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ปค. จงยกเสีกระเบียบด้งกล่าว .และออกระเบียบ ปค. ว่าด้วยชดปภบัดการบอกเคร่ืองแบบ 
พ.ค. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วับท่ี ๑ สิงหา.คม ๒(^๓ และเพ่ือให้การปฦบัสิตามระเบียบ. ปค. ว่าด้วย 
ชุดปฎิบัตการบอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบีบไปใบแนวหางเดียวกับและแสดงถึงภาพลกษณ์ของ ปค. 
องขอประขาสัมพันธ์แจ้ง{^หี่เก่ียวข้องทราบและถึอปฦบัตดามระเบียบๆ อย่างเคร่งครัด โดยห้ามผู้ใดเพ่ิมเสิม 
ตัดหอน ตัดแปลง แกั1ฃ หรีอกระทาด้วยประการใดให้ข้อความ สัญลักษณ์ท่ีกำหนดในสักษณะและรูปแบบ 
ของชุดปฏิบัตการบอกเครื่องแบบให้แตกต่างไปจากระเบียบๆ ท้ังบ้ี หากพบบุคคลท่ีไมใช่เจ้าพบักงานหรือ 
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพบักงาน สังกัด ปค. แสวงหาประโยซน[ดยมิชอบจากการใช้ซุดปฏิบัตการนอกเครื่องแบบ 
ตามระเบียบ  ๆ ขอให้ร้องทุ่กฃ์กล่าวโหษต่อพบกง,านสอบสวบดำเนินคุดีตาม พ,ร.บ.เครื่องหมายราชการ 
พท่ธศักราช ๒๔๘๒ ป,อาญา และ่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ท่ีล่งมาพร้อมน้ี และสามารถดาวน์โหลดระเบียบฯ ได้ดาม 00๘6 ท้ายหนังสือน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินกำร
II

น อธ.วปค. (นวยธนาคฟ้̂ จงจึระ)
อปค.

- เพ่ือโปรดทราบ  ̂ ^
- ด้วย ปค. (สน.สก,) แจ้งขอยกเลิกระเบียบ ปค- ว่าด้วยเส้ือปฏิบัติการนอกเครอง'ใ ‘̂ม 
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ระเปียบกรมการปกครอง 
ว่า^วยซุดปฏึบตการนอกเครื่3งแบบ 

พ.ศ, ๒ฟ้^๓

โดยทเป็นการสมควรปร้นปรุงระเปียบกรมการปกครองว่า!!'ายเส้ือปฎิบตการนอกเคร่ืองแบบพ.ค. ๒,๖๓ 
ให้เหมาะสม?^บการปฏิบตงาบของฝ่ายปกครอง

อาสัยอำนาจตามความในมาตรา๓๒ แห่งพระราขบัญญัติระเปียบบริหารราขการแ '̂นดินพ.ศ.๒๕:๓๔ 
แก้ไขเพมเดิมโดยพระราชบ้ญญ้ตระเปียบบริหารราซการแผ่นดิน (ฉบับที’ ๔} พ.ศ. ๒๔๔๔ และข้อ ๒ 
แห่งกฎกระทรวงแบังส'วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๔๙ ประกอบกับ 
มาตรา ๔ และมาดรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเครองหมายราชการ พทธ(กักราช ๒๔๘๒ และประกาศ 
สำนกนายกรัฐมนตเ เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ดามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชภาร 
พทธกักราช ๒๔๘๒ (ฉบับท่ี ๒๒๔) ลงวบท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๔๘ อธิบดีกรมการปกครอง จงออกระเปียบไว กังต่อไปน้ี 

ข ้อ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า "ระเปียบกรมการปกครองว่ากัวยชุดปฎิบดการนอกเคร่ืองแบบ พ.ศ.๒๔๖๓” 
ข้อ ๖ ระเปียบน้ื1ห้ไข้บังกับต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยเส้ือปฎิใ}ดการนอกเคร่ืองแบบ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ช ุดปฏิบ ัต ิการ'' หมายความว่า ชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบเพื่อใช้ปฏิบัติราชการ 

