
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 

ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖* 
   

 
เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัช

ทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 
เปนไปโดยรัดกุมและเรียบรอยยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความ

ปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัย

สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรม
วงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ความปลอดภัย” หมายความวา ความปลอดภัยสวนพระองค ความปลอดภัย

ของพระราชฐาน ที่ประทับ พระราชพาหนะ และความปลอดภัยของเอกสาร รวมทั้งการ
ติดตอส่ือสารซึ่งถาหากเปดเผยอาจกระทบกระเทือนตอความปลอดภัยสวนพระองคดวย 

“พ้ืนที่” หมายความวา บริเวณที่กําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของหนวยหนึ่ง
หนวยใดที่มีหนาที่ถวายความปลอดภัยตามระเบียบนี ้

 
ขอ ๕  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐทั้งปวง เพ่ือ

รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๔๕ ง/หนา ๑๐/๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใดมีเหตุพิเศษซึ่งจะตองมี
ระเบียบเฉพาะเรื่องที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือผูกํากับหนวยงานของรัฐ
แหงนั้นขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางระเบียบสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้น 
เปนกรณีไป 

 
ขอ ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

การถวายความปลอดภัยสาํหรับสําหรับองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระรัชทายาท 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๗  การถวายความปลอดภัย ตองมีการประสานงานโดยใกลชิดระหวาง
เจาหนาที่ตางๆ ที่เก่ียวของ และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 

 
ขอ ๘  การถวายความปลอดภัย ตองมีความพรอมทั้งการปองกันและการตอบโต

และการวางแผนที่รัดกุมและละเอียดรอบคอบ รวมทั้งการถวายพระเกียรติดวย 
 
ขอ ๙  การเขาออกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับทุกช้ัน ตองมีการควบคุมดูแล

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยโดยสมบูรณ 
 

สวนที่ ๒ 
การวางแผนถวายความปลอดภัย 

   
 

ขอ ๑๐  สวนราชการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการถวายความปลอดภัย
ตองวางแผนถวายความปลอดภัยโดยละเอียดและชัดเจน ระบุตัวและจํานวนเจาหนาที่ผูรับผดิชอบ
ตลอดจนมาตรการถวายความปลอดภัย แลวเสนอแผนหรือคําส่ังถวายความปลอดภัยเปนลาย
ลักษณอักษรตอสมุหราชองครักษ เพ่ือพิจารณาสั่งการกอนวันเสด็จพระราชดําเนิน 

 
ขอ ๑๑  ใหศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด จัดเจาหนาที่

จํานวนหนึ่งพรอมดวยอุปกรณที่จําเปน ข้ึนควบคุมทางยุทธการกับกรมราชองครักษเพ่ือทําหนาที่
วางแผนและถวายความปลอดภัย โดยใหอยูในการควบคุมทางปฏิบัติของสมุหราชองครักษ 

 
ขอ ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวย 



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 
 

(๑) สมุหราชองครักษ    เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย   เปนกรรมการ 
(๓) ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  เปนกรรมการ 
(๔) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   เปนกรรมการ 
(๕) หัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา  เปนกรรมการ 
(๖) เจากรมขาวทหาร 
กองบัญชาการทหารสูงสุด   เปนกรรมการ 
(๗) ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการทหารสูงสุด   เปนกรรมการ 
(๘) ผูแทนกองอํานวยการ 
รักษาความมั่นคงภายใน   เปนกรรมการ 
(๙) เจากรมขาวทหารบก   เปนกรรมการ 
(๑๐) เจากรมขาวทหารเรือ   เปนกรรมการ 
(๑๑) เจากรมขาวทหารอากาศ   เปนกรรมการ 
(๑๒) เสนาธิการ กรมราชองครักษ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการประชุมปรึกษาประมาณสถานการณเพ่ือประโยชนในการ

วางแผนถวายความปลอดภัย ทั้งนี้ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 

สวนที่ ๓ 
การถวายความปลอดภัย ณ พระราชฐานและที่ประทับ 

   
 

ขอ ๑๓  ขณะประทับ ณ พระราชฐานหรืออาคารที่จัดถวายเปนที่ประทับชั่วคราว 
การวางแผนและอํานวยการถวายความปลอดภัย ณ พระราชฐานหรือที่ประทับนั้นใหอยูในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย 

(๑) สมุหราชองครักษ    เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการพระราชวัง   เปนกรรมการ 
(๓) ผูบัญชาการทหารบก   เปนกรรมการ 
(๔) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   เปนกรรมการ 
ในกรณีที่ประทับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูบังคับหนวยทหาร

ที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณที่ประทับเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนาย 
 
ขอ ๑๔  ใหสมุหราชองครักษมีอํานาจสั่งการแกกําลังทหารและตํารวจที่เขาไป

ปฏิบัติหนาที่อยูภายในเขตพระราชฐานและที่ประทับ 
 
ขอ ๑๕  เลขาธิการพระราชวังเปนผูบังคับบัญชาสั่งการถวายความปลอดภัย

โดยเฉพาะในสวนที่เปนหนาที่ของกองวัง 



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 
 

 
ขอ ๑๖  เมื่อไดรับคําขอจากสมุหราชองครักษ ใหผูบัญชาการทหารสูงสุด ผู

บัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ แลวแตกรณี จัดกําลังทหารหรือตํารวจถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานและที่
ประทับ 

 
ขอ ๑๗  หลักเกณฑและวิธีการในการถวายความปลอดภัย ณ พระราชฐานและที่

ประทับ ใหเปนไปตามที่สมุหราชองครักษและเลขาธิการพระราชวังรวมกันกําหนด 
 

สวนที่ ๔ 
การถวายความปลอดภัยเมือ่เสด็จพระราชดําเนนิ 

ออกนอกพระราชฐานหรือที่ประทับ 
   

 
ขอ ๑๘  การวางแผนและอํานวยการถวายความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราช

ดําเนินออกนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับ ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวย 

(๑) สมุหราชองครักษ    เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย   เปนกรรมการ 
(๓) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   เปนกรรมการ 
ในกรณีเปนการเสด็จพระราชดําเนินภายในเขตกรุงเทพมหานคร ใหมีกรรมการ

เพ่ิมขึ้นอีกสองนาย คือผูบัญชาการตํารวจนครบาลและผูบังคับหนวยทหารที่รับผิดชอบพี้นที่ที่จะ
เสด็จพระราชดําเนินถึง แตถาเปนการเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดอื่น ใหมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก
สามนาย คือผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ผูวาราชการจังหวัด และผูบังคับหนวยทหารที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่ที่จะเสด็จพระราชดําเนินถึง 

 
ขอ ๑๙  ใหสมุหราชองครักษมีอํานาจสั่งการแกกําลังทหารและตํารวจที่ปฏิบัติ

หนาที่ถวายความปลอดภัยอยูในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน 
 
ขอ ๒๐  เมื่อไดรับคําขอจากสมุหราชองครักษ ใหผูบัญชาการทหารสูงสุด ผู

บัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ แลวแตกรณี จัดกําลังทหารหรือตํารวจถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน 

 
ขอ ๒๑  หลักเกณฑและวิธีการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน

ใหเปนไปตามที่สมุหราชองครักษกําหนด 
 

สวนที่ ๕ 
การถวายความปลอดภัยเมือ่เสด็จพระราชดําเนนิไปประทับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

ในที่ชุมนุมสาธารณะ 
   

 
ขอ ๒๒  การวางแผนและอํานวยการถวายความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราช

ดําเนินไปประทับในที่ชุมนุมสาธารณะ ไมวาจะเปนในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือสวนพระองค ใหอยู
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามขอ ๑๘ 

 
ขอ ๒๓  ที่ประทับ บริเวณที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ และบริเวณ

ใกลเคียงจะตองไดรับการตรวจอยางละเอียด ทั้งโดยเจาหนาที่และดวยเครื่องมือเพ่ือใหแนใจวาไม
มีส่ิงที่อาจจะเปนอันตรายอยู ณ ที่นั้น การตรวจตองทํากอนเวลาเสด็จพระราชดําเนินถึงพอสมควร 
และเมื่อตรวจแลวตองวางเวรยามไวเพ่ือปองกันจนกวาจะเสด็จพระราชดําเนินออกจากที่ประทับ 

 
ขอ ๒๔  ที่ประทับจะตองมีทางออกสําหรับเหตุฉุกเฉินเสมอ ทางออกนี้ใหเตรียม

ลวงหนาไวตั้งแตกอนเสด็จพระราชดําเนินถึงและใหวางกําลังเจาหนาที่ควบคุมไวโดยใหสามารถ
เปดใชไดทันที กับใหรูแตเฉพาะเจาหนาที่ผูเก่ียวของเทานั้น 

 
ขอ ๒๕  ในกรณีที่เสด็จพระราชดําเนินโดยกะทันหัน หรือโดยไมไดมีการแจงให

ทราบลวงหนา การตรวจที่ประทับ บริเวณที่เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ และบริเวณใกลเคียง
รวมทั้งการเตรียมทางออกสําหรับเหตุฉุกเฉิน ใหกระทําในทันทีที่เจาหนาที่ไปถึง แมจะเปนเวลา
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงแลวก็ตาม แตจะตองระวังมิใหกระทบกระเทือนพระเกียรติได 

 
ขอ ๒๖  ใหผูบัญชาการตํารวจสันติบาลจัดสงเจาหนาที่ออกสืบสวนพฤติการณ

และสืบสวนหาขาวที่อาจจะเปนภัย หรือพฤติการณที่ไมเหมาะสมอื่นๆ กอนเวลาที่จะเสด็จพระราช
ดําเนินถึงหากพบวามีพฤติการณดังกลาว ใหดําเนินการตามอํานาจและหนาที ่

 
สวนที่ ๖ 

การถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน 
ภายในประเทศโดยพระราชพาหนะ 

   
 

ขอ ๒๗  การเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลเปนผูจัดยานพาหนะ 

และเจาหนาที่ประจํายานพาหนะในการถวายความปลอดภัยตามคําขอจากสมุหราชองครักษ 
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบังคับหนวยทหารใน

พ้ืนที่ที่เสด็จพระราชดําเนินถึงเปนผูจัดยานพาหนะและเจาหนาที่ประจํายานพาหนะในการถวาย
ความปลอดภัยตามคําขอจากสมุหราชองครักษ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

ขอ ๒๘  การถวายความปลอดภัยขณะประทับอยูในขบวนรถไฟ หรือรถไฟฟา
ขนสงมวลชนไมวาจะเปนของทางราชการหรือของเอกชน ใหอยูในความรับผิดชอบของผูวาการ
รถไฟแหงประเทศไทย ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยหรือผูมีอํานาจสั่งการ 
หรือหนวยราชการเจาของสัมปทานนั้นๆ และผูบัญชาการตํารวจนครบาล ผูบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลางหรือผูบัญชาการตํารวจภูธรภาคแลวแตกรณี 

 
ขอ ๒๙  การเสด็จพระราชดําเนินโดยเรือ ไมวาจะประทับเรือของทางราชการ

หรือเอกชน การถวายความปลอดภัยในนานน้ําหรือทองน้ํา ใหอยูในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือหรือผูบัญชาการตํารวจนครบาล ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง หรือผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค แลวแตกรณี และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี

 
ขอ ๓๐  การเสด็จพระราชดําเนินโดยอากาศยาน 
(๑) การถวายความปลอดภัยขณะประทับอยูในอากาศยาน ใหอยูในความ

รับผิดชอบของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของอากาศยานพระที่นั่ง หากเปน
อากาศยานของเอกชนการถวายความปลอดภัยใหอยูในความรับผิดชอบของกองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวแตกรณ ี

(๒) ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของอากาศยานมีกําลัง
และอุปกรณถวายความปลอดภัยไมเพียงพอ ใหผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผู
บัญชาการทหารอากาศ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แลวแตกรณี จัดกําลังและอุปกรณถวาย
ความปลอดภัยสนับสนุนตามคําขอจากสมุหราชองครักษ 

(๓) ในกรณีที่มีอากาศยานหลายหนวยรวมอยูในขบวนเสด็จพระราชดําเนินให
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของอากาศยานพระที่นั่งเปนผูรับผิดชอบควบคุมและ
อํานวยการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการบินของอากาศยานทุกเคร่ือง 

 
สวนที่ ๗ 

การถวายความปลอดภัยในกรณีอ่ืนๆ 
   

 
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 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

(๘) เสนาธิการ กรมราชองครักษ   เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
ขอ ๓๒  ใหสมุหราชองครักษจัดประชุมเพื่อสํารวจพื้นที่ของประเทศที่จะเสด็จ

พระราชดําเนิน เพ่ือวางแผนและประสานการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยรวมกันกับเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยของประเทศที่จะเสด็จพระราชดําเนิน ตามความเหมาะสม 

 
ขอ ๓๓  การถวายความปลอดภัยในกรณีอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในระเบียบนี้ใหสวน

ราชการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ถวายความปลอดภัยโดยเฉพาะเปนผูวางแผนแลวเสนอ
ตอสมุหราชองครักษเพ่ือประสานงานและอํานวยการ 

 
หมวด ๒ 

การรักษาความปลอดภัยสาํหรับผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
   

 
ขอ ๓๔  ใหนําความในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการรักษาความปลอดภัยสําหรับ

ผูสําเร็จราชการแทนพระองคโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การรักษาความปลอดภัยสาํหรับพระบรมวงศานุวงศ 

ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 
   

 
ขอ ๓๕  ถาสมุหราชองครักษ ราชเลขาธิการ หรือเลขาธิการพระราชวัง

เห็นสมควรจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยสําหรับบุคคลใดซึ่งเปนพระบรมวงศานุวงศตั้งแตช้ัน
หมอมเจาข้ึนไป หรือผูแทนพระองค หรือพระราชอาคันตุกะ ใหสมุหราชองครักษ ราชเลขาธิการ 
หรือเลขาธิการพระราชวังพิจารณาดําเนินการตามระเบียบนี้ตามความจําเปนโดยสมควรแกฐานะ
และเหตุการณ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

*ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระ
ราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดเปลี่ยนฐานะเปน พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรม
วงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๖ เร่ือง กฎหมาย
วาดวยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๓ เมษายน ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๖ ก/หนา ๓/๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

 


