เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการในพระองค
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบัน
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการในพระองค
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญัติ ขึ้น ไว โ ดยคําแนะนํา และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พระราชกฤษฎีกา” หมายความวา พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๔ การจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
ตามพระราชบัญญัตินี้
การจัดระเบียบราชการในพระองคและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค และสถานภาพ
ของขาราชการในพระองค ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สวนราชการในพระองคไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และไมเปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้ เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้
หรือในพระราชกฤษฎีกา
สวนราชการในพระองคสวนราชการใดจะมีฐานะเปนนิติบุคคลใหระบุไวในพระราชกฤษฎีกาดวย
บรรดาบทกฎหมายใดที่บัญญัติถึงคําวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ มิใหหมายความรวมถึง
ขาราชการในพระองค ทั้งนี้ เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้หรือในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ
ในพระองคเพื่อปฏิบัติภารกิจดานตาง ๆ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ใหสวนราชการในพระองคมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชน หรือดําเนินการอื่นใด
เกี่ยวกับทรัพยสินของสวนราชการในพระองคเพื่อใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
รายไดของสวนราชการในพระองคไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ทรัพยสินของสวนราชการในพระองคไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และผูใดจะยกอายุความ
ขึ้นอางกับทรัพยสินของสวนราชการในพระองคมิได
ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐมีหนาที่สนับสนุนภารกิจของสวนราชการในพระองคตามที่ไดรับแจง
จากสวนราชการในพระองค
มาตรา ๖ เมื่อพระราชกฤษฎีกาใชบังคับแลว ใหยกเลิก
(๑) มาตรา ๔๖ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค และมาตรา ๑๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) มาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๔๒ (๖) (๗) และ (๘)
แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกาใชบังคับแลว
(๑) ให โ อนบรรดากิ จ การ อํ านาจหน าที่ ทรั พย สิ น สิท ธิ หนี้สิ น และเงิน งบประมาณ
ของสํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราชวังตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่มีอยู
ในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ ไปเปนของสวนราชการในพระองคตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
และใหโอนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสํานักราชเลขาธิการและ
สํานักพระราชวัง ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบงั คับ ไปเปนขาราชการในพระองค พนักงาน
ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานอื่นในสวนราชการในพระองคตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
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(๒) ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ และทรัพยสิน ของกรมราชองครักษ กระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
ไปเปนของสวนราชการในพระองคตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหโอนอัตรากําลังพล และ
ขาราชการและผูปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมราชองครักษ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยูในวันกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ ไปเปนอัตรากําลังพล และขาราชการในพระองคหรือผูปฏิบัติงานอื่นในสวนราชการ
ในพระองค ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา สวนเงินงบประมาณ สิทธิ และหนี้สินของกรมราชองครักษ
กระทรวงกลาโหม ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ ใหโอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม เพื่อประโยชนของสวนราชการในพระองคตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เวนแตจะมี
พระราชวินิจฉัยเปนอยางอื่น
(๓) ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สิน ของหนวยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวยการจัด ระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ ไปเปนของสวนราชการในพระองค
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหโอนอัตรากําลังพล และขาราชการและผูปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค กระทรวงกลาโหม ที่มีอยูในวันกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ ไปเปนอัตรากําลังพล และขาราชการในพระองคหรือผูปฏิบัติงานอื่นในสวนราชการ
ในพระองคตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๔) ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สิน ของสํานักงานนายตํารวจ
ราชสํานักประจํา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ ที่มีอยูในวันกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ ไปเปนของสวนราชการในพระองคตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจในสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา สํานักงานตํารวจ
แห งชาติ ที่ มีอ ยู ในวั น ก อ นวั น ที่พ ระราชกฤษฎี ก าใช บัง คั บ ไปเปน ตํ าแหนง และอั ต ราเงิ น เดื อ นของ
ขาราชการในพระองคในสวนราชการในพระองคตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการไดรับบําเหน็จบํานาญ ใหถือวาขาราชการในพระองคเปน
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ แลวแตกรณี แตการพนจากราชการใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย ทั้งนี้ เวนแตพระราชกฤษฎีกา
จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
การรับบําเหน็จบํานาญ การรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ของขาราชการ
ในพระองคใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา ๙ ในวาระเริ่ ม แรก การใดที่ สํ านั ก ราชเลขาธิ ก าร สํ า นั ก พระราชวั ง และ
กรมราชองครักษ หรือหนว ยบัญ ชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค กระทรวงกลาโหม และ
สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในระหวางการดําเนินการหรือ
เคยดําเนิน การไดตามกฎหมาย เมื่อไดโ อนมาเปน ของสวนราชการในพระองคต ามพระราชบัญญัตินี้
ใหยังคงดําเนินการตอไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น เวนแตจะมีพระราชวินิจฉัยหรือมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหดําเนินการเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง
และกรมราชองครั ก ษ แ ละหน ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค กระทรวงกลาโหม
เปนสวนราชการที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับราชการในพระองคและพระราชกรณียกิจขององคพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ ซึ่งตองถวายงานตามโบราณราชประเพณีและพระราชอัธยาศัย การปฏิบัติราชการจึงแตกตางจาก
ส ว นราชการของฝ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป กรณี จึ งสมควรกําหนดฐานะของสว นราชการดัง กลาวขึ้น ใหม ใหเป น
สวนราชการในพระองคโดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอพระมหากษัตริย มีการจัดระเบียบราชการและการบริหารงาน
บุคคลเป น การเฉพาะให เ ป น ไปตามพระราชอัธ ยาศัย เพื่อใหการบริห ารราชการในพระองค เหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจของราชการในพระองค และสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

