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ระเบียบกระทรวงกลาโหม 

วาดวยการแตงต้ังราชองครักษ 

พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังราชองครักษ 

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังราชองครักษ 

พ.ศ.๒๕๔๙” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  ๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังราชองครักษ พ.ศ.๒๕๓๓ 

  ๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังราชองครักษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

  ๓.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังราชองครักษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๖ 

  ๓.๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังราชองครักษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ 

  ๓.๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังราชองครักษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๔ 

 ขอ ๔ การแตงต้ังราชองครักษทุกประเภท พระมหากษัตริยจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

 ขอ ๕ จํานวนราชองครักษแตละประเภท พึงมีโอกาสใดเปนจํานวนเทาใดนั้น ใหเปนไปตาม 

พระราชประสงค 

 ขอ ๖ ราชองครักษพิเศษเปนตําแหนงกิตติมศักด์ิ การแตงต้ังและการพนจากตําแหนง 

เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 

 ขอ ๗ ราชองครักษประจําเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการที่มียศและเงินเดือนไมเกิน 

อัตรากําลังเจาหนาที่ของกรมราชองครักษในตําแหนงราชองครักษประจําที่วาง การแตงต้ังเปนพระราชอํานาจ 

ของพระมหากษัตริย และดํารงอยูในตําแหนงไดคราวหนึ่งไมเกิน ๓ ป เวนแตจะมีพระราชประสงคใหคงอยู 

ตอไปหรือพนจากตําแหนงกอนกําหนดนี้ก็ได 

 

 

 

ขอ ๘  ราชองครักษเวร  … 
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 ขอ ๘ ราชองครักษเวรแตงต้ังจากนายทหารสัญญาบัตรประจําการและคงรับราชการตาม 

ตําแหนงเดิม มีหนาที่ประจํา ตามเสด็จ รักษาการณ และปฏิบัติกิจการอยางอ่ืนในสวนพระองคพระมหากษัตริย 

  เพื่อความสะดวกในการที่พระมหากษัตริยจะทรงพระราชดําริแตงต้ังนายทหารสัญญาบัตร 

เปนราชองครักษเวร ใหสวนราชการที่ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหมพิจารณา โดยถือหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  ๘.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ หรือโรงเรียนทหารของตางประเทศ ที่มีฐานะเชนเดียวกับโรงเรียนดังกลาวตามที่ 

กระทรวงกลาโหมกําหนด 

  ๘.๒ เปนผูที่มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีความประพฤติและคุณลักษณะเหมาะสม 

ตอการปฏิบัติหนาที่ราชองครักษ 

  ๘.๓ นายทหารสัญญาบัตรประจําการ ยศนายพล นายพลเรือ และนายพลอากาศ 

ซึ่งดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา รองผูบังคับบัญชา ผูชวยผูบังคับบัญชา หรือดํารงตําแหนงเสนาธิการ 

รองเสนาธิการ ผูชวยเสนาธิการ ของหนวย 

  ๘.๔ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือนระดับ น.๕ และดํารงตําแหนงรองผูบังคับบัญชา 

ผูชวยผูบังคับบัญชา หรือเสนาธิการ ของหนวยที่มีอัตราผูบังคับบัญชา เปน พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป 

  ๘.๕ นายทหารสัญญาบัตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยทูตทหาร ผูชวยทูตฝายทหารบก 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือ และผูชวยทูตฝายทหารอากาศ ประจําตางประเทศ 

  ๘.๖ นายทหารบกสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

   ๘.๖.๑ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม และผูบังคับกองพัน ในกรมนักเรียน 

นายรอยรักษาพระองค 

   ๘.๖.๒ ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบ ที่มีอัตราเปน พันเอก ขึ้นไป 

   ๘.๖.๓ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม ผูบังคับกองพัน และรองผูบังคับ 

กองพัน หนวยกําลังรบที่เปนหนวยทหารรักษาพระองค 

   ๘.๖.๔ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม ผูบังคับกองพัน และรองผูบังคับ 

กองพัน หนวยกําลังรบที่เปนหนวยทหารในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือหนวยกําลังรบที่เปน 

หนวยทหารในพระองคอ่ืน ๆ 

  ๘.๗ นายทหารเรือสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

   ๘.๗.๑ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม และผูบังคับกองพัน ในกรมนักเรียน 

นายเรือรักษาพระองค 

   ๘.๗.๒ ผูบังคับการเรือชั้น ๑ 

 

 

๘.๗.๓  ผูบังคับ  … 
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   ๘.๗.๓ ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบ ที่มีอัตราเปน นาวาเอก ขึ้นไป 

   ๘.๗.๔ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม ผูบังคับกองพัน และรองผูบังคับ 

กองพัน หนวยกําลังรบที่เปนหนวยทหารรักษาพระองค 

  ๘.๘ นายทหารอากาศสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

   ๘.๘.๑ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม และผูบังคับกองพัน ในกรมนักเรียน 

นายเรืออากาศรักษาพระองค 

   ๘.๘.๒ ผูบังคับการกองบิน 

   ๘.๘.๓ ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบ ที่มีอัตราเปน นาวาอากาศเอก ขึ้นไป 

   ๘.๘.๔ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม ผูบังคับกองพัน และรองผูบังคับ 

กองพัน หนวยกําลังรบที่เปนหนวยทหารรักษาพระองค 

   ๘.๘.๕ ผูบังคับฝูงบิน และรองผูบังคับฝูงบิน ที่เปนหนวยทหารรักษาพระองค 

  ๘.๙ เมื่อนายทหารสัญญาบัตรผูใดมีคุณสมบัติอยูในเกณฑแตงต้ังเปนราชองครักษเวร 

ตาม ๘.๑ และ ๘.๒ กับขอใดขอหนึ่งตาม ๘.๓ ถึง ๘.๘ ใหสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก 

กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ซึ่งเปนตนสังกัด เสนอบัญชีรายชื่อและประวัติของนายทหารผูนั้นไปยัง 

กรมราชองครักษเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในขั้นตน แลวจึงเสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการพิจารณา 

อนุมัติจากสภากลาโหมหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตอไป เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหเสนอเรื่องคืน 

กรมราชองครักษเพื่อนําความกราบบังคมทูล ถาทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังนายทหารสัญญาบัตรผูใด 

เปนราชองครักษเวรแลว ใหสมุหราชองครักษเชิญกระแสพระบรมราชโองการแจงตอกระทรวงกลาโหม 

เพื่อดําเนินการตอไป 

 ขอ ๙ ในกรณีที่มีพระราชประสงคและทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังนายทหารสัญญาบัตร 

ผูใดเปนราชองครักษเปนกรณีพิเศษ ก็ใหสมุหราชองครักษเชิญกระแสพระบรมราชโองการเสนอสภากลาโหม 

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพื่อรับทราบ 

 ขอ ๑๐ ราชองครักษประจําหรือราชองครักษเวรผูใด ไดรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 

ในหนาที่ราชองครักษประจําหรือราชองครักษเวรใกลจะครบกําหนดพนตําแหนง ใหสมุหราชองครักษ 

นําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอทราบพระราชประสงควา จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูนั้นยังคง 

รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบตอไปอีกหรือไม แลวรายงานใหกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อดําเนินการ 

ตอไป เฉพาะราชองครักษประจํา หากมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหคงเปนราชองครักษประจําสืบไป 

ก็ใหจัดการยายไปรับราชการตามที่กระทรวงกลาโหมจะเห็นสมควร 

 

 

ขอ ๑๑  การประดับ  … 
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 ขอ ๑๑ การประดับสายยงยศราชองครักษ และเครื่องหมายราชองครักษอ่ืน ๆ ใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร 

  สวนเข็มอักษรพระปรมาภิไธยยอที่ไดรับพระราชทานไวตามกฎหมายวาดวย 

ราชองครักษนั้น ใหประดับที่อกเสื้อเบ้ืองขวาเหนือกระเปาบน และประดับไดเฉพาะเมื่อแตงเครื่องแบบทหาร 

เทานั้น 

 

                                       ประกาศ     ณ     วันที่     ๒๖     มิถุนายน     พ.ศ.๒๕๔๙ 

                                                 (ลงชื่อ) พลเอก ธรรมรักษ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

                                                                       (ธรรมรักษ  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 

                                                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ:- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม 

วาดวยการแตงต้ังราชองครักษ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหนายทหารอากาศสัญญาบัตร ซึ่งเปนผูบังคับฝูงบิน 

และรองผูบังคับฝูงบิน ในสังกัดหนวยทหารที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเปนหนวยทหาร 

รักษาพระองค มีคุณสมบัติในการขอแตงต้ังเปนราชองครักษเวรเพิ่มขึ้นจากหลักเกณฑเดิม อีกทั้งเปนการสมควร 

ที่จะยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังราชองครักษ พ.ศ.๒๕๓๓ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

ทั้ง ๔ ฉบับ ใหเปนฉบับเดียว เพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติราชการ  จึงจําเปนตองวางระเบียบนี้ 
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