 (๓) ชนัที ๒ เชน่เดียวกบัชนัที ๑ เว้นแตไ่มมี่ชอ่ชยัพฤกษ์ 

 (๔) ชนัที ๓ เชน่เดียวกบัชนัที ๑ เว้นแตไ่มมี่ดาว และชอ่ชยัพฤกษ์ 

 (๕) ชนักิตติมศกัดิ มีลกัษณะเช่นเดียวกบั (๒)       เว้นแตส่าบทําด้วยสกัหลาดสีฟ้าและตรงกลางไม่มี

รูปนกัโดดร่ม 

 การประดบัเครืองหมายนี ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมตํารวจ 

 เครืองหมายนี ใช้ประกอบกบัเครืองแบบได้ทกุชนิด     ถ้าใช้ประกอบกบัเครืองแบบสโมสรให้ใช้ขนาดย่อ

ลงครึงหนงึ    ถ้าใช้ประกอบกบัเครืองแบบสนาม อาจใช้ชนิดปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาวหรือสีดํา หรือเป็นปีกโลหะสีเงิน

ก็ได้ 

 ข้อ ๗๗ ผู้ ทีเป็นนกัโดดร่มประจํากอง ซึงได้รับเงินเพิมสําหรับนกัโดดร่ม ให้ประดบัเครืองหมายแสดง

ความสามารถเพิมขึนอีกคือ ให้ใช้สายยงยศไหมสีเลือดหมูเป็นสายถัก ๑ เส้น   มี    สายเกลียงทังสองข้าง 

ประกอบด้วยตุ้มโลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม และ สายเกลียง ๑ สาย ทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวม ติดทีกระดุม
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อินทรธนูเสือด้านขวา ให้ปลายสายถักข้างทีประกอบตุ้มโลหะสีเงินอยู่ทีหน้าอกเสือเบืองขวา ใช้ประดบัในเวลาแต่ง   

เครืองแบบได้ทกุชนิด เว้นเครืองแบบทีใช้ในการฝึกและปฏิบตั ิราชการสนาม ถ้าจะใช้กบัเครืองแบบชดุปกติเสือเชิตคอ

พบัสี      กากีหรือสีกากีแกมเขียว ให้ใช้เสือแขนยาว สวมรองเท้าหนงัครึงน่องสีดํา กางเกงขายาวรัดปลายขา 

 ข้อ ๗๘ ตํารวจทีเป็นนักปฏิบัติการใต้นํา ให้ใช้เครืองหมาย นักปฏิบตัิการใต้นําทําด้วยโลหะขนาด

กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร พืนสีเลือดหมู ตรงกลางเป็นรูป โล่เขนสีเงิน ตงัอยู่บนเกลียวคลืนสีทอง 

ปล ายเก ลีย วคลืน ทังส องข้าง มี รูป ป ลา ฉ ลาม สี เงิน ข้างละ  ๑  ตัว  ติ ด ที อก เสือ ข้าง ซ้าย เห นื อแพ รแถบ

เครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 เครืองหมายนีประดบัได้ทุกโอกาสทีแต่งเครืองแบบ ถ้าใช้ประดบักับเครืองแบบสโมสรให้ใช้ขนาดย่อลง

ครึงหนึง และถ้าประดบักับเครืองแบบนกัปฏิบตัิการใต้นํา ให้เปลียนเป็นปักด้วยไหมโดยใช้สีเหลืองแทนสีทองและสี

ขาวแทนสีเงิน 

 ข้อ ๗๙  ตํารวจผู้ มีตําแหน่งเป็นครูฝึกอาวธุหรือสําเร็จวิชาครูฝึกอาวธุตามข้อบงัคบัของสํานกังานตํารวจ

แหง่ชาติ  ใช้เครืองหมายแสดงความสามารถพิเศษได้ 

 เครืองหมายแสดงความสามารถพิเศษแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ เครืองหมายปกติและเครืองหมาย

กิตติมศกัด ิ

 เครืองหมายปกติ  แบง่ออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 

 (๑) ประเภทลายผ้าปัก เป็นเครืองหมายรูปสามเหลียม ส่วนกว้างของฐาน ๖ เซนติเมตร  ส่วนสูงจาก

