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ระเบียบ 
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีประชุม 
ของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ประกอบกับข้อ  ๔   
และข้อ  ๑๐  (๓)  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภา  

และบริเวณรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัด  

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในกรณีที่กฎหมาย  ข้อบังคับ  หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  

กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ประธานรัฐสภา”  หมายความว่า  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หรือประธานรัฐสภา   

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“รองประธานรัฐสภา”  หมายความว่า  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หรือรองประธานรัฐสภา

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“รัฐสภา”  หมายความว่า  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หรือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา   

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“สภาผู้แทนราษฎร”  หมายความว่า  สภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“วุฒิสภา”  หมายความว่า  วุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“สมาชิกรัฐสภา”  หมายความว่า  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“การประชุมสภา”  หมายความว่า  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  การประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร  การประชุมวุฒิสภา  หรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
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“บุคคลในวงงานรัฐสภา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  โดยอาศัย
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และยังคงดํารงตําแหน่งนั้นอยู่ 

“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  และให้รวมถึงลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
หรือพนักงานอื่นใด  ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา”  หมายความว่า  ผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้เคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภา  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาเดียวให้หมายความถึง 
ผู้เคยเป็นสมาชิกแห่งสภานั้น 

“บุคคลทั่วไป”  หมายความว่า  บุคคลอื่นใด  นอกเหนือจากสมาชิกรัฐสภา  บุคคลในวงงานรัฐสภา  
ข้าราชการ  และผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

“บัตรอนุญาต”  หมายความว่า  บัตรอนุญาตสําหรับบุคคล  และบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ 
“บัตรแสดงตน”  หมายความว่า  บัตรแสดงตนที่ออกโดยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
“บัตรอนุญาตสําหรับบุคคล”  หมายความว่า  บัตรอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณรัฐสภาหรือผ่าน

ออกไปจากบริเวณรัฐสภา  สําหรับบุคคล 
“บัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ”  หมายความว่า  บัตรอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณรัฐสภา  

หรือผ่านออกไปจากบริเวณรัฐสภา  สําหรับยานพาหนะ 
“บริเวณรัฐสภา”  หมายความว่า  พื้นที่ที่ตั้งรัฐสภาและบริเวณโดยรอบ 
“สถานที่ประชุมรัฐสภา”  หมายความว่า  สถานที่ประชุมของรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  

ณ  อาคารที่ทําการของรัฐสภา 
“ผู้อํานวยการสํานัก”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร 
“เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา”  หมายความว่า  ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งเจ้าหน้าที่  ตํารวจรัฐสภา 
“เหตุการณ์พิเศษ”  หมายความว่า  กรณีภยันตรายที่เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติและอุปัทวเหตุ

หรือภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผย   
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  หรือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
ข้อ ๖ ให้ประธานรัฐสภา  รักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาความปลอดภัยสถานที่และการรักษาความปลอดภัย
บุคคลของรัฐสภา  รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการประชุมสภาและเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ 

ข้อ ๘ สถานที่ประชุมรัฐสภาและบริเวณรัฐสภาเป็นสถานที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม  บุคคล
หรือยานพาหนะที่จะเข้ามาต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด   

ข้อ ๙ บริเวณรัฐสภาถือเป็นเขตปลอดอาวุธ  ห้ามผู้ใดนําหรือพกพาอาวุธติดตัวเข้ามา   
ในบริเวณรัฐสภาโดยเด็ดขาด 

หมวด  ๒ 
พื้นที่รักษาความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๑๐ พื้นที่รักษาความปลอดภัย  แบ่งออกเป็น  ๓  ชั้น  ดังนี้ 
(๑) พื้นที่ชั้นนอก 
(๒) พื้นที่ควบคุม 
(๓) พื้นที่หวงห้าม 
ข้อ ๑๑ พื้นที่ชั้นนอก  หมายถึง  พื้นที่ภายในบริเวณรัฐสภาทั้งหมด  ยกเว้น  พื้นที่ควบคุม

และพื้นที่หวงห้าม 
บุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนที่ตามวรรคหน่ึง  ต้องผ่านการตรวจ 

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  เพื่อให้ปราศจากอาวุธ 
ข้อ ๑๒ พื้นที่ควบคุม  หมายถึง  พื้นที่ภายในอาคารรัฐสภา  หรืออาคารอื่นใดตามท่ีประกาศกําหนด  

ซึ่งอยู่ถัดจากพื้นที่ชั้นนอกเข้ามา 
ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ตามวรรคหน่ึง  เว้นแต่  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงานหรือมาติดต่อ