ชองกรมการปกครอง
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรแก'ไรปกครอง และให้หมายความรวมถง 

ผู้บังกับบัญชาของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองต้วย
“ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” หมายคาามว่า ข้าราชการกรมการปกครองและ 

สมาซิกกองอาสาร้กษาตนแดนท่ีไดร้บดำส์งมอบหมายจากอธิบดีกรมกาใปกครอง ให้ปฏิบัติภารกิจเป็นกรณึพิเศษ 
“กำนัน ผู้ใหญับ้าน แพทย์ประจำต่าบล สารวัตรกำนัม ผู้ช์วยผู้ใหญ่บ้าน” หมายความว่า กำนัน 

ผู้ใหญ่นัาน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ขวยผู้ใหญ่บ้าน ตา3ไฑระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพทฮกักราช ๒๔๔๗

“ สมาฃ ึกกองอาสารักษาด ินแดน” หมายความว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
ตามพระราซบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗

“ผู้ช่วยเหลือเจ้าพบักงาน” หมายความว่า พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครอง 
และให้หมายความรวมถีงบุคลากรอนท่ีมีกำลังเป็นหบังสือให้ปฏิ'ขติงาขเพ่ือราชการของกรมการปกครอง 

“ส่วนกลาง”หมายความว่า ส่านัก กอง ในสังกัดกรมการปกครอง 
"ส่วนภูมิภาค”หมายความว่า จังหวัด อำเภอ
ข้อ ๔ ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย เสื่อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ และหมวกปฏิบัติการ

นอกเคร่ืองแบบ
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ข้อ ๖ เสัอปฎิบ้ตการนอกเคร่ืองแบบในส่วนกลางแลฟวนภูมิภาคมีลักษณะและเปแบนดังตอไปน้ี
(๑) ลักษณะเสื้อ เป็นเสื้อสีนํ้าเงิน (กรมท่า) คอปก ปล่อยเอว โม่มีแขน กระเป๋าแบบมีซึป 

คานข้าง■ ลังสองข้างตวเส้ือตดผ่าอกตลอค ไม่มีสาบ
(๒) รูปแบบเส้ือประกอบด้วย 

ก. เส้ือด้านหน้า
บรีเรณอกเสื้อด้านขวา บรรลัตแรกตดข่ือด้วและซ่ือสกุล ขนาดอักษร ๑ เซนติเมตร 

บรรทัดที่สองติตซื๋อตำแหน่ง ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม ส์'วอักษรสีขาว ระยะห่างระหว่างบรรลัด 
๓ เซนติเมตร โดยการไข้ข่ือตำแหน่งเป็นโปตามแนวทางท้ายระเบียบน้ี

บริเวณอกเส้ือด้ามซ้าย ติดเคร่ืองหมายราขการของกรมการปกครอง ขนาด ๘ เซนติเมตร 
ข. เส้ือด้านหลัง บรรลัดแรกใท้มีคำว่า “กรมการปกครอง” ขนาดอักษร ๓ เซนติเมตร 

บรรทัดท่ีสองโห้มีข่ือหน่วยงานท่ีสังกัด โดยหน่วยงานส่วนกลางโ■ ห[ข้ข่ือ สำนัก กอง สำหรับส่วนภูมิภาค กรณีลังกัด 
ที่ทํๆการปกครองจังหวัดให้ไข้ข่ือจังหวัด กรณีลังก้ดที่ทำการปกครองอัาเภอหรือปฏิบัติงานในทื้นที่อำเภอ 
ให้1ข้ข่ืออำเภอ ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม ตัวอักษรสืขาว ระยะห่างระหว่างบรรทัด ๔ เซนติพตร

ข้อ ๗ เสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของขุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ใฟ้มีลักษณะ 
และรูปแบบตังต่อใปน้ี

(๑) ลักษณะเสื้อ เป็นเสื้อสีนํ้าเงิน (กรมท่า) คอปก ปล่อยเอว ไม่มีแขน กระเป๋าแบบมีซิป 
ด้านข้างท่ีงสองข้างตัวเส้ือตัดผ่าอกตลอด ไม่มีสาบ