ยอดถึงฐาน ๖ เซนติเมตร พืนทําด้วยผ้าสีเลือดหม ูมีไหมสีดําและสีขาวปักเป็นวงรอบสองเส้นขนานกันภายในกรอบ

สามเหลียมตรง กลางมีรูปคบเพลิงกับปืนยาว ๒ กระบอกไขว้ปักด้วยไหมสีขาว        อยู่ใต้รูปตราโล่เขนขนาดเล็กปัก

ด้วยไหมสีขาว 

 (๒) ประเภทโลหะ เป็นเครืองหมายรูปสามเหลียม ส่วนกว้างของฐาน ๓ เซนติเมตร ส่วนสงูจากยอดถึง

ฐาน  ๓  เซนติเมตร  พืนเป็นสีเลือดหมูมีลายเส้นสีดําและสีขาวเป็น       วงรอบสองเส้นขนานกัน  ภายในกรอบ

สามเหลียมตรงกลางมีรูปคบเพลิงกบัปืนยาว ๒ กระบอกไขว้อยู่ใต้รูปตราโล่เขนขนาดเล็กทําด้วยโลหะสีเงิน  และมีช่อ

ชยัพฤกษ์อยูใ่ต้ฐานของเครืองหมาย 

 เครืองหมายกิตติมศกัด ิมีลกัษณะเชน่เดียวกบัเครืองหมายปกตปิระเภทโลหะ เว้นแตพื่นของเครืองหมาย

กิตติมศกัดเิป็นสีฟ้า 

 เครืองหมายปกติประเภทลายผ้าปักให้ประดบัทีโคนแขนเสือด้านไหล่ข้างขวา เครืองหมายปกติประเภท

โลหะให้ประดบัทีหน้าอกเสือด้านขวา และให้ประดบัได้ทกุโอกาสทีแตง่เครืองแบบ 

 การประดบัเครืองหมายกิตติมศกัด ิให้เป็นไปตามระเบียบของกรมตํารวจ 

 ข้อ ๘๐ ตํารวจกองตํารวจทางหลวง ตงัแต่ตําแหน่งผู้บงัคบัการลงไปให้ใช้เครืองหมายรูปอาร์มทรง

ระฆัง       ทําด้วยสักหลาดหรือไหมสีดํามีขอบสองชนั ขอบชนันอกเป็นสี        ฟ้าอ่อน มีส่วนกว้าง ๒ มิลิเมตร ขอบ

ชนัในเป็นสีฟ้า มีส่วนกว้าง     ๕ มิลลิเมตร ขนาดส่วนกว้างขอบบน ๘.๕ เซนติเมตร ขนาดส่วนกว้างตรงกลาง ๘ 

เซนติเมตร ขนาดสว่นกว้างของล่าง ๑๐ เซนติเมตร ส่วนยาว ๑๐ เซนติเมตร ตรงกลางเป็นรูปวงกลมพืน     สีเหลือง มี



 - 47 - 

เส้นผ่าศนูย์กลาง ๓ เซนติเมตร เส้นรอบวงสีดําประกอบด้วยรัศมีสีเหลือง ภายในวงกลมมีรูปแผนทีประเทศไทยปัก

ด้วยไหมสีนําเงินแก่ประกอบเสาวิทย ุมีวิชชลุดาอยู่โดยรอบ ถักด้วยไหมสีแดงกํากบั มีรูปรถวิทยดุ้านล่างพร้อมไฟแดง

บนหลงัคารถ ปักด้วยไหมสีแดง ภายในขอบชนัในด้านบนมีอกัษร “ตํารวจทางหลวง” ปักด้วยไหมสีเหลือง ใต้วงกลมมี

ช่อชัยพฤกษ์ปักด้วยไหมสีเหลือง ภายในขอบชันล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ “HIGHWAY  POLICE” ปักด้วยไหมสี

เหลืองตดิทีต้นแขนทงัสองข้าง หา่งจากตะเข็บไหล ่๒ เซนติเมตร 

 เครืองหมายนีประดบัได้ทุกโอกาสทีแตง่เครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากีหรือเครืองแบบปกติเสือเชิต

คอพบักากี 

 

 ข้อ ๘๑ ตํารวจกองบงัคบัการสายตรวจและปฏิบตัิการพิเศษตงัแต่ตําแหน่งผู้บงัคบัการลงไป ให้ใช้

