
พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค 

พ.ศ. 2539 
 

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

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539 

เปนปท่ี 51  ในรัชกาลปจจุบัน 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 

  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการ           
พลเรือนในพระองค 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 178  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ซึ่ งแกไขเพิ่ม เติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   แกไขเพิ่ม เติม  (ฉบับท่ี  5)                   
พุทธศักราช  2538  ประกอบกับมาตรา 29 (2)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                        
พลเรือน  พ .ศ. 2535  และมาตรา 131  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน                  
พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2 )                  
พ.ศ. 2537  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 
 

  มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา  �พระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบ                  
ขาราชการพลเรือนในพระองค  พ.ศ. 2539� 
  

  มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2537  
เปนตนไป 
 

  มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
พระองค  พ.ศ. 2535 
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  มาตรา 4  ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง  สําหรับ              
ขาราชการพลเรือนในพระองค  ดังน้ี 
 

   (1)  คณะอนุกรรมการสามัญประจําสํานักพระราชวังทําหนาท่ี  อ.ก.พ. 
กระทรวง  เรียกโดยยอวา  �อ.ก.พ.สํานักพระราชวังทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง� ประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวังหรือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  เลขาธิการพระราชวัง  
รองเลขาธิการพระราชวัง  ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง  ผูอํานวยการกอง  หัวหนาสวนราชการ
ท่ีมีฐานะเทียบกอง  และเลขานุการกรมเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง  และให อ.ก.พ.สํานัก
พระราชวังทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวงต้ังเลขานุการหน่ึงคน 
 

   (2)   คณะอนุกรรมการสามัญประจําสํานักราชเลขาธิการทําหนาท่ี 
อ.ก.พ.กระทรวง  เรียกโดยยอวา  �อ.ก.พ.สํานักราชเลขาธิการทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง� 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักราชเลขาธิการ หรือรองนายก                     
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  
ราชเลขาธิการ  รองราชเลขาธิการ  ผูชวยราชเลขาธิการ  ผูอํานวยการกอง  และหัวหนาสวน
ราชการท่ีมีฐานะเทียบกองเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง  และให  อ .ก .พ . สํานักราช
เลขาธิการทําหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวงต้ังเลขานุการหน่ึงคน 
 

  มาตรา 5  ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญทําหนาท่ี  อ .ก .พ .กรม   สําหรับ                        
ขาราชการพลเรือนในพระองค  ดังน้ี 
 

   (1)  คณะอนุกรรมการสามัญประจําสํานักพระราชวัง  เรียกโดยยอวา 
�อ.ก.พ.สํานักพระราชวัง�  ประกอบดวยเลขาธิการพระราชวังเปนประธาน  รองเลขาธิการ
พระราชวัง  ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง  ผูอํานวยการกอง  หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะ
เทียบกอง  และเลขานุการกรมเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และให อ.ก.พ.สํานักพระราชวัง
ต้ังเลขานุการหน่ึงคน 
 
 
 
 



3 
 
   (2)  คณะอนุกรรมการสามัญประจําสํานักราชเลขาธิการ  เรียกโดยยอวา 
 �อ.ก.พ.สํานักราชเลขาธิการ�  ประกอบดวยราชเลขาธิการเปนประธาน  รองราชเลขาธิการ          
ผูชวยราชเลขาธิการ  ผู อํานวยการกอง  และหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง                     
เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง  และให อ.ก.พ.สํานักราชเลขาธิการต้ังเลขานุการหน่ึงคน 
 

  มาตรา 6  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองค  ไดแก  ตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสังกัดสํานักพระราชวังและสํานักราชเลขาธิการ  ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับงานใน                  
พระองคพระมหากษัตริยดังตอไปนี้  คือ  เจาหนาท่ีงานในพระองค  เจาพนักงานในพระองค  
เจาหนาท่ีบริหารงานในพระองค  หัวหนาหมวด  หัวหนาแผนก  หัวหนางาน  หัวหนาฝาย             
ผูอํานวยการกอง  ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง  ผูชวยราชเลขาธิการ  รองเลขาธิการพระราชวัง 
รองราชเลขาธิการ  ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่ง ก.พ.กําหนดเทียบกับตําแหนงดังกลาว 
เลขาธิการพระราชวัง  และราชเลขาธิการ 
 

  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองคตําแหนงใดจะมีสวนราชการใด
จํานวนเทาใดใหเปนไปตามท่ี ก.พ.กําหนด  และให ก.พ.กําหนดดวยวาตําแหนงใดเปน
ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  และตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง  ตามมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ                        
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 

  มาตรา 7  ขาราชการพลเรือนในพระองคใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
พ.ศ. 2538  ดังตอไปนี้ 
   (1)  เจาหนาท่ีงานในพระองคหรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ 
ท.1  ถึงอันดับ ท.3 
   (2)  เจาพนักงานในพระองคหรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ 
ท.2  ถึงอันดับ ท.4 
   (3)  เจาหนาท่ีบริหารในพระองคหรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินเดือน
อันดับ ท.3  ถึงอันดับ ท.5 
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  (4)  หัวหนาหมวดหรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ ท.4 
  (5)  หัวหนาแผนกหรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ ท.5 
  (6)  หัวหนางานหรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ ท.6 
  (7)  หัวหนาฝายหรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ ท.7 
  (8)  ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ ท.8 

   (9)  ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง  ผูชวยราชเลขาธิการหรือเทียบเทา             
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ ท.9 
   (10)  รองเลขาธิการพระราชวัง  รองราชเลขาธิการหรือเทียบเทา                    
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ ท.10 
   (11)  เลขาธิการพระราชวัง   ราชเลขาธิการ   ใหได รับเงิน เดือน                  
อันดับ บ.11 
 

  มาตรา 8  การใหขาราชการพลเรือนในพระองคไดรับเงินเดือนตามตําแหนง
ตามมาตรา 7  และการใหขาราชการพลเรือนในพระองคผูดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปน
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  และตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
หรือบริหารระดับกลางไดรับเงินประจําตําแหนง  ใหเปนไปตามมาตรา 45 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 
 

  ในกรณีท่ีตําแหนงใดไดรับเงินเดือนหลายอันดับ  การใหขาราชการพลเรือน
ในพระองคผูดํารงตําแหนงน้ันไดรับเงินเดือนในอันดับถัดไป  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ            
วิธีการ ท่ี ก.พ.กําหนด 
 

  มาตรา 9  ผู ท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในพระองคตองมี                
คุณสมบัติท่ัวไป  หรือไดรับการยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30  แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                    
ดังตอไปนี้ 
   (1)  ตําแหนงเจาหนาท่ีงานในพระองคหรือเทียบเทา  ตองเปนผูมี
ความรูความสามารถตามท่ี อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง  หรือ อ.ก.พ. สํานักราชเลขาธิการ
กําหนด 
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   (2)  ตําแหนงเจาพนักงานในพระองคหรือเทียบเทา  ตองเปนผูไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  ในสาขาวิชาท่ี อ.ก.พ. สํานัก               
พระราชวัง  หรือ อ.ก.พ. สํานักราชเลขาธิการกําหนด 
   (3)  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานในพระองคหรือเทียบเทา  ตองเปน
ผูไดรับปริญญา  หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ี  ในสาขาวิชาท่ี อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง  หรือ 
อ.ก.พ. สํานักราชเลขาธิการกําหนด 
   (4)  ตําแหนงหัวหนาหมวดหรือเทียบเทา  ตองเปนผูมีความรูความ
สามารถตามท่ี อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง  หรือ อ.ก.พ. สํานักราชเลขาธิการกําหนด 
   (5)  ตําแหนงอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวใน  (1) (2) (3) และ (4)  ใหเปน
ไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

  มาตรา 10  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในพระองค 
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาลงมา  ใหบรรจุและแตงต้ังจาก                       
ผูไดรับคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง  หรือ อ.ก.พ. สํานัก     
ราชเลขาธิการกําหนด 
 

  มาตรา 11  การบรรจุและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในพระองคใหดํารง
ตําแหนง  ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงต้ัง 
   (1)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการพระราชวังและ                 
ราชเลขาธิการ  ใหนายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวังและสํานักราช
เลขาธิการเปนผูสั่งบรรจุและนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ัง 
   (2)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการพระราชวัง  
รองราชเลขาธิการ  ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง  ผูชวยราชเลขาธิการ  หรือเทียบเทา  ใหนายก
รัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวังและสํานักราชเลขาธิการ  เปนผูสั่งบรรจุ
และใหเลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ  แลวแตกรณี  นําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ัง 
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   (3)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง  หัวหนา
ฝาย  หัวหนางานหรือเทียบเทา  ใหเลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ  แลวแตกรณี  
เปนผูสั่งบรรจุและแตงต้ังโดยพระบรมราชานุมัติ 
   (4)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตหัวหนาแผนกหรือ
เทียบเทาลงมา  ใหเลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจ              
สั่งบรรจุและแตงต้ัง 
 

  มาตรา 12  ผูใดไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในพระองค
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา 10  ใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงน้ันตามมาตรา 54  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535                 
โดยอนุโลม  เวนแตกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามท่ี อ.ก.พ. สํานัก
พระราชวัง  หรือ อ.ก.พ.สํานักราชเลขาธิการกําหนด 
 

  มาตรา 13  ใหนํามาตรา 43  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535  มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในพระองคโดยอนุโลม  เวนแตผูมีอํานาจส่ัง
บรรจุตามมาตรา 52  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ใหเปนอํานาจของเลขาธิการพระราชวัง 
หรือราชเลขาธิการ  แลวแตกรณี 
 

  มาตรา 14  การเล่ือนขาราชการพลเรือนในพระองคขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงขึ้น  ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูท่ีอยูในเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
   (1)  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาหมวดหรือเทียบเทา
ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีงานในพระองคหรือเทียบเทามาแลว                  
เปนเวลาไมนอยกวาเกาป  กําหนดเวลาเกาปใหลดเปนเจ็ดปสําหรับผูไดรับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  ใหลดเปนหกปสําหรับผูไดรับประกาศนียบัตรมัธยม
ศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบไดไม ตํ่ากวาน้ี   ใหลดเปนห าปสํ าหรับผูได รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไม ตํ่ากวาน้ี  ใหลดเปนส่ีปสําหรับผูไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  และใหลดเปนสองปสําหรับผูไดรับ
ปริญญาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
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   (2)  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา
ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานในพระองคหรือเทียบเทามาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวาเจ็ดป  กําหนดเวลาเจ็ดปใหลดเปนหกปสําหรับผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  และใหลดเปนส่ีปสําหรับผูไดรับปริญญาหรือเทียบไดไมตํ่า
กวาน้ี  หรือจากผูดํารงตําแหนงหัวหนาหมวดหรือเทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป 
   (3)  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนางานหรือเทียบเทา           
ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานในพระองคหรือเทียบเทามาแลว
เปนเวลาไมนอยกวาหกป  กําหนดเวลาหกปใหลดเปนหาปสําหรับผูไดรับปริญญาตรีหรือ
เทียบไดไมตํ่ากวาน้ีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวาหาป  และใหลดเปน
สี่ปสําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  หรือจากผูดํารงตําแหนงหัวหนา
หมวดหรือเทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีป  หรือจากผูท่ีไดดํารงตําแหนงหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป 
   (4)  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายหรือเทียบเทา            
ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกหรือเทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอย
กวาส่ีป หรือจากผูดํารงตําแหนงหัวหนางานหรือเทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป 
   (5)  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา                  
ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงหัวหนางานหรือเทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
สี่ป  หรือจากผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายหรือเทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป 
   (6)  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการพระราชวัง  
ผูชวยราชเลขาธิการหรือเทียบเทา  ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายหรือ                 
เทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีป  หรือจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง  หรือ    
เทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป 
   (7)  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการพระราชวัง  
รองราชเลขาธิการหรือเทียบเทา  ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสามป  หรือจากผูดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ                  
พระราชวัง  ผูชวยราชเลขาธิการหรือเทียบเทา  แลวแตกรณี  มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา              
หนึ่งป 
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   (8)  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการพระราชวัง                   
ราชเลขาธิการ  ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงรองเลขาธิการพระราชวัง  รองราช
เลขาธิการหรือเทียบเทา  แลวแตกรณี  มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป 
 

  การดําเนินการเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนในพระองคขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงขึ้นตาม (1) (2) (3) และ (4)  ให อ.ก.พ. สํานักพระราชวัง  หรือ อ.ก.พ. สํานัก
ราชเลขาธิการ  เปนผูพิจารณา  แตสําหรับ (3) และ (4)  จะตองไดรับพระบรมราชานุมัติ 
 

  การดําเนินการเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนในพระองคขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงขึ้นตาม (5) (6) และ (7)  ใหเลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ  แลวแต
กรณี  นําความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ 
 

  การดําเนินการเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนในพระองคขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงขึ้นตาม (8)  ใหนายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวังและ
สํานักราชเลขาธิการ  นําความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ 
 

  มาตรา 15  การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองคใหเปนไป
ตามลักษณะ 3 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โดยอนุโลม  เวนแต 
   (1)  การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองคตําแหนง
ต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรม      
ราชโองการใหพนจากตําแหนง 
   (2)  ความในมาตรา 112 วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ               
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  มิใหนํามาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในพระองค 
 

  มาตรา 16  ในกรณีท่ีใหเปนไปตามลักษณะ 3  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ            
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  โดยอนุโลมน้ัน  บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 52  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 11  และสําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ       
พลเรือนในพระองคตําแหนงต้ังแตรองเลขาธิการพระราชวัง  รองราชเลขาธิการหรือเทียบเทา
ลงมา  ใหเลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ  แลวแตกรณี  เปนผูสั่งเล่ือน 
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  มาตรา 17  การกําหนดตําแหนง  การใหได รับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการวินัย  การออกจากราชการ  การ
อุทธรณและการรองทุกขของขาราชการพลเรือนในพระองค  จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
เปนพิเศษเฉพาะราย  โดยมีนายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวังและ
สํานักราชเลขาธิการรับสนองพระบรมราชโองการก็ได 
 

  มาตรา 18  ในระหวางท่ียังมิไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง              
ขาราชการพลเรือนในพระองคตามมาตรา 9  หลักการ  วิธีการคัดเลือกตามมาตรา 10  หรือ
กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามมาตรา 12  ใหนําคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง  หลักการ  วิธีการคัดเลือก  หรือระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีใชอยูเดิม
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

  มาตรา 19  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         บรรหาร  ศิลปอาชา 
  นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เนื่องจากมาตรา 131  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2537  บัญญัติวา  การใหมี อ.ก.พ. ทําหนาท่ี 
อ.ก.พ.กระทรวง  และ อ.ก.พ.สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมของขาราชการพลเรือนใน           
พระองคใหเปนไปตามลักษณะ 1  และลักษณะ 3  ของกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ    
พลเรือน  เวนแตจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวเปนพิเศษ  และมาตรา 11  และมาตรา 12 
แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2538   บัญญัติใหอัตราเงินเดือน 
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และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนในพระองคใหเปนไปตามบัญชีทายพระราช
บัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค  เพื่อกําหนดองคประกอบของ อ.ก.พ. ทําหนาท่ี 
อ.ก.พ. กระทรวง  และ อ.ก.พ.สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมของขาราชการพลเรือนใน        
พระองค  ปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  และปรับปรุงการบรรจุและแตงต้ัง
ขาราชการพลเรือนในพระองคเสียใหมให เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 


