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บันทึกขอความ

สํในราชการ ปคฺ. (สน.สก.)
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เรอง ระเบียบ ปค. ว่าด้วยชุดปฏิบีตการบอกเครื่องแบบ พ,ศ. ๒๕๖๓
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เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สบ. หน.ผ่ตปค. ผซช. ผฃ.ลธ.ศอ.บด.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสํป. หน.กดภ.
และ หน.กพร.
ตามที่ ป.ค ได้อ อกระเบีย บ ปค. ว่าด้วยเลี่[อปภํบัฟิการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒(ะ๖๓
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ปค. จงยกเสีกระเบียบด้งกล่าว .และออกระเบียบ ปค. ว่าด้วยชดปภบัดการบอกเครื่องแบบ
พ.ค. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วับที่ ๑ สิงหา.คม ๒(^๓ และเพื่อให้การปฦบัสิตามระเบียบ. ปค. ว่าด้วย
ชุดปฎิบัตการบอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบีบไปใบแนวหางเดียวกับและแสดงถึงภาพลกษณ์ของ ปค.
องขอประขาสัมพันธ์แจ้ง{^หี่เกี่ยวข้องทราบและถึอปฦบัตดามระเบียบๆ อย่างเคร่งครัด โดยห้ามผู้ใดเพิ่มเสิม
ตัดหอน ตัดแปลง แกั1ฃ หรีอกระทาด้วยประการใดให้ข้อความ สัญลักษณ์ที่กำหนดในสักษณะและรูปแบบ
ของชุดปฏิบัตการบอกเครื่องแบบให้แตกต่างไปจากระเบียบๆ ทั้งบี้ หากพบบุคคลที่ไมใช่เจ้าพบักงานหรือ
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพบักงาน สังกัด ปค. แสวงหาประโยซน[ดยมิชอบจากการใช้ซุดปฏิบัตการนอกเครื่องแบบ
ตามระเบีย บๆ ขอให้ร้องทุ่กฃ์กล่าวโหษต่อพบกง,านสอบสวบดำเนินคุดีตาม พ,ร.บ.เครื่องหมายราชการ
พท่ธศักราช ๒๔๘๒ ป,อาญา แล่ะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ล่งมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดระเบียบฯ ได้ดาม 00๘6 ท้ายหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินกำร
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(นวยธนาคฟ้^จงจึระ)

น อธ.วปค.

อปค.

- เพื่อโปรดทราบ
^
^
- ด้วย ปค. (สน.สก,) แจ้งขอยกเลิกระเบียบ ปค- ว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครอง'ใ^‘ม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติหน้าที่า และได้ออกระเบียน ปค-ว่าด้ใย
ขุดปฏิบัติการนอกเครื่อฺงแบน พ-ค. ๒‘^ ๓ ซึ่งระเบียบด้งกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่จ้นพื่
I ส ค.๖(ะ๖๓ เปีนด้นไป เพื่อให้เน้นไปโนแนวทางเดียวกัน
- เห็นคจรแจ้งประชาสัมพันธ์ช้าราขการในลังกัควปค•ทราบและถือปฏิบตคามระเบียบ
ด้งกล่าวโดยเคร่งครัด
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เอกลารแน■ นท้าย
ระเ ปิ ยบกรมกา รปกครองว่ า ท้ วย‘ขุ ^''^2
เรอง
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สิ^ อง’ขุด ปฏิบ ัต ิก ารนอกเครีอ งแบ'-'