เครืองหมายรูปอาร์มติดทีต้นแขนเสือทงัสองข้าง ห่างจากตะเข็บไหล่ ๑ เซนติเมตร ลกัษณะเครืองหมายรูปอาร์มทํา

ด้วยผ้า สะท้อนแสงสีเลือดหมู ตอนบนเป็นรูปโค้ง มีความยาว ๘ เซนติเมตร ตัดมุมเป็นฐาน ส่วนสูงของมุม ๑ 

เซนติเมตร ฐานของมุม ๐.๕ เซนติเมตร ส่วนฐานแคบลง ด้านล่างแนวดิงสูง ๖.๗๕ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๖.๕ 

เซนติเมตร ขอบปักด้วยไหมสีนําเงินเข้ม มีอกัษรคําว่า “ตํารวจนครบาล” ปักด้วยไหมสีฟ้าอยู่ส่วนบนขนานไปกบัขอบ

โค้ง  ตรงกลางเป็นรูปโล่พืนสีนําเงินเข้ม ขอบ       สีฟ้ามีความและสูง ๓.๖ เซนติเมตร เท่ากัน มีรูปอุณาโลม           สี

เหลือง สงู ๒.๕ เซนตเิมตร อยูต่รงกลาง ใต้รูปโล่มีอกัษรคําว่า “สายตรวจ” ปักด้วยไหมสีฟ้าบรรทดับน และอกัษรคําว่า 

“ปฏิบตักิารพิเศษ” ปักด้วยไหมสีฟ้าอยูบ่รรทดัล่าง ตวัอกัษรสงู ๐.๕ เซนติเมตร โดยขนานไปกบัขอบลา่ง 

 เครืองหมายนีใช้ประดับได้ทุกโอกาสทีแต่งเครืองแบบปกติเสือนอกคอแบะกากี หรือเครืองแบบปกติ

เสือเชติคอพบักากี 

 ข้อ ๘๒ ตํารวจกองปราบปราม ตงัแต่ตําแหน่ง        ผู้บงัคบัการลงไปให้ใช้เครืองหมายรูปอาร์มติดที

ต้นแขนเสือทงัสองข้าง ห่างจากตะเข็บไหล่ ๑ เซนติเมตร ลกัษณะเครืองหมายรูปอาร์มทําด้วยผ้าหรือสกัหลาดสีนําเงิน

เข้ม เป็นอาร์มรูปโค้งหนึงในสามของวงกลมตัดมุมป้าน มีขอบถักด้วยด้ายหรือไหม                    สีเหลือง ขนาด

ส่วนกว้างทีสดุ ๑๑ เซนตเิมตร ส่วนสงูทีสดุ ๘ เซนติเมตร มี    อกัษรคําว่า “กองปราบปราม” สีเหลืองอยู่ส่วนบนขนาน

ไปกบัขอบโค้ง ตรงกลางเป็นรูปอาร์มพืนสีนําเงินเข้มขอบ           สีเหลือง ภายในรูปอาร์มส่วนบนเป็นรูปตราชสีูเหลือง 

ส่วนล่างเป็นรูปสีธงชาติ มีช่อชยัพฤกษ์สีฟ้าอยู่ใต้รูปอาร์ม มีรูปดาว          แปดแฉกสีฟ้า จํานวน ๗ ดวง อยูเ่หนืออาร์ม

เรียงกนัเป็นรูปครึง           วงกลม ใต้ชอ่ชยัพฤกษ์มีอกัษรคําวา่ “POLICE” 

 เครืองหมายนีประดับได้ทุกโอกาสทีแต่งเครืองแบบปกติ เสือนอกคอแบะกากี หรือเครืองแบบปกติ

เสือเชติคอพบักากี 

 ข้อ ๘๓ ตํารวจหน่วยปฏิบตัิการพิเศษของกองบญัชาการตํารวจภูธร ให้ใช้เครืองหมายรูปอาร์มติดที

แขนเสือข้างขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ เซนติเมตร ลกัษณะเครืองหมายรูปอาร์มทําด้วยผ้าหรือสกัหลาดสีเลือดหม ูมี