(๒) รูปแบบเส้ือประกอบด้วย
ก. เส้ือด้านหน้าเหมือนกับเส้ือปฏิบฅการนอกเคร่ืองแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ข. เสื้อด้านหลังบรรทัดแรกให้มีคำว่า “ปฏิบัติการพิเศษ” ขนาดอักษร๒.ฟ้: เซนติเมตร 

บรรทัดท่ีสองให้มีคำว่า “กรมการปกครอง” ขนาดอักษร ๓ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัด ๔ เฃนติเมตร 
ตัวอักษรสีขาว

ข้อ ๘ หมวกปฏิบติการนอกเคร่ืองแบบ ให้มีลักษณะเป็นหมวกแก๊ปสีน้ําเงิน (กรมท่า) มีตรา 
หน้าหมวก โดยใช้เคร่ืองหมายราชการของกรมการปกครอง ขนาด ๕ เซนติเมตร ด้านข้างของหมวกท้ังสองด้าน 
บริเวณขอบหมวก ให้มีข้อความว่า “กรมการปกครอง” บีกด้วยไหร!สีเหลือง ขนาดตัวอักษร ๑ เซนติเมตร 
และสายรัดหมวกตัานหลังเป็นลายซงขาติไทย

ข้อ ๙ เครื่องหมายราชการของกรมการปกครองท่ีใข้กับขุดปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามรูปแบบ
ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ รูปแบบอักษรที่ใข้สำหรับชุดปฏิบัติการ ให้ใช้แบบอักษร 1แ ร3โ3ชนก!X๙ 
หรือแบบอักษรท่ีมีลักษณะใกล้เคียง

ข้อ ๑๑ กรณีมีความอำเป็นต้องใช้ข้อความหรือขื่ฐอื่นในชุดปฏิบัติการ ต้องได้รับอนญาต 
เป็นหนังสือจากอธิบดกรนการปกครองก่อน
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ข้อ ๑๒ ผ้ทึ๋ได้รับอนุญาตใฟ่ใข้ชุดปฐษัติการตอนป็นเข้าพนกงาน ชุดปฎิบ' ต ิ การฟ้เศบ 
กรผการปกครอง กำปัน ^หญ่ปัาน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำปัน ผูช่วยผู้Iหญ่บาน สมาช่กกองอาสารักษาดินแดน 
ทรึอผู้ช่วยเหลอเข้าพ่ปักงาบท่ึได้รับคำส่ังเป็นหปังสือจากผู้ปังคบบญขาตามสายงาน*ยองนุคคลปันใด้ปฏิบติหปัาท่ึ 
โดยส่วนกลางด้งแต่ระด้บผู้อานวยการส่วนข้ึนไป และส่วนฎมภาคตงแต่ระด้ขนายอำเภอข้ึนไป

ข้อ ๑๓ ในการปฎปัติงานให้เข้าพปักงาน ชุดปเบัติการพิเศษกรมการปกครอง กำปัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำปัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาขิกกองอาสารักษาดินแคบ และผู้ช่วยเหลือ 
เจ้าพปักงานสวมชุดปฏิบ้ตการกํบชุคสุภาพ

ข้อ ๑๔ ห้ามสวมชุดปฏิบ้ตการใบขณะแต่งเคร่ืองแบนราชการ
ข้อ ๑๕ ให ้อธิบดกรมการปกครองเป ็นผ ู้'ร ัคษใการตามระเบ ้ยบน ี้ และให ้ม ีอำนาจ  

ออกประกาศ คำส่ัง กำหนดหสักเกณท์และวิธีการเพ่ือปฏิบ้ตตามระเบียบน้ี



แนวทางกๆรใข่[ส์อต็าแหน่^
ทา้ยระผยืบกรมการปกครองวา่ส[์วยชดุปฐบตการน0กเคร่ืองแบบ พ.ศ. ๒(4า&๓

