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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การใหไดรับ
เงิน เดือ นและเงิน ประจําตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง การเพิ่ม พูน ประสิทธิภาพและเสริม สราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ
การรองทุกข และการอื่นตามที่จําเปนของขาราชการพลเรือนในพระองค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ (๒) และมาตรา ๑๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทํา ไดโ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ ห งกฎหมาย จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในพระองค พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ มิใ หนําความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในพระองค
มาตรา ๔ ในสํ า นั ก พระราชวั ง ให มี ค ณะอนุ ก รรมการสามั ญ ประจํ า กระทรวงและ
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม ดังตอไปนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงของสํานักพระราชวัง เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ.
กระทรวงของสํานักพระราชวัง” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวัง
เปนประธาน เลขาธิการพระราชวัง รองเลขาธิการพระราชวัง และหัวหนาสวนราชการของสวนราชการ
ที่ปรากฏในการแบงสวนราชการของสํานักพระราชวัง เปนอนุกรรมการ และให อ.ก.พ. นี้ แตงตั้ง
เลขานุการหนึ่งคน ในการนี้น ายกรัฐ มนตรีอ าจมอบหมายใหเ ลขาธิ การพระราชวัง ปฏิบั ติหนา ที่
ประธาน อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวังแทนได
(๒) คณะอนุ กรรมการสามั ญประจํ ากรมของสํ านั กพระราชวั ง เรี ยกโดยย อว า

“อ.ก.พ.

สํานักพระราชวัง” ประกอบดวย เลขาธิการพระราชวัง เปนประธาน รองเลขาธิการพระราชวัง
และหัวหนา สวนราชการของส วนราชการที่ป รากฏในการแบงส วนราชการของสํ านัก พระราชวั ง
เปนอนุกรรมการ และให อ.ก.พ. นี้ แตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๕ ในสํา นั กราชเลขาธิ การ ใหมี ค ณะอนุก รรมการสามั ญประจํ า กระทรวงและ
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม ดังตอไปนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงของสํานักราชเลขาธิการ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ.
กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการ” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักราชเลขาธิการ
เปนประธาน ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ และหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่ปรากฏใน
การแบงสวนราชการของสํานักราชเลขาธิการ เปนอนุกรรมการ และให อ.ก.พ. นี้ แตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน
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ในการนี้นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหราชเลขาธิการปฏิบัติหนาที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวงของ
สํานักราชเลขาธิการแทนได
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรมของสํานักราชเลขาธิการ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ.
สํานักราชเลขาธิการ” ประกอบดวย ราชเลขาธิการ เปนประธาน รองราชเลขาธิการและหัวหนาสวนราชการ
ของสวนราชการที่ปรากฏในการแบงสวนราชการของสํานักราชเลขาธิการ เปนอนุกรรมการ และให
อ.ก.พ. นี้ แตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๖ ให อ.ก.พ. กระทรวงของสํานั กพระราชวั ง และ อ.ก.พ. กระทรวงของสํ านั ก
ราชเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และให อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง และ อ.ก.พ. สํานักราชเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๘
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองค ในสํานักพระราชวังมีดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพระราชวัง
(๒) รองเลขาธิการพระราชวัง
(๓) กรมวังผูใหญ
(๔) ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง
(๕) ราชเลขานุการในพระองค
(๖) ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ
(๗) ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง
(๘) รองราชเลขานุการในพระองค
(๙) ผูอํานวยการ
(๑๐) ตําแหนงอื่น ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวังกําหนด และแจงให ก.พ. ทราบ
มาตรา ๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองค ในสํานักราชเลขาธิการมีดังตอไปนี้
(๑) ราชเลขาธิการ
(๒) รองราชเลขาธิการ
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(๓) ราชเลขานุการในพระองค
(๔) รองราชเลขานุการในพระองค
(๕) เลขาธิการคณะองคมนตรี
(๖) ที่ปรึกษาสํานักราชเลขาธิการ
(๗) ผูชวยราชเลขาธิการ
(๘) ผูชวยราชเลขานุการในพระองค
(๙) ผูชวยเลขาธิการคณะองคมนตรี
(๑๐) ผูอํานวยการ
(๑๑) ตําแหนงอื่น ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการกําหนด และแจงให
ก.พ. ทราบ
มาตรา ๙ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองค ในสํานักพระราชวังตามมาตรา ๗ และ
ในสํานักราชเลขาธิการ ตามมาตรา ๘ จะมีจํานวนเทาใด และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด
และระดับใด ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. กระทรวงของ
สํานักราชเลขาธิการกําหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และตองเปนไปตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๐ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในพระองคและการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักพระราชวัง หรือสํานักราชเลขาธิการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. สํานักราชเลขาธิการกําหนด
มาตรา ๑๑ การบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในพระองคใหดํารงตําแหนงใหผูมี
อํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารพระราชวั ง หรื อ ราชเลขาธิ ก าร
ใหนายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวัง หรือสํานักราชเลขาธิการ เปนผูสั่งบรรจุ
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารนอกจาก (๑) ตําแหนง ประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนง
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ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ในสํานักพระราชวัง ใหน ายกรัฐ มนตรีในตําแหนงบังคับบัญชา
สํานักพระราชวัง เปนผูสั่งบรรจุ สวนในสํานักราชเลขาธิการ ใหราชเลขาธิการเปนผูสั่งบรรจุ
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ใหเลขาธิการพระราชวัง หรือราชเลขาธิการ
เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ใหเลขาธิการพระราชวัง หรือราชเลขาธิการ
เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ในการบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในพระองคตาม (๑) และ (๒) ใหสํานักพระราชวัง
หรือสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง สวนการบรรจุ
และแตงตั้งขาราชการพลเรือนในพระองคตาม (๓) ใหสํานักพระราชวังหรือสํานักราชเลขาธิการ
นําความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในพระองคตาม (๔) ใหสํานักพระราชวังหรือสํานักราชเลขาธิการรวบรวมรายชื่อขาราชการพลเรือนในพระองค
นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
มาตรา ๑๒ ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในพระองคเฉพาะกรณีที่
แตงตั้ งให ดํารงตําแหนงประเภททั่ วไป ระดับปฏิ บัติงาน และตําแหนงประเภทวิ ชาการ ระดับปฏิบั ติการ
ตามมาตรา ๑๐ ใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนา เพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและเปนขาราชการที่ดีตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ สวนหลักเกณฑแ ละวิธีการใหเปน ไปตามที่ อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ.
สํานักราชเลขาธิการกําหนด
มาตรา ๑๓ การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนในพระองคใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. สํานักราชเลขาธิการกําหนด
มาตรา ๑๔ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๑๑ เปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในพระองค เวน แตขาราชการพลเรือนในพระองคใ นสํานักพระราชวังตามมาตรา ๑๑ (๒)
ใหเลขาธิการพระราชวังเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