ขอบถักด้วยด้ายหรือไหมสีดํา ขนาดส่วนกว้างทีสุด ๗ เซนติเมตร ส่วนยาวทีสุด ๙ เซนติเมตร ตรงกลางปักด้วยด้าย

หรือไหมเป็นรูปเสือลายพาดกลอนสีเหลืองดํากําลงักระโดดตดักับสายฟ้าสีขาวบนช่อชยัพฤกษ์สีขาว เหนือรูปอาร์ม

ด้านบนมีอกัษรคําวา่ “หนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ” สีขาวปักไว้บนพืนสีนําเงิน มีขอบถกัด้วยด้ายหรือไหมสีดํา 
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 เครืองหมายนีประดบัได้ทกุโอกาสทีแตง่เครืองแบบสนาม 

 

 ข้อ ๘๔ ตํารวจกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน     ตังแต่ตําแหน่งผู้ บัญชาการลงไป ใช้

เครืองหมายรูปอาร์มติดที   ต้นแขนเสือข้างขวาห่างจากตะเข็บไหล่ ๑ เซนติเมตร ลกัษณะเครืองหมายรูปอาร์มทําด้วย

ผ้าหรือสกัหลาดสีม่วง ขอบขาวขลิบ  สีเลือดหมู สูง ๗.๕ เซนติเมตร กว้าง ๘ เซนติเมตร ภายในรูปอาร์มตรงกลางเป็น

รูปช้างศึก ในลกัษณะวิงเข้าหาศตัรูหันหน้า  ไปทางขวา ตวัช้างปักด้วยไหมสีเทาเงิน เครืองทรงช้างสีแดงสลบัเหลือง 

รูปกษัตริย์ทีทรงคอช้างปักด้วยด้ายหรือไหมสีดําหมวกสีแดง ทหารประจําหลงัช้างปักด้วยด้ายหรือไหมสีแดง          ทงั

ชดุ ฉัตรและพู่สีเหลืองขลิบแดง กบูสีเทาเงิน อาวุธด้ามสีดําปลายสีเทาเงิน เหนือรูปอาร์มด้านบนมีแถบรูปโค้ง กว้าง 

๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ภายในแถบมีอกัษรคําว่า “ตํารวจตระเวนชายแดน” สีเหลืองบนแถบพืนสีดํา ทีขอบ

ขลิบด้วยด้ายหรือไหมสีเลือดหม ู

 เครืองหมายนีประดบัได้ทกุโอกาสทีแตง่เครืองแบบสนามเสือเชิตคอแบะสีกากีแกมเขียว 

 ข้อ ๘๕ ตํารวจเทศกิจ ตงัแตตํ่าแหน่งสารวตัรลงไป ใช้เครืองหมายรูปอาร์มตํารวจเทศกิจตดิทีต้นแขน

เสือทงัสองข้าง ห่างจากตะเข็บไหล่ ๑ เซนติเมตร ลกัษณะของเครืองหมายรูปอาร์มทําด้วยผ้าหรือสกัหลาด ปักด้วย

ด้ายหรือไหมเป็นรูปสามเหลียมหน้าจวั มมุบนทกุด้านของรูปสามเหลียมเป็นเส้นโค้งเอายอดสามเหลียมลง มีขอบนอก

ปักด้วยด้ายหรือไหมสีนําตาลเข้ม ขอบในปักด้วยด้ายหรือไหมสีเขียว ขนาดส่วนกว้างทีสดุ ๙ เซนติเมตร ส่วนสงูทีสุด 

๑๑ เซนติเมตร มีอกัษรคําว่า “ตํารวจ” บรรทดับน  และอกัษรคําว่า “กรุงเทพมหานคร” อยู่บรรทดัรอง  ลงมา ปักด้วย

ด้ายหรือไหมสีเหลืองอยู่บนพืนส่วนบน ซงึปักด้วยด้ายหรือไหมสีนําตาลเข้ม ตวัหนงัสือทงั ๒ แถว ขนานไปกบัขอบโค้ง

ฐานของสามเหลียมด้านบน ถดัลงมาเป็นส่วนพืนสีนําตาลออ่น ตรงกลางเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัเหยียบก้อน

เมฆ มีรัศมีอยู่ในวงกลมซึงอยู่ในรูปดาวแปดแฉก โดยให้รูปดาวแปดแฉกปักด้วยด้ายหรือไหมสีเขียว ขอบวงกลม

ภายในของดาวแปดแฉกปักด้วยด้ายหรือไหมเช่นกัน แต่ปักอีกลกัษณะหนึง พืนในรูป วงกลมปักด้วยด้ายหรือไหมสี

นําตาลเข้ม รัศมี ช้าง เมฆ ในรูป   วงกลม ตรงกลางปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว พระวรกายพระอินทร์ปักด้วยด้ายหรือ

ไหมสีเขียว เครืองทรงพระอินทร์และเครืองทรงช้างปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง 

 เครืองหมายนีประดบัได้ทกุโอกาสทีแตง่เครืองแบบปกตเิสือนอกคอแบะกากี หรือเครืองแบบปกติเสือเชิต

คอพบักากี 

 ข้อ ๘๖ ตํารวจทีไปราชการหรือไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ขณะทีอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ใช้

เครืองหมายรูปอาร์มทําด้วยสกัหลาดหรือเสิร์จ กว้าง ๖ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร ส่วนบน มีอกัษรโรมันสีขาวว่า 

“THAILAND” บนพืนสีนําเงินดํา สูง ๒ เซนติเมตร ยาวตลอด ส่วนกว้างของรูปอาร์ม ส่วนล่างเป็นแถบธงไตรรงค์ทาง

ตงัเย็บติดทีไหลเ่สือข้างซ้าย หา่งจากตะเข็บไหล ่๒ เซนติเมตร 

 เครืองหมายนีใช้กับเครืองแบบตามทีกรมตํารวจกําหนด และเมือใช้เครืองหมายนีไม่ต้องใช้เครืองหมาย

อืนติดทีไหลเ่สือข้างซ้ายอีก 

 

ส่วนที ๗ 
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การใช้เครืองแบบ 

             ข้อ ๘๗  ผู้ มีสิทธิแตง่เครืองแบบตํารวจ  คือ 

 (๑) ข้าราชการตํารวจ 

 (๒) ข้าราชการประจําทีได้รับพระราชทานยศตํารวจ 

               ข้อ ๘๘ นกัเรียนพลตํารวจและนกัเรียนนายสิบตํารวจ แต่งเครืองแบบอย่างเดียวกับพลตํารวจ เว้นแต่ผู้มี

ยศตํารวจชนัประทวนให้ประดบัเครืองหมายยศตามข้อ ๕๑ 

 ข้อ ๘๙  ผู้ ดํารงตําแหน่งยศชันว่าทีนายตํารวจ      ชันใด  แต่งเครืองแบบได้เช่นเดียวกับผู้ ดํารง

ตําแหนง่ยศชนันนั 

 ข้อ      ๙๐ นายตํารวจชันสัญญาบตัรนอกประจําการ มีสิทธิแต่งเครืองแบบตํารวจตามยศนนัๆ ได้ใน

โอกาสทีกรมตํารวจกําหนด และให้ติดเครืองหมายสงักดัทีคอเสือตอนหน้าข้างซ้ายกับเครืองหมายอกัษร “นก”  กลาง

กนกสีเหลียมรีทีคอเสือตอนหน้าข้างขวา  สําหรับนายพลตํารวจและพันตํารวจเอกทีได้รับเงินเดือนในอตัราพนัตํารวจ

เอก (พิเศษ) ขนึไป ให้ตดิเครืองหมายตามข้อ ๕๖ 

 ข้อ ๙๑ นายตํารวจชันสัญญาบัตรนอกประจําการผู้ ได้ รับพระบรมราชโองการแต่งตังให้เป็น

นายตํารวจราชสํานกัพิเศษ มีสิทธิแต่งเครืองแบบตํารวจได้ตามชนัยศ ในโอกาสทีทําหน้าทีนายตํารวจราชสํานกัพิเศษ 

ตามคําสงัของสมหุราชอง ครักษ์ ในโอกาสทีเข้าเฝา้ทลูละอองธุลีพระบาทหรือในโอกาสอืน ทีกรมตํารวจกําหนด และ

ให้ติดเครืองหมายรูปตราหน้าหมวกแทนเครืองหมายจําพวกและเครืองหมายสังกัด สําหรับนายพลตํารวจให้ติด

