
 

 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 

วาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 

ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

--------------------------------------------- 
 เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระ
ราชอาคันตุกะ เปนไปโดยรัดกุมและเรียบรอยยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
 “ความปลอดภัย” หมายความวา ความปลอดภัยสวนพระองค ความ
ปลอดภัยของพระราชฐาน ที่ประทับ พระราชพาหนะ และความปลอดภัยของเอกสาร 
รวมทั้งการติดตอสื่อสารซึ่งถาหากเปดเผยอาจกระทบกระเทือนตอความปลอดภัยสวน
พระองคดวย 



 

                                       ๔๑๒ 
 
 “พ้ืนที่” หมายความวา บริเวณที่กําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของหนวย
หนึ่งหนวยใดที่มีหนาที่ถวายความปลอดภัยตามระเบียบนี ้
 ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐทั้งปวง
เพ่ือรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทน พระองค และพระราชอาคันตุกะ 
 ในกรณีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใดมีเหตุพิเศษซึ่งจะตองมี
ระเบียบเฉพาะเรื่องที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือผูกํากับหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้นขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางระเบียบสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐนั้น เปนกรณีไป 
 ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
การถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษตัริย พระราชินี และพระรัชทายาท 

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

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

 ขอ ๗ การถวายความปลอดภัย ตองมีการประสานงานโดยใกลชิดระหวาง
เจาหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
 ขอ ๘ การถวายความปลอดภัย ตองมีความพรอมทั้งการปองกันและการ
ตอบโตและการวางแผนที่รัดกุมและละเอียดรอบคอบ รวมทั้งการถวายพระเกียรติดวย 
 ขอ  ๙  การเขาออกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับทุกชั้น  ตองมีการ
ควบคุมดูแลเพื่อใหเกิดความปลอดภัยโดยสมบูรณ 
 

 
 
 
 



 

๔๑๓ 
 

สวนที่ ๒ 
การวางแผนถวายความปลอดภัย 

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

 ขอ ๑๐ สวนราชการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการถวายความ
ปลอดภัยตองวางแผนถวายความปลอดภัยโดยละเอียดและชัดเจน ระบุตัวและจํานวน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตลอดจนมาตรการถวายความปลอดภัย แลวเสนอแผนหรือคําสั่ง
ถวายความปลอดภัยเปนลายลักษณอักษรตอสมุหราชองครักษ เพื่อพิจารณาสั่งการกอนวัน
เสด็จพระราชดําเนิน 
 ขอ ๑๑ ใหศูนยรักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการทหารสูงสุด  จัด
เจาหนาที่จํานวนหนึ่งพรอมดวยอุปกรณที่จําเปน ข้ึนควบคุมทางยุทธการกับกรมราช
องครักษ เพื่อทําหนาที่วางแผน และถวายความปลอดภัยโดยใหอยูในการควบคุมทาง
ปฏิบัติของสมุหราชองครักษ 
 ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
         (๑)  สมุหราชองครักษ      เปนประธานกรรมการ 
         (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย              เปนกรรมการ 
         (๓) ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ เปนกรรมการ 
         (๔) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ           เปนกรรมการ 
         (๕) หัวหนาตํารวจราชสํานักประจํา       เปนกรรมการ 
         (๖)  เจากรมขาวทหาร 
               กองบัญชาการทหารสูงสุด            เปนกรรมการ 
         (๗) ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย 
               กองบัญชาการทหารสูงสุด            เปนกรรมการ 
         (๘)  ผูแทนกองอํานวยการรักษาความ 
                     มั่นคงภายใน                          เปนกรรมการ 
         (๙)  เจากรมขาวทหารบก                  เปนกรรมการ 
         (๑๐)เจากรมขาวทหารเรือ                  เปนกรรมการ 



 

                                       ๔๑๔ 
 
         (๑๑) เจากรมขาวทหารอากาศ              เปนกรรมการ 
         (๑๒) เสนาธิการ กรมราชองครักษ         เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการประชุมปรึกษาประมาณสถานการณเพื่อประโยชนในการ
วางแผนถวายความปลอดภัย ทั้งนี้ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 
                                          สวนที่ ๓ 

การถวายความปลอดภัย ณ พระราชฐานและที่ประทับ 
--------------------------------------------- 

        ขอ ๑๓ ขณะประทับ ณ พระราชฐานหรืออาคารที่จัดถวายเปนที่ประทับ
ชั่วคราวการวางแผนและการถวายความปลอดภัย ณ พระราชฐานหรือที่ประทับนั้นใหอยู
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย 
        (๑)  สมุหราชองครักษ เปนประธานกรรมการ 
        (๒) เลขาธิการพระราชวัง เปนกรรมการ 
        (๓) ผูบัญชาการทหารบก เปนกรรมการ 
        (๔) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ 
         ในกรณีประทับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูบังคับหนวย
ทหารที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณที่ประทับเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนาย 
         ขอ ๑๔ ใหสมุหราชองครักษมีอํานาจสั่งการแกกําลังทหารและตํารวจที่
เขาไปปฏิบัติหนาที่อยูภายในเขตพระราชฐานและที่ประทับ 
         ขอ ๑๕ เลขาธิการพระราชวังเปนผูบังคับบัญชาสั่งการถวายความปลอดภัย
โดยเฉพาะในสวนที่เปนหนาที่ของกองวัง 
         ขอ ๑๖  เมื่อไดรับคําขอจากสมุหราชองรักษ ใหผูบัญชาการทหารสูงสุด ผู
บัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ แลวแตกรณีจัดกําลังทหารหรือตํารวจถวายความปลอดภัยในเขต
พระราชฐานและที่ประทับ 
         ขอ ๑๗  หลักเกณฑและวิธีการในการถวายความปลอดภัย ณพระราชฐาน
และที่ประทับใหเปนไปตามที่สมุหราชองครักษและเลขาธิการพระราชวังรวมกันกําหนด 



 

                                         ๔๑๕ 
 
                                         สวนที่ ๔ 
การถวายความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราชดําเนินออกนอกพระราชฐานหรือท่ีประทับ 

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

         ขอ ๑๘ การวางแผนและอํานวยการถวายความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราช
ดํา เนินออกนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับ  ใหอยู ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวย 
         (๑)  สมุหราชองครักษ เปนประธานกรรมการ 
         (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ 
         (๓) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ 
         ในกรณีเปนการเสด็จพระราชดําเนินภายในเขตกรุงเทพมหานคร ใหมี
กรรมการเพิ่มขึ้นอีกสองนาย คือผูบัญชาการตํารวจนครบาลและผูบังคับหนวยทหารที่
รับผิดชอบพื้นที่ที่จะเสด็จพระราชดําเนินถึง แตถาเปนการเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดอื่น 
ใหมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีกสามนาย คือผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ผูวาราชการจังหวัด และ
ผูบังคับหนวยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะเสด็จพระราชดําเนินถึง 
         ขอ ๑๙ ใหสมุหราชองครักษมีอํานาจสั่งการแกกําลังทหารและตํารวจที่
ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยอยูในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน 
         ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอจากสมุหราชองครักษ ใหผูบัญชาการทหารสูงสุด 
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ 
         ขอ ๒๑ หลักเกณฑและวิธีการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราช
ดําเนินใหเปนไปตามที่สมุหราชองครักษกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                          ๔๑๖ 
 

สวนที่ ๕ 
การถวายความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปประทับในที่ชุมชนสาธารณะ 

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

          ขอ ๒๒ การวางแผนและอํานวยการถวายความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระ
ราชดําเนินไปประทับในที่ชุมชนสาธารณะ ไมวาจะเปนในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือสวน
พระองค ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามขอ ๑๘ 
         ขอ ๒๓ ที่ประทับ บริเวณที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ และบริเวณ
ใกลเคียงจะตองไดรับการตรวจอยางละเอียด ทั้งโดยเจาหนาที่และดวยเครื่องมือ เพื่อให
แนใจวาไมมีสิ่งที่อาจจะเปนอันตรายอยู ณ ที่นั้นการตรวจตองทํากอนเวลาเสด็จพระราช
ดําเนินถึงพอสมควร และเมื่อตรวจแลวตองวางเวรยามไวเพื่อปองกันจนกวาจะเสด็จพระ
ราชดําเนินออกจากที่ประทับ 
         ขอ ๒๔ ที่ประทับจะตองมีทางออกสําหรับฉุกเฉินเสมอ ทางออกนี้ให
เตรียม ลวงหนาไวต้ังแตกอนเสด็จพระราชดําเนินถึงและใหวางกําลังเจาหนาที่ควบคุมไว
โดยใหสามารถเปดใชไดทันที กับใหรูแตเฉพาะเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเทานั้น 
         ขอ ๒๕ ในกรณีที่เสด็จพระราชดําเนินโดยกระทันหัน หรือโดยไมไดมี
การแจงใหทราบลวงหนา การตรวจที่ประทับ บริเวณที่เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ
และบริเวณใกลเคียงรวมทั้งการเตรียมทางออกสําหรับเหตุฉุกเฉินใหกระทําในทันทีที่
เจาหนาที่ไปถึง แมจะเปนเวลาเมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงแลวก็ตามแตจะตองระวังมิให
กระทบกระเทือนพระเกียรติได 
         ขอ ๒๖ ใหผูบัญชาการตํารวจสันติบาลจัดสงเจาหนาที่ออกสืบสวน
พฤติการณ และสืบสวนหาขาวที่อาจจะเปนภัย หรือพฤติการณที่ไมเหมาะสมอื่นๆ กอน
เวลาที่จะเสด็จพระราชดําเนินถึงหากพบวามีพฤติการณดังกลาว ใหดําเนินการตามอํานาจ
และหนาที่ 
 
 
 
 



 

                                          ๔๑๗ 
 

สวนที่ ๖ 
การถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศไทย 

โดยพระราชพาหนะ 
--------------------------------------------- 

         ขอ ๒๗ การเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต 
                  (๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลเปนผูจัด
ยานพาหนะและ เจาหนาที่ประจํายานพาหนะในการถวายความปลอดภัยตามคําขอจาก 
สมุหราชองครักษ 
                  (๒) ในจังหวัดอื่น ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูบังคับ
หนวยทหารในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดําเนินถึงเปนผูจัดยานพาหนะและเจาหนาที่ประจํา
ยานพาหนะในการถวายความปลอดภัยตามคําขอจากสมุหราชองครักษ 
         ขอ ๒๘ การถวายความปลอดภัยขณะประทับอยูในขบวนรถไฟ หรือ
รถไฟฟาขนสงมวลชนไมวาจะเปนของทางราชการหรือของเอกชน ใหอยูในความ
รับผิดชอบของผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย ผูวาการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย หรือผูมีอํานาจสั่งการ หรือหนวยราชการเจาของสัมปทานนั้นๆ และผู
บัญชาการตํารวจนครบาล ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง หรือผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค แลวแตกรณี 
         ขอ ๒๙ การเสด็จพระราชดาํเนินโดยเรือ ไมวาจะประทับเรือของทาง
ราชการหรือเอกชน    การถวายความปลอดภัยในนานน้ําหรือทองน้ํา     ใหอยูในความ
รับผิดชอบของกองทัพเรือหรือผูบัญชาการตํารวจนครบาล  ผูบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง  หรือผูบัญชาการตํารวจภูธรภาคแลวแตกรณี  และกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี 
         ขอ ๓๐ การเสด็จพระราชดําเนินโดยอากาศยาน 
                 (๑) การถวายความปลอดภัยขณะประทับอยูในอากาศยาน ใหอยูใน
ความรับผิดชอบของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาหนาที่ของอากาศยาน
พระที่นั่ง หากเปนอากาศยานของเอกชนการถวายความปลอดภัยใหอยูในความรับผิดชอบ
ของกองทัพบก     กองทัพเรือ    กองทัพอากาศ    หรือสํานักงานตํารวจ 



 

                                         ๔๑๘ 
                                    
แหงชาติแลวแตกรณี 
               (๒) ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของ
อากาศยานมีกําลังและอุปกรณถวายความปลอดภัยไมเพียงพอ  ใหผูบัญชาการทหารบก ผู
บัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   แลวแต
กรณี จัดกําลังและอุปกรณถวายความปลอดภัยสนับสนุนตามคําขอจากสมุหราชองครักษ 
               (๓) ในกรณีที่มีอากาศยานหลายหนวยรวมอยูในขบวนเสด็จพระราช
ดําเนินใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของอากาศยานพระที่นั่งเปน
ผูรับผิดชอบควบคุมและอํานวยการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการบินของอากาศยานทุก
เครื่อง 

สวนที่ ๗ 
การถวายความปลอดภัยในกรณีอื่นๆ 

--------------------------------------------- 
        ขอ ๓๑ การวางแผนและอํานวยการถวายความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราช
ดําเนินตางประเทศ ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย 
               (๑) สมุหราชองครักษ           เปนประธานกรรมการ 
               (๒) ราชเลขาธิการ           เปนกรรมการ 
               (๓) เลขาธิการพระราชวัง           เปนกรรมการ 
               (๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี           เปนกรรมการ 
               (๕)ปลัดกระทรวงการตางประเทศ        เปนกรรมการ 
               (๖) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ           เปนกรรมการ 
               (๗) หัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา  เปนกรรมการ 
               (๘) เสนาธิการ กรมราชองครักษ      เปนกรรมการและเลขานุการ 
         ขอ ๓๒ ใหสมุหราชองครักษจัดประชุมเพื่อสํารองพื้นที่ของประเทศที่จะ
เสด็จพระราชดําเนินเพื่อวางแผนและประสานการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยรวมกัน
กับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของประเทศที่จะเสด็จพระราชดําเนิน ตามความเหมาะสม 
         ขอ ๓๓ การถวายความปลอดภัยในกรณีอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในระเบียบนี ้
 



 

                                           ๔๑๙                                         
 
ใหสวนราชการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ถวายความปลอดภัยโดยเฉพาะเปนผูวางแผน 
แลวเสนอตอสมุหราชองครักษเพื่อประสานงานและอํานวยการ 
 

หมวด ๒ 
การรักษาความปลอดภัยสําหรับผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

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

         ขอ ๓๔ ใหนําความในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการรักษาความปลอดภัย
สําหรับผูสําเร็จราชการแทนพระองคโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การรักษาความปลอดภัยสําหรับพระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ 

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

         ขอ ๓๕  ถาสมุหราชองครักษ ราชเลขา  หรือเลขาธิการพระราชวัง
เห็นสมควรจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยสําหรับบุคคลใดซึ่งเปนพระบรมวงศานุวงศ
ต้ังแตชั้นหมอมเจาขึ้นไปหรือผูแทนพระองคหรือพระราชอาคันตุกะ ราชเลขา หรือ
เลขาธิการพระราชวังพิจารณาดําเนินการตามระเบียบนี้ ตามความจําเปนโดยสมควรแก
ฐานะและเหตุการณ 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
                พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
                (ทักษิณ ชินวัตร) 
                 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 