ตามปิ
Vามปิ ๆะเ.ปิ
ๆะเ.ป ิย บบกรนการบั
ก รน ก ารบ กั ครองว่
ค รอ ง ว่าาค้ค้ววย•ชุค บัฎ ิ'บอัั^ อ"'รบอ
’'" 'รบ ออ '^
'รริิ®®ง'งแบบ
■ '‘บบ บ อ•^๐ะ!อ •^๐ะ!-■ ■ช้อช้อ๖๖
1)อ 0 แล ะขอ ๘ ทีก ำหนด ใVนลึ๋อบัฏิบั55การนอกVครี่®ง'.เบบ และหนาอบัฏิบ ัค ิอ ารบออ'.คริองแบบ ห'น?นํ้-แไน
(กรนท่า) บัน
ดังนั้น เพื่อให้น ๊ม าตร ฐาบ'.ดี®วอับ จงกำVนดให้'I•ข้ผ้าสิบํ้าเงิน (กรนท่า) รายละเอีบ ต ดังบิ้
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ระเปียบกรมการปกครอง
ว่า^วยซุดปฏึบตการนอกเครื่3งแบบ
พ.ศ, ๒ฟ้^๓
โดยทเป็นการสมควรปร้นปรุงระเปียบกรมการปกครองว่า!!'ายเสื้อปฎิบตการนอกเครื่องแบบพ.ค. ๒,๖๓
ให้เหมาะสม?^บการปฏิบตงาบของฝ่ายปกครอง
อาสัยอำนาจตามความในมาตรา๓๒ แห่งพระราขบัญญัติระเปียบบริหารราขการแ^'นดินพ.ศ.๒๕:๓๔
แก้ไขเพมเดิมโดยพระราชบ้ญ ญ้ตระเปียบบริห ารราซการแผ่น ดิน (ฉบับที’ ๔} พ.ศ. ๒๔๔๔ และข้อ ๒
แห่งกฎกระทรวงแบังส'วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๔๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔ และมาดรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัต ิเครองหมายราชการ พทธ(กักราช ๒๔๘๒ และประกาศ
สำนกนายกรัฐ มนตเ เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ดามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชภาร
พทธกักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๒๔) ลงวบที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๔๘ อธิบดีกรมการปกครอง จงออกระเปียบไว กังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเปียบกรมการปกครองว่ากัวยชุดปฎิบดการนอกเครื่องแบบ พ.ศ.๒๔๖๓”
ข้อ ๖ ระเปียบนื้1ห้ไข้บังกับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยเสื้อปฎิใ}ดการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๔๖๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ชุด ปฏิบ ัต ิก าร'' หมายความว่า ชุด ปฏิบ ัต ิก ารนอกเครื่อ งแบบเพื่อ ใช้ป ฏิบ ัต ิราชการ
ชองกรมการปกครอง
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรแก'ไรปกครอง และให้หมายความรวมถง
ผู้บังกับบัญชาของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองต้วย
“ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” หมายคาามว่า ข้าราชการกรมการปกครองและ
สมาซิกกองอาสาร้กษาตนแดนที่ไดร้บดำส์งมอบหมายจากอธิบดีกรมกาใปกครอง ให้ปฏิบัติภารกิจเป็นกรณึพิเศษ
“กำนัน ผู้ใหญับ้าน แพทย์ประจำต่าบล สารวัตรกำนัม ผู้ช์วยผู้ใหญ่บ้าน” หมายความว่า กำนัน
ผู้ใหญ่นัาน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ขวยผู้ใหญ่บ้าน ตา3ไฑระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พระพทฮกักราช ๒๔๔๗
“สมาฃึก กองอาสารัก ษาดิน แดน” หมายความว่า สมาชิก กองอาสารัก ษาดิน แดน
ตามพระราซบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
“ผู้ช่วยเหลือ เจ้าพบักงาน” หมายความว่า พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครอง
และให้หมายความรวมถีงบุคลากรอนที่มีกำลังเป็นหบังสือให้ปฏิ'ขติงาขเพื่อราชการของกรมการปกครอง
“ส่วนกลาง”หมายความว่า ส่านัก กอง ในสังกัดกรมการปกครอง
"ส่วนภูมิภาค”หมายความว่า จังหวัด อำเภอ
ข้อ ๔ ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย เสื่อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ และหมวกปฏิบัติการ
นอกเครื่องแบบ