ราชการ 
บุคคลที่เข้าไปในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  เพื่อให้ทราบว่า

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือติดต่อราชการ  และปราศจากอาวุธ 
ข้อ ๑๓ พื้นที่หวงห้าม  หมายถึง  ห้องประชุมสภา  และห้องทํางานของประธานรัฐสภา   

รองประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
รองประธานวุฒิสภาและผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  รวมถึงพื้นที่อื่นใดตามที่ประกาศกําหนด   

ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในห้องประชุมสภา  เว้นแต่  สมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน  และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม 
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ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในห้องทํางานของบุคคลตามวรรคหน่ึง  เว้นแต่  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน  
หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลตามวรรคหน่ึง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจประกาศกําหนด  หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
พื้นที่รักษาความปลอดภัย  รวมถึงกําหนดขอบเขตของพื้นที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณรัฐสภา 

ให้ผู้อํานวยการสํานักมีอํานาจประกาศกําหนดช่องทางการผ่านเข้าออกและวิธีปฏิบัติในการ
ตรวจบุคคลและยานพาหนะในแต่ละพื้นที่รักษาความปลอดภัย 

หมวด  ๓ 
ระดับการรักษาความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๑๕ ระดับการรักษาความปลอดภัย  แบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี้ 
(๑) ระดับปกติ 
(๒) ระดับเตือนภัย 
(๓) ระดับสูงสุด 
ให้ประธานรัฐสภามีอํานาจประกาศกําหนดระดับและมาตรการรักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้   

ตามคําแนะนําของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย  ผู้อํานวยการสํานักมีอํานาจกําหนด  วิธีการ

ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยตามระดับและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ   
ข้อ ๑๖ ระดับปกติ  หมายถึง  สถานการณ์ทั่วไปเป็นปกติ  ไม่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลใด ๆ  

ว่าจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับรัฐสภา   
การกําหนดมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยในระดับปกติ  ให้มุ่งหมายถึงความสะดวก  

ในการผ่านเข้าออกบริเวณรัฐสภาเป็นหลัก 
ข้อ ๑๗ ระดับเตือนภัย  หมายถึง  สถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุ  หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า

อาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับรัฐสภา 
การกําหนดมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยในระดับเตือนภัย  ให้มุ่งหมายถึงความปลอดภัย

มากกว่าความสะดวกในการผ่านเข้าออกบริเวณรัฐสภา 
ข้อ ๑๘ ระดับสูงสุด  หมายถึง  สถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุ  หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า

รัฐสภาเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุร้าย  หรือจะไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
การกําหนดมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด  ให้มุ่งหมายถึงความปลอดภัย 

เป็นความสําคัญสูงสุด 
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หมวด  ๔ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาในบริเวณรัฐสภา  เว้นแต่  ผู้มีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล  หรือผู้ที่
ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสํานัก 

ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดนํายานพาหนะเข้ามาในบริเวณรัฐสภา  เว้นแต่  มีบัตรอนุญาตสําหรับ
ยานพาหนะ 

ข้อ ๒๑ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกบัตรแสดงตนสําหรับสมาชิกรัฐสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  รัฐมนตรี  ผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร  ผู้ติดตามรัฐมนตรี  สื่อมวลชน  และบุคคลในวงงานรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
โดยอาศัยระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎรหรือสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ออกบัตรแสดงตนสําหรับสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บุคคลในวงงานรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยอาศัยระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําสั่งของรัฐสภา  วุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ให้ผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล  และบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ
ในส่วนของบุคคลตามวรรคหน่ึง 

ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ออกบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคล  และบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะในส่วนของบุคคลตามวรรคสอง 

ข้อ ๒๒ แบบคําขอมีบัตรอนุญาต  ประเภทบัตรอนุญาต  และเง่ือนไขการใช้บัตรอนุญาต   
ให้เป็นไปตามที่ประธานรัฐสภาประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๓ ให้สมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  ข้าราชการ  บุคคลในวงงานรัฐสภา  ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  
และผู้ติดตามรัฐมนตรี  ใช้บัตรแสดงตนแทนบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลได้ 

ข้อ ๒๔ ให้สื่อมวลชนใช้บัตรสื่อมวลชนประจํารัฐสภาแทนบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลได้ 
บัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ  จะออกให้เฉพาะยานพาหนะของสํานักข่าวที่ปฏิบัติงานใน

บริเวณรัฐสภาเท่านั้น 
ข้อ ๒๕ บุคคลทั่วไปอาจขออนุญาตเข้ามาในบริเวณรัฐสภาได้เป็นการชัว่คราวโดยแจ้งความประสงค์

พร้อมเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อาคารรักษาการณ์ 
การพิจารณาอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลชั่วคราว  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานัก  

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธกีารปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการสํานักประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๖ หากผู้ใดมีความจําเป็นต้องนํายานพาหนะที่ไม่มีบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ 

เข้ามาในบริเวณรัฐสภา  เพื่อติดต่อราชการ  รับ - ส่งบุคคลหรือสิ่งของ  ให้แจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผล
ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อาคารรักษาการณ์   
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การพิจารณาอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะชั่วคราว  ให้เป็นอํานาจของ
ผู้อํานวยการสํานัก  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการสํานักประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้มีบัตรแสดงตนหรือบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล  ติดบัตรแสดงตนหรือบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลที่อกเสื้อให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณรัฐสภา   

ให้ยานพาหนะที่ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ  ติดบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ 
ที่กระจกด้านหน้ายานพาหนะให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่ยานพาหนะนั้นอยู่ในบริเวณรัฐสภา 

ข้อ ๒๘ ผู้มีบัตรแสดงตนหรือบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลผ่านเข้าบริเวณรัฐสภารายใดท่ีพ้นจาก
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจในรัฐสภา  ให้ส่งคืนบัตรแสดงตนหรือบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล  
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ผู้มีบัตรแสดงตนหรือบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลนําบัตรไปใช้  แอบอ้าง   
หรือแสดงเป็นหลักฐาน  ในสถานที่อื่นใดในทางที่ไม่เหมาะสม  หรือให้ผู้อื่นนําบัตรไปใช้ในการผ่านเข้า
บริเวณรัฐสภา   

หากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  เรียกบัตรคืนหรือยกเลิกบัตรแสดงตนหรือบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลดังกล่าว   

ข้อ ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณรัฐสภา  ผู้อํานวยการสํานัก 
อาจขอให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของบุคคลหรือยานพาหนะที่เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภาตามความจําเป็นแล้วรายงานต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ 

หมวด  ๕ 
การปฏิบัติ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บุคคล 

 
 

ข้อ ๓๑ ผู้อยู่ในบริเวณรัฐสภาต้องแต่งกายสุภาพ  รักษามารยาท  ให้เรียบร้อย  ปฏิบัติตน 
ให้เหมาะสม  ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา  และอยู่ในบริเวณที่กําหนด 

ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดแจกจ่าย  เผยแพร่  จําหน่ายเอกสาร  สิ่งพิมพ์  หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณรัฐสภา  
เว้นแต่  ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดพักอาศัยอยู่ในบริเวณรัฐสภา   
ห้ามมิให้ผู้ใดอยู่ในบริเวณรัฐสภาตั้งแต่  เวลา  ๒๓.๐๐  นาฬิกา  ถึง  ๐๕.๐๐  นาฬิกาของวันรุ่งข้ึน  

เว้นแต่  ผู้มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสํานัก  หรือผู้อํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี   
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ส่วนที่  ๒ 
ยานพาหนะ 

 
 

ข้อ ๓๔ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เข้ามาในบริเวณรัฐสภา  ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการจัดการจราจร
ของรัฐสภา  โดยเคร่งครัด   

ข้อ ๓๕ ในวันที่มีการประชุมสภา  ให้อนุญาตเฉพาะสมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ประเภทบริหารระดับสูงและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   
และบุคคลที่ดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  นํายานพาหนะเข้ามาในบริเวณรัฐสภา 

ข้อ ๓๖ ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีฟิล์มกรองแสงติดที่กระจกยานพาหนะลดกระจกที่ติดฟิล์ม
กรองแสงนั้นลงทุกคร้ัง  พร้อมทั้งชะลอความเร็วลง  ขณะที่นํายานพาหนะผ่านเข้าและออกบริเวณรัฐสภา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาตรวจสอบและบันทึกภาพภายในยานพาหนะน้ันได้ 

ส่วนที่  ๓ 
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคล
และทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภาตลอดย่ีสิบสี่ชั่วโมง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
และให้มีอํานาจและหน้าที่ เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในการปฏิบัติหน้าที่นอกบริเวณรัฐสภา  เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาอาจประสานตํารวจท้องที่ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องร่วมปฏิบัติงานก็ได้ 

