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ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ 

พ.ศ.2563 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขา
บุคคลส าคัญให้มีความเหมาะสม อาศัยอ านาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขา 
บุคคลส ำคัญ พ.ศ.2563” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขา  
บุคคลส าคัญ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 บรรดาระเบียบและค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
   ๔.๑ “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ” หมายความว่า ข้าราชการทหาร 
ที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ และให้หมายความรวมถึงการรักษาความปลอดภัยพระราชฐาน ที่ประทับ 
และพระราชพาหนะด้วย  
  ๔.๒ “บุคคลส าคัญ” หมายความว่า องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ  
  ๔.๓ “ข้าราชการทหาร” หมายความว่า ทหารประจ าการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
ที่บรรจุในต าแหน่งอัตราของกองทัพอากาศ  

 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ ได้แก่  
  ๕.๑ ข้าราชการทหารที่บรรจุในต าแหน่งอัตราของกองทัพอากาศที่ก าหนดให้มี 
ภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ และมีค าสั่งแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขา
บุคคลส าคัญ หรือ  
  ๕.๒ ข้าราชการทหารที่กองทัพอากาศแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขา 
บุคคลส าคัญ หรือ 
  ๕.๓ ข้าราชการทหารที่กองทัพอากาศให้ไปช่วยราชการหน่วยอื่นซึ่งมีภารกิจ   
ด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ และมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ “ซึ่งต้องมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่ไปปฏิบัติราชการ” 

ข้อ ๖  คุณสมบัติ... 
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 ข้อ ๖ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ มีดังนี้  
   ๖.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่กองทัพอากาศก าหนด หรือหลักสูตร 
จากศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย หรือหลักสูตรของเหล่าทัพอ่ืน หรือของต่างประเทศ 
ที่กองทัพอากาศให้การรับรอง  
  ๖.๒ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม ตามที่กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ตรวจรับรองทุกปี 
  ๖.๓ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จากคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ ได้ตามเกณฑ์
ทีก่องทัพอากาศก าหนด 
  ๖.๔ ผ่านการตรวจประวัติและพฤติการณ์บุคคลโดยละเอียด และได้รับความไว้วางใจ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการอารักขาบุคคลส าคัญในชั้น “ลับมาก”  
  ๖.๕ อายุไม่เกิน ๕๕ ปี  

 ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ โดยกองทัพอากาศจะแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานคราวละไม่เกิน ๑ ปี ตั้งแต่  
๑ ตุลาคมของทุกปี ถึง ๓๐ กันยายนของปีถัดไป  

 ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญที่มีอายุเกิน ๕๕ ปี หากหน่วย  
ต้นสังกดั และหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ ไม่สามารถจัดหาก าลังพลบรรจุทดแทนได้ ให้รายงานขอแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ 
โดยให้ขอแต่งตั้งได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง หรือมีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
  ๘.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ดี เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา  
  ๘.๒ มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ ตามที่กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ตรวจรับรอง  
  ๘.๓ คณะกรรมการในข้อ ๑๑ เห็นสมควรให้ต่ออายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขา
บุคคลส าคัญได้ 

 ข้อ ๙ ส าหรับผู้ที่ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ และจะมีอายุ
เกินก าหนดในปีถัดไป หลังจากได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งแล้ว อนุโลมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ 
โดยไม่ต้องรายงานขอต่ออายุ 

 ข้อ ๑๐ ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายหรือสุขภาพร่างกาย ซึ่งคณะกรรมการในข้อ ๑๑ หรือ  
กรมแพทย์ทหารอากาศ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขา  
บุคคลส าคัญได้ ให้ตัดเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการในข้อ ๑๑ หรือกรมแพทย์ทหารอากาศ 
วินิจฉัย และลงความเห็น 

  

 
 

 
ข้อ ๑๑  ให้หน่วย... 
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 ข้อ ๑๑ ให้หน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญแต่งตั้ง 
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และประเมินความรู้ความสามารถ 
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ หรือประกอบการตัดเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย 

 ข้อ ๑๒ ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญส่งรายชื่อ
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้กรมข่าวทหารอากาศตรวจรับรอง และส่งเรื่องให้กรมก าลังพลทหารอากาศ 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการอารักขา 
บุคคลส าคัญ  

 ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ ที่ได้รับการยกเว้นการตัดเงินเพิ่ม 
ค่าฝ่าอันตราย ได้แก่ 
  ๑๓.๑ ผู้ซึ ่งบาดเจ็บหรือประสบอันตรายในการปฏิบัติงานด้านการอารักขา  
บุคคลส าคัญ ให้ได้รับการยกเว้นการตัดเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บ 
หรือประสบอันตราย  
  ๑๓.๒ ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานอ่ืนชั่วคราว หรือศึกษา หรือดูงาน ในระยะเวลา 
ไม่เกิน ๔ เดือน  

 ข้อ ๑๔ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ ต้องพ้นจากหน้าที่ในกรณีใด 
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ พ้นจากต าแหน่งในอัตราของกองทัพอากาศ ที่ก าหนดให้ปฏิบัติงาน 
ด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ หรือพ้นจากการปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญตามค าสั่งกองทัพอากาศ 
หรือพ้นจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ 
  ๑๔.๒ มีสุขภาพร่างกาย ซึ่งกรมแพทย์ทหารอากาศพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญได้ 
  ๑๔.๓ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้พ้นหน้าที่  
  ๑๔.๔ คณะกรรมการในข้อ ๑๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และประเมินความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญแล้วมี เกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน  
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 
  ๑๔.๕ มีอายุเกิน ๕๕ ปี  

 ข้อ ๑๕ เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติ งานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามระเบียบนี้ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน  
 
 
 
 
 

ข้อ ๑๖  ส าหรับการ... 



- ๔ - 
 

 ข้อ ๑๖ ส าหรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญที่ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ ให้แต่งตั้งก าลังพลที่มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ โดยให้ได้รับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย 
ตั้งแต่วันที่ค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และให้ตัดรับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายตั้งแต่วันที่มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม 
ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ 

 ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญที่ได้รับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย 
หลายอย่าง ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งมีจ านวนเงินมากกว่าแต่อย่างเดียว 

 ข้อ ๑๘ ให้เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ 
ปลีกย่อยซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตามความจ าเป็น 
 
    ประกำศ  ณ  วันที่   12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
  
 
                                     (ลงชื่อ) พลอำกำศเอก มานัต  วงษ์วาทย์มานัต  วงษ์วาท 
                          (มานัต  วงษ์วาทย์)  
                                                            ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
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