- ๒ข้อ ๖ เสัอปฎิบ้ตการนอกเครื่องแบบในส่วนกลางแลฟวนภูมิภาคมีลักษณะและเปแบนดังตอไปนี้
(๑) ลักษณะเสื้อ เป็นเสื้อสีนํ้าเงิน (กรมท่า) คอปก ปล่อยเอว โม่มีแขน กระเป๋าแบบมีซึป
คานข้าง■ ลังสองข้างตวเสื้อตดผ่าอกตลอค ไม่มีสาบ
(๒) รูปแบบเสื้อประกอบด้วย
ก. เสื้อด้านหน้า
บรีเรณอกเสื้อด้านขวา บรรลัตแรกตดขื่อด้วและซื่อสกุล ขนาดอักษร ๑ เซนติเมตร
บรรทัดที่สองติตซื๋อตำแหน่ง ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม ส์'วอักษรสีขาว ระยะห่างระหว่างบรรลัด
๓ เซนติเมตร โดยการไข้ขื่อตำแหน่งเป็นโปตามแนวทางท้ายระเบียบนี้
บริเวณอกเสื้อด้ามซ้าย ติดเครื่องหมายราขการของกรมการปกครอง ขนาด ๘ เซนติเมตร
ข. เสื้อด้านหลัง บรรลัดแรกใท้มีคำว่า “กรมการปกครอง” ขนาดอักษร ๓ เซนติเมตร
บรรทัดที่สองโห้มีขื่อหน่วยงานที่สังกัด โดยหน่วยงานส่วนกลางโ■ ห[ข้ขื่อ สำนัก กอง สำหรับส่วนภูมิภาค กรณีลังกัด
ที่ทํๆการปกครองจังหวัดให้ไข้ขื่อจังหวัด กรณีลังก้ดที่ทำการปกครองอัาเภอหรือปฏิบัติงานในทื้นที่อำเภอ
ให้1ข้ขื่ออำเภอ ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม ตัวอักษรสืขาว ระยะห่างระหว่างบรรทัด ๔ เซนติพตร
ข้อ ๗ เสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของขุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ใฟ้มีลักษณะ
และรูปแบบตังต่อใปนี้
(๑) ลักษณะเสื้อ เป็นเสื้อสีนํ้าเงิน (กรมท่า) คอปก ปล่อยเอว ไม่มีแขน กระเป๋าแบบมีซิป
ด้านข้างที่งสองข้างตัวเสื้อตัดผ่าอกตลอด ไม่มีสาบ
(๒) รูปแบบเสื้อประกอบด้วย
ก. เสื้อด้านหน้าเหมือนกับเสื้อปฏิบฅการนอกเครื่องแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ข. เสื้อด้านหลังบรรทัดแรกให้มีคำว่า “ปฏิบัติการพิเศษ” ขนาดอักษร๒.ฟ้: เซนติเมตร
บรรทัดที่สองให้มีคำว่า “กรมการปกครอง” ขนาดอักษร ๓ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัด ๔ เฃนติเมตร
ตัวอักษรสีขาว
ข้อ ๘ หมวกปฏิบติการนอกเครื่องแบบ ให้มีลักษณะเป็นหมวกแก๊ปสีนํ้าเงิน (กรมท่า) มีตรา
หน้าหมวก โดยใช้เครื่องหมายราชการของกรมการปกครอง ขนาด ๕ เซนติเมตร ด้านข้างของหมวกทั้งสองด้าน
บริเวณขอบหมวก ให้มีข้อความว่า “กรมการปกครอง” บีกด้วยไหร!สีเหลือง ขนาดตัวอักษร ๑ เซนติเมตร
และสายรัดหมวกตัานหลังเป็นลายซงขาติไทย
ข้อ ๙ เครื่องหมายราชการของกรมการปกครองที่ใข้กับขุดปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามรูปแบบ
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ รูป แบบอัก ษรที่ใข้ส ำหรับ ชุด ปฏิบ ัต ิก าร ให้ใช้แบบอักษร 1แ ร3โ3ชนก!X๙
หรือแบบอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียง
ข้อ ๑๑ กรณีมีความอำเป็นต้องใช้ข้อความหรือขื่ฐอื่นในชุดปฏิบัติการ ต้องได้รับอนญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดกรนการปกครองก่อน

-๓ข้อ ๑๒ ผ้ท ึ๋ได้รับ อนุญ าตใฟ่ใข้ชุด ปฐษัต ิการตอนป็น เข้าพนกงาน ชุดปฎิบ' ต ิ การฟ้เศบ
กรผการปกครอง กำปัน ^หญ่ปัาน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำปัน ผูช่วยผู้Iหญ่บาน สมาช่กกองอาสารักษาดินแดน
ทรึอผู้ช่วยเหลอเข้าพ่ปักงาบทึ่ได้รับคำสั่งเป็นหปังสือจากผู้ปังคบบญขาตามสายงาน*ยองนุคคลปันใด้ปฏิบติหปัาทึ่
โดยส่วนกลางด้งแต่ระด้บผู้อานวยการส่วนขึ้นไป และส่วนฎมภาคตงแต่ระด้ขนายอำเภอขึ้นไป
ข้อ ๑๓ ในการปฎปัต ิงานให้เข้าพปัก งาน ชุด ปเบัต ิก ารพิเศษกรมการปกครอง กำปัน
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำปัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาขิกกองอาสารักษาดินแคบ และผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพปักงานสวมชุดปฏิบ้ตการกํบชุคสุภาพ
ข้อ ๑๔ ห้ามสวมชุดปฏิบ้ตการใบขณะแต่งเครื่องแบนราชการ
ข้อ ๑๕ ให้อ ธิบ ดกรมการปกครองเป็น ผู้'รัค ษใการตามระเบ้ย บนี้ และให้ม ีอ ำนาจ
ออกประกาศ คำสั่ง กำหนดหสักเกณท์และวิธีการเพื่อปฏิบ้ตตามระเบียบนี้

แนวทางกๆรใข่[ส์อต็าแหน่^
ท้ายระผืยบกรมการปกครองว่าส์[วยชุดปฐบตการน0กเครือ่ งแบบ พ.ศ. ๒(4า&๓

๑. ส่วนกลาง
๑.® อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง ไห!ซ้ซื่อตำแหน่ง
๑,!อ ตำแหน่งทางการบริหารอึ่บ ๆ ให้ไข้ซื่อตำแหน่งตามที่กรมการปกครองกำหนด ยกเว้นซื่อตำแหน่ง
ยาวเกินสมควรให้ไข้ตัวข้กบรย่อจองตำแหน่งน่นก็ได้
๑.๓ ตำแหน่งตามประมวลกฎหมายริธิพจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๗) พนักงานฝ่ายปกครอง
หรอตำรวจข้นผู้ใหญ่ ไข้ซื่อตำแหน่งตามที่กรมการปกครองกำหนด ยกเว้นซื่อตำแหน่งยาวเกินสมควรให้ไข้
ด้วอกษรย่อของตำแหน่งนันกึได้
๑.๔ ตำแหน่งทางสายงานอึ่น ไห้ไข้ซื่อตำแหน่งตามสายงานตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเริอน
กำหนด
๑.๙; สมาชํเกกองอาสารักษาดีนแดน ไห้ไข้คาวา สมาขิกกองอาสารักษาดินแดน
๑.๖ พนัก งานราชการ สกจ้าง สํงกํ'ดกรมการปกครอง และปคลากรอื่น ที่ม ีค ำนัง เป็น หนัง สือ
จากผู้บงดับนัญขาตามสายงานตั้งแต่ระด้บผู้อำนวยการส่วนชื้นไป ให้Iข้ตำว่า ผู้ช่วยเหลีอเจ้าพนักงาน
๒. ส่วนฎมภาค
๒.๑ ปดัดจ้งหรัด เสมยนตราจ้งหรัด จำจ้งหรัด ปองกันจ้งหว้ด เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร นายอำเภอ
ปลัด อำเภอ เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าทีป กครอง ให้ไ ซ้ซ ื่อ ตำแหน่ง กรณึอ ื่น ๆ ให้ใ ซ้ซ ื่อ สายงาน
ตามที่คณะกรรมการข้าราขการพลเรือนกำหนด
๒.๒ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพหย่ประจำตำบล สารรัตรกำนัน ยู้ซ่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้ไข้ซื่อตำแหน่ง
๒.๓ สมาขิกกองอาสารักษาดินแคน ไห้ไข้ตำว่า สมาขิกกองอาสารักษาดินแดน
๒.๔ พนัก งานราชการ ลูก จ้า ง ดังกัด กรมการปกครอง และบุค ลากรอื่น ที่ม ีค ำสั่งเป็น หนังสือ
จากผู้บ้งดับบัญชาตั้งแต่ระดับนายอำเภอชื้นไป ให้ไข้คำว่า ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

รูปแนบ๓รี่อ4หมายราช^รช®งกร?!?เารไ]0ศรอง
1^ายระเป็ยบกรมการปกครองว'า#วยIเอปฐน!กๆรน®กเศรึ๋องแบน ห.ส. ๒(2^๓
1ครึ๋องหมายราชการกรมการปกครอง เป็นรูปราชสีใ^ยมบนโชตหินหันหนาไปทางซ้าย
อยู่ภายในวงกลม ต้านหน้าและดานหลงตวราชสีหัจะมรูปลายสันใน้และกงไม้ และที่ชอนต้านล่างชองวงกลม
ม้ตัวอักษร “กรมการปกครอง” ใหัIซ้สีเหสีอง เนหลังใหัIสัสีนํ้าเงิน
ความใฒาย
ราชสีหั เป็นสัตว์ที่สะอาดหมดจดไม่ม้วหมอง เที่ยวไปต้วยเทาทั้ง ๔ ม้เยองกรายอย่างกล้าหาญ
ม้รูปร่างโอ่อ่า สร้อยคอสะสวย ไม่นอบน้อมสัตว์ได ๆ แม้เพราะจะตองเสีย^ต หาอาหารไปโดยส์าสับ พบปะ
อาหารที่ไดกกินเสียจนอมในที่นน ไม่เสิอกวาดหรอไม่ดกินไต้ทั้งใป้น ไม่ม้การสะสมอาหารและหาอาหารไมใต้
กเม่ดิ้นรน ไสักิIม่ทะยานและไม่กินจนเกินต้องการ อับเป็นลักษณะของซ้าราชการที่ร้บใซ้สนองพระเดชพระคุณ
พระเซ้าแผ่นดิน
สัาหร้บโชดหิน ต้นไม้และกงไม้ หมายถง ไ!เาที่เป็นทึ๋อาสัยชองราชสีห์ ชึ๋งเสม้อนเป็นเจาปาที่ม้
ความน่าเกรงขาม และเป็นที่ยอมรับของสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นลักษณะของความเป็นยู้น่าในการ\|รณาการ
การปฎใ!เตงานให์ประสบความสำเร็จ