ข้อ ๓๘ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภามีการซักซ้อมการปฏิบัติ  ฝึกอบรมเป็นประจําและปฏิบัติ
ตามแผนรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๓๙ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาแต่งเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในบริเวณรัฐสภา 

ข้อ ๔๐ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภามีอํานาจตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในบริเวณรัฐสภา  
หากพบว่าผู้ใดหรือยานพาหนะใดมีอาวุธ  หรือสิ่งของที่เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยหรือความไม่ปลอดภัย  ให้ยึดอาวุธหรือสิ่งของนั้นไปเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย  
โดยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําหลักฐานรับมอบไว้  และส่งคืนเม่ือออกนอกบริเวณรัฐสภา 

หากผู้ถูกตรวจค้นหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ถูกตรวจค้น  ขัดขืน  หรือโต้แย้ง  ให้ทําการบันทึก
พยานหลักฐานแล้วรายงานต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาสั่งการ  คําวินิจฉัยของประธานรัฐสภาให้ถือเป็นที่สุด  
ทั้งนี้  หากพบการกระทําความผิดกฎหมายให้แจ้งตํารวจท้องที่เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป   
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ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาควบคุมดูแลให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณรัฐสภาปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาต้องได้รับเกียรติ  ผู้ที่มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติ

ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาด้วยความสุภาพ 
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภามีอํานาจหน้าที่ตักเตือนหรือแนะนําผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้  ทั้งนี้   

ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาปฏิบัติด้วยความสุภาพ 
หากผู้ถูกตักเตือนไม่ปฏิบัติตามคําเตือนหรือคําแนะนํา  ให้ควบคุมหรือนําตัวผู้นั้นออกไป 

นอกบริเวณรัฐสภา  และให้รายงานผู้บังคับบัญชา  เว้นแต่  ผู้ถูกตักเตือนเป็นสมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  
บุคคลในวงงานรัฐสภา  และข้าราชการ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสี่เป็นสมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  หรือบุคคลในวงงานรัฐสภาให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจรัฐสภาบันทึกชื่อและพฤติการณ์ของผู้นั้น  แล้วรายงานต่อประธานรัฐสภาทันที 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสี่เป็นข้าราชการ  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาบันทึกชื่อ  ตําแหน่ง  
สังกัด  และพฤติการณ์ของผู้นั้น  แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสี่เป็นข้าราชการตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาดําเนินการทางวินัยทันที 

ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาควบคุมดูแลให้การจราจรบริเวณรัฐสภาเป็นไปโดยสะดวก
และปลอดภัย  และให้มีอํานาจในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะตามสมควร 

ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภามีอํานาจหน้าที่ตักเตือนหรือแนะนําผู้ขับขี่ยานพาหนะในบริเวณรัฐสภา   
หากผู้ถูกตักเตือนไม่ปฏิบัติตามคําเตือนหรือคําแนะนํา  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําการบันทึก

พยานหลักฐาน  และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
หากพบว่าผู้ถูกตักเตือนไม่ปฏิบัติตามคําเตือนหรือคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาหลายคร้ัง  

ให้ผู้มีอํานาจออกบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะเรียกคืนบัตรอนุญาตดังกล่าว 
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ อ ยู่ ในบริเวณรัฐสภากระทําผิดกฎหมายอาญาในบริ เวณรัฐสภา   

ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําการจับกุมและควบคุมตัวผู้นั้นส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่เพื่อดําเนินคดี 
ตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๔๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย  ให้ผู้อํานวยการสํานักมีอํานาจกําหนด 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาได้ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๖ 
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
 

 

ข้อ ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของรัฐสภา  บุคคลดังต่อไปนี้อาจร้องขอ 
ให้สามารถได้รับการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ   

(๑) ประธานรัฐสภา 



   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) รองประธานรัฐสภา 
(๓) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) ประธานวุฒิสภา 
(๕) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๖) รองประธานวุฒิสภา 
(๗) ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(๘) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(๙) เลขาธิการวุฒิสภา 
ข้อ ๔๖ เม่ือมีบุคคลตามข้อ  ๔๕  ร้องขอ  ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภารักษาความปลอดภัยบุคคลดังกล่าว   
ข้อ ๔๗ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่ได้รับมอบหมายให้รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทั้งภายในบริเวณรัฐสภาและภายนอกรัฐสภาตามที่กฎหมายกําหนด 
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า 