เครืองหมายตามข้อ ๕๖ 

             ข้อ ๙๒ ข้าราชการตํารวจทีถกูสงัพกัราชการ ให้งดใช้เครืองแบบตํารวจตลอดเวลาทีถกูสงัพกัราชการ 

          ข้อ ๙๓ เพือประโยชน์ในการฝึกหรือปราบปรามโจรผู้ ร้ายหรือการปฏิบตัิราชการสนาม หรือในเวลาฉกุเฉิน 

อธิบดีกรมตํารวจจะกําหนดเครืองแบบตํารวจตามความจําเป็นก็ได้ 

ข้อ ๙๔ อธิบดีกรมตํารวจจะสังให้ตํารวจแต่งเครืองแบบประเภทใด ใช้หรืองดใช้เครืองแบบหรือ

ส่วนประกอบของเครืองแบบชนิดใด ในกรณีใด หรือในโอกาสใดตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์ก็ได้ 

 
 

ส่วนที ๘ 

เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๙๕  การประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ปฏิบตัิตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรืองลําดบัเกียรติ

และระเบียบการประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ไทย 

 ข้อ ๙๖ ตํารวจซงึได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ตา่งประเทศ 

ให้ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์นนัได้ 

 ข้อ ๙๗ เมือแตง่เครืองแบบปกตซิงึไม่ประดบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ใช้แพรแถบอยา่งแพรแถบของ

เครืองราชอสิริยาภรณ์นนั ๆ ทําเป็นแถบสงูประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร ติดทีอกเสือข้างซ้าย 

เหนือกระเป๋าบน เว้นแตเ่ครืองราชอิสริยาภรณ์ใดซงึมีกฎหมายกําหนดให้ประดบัทีอกเสือข้างขวา ก็ให้ติดแพรแถบที
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อกเสือข้างขวา สําหรับแพรแถบเครืองราชอิสริยาภรณ์ใดมีกฎหมายกําหนดเครืองหมายสําหรับประดบัแพรแถบ ก็ให้

ประดบัเครืองหมายทีแพรแถบเครืองราชอสิริยาภรณ์นนัด้วย 

 ในกรณีมีแพรแถบหลายแถบ ให้ติดเรียงกนัเป็นแถวตามยาว แถวละไมเ่กิน ๕ แถบ 

 ข้อ ๙๘ ในเวลาแต่งเครืองแบบตํารวจ ห้ามมิให้ใช้สิงอืนใดติดหรือทับเครืองแบบนอกจากทีทาง

ราชการได้อนญุาต 

 ตํารวจทีเป็นสมาชิกในสมาคมหรือสโมสรใด               ในโอกาส  เกียวกบังานของสมาคมหรือสโมสรนนั 

ให้ประดบัเครืองหมายนนัๆ ได้เป็นพิเศษเฉพาะคราว แต่ถ้าต้องการจะประดบัเป็นการถาวรต้องได้รับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมตํารวจ 

 ตํารวจผู้ ทีได้รับเสือครุยหรือเสือปริญญา ให้สวมทบั     เครืองแบบตํารวจได้ในโอกาสตามทีกําหนดไว้ใน

ระเบียบการใช้เสือนนั ๆ 

 ข้อ  ๙๙  ผู้ มียศตงัแต่จ่าสิบตํารวจขึนไป และ        นักเรียนนายร้อยตํารวจใช้ปลอกแขนทุกข์สีดํา 

กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สวมทบัทีแขนเสือข้างซ้ายเหนือข้อศอกได้ตามโอกาส ทีกรมตํารวจกําหนด 

 ข้อ ๑๐๐ ให้กรมตํารวจจัดทําหรือเขียนตัวอย่างเครืองแบบตํารวจตามกฎกระทรวงนีขึนไว้เป็น

มาตรฐาน 

 ข้อ ๑๐๑ บรรดาเครืองแบบตํารวจตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัติเครืองแบบตํารวจ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ๒) ทีใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัทีกฎกระทรวงนีใช้บงัคบั ให้ผอ่นผนัใช้ได้จนถึงสินปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 

  ให้ไว้  ณ  วนัที  ๒  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 

   พลเอก  สิทธิ   จิรโรจน์ 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

 

 

 

 

 

 

 