สักษณะและรูปแบนIสัองฏิฟส้ กิ ารนอกฬรีอ่ งแบบ
สัายระเปียบกรมการปกครองว่าสัวยชุลปฐบคการนอกเกรึอ๋ งแบบ พ.ศ. ๒^4:๖๓
เส์อปฎบต๊การนอกเครื่องแบบใฟ้Iช้สีนํ้ๆเงิน (กรมท่า)
ความหนาซของสีนํ้าเงิน
ความจงรักภกดื ความรื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความปสอดภย ความฟ้นมดร ความน่าเชื่อถอ ความรอบรู
และมเหตผส

ฟ ^ 4หมารร1^

น่าย'เาน

สิกษณะและรูปแนบเสัอปฐฟ้ตกิ ๆรน8กเครีฮ่ งแบน
ฟ้ายระฒึยบกรมการปกครองว่าด้วยชุดปฏบสืการฆอกเครีอ่ งแบบ พ.ก. ๒๕๖๓

ฬฯย^!

สัสษณะและ3ปแบบหมวกปฎิบสั กิ ารนอกเครือ่ งแบบ
ทายระเบ๊ยบกรมการปกครองว่าสัวยชุคปฏบ้ตการนอกเครือ่ งแบบ พ.ศ. ๒๕๖®
มึลักบณะเใ![นหมวกแก๊ปสีนํ้าเงิน {กรมท่า) มตราหนาหมวก โดยใช้เครื่องหมายราซการ
กรมการปกครอง ขนาด ๕ เขนสิเมตร ค้านช้างของหมวกทั้งลองดานบริเวณขอนหมวก ใฟ้มึช้อความว่า
"กรมการปกครอง” ปกค้วยโหมสีเหลอง ขนาดต'วอักบร ๑ เซนติเมตร และสายรัดหมวกค้านหลังเป็น
ลายธงชาสิโทย

าสั !10า ร ป ร '^ ^ ^

บนทึกขอความ
ส่วนราชการ ปค. (สน.สก.)
โทร. ๐-๒๑๖๐-๘๖๖๒
ท มท ๐๓๐๗.๑๑/ ๅ '^ 9 ^ เ;^
วันที่''\ป ี^ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรือง ระเปียบ ปค. ว่าด้วยขุดปฏิปีติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓
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เรียน ร,อปค. อฮ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผขช. ผช.ลฮ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสํป. หน,กตภ.
และ หน.กพร.
.ตามที่ ปค. ได้ออกระเบียบ ปค. ว่าด้วยเสื้อปฏิบ ัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อ กำหนดลัก ษณะชองเสื้อ ปฏิบ ัต ิก ารนอกเครื่อ งแบบของเจ้าพนัก งานและผู้ช ่ว ยเหลือ เจ้าพบัก งาน
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจชองกรมการปกครอง ซึ่งในระเปียบา ยังไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบ้ติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
และผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน นั้น
ปค. จึงยกเลิกระเบียบดังกล่าว.และออกระเปียบ ใ]ค. ว่าด้วยขุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ ปค. ว่าด้วย
ขุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและแสดงถึงภาพลักษณ์ชอง ปค.
จึงขอประชาลัมพันธ์แจ้งผ้ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปภิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยห้ามผู้ใดเพิ่มเติม
ตัดทอน ดัดแปลง แก้ไช หรือกระทำด้วยประการใดให้ข้อความ สัญลักษณ์ที่กำหนดในลักษณะและรูปแบบ
ชองขุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบให้แตกต่างไปจากระเปียบ'ๆ ทั้งนั้ หากพบ'ขุคคลที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานหรือ
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ลังกัด ปค. แสวงหาประโยชใ!โดยมีชอบจากการใช้ขุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ
ตามระเบียบๆ ขอให้รัองทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนดำเ'นินคฺดีตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ
พุทธศักราช ๒๔๘๒ ป.อาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ล่งมาพร้อมนี้ และสามารถดาวใ!Iหลดระเบียบฯ ได้ตาม 0!^ 00๘6 ท้ายหนังสือนี้
จึงเรืยนมาเพื่อพิจารณาดำเนิ'นกัาร

ระเบียบ ปค. ว่าด้วยขุดปฏิ‘ปัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓

