
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กพ.ทอ.(กปค.โทร.๒-๑๙๗๑)                                          

ท่ี   (ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ ๔๖๔๑/๕๖) วันท่ี     ๒๖ มี.ค.๕๖     

เร่ือง   ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังราชองครักษ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 

เรียน ผบ.ทอ. 

๑. สม.ส่งสําเนาระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังราชองครักษ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ มาให้ 
ทอ.ทราบ รายละเอียดตามแนบ 

๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบสําเนาระเบียบ กห.ฯ ตามข้อ ๑ แล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 ๒.๑ หลักการ และเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ

แต่งต้ังราชองครักษ์ ตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังราชองครักษ์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยกําหนดตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ังเป็น
ราชองครักษ์เวร ดังนี้  

  ๒.๑.๑ กําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรท่ีรับเงินเดือนระดับ น.๕ และดํารงตําแหน่ง
รองเสนาธิการของหน่วยท่ีมีอัตราผู้บังคับบัญชา เป็น พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป 

  ๒.๑.๒ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยท่ีรับเงินเดือนระดับ น.๕ ในกรมพัฒนา 
หรือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี หรือหน่วยพัฒนาการพิเศษ 

  ๒.๑.๓ แก้ไขให้นายทหารบกสัญญาบัตร ซ่ึงเป็นผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม 
ผู้บังคับกองพัน และรองผู้บังคับกองพัน หน่วยกําลังรบท่ีเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ เป็น นายทหารบก
สัญญาบัตร ซ่ึงเป็นผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และรองผู้บังคับกองพันท่ีเป็นหน่วย
ทหารรักษาพระองค์ 

  ๒.๑.๔ แก้ไขให้นายทหารอากาศสัญญาบัตร ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกําลังรบ
ท่ีมีอัตราเป็นนาวาอากาศเอก ข้ึนไป เป็น นายทหารอากาศสัญญาบัตร ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกําลังรบ  
ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตร และผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร ท่ีมีอัตราเป็นนาวาอากาศเอก ข้ึนไป 

 ๒.๒ ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังราชองครักษ์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังราชองครักษ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ  ๘ ราชองครักษ์เวรแต่งต้ังจากนายทหารสัญญาบัตรประจําการ และคงรับราชการ
ตามตําแหน่งเดิม มีหน้าท่ีประจํา ตามเสด็จ รักษาการณ์ และปฏิบัติกิจการอย่างอ่ืนในส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ 
 เพ่ือความสะดวกในการท่ีพระมหากษัตริย์จะทรงพระราชดําริแต่งต้ังนายทหาร
สัญญาบัตรเป็นราชองครักษ์เวร ให้ส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหมพิจารณาโดยถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ หรือโรงเรียนทหารของต่างประเทศ ท่ีมีฐานะเช่นเดียวกับโรงเรียน
ดังกล่าวตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 

๘.๒  เป็นผู้ท่ี… 

หน่วยรับ (สําเนา) 



 
 

- ๒ - 
 
 ๘.๒ เป็นผู้ท่ีมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติ และคุณลักษณะ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชองครักษ์ 
  ๘.๓ นายทหารสัญญาบัตรประจําการ ยศนายพล นายพลเรือ และนายพลอากาศ 
ซ่ึงดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชา รองผู้บังคับบัญชา ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา หรือดํารงตําแหน่งเสนาธิการ รองเสนาธิการ 
ผู้ช่วยเสนาธิการ ของหน่วย 
 ๘.๔ นายทหารสัญญาบัตรท่ีรับเงินเดือนระดับ น.๕ และดํารงตําแหน่ง
รองผู้บังคับบัญชา ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา เสนาธิการ หรือรองเสนาธิการ ของหน่วยท่ีมีอัตราผู้บังคับบัญชา เป็น พลตรี 
พลเรือตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป 
 ๘.๕ นายทหารสัญญาบัตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจําต่างประเทศ รองผู้ช่วยทูตทหาร รองผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารบก รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ อัตรา พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ประจํา
ต่างประเทศ และท่ีปรึกษาทางทหารประจําคณะทูตถาวรไทยสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
 ๘.๖ ผู้บังคับบัญชาหน่วย ท่ีรับเงินเดือนระดับ น.๕ ในกรมพัฒนา หรือหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนท่ี หรือหน่วยพัฒนาการพิเศษ 
 ๘.๗ นายทหารบกสัญญาบัตรท่ีมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
     ๘.๗.๑ ผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน 
ในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 
     ๘.๗.๒ ผู้บังคับบัญชาหน่วยกําลังรบ ท่ีมีอัตราเป็น พันเอก ข้ึนไป 
     ๘.๗.๓ ผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และ 
รองผู้บังคับกองพัน ท่ีเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ 
     ๘.๗.๔ ผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และ 
รองผู้บังคับกองพัน หน่วยกําลังรบท่ีเป็นหน่วยทหารในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือหน่วยกําลังรบ 
ท่ีเป็นหน่วยทหารในพระองค์อ่ืน ๆ 
    ๘.๘ นายทหารเรือสัญญาบัตรท่ีมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
     ๘.๘.๑ ผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน 
ในกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 
     ๘.๘.๒ ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ 
     ๘.๘.๓ ผู้บังคับบัญชาหน่วยกําลังรบท่ีมีอัตราเป็น นาวาเอก ข้ึนไป 
     ๘.๘.๔ ผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และ 
รองผู้บังคับกองพัน หน่วยกําลังรบท่ีเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ 
 
