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พระราชบัญญตั ิ
ราชองครักษ 

พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
เจาพระยายมราช 

พล.อ. เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 
ตราไว ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

เปนปที่ ๔ ในรัชกาลปจจุบนั 
 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติราชองครักษ

เพ่ือใหเหมาะแกกาลสมัย 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติราชองครักษพุทธศักราช 

๒๔๘๐” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
มาตรา  ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติราชองครักษ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

พระราชบัญญัติราชองครักษแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ กับทั้งบรรดากฎหมาย กฎ และ
ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๒  ใหมีราชองครักษสังกัดกรมราชองครักษซึ่งอยูในความรับผิดชอบ

ของสมุหราชองครักษ มีหนาที่รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัช

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๔/-/หนา ๑๕๔๗/๗ กุมภาพันธ ๒๔๘๐ 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 
ทั้งนี้โดยตองปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชประสงค 

 
มาตรา ๕  สมุหราชองครักษ ตองเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ และตอง

ปฏิบัติหนาที่สวนพระองคพระมหากษัตริยใหตองตามพระราชประสงค 
 
มาตรา ๖  ราชองครักษแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
๑. ราชองครักษพิเศษ 
๒. ราชองครักษเวร 
๓. ราชองครักษประจํา 
 
มาตรา ๗  ราชองครักษพิเศษ เปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ แตงตั้งจากนายทหาร

สัญญาบัตร และตองปฏิบัติหนาที่ราชองครักษในบางโอกาสตามราชประเพณี 
 
มาตรา ๘๓  ราชองครักษเวร แตงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรประจําการ และคง

รับราชการตามตําแหนงเดิม มีหนาที่ประจําตามเสด็จ รักษาการ และปฏิบัติกิจการอยางอ่ืนในสวน
พระองคพระมหากษัตริย 

 
มาตรา ๙๔  ราชองครักษประจํา แตงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรประจําการ และ

เขารับราชการประจําในกรมราชองครักษ มีหนาที่ปฏิบัติกิจการในสวนพระองคพระมหากษัตริย 
แลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

 
มาตรา ๑๐  การแตงตั้งสมุหราชองครักษและราชองครักษทุกประเภท ใหเปนไป

โดยประกาศพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๑๐ ทว๕ิ  ใหสมุหราชองครักษมีอํานาจแตงตั้งขาราชการทหาร ขาราชการ

ตํารวจ และขาราชการพลเรือนที่สวนราชการตาง ๆ จัดมา ข้ึนสมทบกรมราชองครักษเปนเจา
พนักงาน มีหนาที่ชวยราชองครักษในการปฏิบัติหนาที่ 

ในการแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหสมุหราชองครักษออกบัตรประจําตัวให แตสมุ
หราชองครักษจะแตงตั้งเปนหนังสือเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนครั้งคราวก็ได 

บัตรประจําตัวเจาพนักงานใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

                                                 
๓ มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๔ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๕ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐ ตรี๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมุหราชองครักษ 
ราชองครักษและเจาพนักงานตามมาตรา ๑๐ ทวิ มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยอยูในความควบคุมดูแล
และรับผิดชอบของสมุหราชองครักษ 

 
มาตรา ๑๑  สมุหราชองครักษและราชองครักษพิเศษนั้น พนจากตําแหนงโดย

ประกาศพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๑๒๗  ราชองครักษเวรพนจากตําแหนงในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
๑. ออกจากประจําการ 
๒. ไปรับราชการฝายพลเรือน และพนจากตําแหนงในกระทรวงกลาโหม 
๓. ไดเปนราชองครักษเวรครบ ๓ ปบริบูรณ 
 
มาตรา ๑๓๘  ราชองครักษประจําพนจากตําแหนงในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
๑. ออกจากประจําการ 
๒. ไปรับราชการที่อ่ืน และขาดจากตําแหนงหนาที่ในกรมราชองครักษ 
 
มาตรา ๑๔  ราชองครักษเวรและราชองครักษประจําเมื่อพนจากตําแหนงแลวอาจ

ไดรับพระราชทานเข็มอักษรพระปรมาภิไธยยอประกอบดวยแพรแถบสีตามวันพระราชสมภพใน
รัชกาลนั้น ๆ เปนเกียรติยศ 

 
มาตรา ๑๕  ผูที่เปนราชองครักษอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคงเปนราช

องครักษตอไป 
 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พ.อ. พหลพลพยุหเสนา 
 นายกรัฐมนตรี 

 

                                                 
๖ มาตรา ๑๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๗ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๘ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๗/๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖๙ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยเหลาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งมิไดแบงทหารออกเปนพลรบและผูชวยพล
รบเหมือนแตกอน 

 
อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๑๑๐ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันมีขาราชการที่
มิใชราชองครักษปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริยอยูดวย สมควร
กําหนดใหขาราชการเหลานั้นมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และโดยที่สมควรใหราช
องครักษและเจาพนักงานที่แตงตั้งจากขาราชการดังกลาว มีอํานาจหนาที่ในการจับกุมปราบปราม
ผูกระทําความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะได จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้
ข้ึน 

 
อัมพิกา/แกไข 
๒๗/๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๕๕/หนา ๙๕๙/๒๕ สิงหาคม ๒๔๙๖ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๘๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๑ 