มาตรา ๑๕ นอกจากตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลังตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว ขาราชการพลเรือนในพระองคอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษอื่น
ตามระเบียบที่สํานักพระราชวังหรือสํานักราชเลขาธิการกําหนดโดยความเห็น ชอบของ ก.พ. และ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๖ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองคตําแหนงประเภทบริหาร
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหพนจากตําแหนง
สําหรับการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองคตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในพระองคผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให
ออกจากราชการและประสงคจะยื่นอุทธรณ ใหผูนั้นยื่นอุทธรณตอ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง
หรือ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการ
เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการ
มีมติในเรื่องอุทธรณตามวรรคหนึ่งแลว ใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการกําหนด
มาตรา ๑๘ ขาราชการพลเรือนในพระองคผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ
ไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามมาตรา ๑๗ ได ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการกําหนด
มาตรา ๑๙ การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุ
การแตงตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา
การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ การรองทุกข และการอื่นของ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

ขาราชการพลเรือนในพระองค หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เปนประการใด ใหนายกรัฐมนตรี
ในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวังและสํานักราชเลขาธิการรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๐ ในวาระเริ่ ม แรกให ก.พ. จั ด ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นในพระองค ข อง
สํานักพระราชวั งและสํานักราชเลขาธิการ เขาประเภทตํ าแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และใหเลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ แลวแตกรณีสั่งแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมตอไป
ในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในพระองคตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผ ลและความจําเปน
ก.พ. อาจอนุมัติใ หแ ตงตั้งขาราชการพลเรือนในพระองคผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได
มาตรา ๒๑ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ หรือกรณีใ ดเพื่อปฏิบัติการ
ใหเปน ไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ หรือกรณีตาง ๆ ที่ไดใชบังคับกับ
ขาราชการพลเรือนในพระองคอยูแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับมาใชบังคับไปพลางกอน
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกานี้
ในกรณี ที่ ไ ม อาจนํ า หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การ หรื อกรณี ใ ด มาใช บั งคั บได ตามวรรคหนึ่ ง
การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ.
กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการกําหนด
มาตรา ๒๒ เรื่องอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขของขาราชการพลเรือ นในพระองคที่ไดยื่น ตาม
กฎหมายไวแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับและอยูในระหวางการพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ
ก.พ. หรือ ก.พ.ค. แลวแตกรณี ใหโอนเรื่องอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขดังกลาวให อ.ก.พ. กระทรวง
ของสํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการเพื่อดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ตอไป
มาตรา ๒๓ การใดที่อยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการไดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค พ.ศ. ๒๕๓๙ และมิไดบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือมี
กรณีที่ไมอาจดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการ
ประการใด ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสํานักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. กระทรวงของ
สํานักราชเลขาธิการกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา ขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ขาราชการพลเรือน
ซึ่งรับราชการ โดยไดรับบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
และมาตรา ๑๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในพระองค ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ
การรองทุกข และการอื่นตามที่จําเปนของขาราชการพลเรือนในพระองค โดยจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งหมด หรือบางสวนมาใชบังคับหรือจะกําหนด
ใหแตกตางจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีก็ได ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของสํานักพระราชวัง
และสํานักราชเลขาธิการเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