ซึ่ งอาจกระทบต่อบุคคลสําคัญ  ให้หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญนั้นมีอํานาจสั่ งการ 
แก้ไขสถานการณ์ตามความเหมาะสมและพอสมควรแก่เหตุ 

ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร  เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาอาจร้องขอเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่หรือเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องเพื่ออํานวยความสะดวกหรือดําเนินการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  แล้วรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรก 

ข้อ ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย  ให้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
หรือเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจประกาศกําหนดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา 
ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ดังนี้ 

(๑) การพกพาอาวุธปืน 
(๒) การใช้รถนําขบวน 
(๓) เร่ืองอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๗ 
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมสภา 

 
 

ข้อ ๔๙ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมสภา  ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
(๒) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิคตลอดในพื้นที่ที่กําหนดให้มีการรักษาความปลอดภัย

ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนวันเปิดประชุมและระหว่างการประชุม 



   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภารักษาความปลอดภัยสถานท่ีประชุมสภาตลอดระยะเวลา 
ที่มีการประชุม 

ข้อ ๕๐ ให้ผู้เข้าฟังการประชุมสภาอยู่ในความสงบ  ห้ามแสดงกิริยาอาการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  
หรือกล่าววาจา  หรือส่งเสียงใด ๆ  ในขณะเข้าฟังการประชุมรวมทั้งห้ามนําเคร่ืองมือ  วัสดุ  หรืออุปกรณ์ใด ๆ  
เข้าไปในสถานที่ประชุมสภา 

หากผู้เข้าฟังการประชุมผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึง  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา 
นําตัวผู้นั้นออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวทันที 

ข้อ ๕๑ ในการประชุมลับ  ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมสภาหรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุม 
ได้ก็แต่เฉพาะสมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม  และห้ามใช้เคร่ืองบันทึกเสียง  
เคร่ืองบันทึกภาพ  หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ  ยกเว้นการบันทึกของสภา 

หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึง  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภานําบุคคลดังกล่าว  
เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองบันทึกภาพ  หรือเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวออกจากพื้นที่  พร้อมทั้งรายงานต่อประธาน
ในที่ประชุมทันที 

ข้อ ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมสภา  ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หรือเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจประกาศกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
การประชุมสภา   

หมวด  ๘ 
การบริหารเหตุการณ์พิเศษ 

 
 

ข้อ ๕๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารเหตุการณ์พิเศษ  คณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานรัฐสภา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองประธานรัฐสภา   เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ 
(๘) แม่ทัพภาคที่  ๑  หรือผู้แทน   เป็นกรรมการ   
(๙) ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ 

(๑๐) ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ 
(๑๑) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๑๒) เลขาธิการวุฒิสภา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



   หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการบริหารเหตุการณ์พิเศษ  มีอํานาจบริหารเหตุการณ์พิเศษ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมสภาหรือบริเวณรัฐสภา 
(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติและอํานวยการตามนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัย

สถานที่ประชุมสภาหรือบริเวณรัฐสภา 
(๓) แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์พิเศษ  คณะกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน 

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมสภา 
และบริเวณรัฐสภาหรือตามแผนเผชิญเหตุ 

(๔) ออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๕) ดําเนินการอื่นใดเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีประชุมสภาและบริเวณรัฐสภา

ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๕๕ ในการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๕๔  (๓)  ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์พิเศษ  

อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ป้องกัน  ระงับ  ยับย้ัง  และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น 
(๒) กํากับ  ติดตาม  สั่งการ  เร่งรัด  และบูรณาการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาและข้าราชการ

ที่เก่ียวข้อง  ให้ดําเนินการเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมสภา 
(๓) กําหนดแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชมุสภาหรือบริเวณรัฐสภา  หรือแผนเผชิญเหตุ 
ข้อ ๕๖ ให้ผู้อํานวยการสํานัก  จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยสถานท่ีประชุมสภา 

หรือบริเวณรัฐสภา  หรือแผนเผชิญเหตุตามนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์พิเศษกําหนด 

หมวด  ๙ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๕๗  ให้คณะกรรมการบริหารเหตุการณ์พิเศษ  จัดประชุมคร้ังแรกเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์พิเศษให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการประชุมตามวรรคหน่ึง  หากมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นให้ประธานรัฐสภา  
มีอํานาจบริหารเหตุการณ์พิเศษตามข้อ  ๕๔  ไปพลางก่อน 

ข้อ ๕๘ ให้บรรดาประกาศ  คําสั่ง  หรือมาตรการที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 
ที่ได้กําหนดไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่า
จะได้มีการกําหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา 