๑. สว่นกลาง
๑.® อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง ไห!ซ้ซ่ือตำแหน่ง
๑,!อ ตำแหน่งทางการบริหารอึ่บ ๆ ให้ไข้ซ่ือตำแหน่งตามท่ีกรมการปกครองกำหนด ยกเว้นซ่ือตำแหน่ง 

ยาวเกินสมควรให้ไข้ตัวข้กบรย่อจองตำแหน่งน่นก็ได้
๑.๓ ตำแหน่งตามประมวลกฎหมายริธิพจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๗) พนักงานฝ่ายปกครอง 

หรอตำรวจข้นผู้ใหญ่ ไข้ซื่อตำแหน่งตามที่กรมการปกครองกำหนด ยกเว้นซื่อตำแหน่งยาวเกินสมควรให้ไข้ 
ด้วอกษรย่อของตำแหน่งนันกึได้

๑.๔ ตำแหน่งทางสายงานอึ่น ไห้ไข้ซื่อตำแหน่งตามสายงานตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเริอน
กำหนด

๑.๙; สมาชํเกกองอาสารักษาดีนแดน ไห้ไข้คาวา สมาขิกกองอาสารักษาดินแดน 
๑.๖  พนักงานราชการ สกจ้าง สํงกํ'ดกรมการปกครอง และปคลากรอื่นที่ม ีคำนังเป็นหนังสือ 

จากผู้บงดับนัญขาตามสายงานต้ังแต่ระด้บผู้อำนวยการส่วนช้ืนไป ให้Iข้ตำว่า ผู้ช่วยเหลีอเจ้าพนักงาน
๒. ส่วนฎมภาค

๒.๑ ปดัดจ้งหรัด เสมยนตราจ้งหรัด จำจ้งหรัด ปองกันจ้งหว้ด เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร นายอำเภอ 
ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าทีปกครอง ให ้ไซ ้ซ ื่อตำแหน่ง กรณ ึอ ื่น  ๆ ให ้ใซ ้ซ ื่อสายงาน  
ตามท่ีคณะกรรมการข้าราขการพลเรือนกำหนด

๒.๒ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพหย่ประจำตำบล สารรัตรกำนัน ยู้ซ่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้ไข้ซ่ือตำแหน่ง 
๒.๓ สมาขิกกองอาสารักษาดินแคน ไห้ไข้ตำว่า สมาขิกกองอาสารักษาดินแดน 
๒.๔ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ดังกัดกรมการปกครอง และบุคลากรอื่นที่ม ีคำสั่งเป็นหนังสือ 

จากผู้บ้งดับบัญชาต้ังแต่ระดับนายอำเภอช้ืนไป 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 เป็นสัตว์ท่ีสะอาดหมดจดไม่ม้วหมอง เท่ียวไปต้วยเทาท้ัง ๔ ม้เยองกรายอย่างกล้าหาญ 
ม้รูปร่างโอ่อ่า สร้อยคอสะสวย ไม่นอบน้อมสัตว์ได ๆ แม้เพราะจะตองเสีย^ต หาอาหารไปโดยส์าสับ พบปะ 
อาหารที่ไดกกินเสียจนอมในที่นน ไม่เสิอกวาดหรอไม่ดกินไต้ท้ังใป้น ไม่ม้การสะสมอาหารและหาอาหารไมใต้ 
กเม่ด้ินรน ไสักิIม่ทะยานและไม่กินจนเกินต้องการ อับเป็นลักษณะของซ้าราชการท่ีร้บใซ้สนองพระเดชพระคุณ 
พระเซ้าแผ่นดิน

สัาหร้บโชดหิน ต้นไม้และกงไม้ หมายถง ไ!เาท่ีเป็นท๋ึอาสัยชองราชสีห์ ชึ๋งเสม้อนเป็นเจาปาท่ีม้ 
ความน่าเกรงขาม และเป็นที่ยอมรับของสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นลักษณะของความเป็นยู้น่าในการ\|รณาการ 
การปฎใ!เตงานให์ประสบความสำเร็จ



สักษณะและรูปแบนIสอังฏฟิส้กิารนอกฬร่ีองแบบ
สาัยระเปยีบกรมการปกครองวา่สวัยชลุปฐบคการนอกเกรึอ๋งแบบ พ.ศ. ๒̂ 4:๖๓