 

๘.๙  นายทหาร... 
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 ๘.๙ นายทหารอากาศสัญญาบัตรท่ีมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
     ๘.๙.๑ ผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน
ในกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ 
     ๘.๙.๒ ผู้บังคับการกองบิน 
     ๘.๙.๓ ผู้บังคับบัญชาหน่วยกําลังรบ ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตร 
และผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร ท่ีมีอัตราเป็นนาวาอากาศเอก ข้ึนไป 
     ๘.๙.๔ ผู้บังคับการกรม รองผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และ 
รองผู้บังคับกองพัน หน่วยกําลังรบท่ีเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ 
     ๘.๙.๕ ผู้บังคับฝูงบิน และรองผู้บังคับฝูงบินท่ีเป็นหน่วยทหาร
รักษาพระองค์ 
 ๘.๑๐ เม่ือนายทหารสัญญาบัตรผู้ใดมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์แต่งต้ังเป็น
ราชองครักษ์เวร ตาม ๘.๑ และ ๘.๒ กับข้อใดข้อหนึ่งตาม ๘.๓ ถึง ๘.๙ ให้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ซ่ึงเป็นต้นสังกัด เสนอบัญชีรายชื่อ และประวัติของนายทหารผู้นั้น
ไปยังกรมราชองครักษ์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้ันต้น แล้วจึงเสนอกระทรวงกลาโหมเพ่ือขอรับการ
พิจารณาอนุมัติจากสภากลาโหมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป เม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้เสนอเรื่องคืน
กรมราชองครักษ์เพ่ือนําความกราบบังคมทูล ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังนายทหารสัญญาบัตรผู้ใด
เป็นราชองครักษ์เวรแล้ว ให้สมุหราชองครักษ์เชิญกระแสพระบรมราชโองการแจ้งต่อกระทรวงกลาโหมเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป” 

  ๓. กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว เห็นสมควรสําเนาระเบียบ กห.ฯ ตามข้อ ๑ แจ้งให้ นขต.ทอ.ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ แล้ว กพ.ทอ.จะได้ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
 
                            ((ลงชื่อ)  น.อ.สรายุทธ์  มหัตกีรติ 
 รอง จก.กพ.ทอ.ทําการแทน 
                                                      จก.กพ.ทอ. 

                  
 
(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ศิวเกียรต์ิ  ชเยมะ  
                    ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.                             
   ๒๗ มี.ค.๕๖ 
 

(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ฤกษ์ฤทธิ์ ... 
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(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ฤกษ์ฤทธิ์  พวงทอง 
                    รอง เสธ.ทอ. 
                    ๒๘ มี.ค.๕๖ 
 
เรียน  ผบ.ทอ. 
        เพ่ือทราบ 
(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ     
     เสธ.ทอ.       
  ๑๑ เม.ย.๕๖         
 
ทราบแล้ว  
(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง 

                    ผบ.ทอ. 
                 ๑๗ เม.ย.๕๖ 
 
 
การแจกจ่าย  นขต.ทอ.  

 
 

สําเนาถูกต้อง 
           น.อ. 
               (ชากร  ตะวันแจ้ง) 
                ผอ.กปค.กพ.ทอ.                          
                  ๒๒ เม.ย.๕๖ 
 
 
 
 
 

พ.อ.ท.หญิง ยุพเรศ ฯ   พิมพ์/ทาน 
 น.ท.สุรสิทธิ์ ฯ  ตรวจ
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