เส์อปฎบต๊การนอกเคร่ืองแบบใฟ้Iช้สีน้ํๆเงิน (กรมท่า)
ความหนาซของสีนํ้าเงิน
ความจงรักภกดื ความรื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความปสอดภย ความฟ้นมดร ความน่าเชื่อถอ ความรอบรู 
และมเหตผส

ฟ ^ 4หมารร1^ น่าย'เาน



สกิษณะและรูปแนบเสอัปฐฟต้กิๆรน8กเคร่ีฮงแบน
ฟา้ยระฒยึบกรมการปกครองวา่ดว้ยชดุปฏบสกืารฆอกเครีอ่งแบบ พ.ก. ๒๕๖๓

ฬฯย^!



สสัษณะและ3ปแบบหมวกปฎบัิสกิารนอกเคร่ืองแบบ 
ทายระเบย๊บกรมการปกครองวา่สวัยชคุปฏบต้การนอกเคร่ืองแบบ พ.ศ. ๒๕๖®

มึลักบณะเใ![นหมวกแก๊ปสีนํ้าเงิน {กรมท่า) มตราหนาหมวก โดยใช้เครื่องหมายราซการ 
กรมการปกครอง ขนาด ๕ เขนสิเมตร ค้านช้างของหมวกทั้งลองดานบริเวณขอนหมวก ใฟ้มึช้อความว่า 
"กรมการปกครอง” ปกค้วยโหมสีเหลอง ขนาดต'วอักบร ๑  เซนติเมตร และสายรัดหมวกค้านหลังเป็น 
ลายธงชาสิโทย



บนทึกขอความ
าสั!10า ร ป ร ' ^ ^ ^

\ ป ี. .... 1̂
' -‘;7̂ ̂ '̂!?..̂ ---®'“เ

ส่วนราชการ ปค. (สน.สก.) โทร. ๐ -๒๑๖๐-๘๖๖๒ * ,.̂ .̂า ไ.'̂ ..̂ ..— ;̂‘'1
ท มท ๐๓๐๗.๑๑/ ๅ '^ 9 ^ เ;̂  วันท่ี''\ป ี^  สิงหาคม ๒๕๖๓
เรือง ระเปียบ ปค. ว่าด้วยขุดปฏิปีติการนอกเคร่ืองแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

.ตามท่ี ปค. ได้ออกระเบียบ ปค. ว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพื่อกำหนดลักษณะชองเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของเจ้าพนักงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพบักงาน 
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจชองกรมการปกครอง ซ่ึงในระเปียบา ยังไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบ้ติหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน 
และผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน น้ัน

ปค. จึงยกเลิกระเบียบดังกล่าว.และออกระเปียบ ใ]ค. ว่าด้วยขุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบ ปค. ว่าด้วย 
ขุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและแสดงถึงภาพลักษณ์ชอง ปค. 
จึงขอประชาลัมพันธ์แจ้งผ้ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปภิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยห้ามผู้ใดเพ่ิมเติม 
ตัดทอน ดัดแปลง แก้ไช หรือกระทำด้วยประการใดให้ข้อความ สัญลักษณ์ท่ีกำหนดในลักษณะและรูปแบบ 
ชองขุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบให้แตกต่างไปจากระเปียบ'ๆ ท้ังน้ั หากพบ'ขุคคลท่ีไม่ใช่เจ้าพนักงานหรือ 
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ลังกัด ปค. แสวงหาประโยชใ!โดยมีชอบจากการใช้ขุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ 
ตามระเบียบๆ ขอให้รัองทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนดำเ'นินคฺดีตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ ป.อาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ท่ีล่งมาพร้อมน้ี และสามารถดาวใ!Iหลดระเบียบฯ ได้ตาม 0!^ 00๘6 ท้ายหนังสือน้ี

จึงเรืยนมาเพ่ือพิจารณาดำเนิ'นกัาร

ระเบียบ ปค. ว่าด้วยขุดปฏิ‘ปัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓


