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พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

     ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง  การใหไดรับ

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยา  การรักษาวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ   

การรองทุกข  และการอื่นตามที่จําเปนของขาราชการพลเรือนในพระองค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๕  (๒)  และมาตรา  ๑๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   

ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ในพระองค  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ มิใหนําความในมาตรา  ๕๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในพระองค 

มาตรา ๔ ในสํานักพระราชวัง   ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงและ

คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม  ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงของสํานักพระราชวัง  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  

กระทรวงของสํานักพระราชวัง”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวัง  

เปนประธาน  เลขาธิการพระราชวัง  รองเลขาธิการพระราชวัง  และหัวหนาสวนราชการของสวนราชการ 

ที่ปรากฏในการแบงสวนราชการของสํานักพระราชวัง  เปนอนุกรรมการ  และให  อ.ก.พ.  นี้  แตงต้ัง

เลขานุการหนึ่งคน  ในการนี้นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหเลขาธิการพระราชวัง  ปฏิบัติหนาที่

ประธาน  อ.ก.พ.  กระทรวงของสํานักพระราชวังแทนได 

(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรมของสํานักพระราชวัง  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.   

สํานักพระราชวัง”  ประกอบดวย  เลขาธิการพระราชวัง  เปนประธาน  รองเลขาธิการพระราชวัง   

และหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่ปรากฏในการแบงสวนราชการของสํานักพระราชวัง   

เปนอนุกรรมการ  และให  อ.ก.พ.  นี้  แตงต้ังเลขานุการหนึ่งคน 

มาตรา ๕ ในสํานักราชเลขาธิการ  ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงและ

คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม  ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงของสํานักราชเลขาธิการ  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.   

กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการ”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักราชเลขาธิการ  

เปนประธาน  ราชเลขาธิการ  รองราชเลขาธิการ  และหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่ปรากฏใน

การแบงสวนราชการของสํานักราชเลขาธิการ  เปนอนุกรรมการ  และให  อ.ก.พ.  นี้  แตงต้ังเลขานุการหนึ่งคน  
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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  แตงต้ังเลขานุการหนึ่งคน 

มาตรา ๖ ให  อ.ก.พ.  กระทรวงของสํานักพระราชวัง  และ  อ.ก.พ.  กระทรวงของสํานัก 

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  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด  และตองเปนไปตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงตามที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๐ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในพระองคและการแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงในสํานักพระราชวัง  หรือสํานักราชเลขาธิการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  

อ.ก.พ.  สํานักพระราชวัง  หรือ  อ.ก.พ.  สํานักราชเลขาธิการกําหนด 

มาตรา ๑๑ การบรรจุและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในพระองคใหดํารงตําแหนงใหผูมี

อํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงต้ัง 

(๑) การบรรจุและแตงต้ังให ดํารงตําแหนงเลขาธิการพระราชวัง  หรือราชเลขาธิการ 

ใหนายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวัง  หรือสํานักราชเลขาธิการ  เปนผูส่ังบรรจุ 

(๒) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารนอกจาก  (๑)  ตําแหนง  ประเภท

อํานวยการ  ระดับสูง  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหนง



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๐๐   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๓๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ในสํานักพระราชวัง  ใหนายกรัฐมนตรีในตําแหนงบังคับบัญชา 

สํานักพระราชวัง  เปนผูส่ังบรรจุ  สวนในสํานักราชเลขาธิการ  ใหราชเลขาธิการเปนผูส่ังบรรจุ 

(๓) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  ตําแหนงประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวโุส  ใหเลขาธิการพระราชวัง  หรือราชเลขาธิการ  

เปนผูส่ังบรรจุและแตงต้ัง 

(๔) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  

และตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ใหเลขาธิการพระราชวัง  หรือราชเลขาธิการ  

เปนผูส่ังบรรจุและแตงต้ัง   

ในการบรรจุและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในพระองคตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหสํานักพระราชวัง

หรือสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  สวนการบรรจุ

และแตงต้ังขาราชการพลเรือนในพระองคตาม  (๓)  ใหสํานักพระราชวังหรือสํานักราชเลขาธิการ 

นําความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ  และการบรรจุและแตงต้ังขาราชการพลเรือน

ในพระองคตาม  (๔)  ใหสํานักพระราชวังหรือสํานักราชเลขาธิการรวบรวมรายชื่อขาราชการพลเรือนในพระองค

นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท 

มาตรา ๑๒ ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในพระองคเฉพาะกรณีที่

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  และตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   

ตามมาตรา  ๑๐  ใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนา  เพื่อใหรูระเบียบแบบแผน

ของทางราชการและเปนขาราชการที่ดีตามมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  สวนหลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามที่  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  เวนแตขาราชการพลเรือนในพระองคในสํานักพระราชวังตามมาตรา  ๑๑  (๒)   

ใหเลขาธิการพระราชวังเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
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มาตรา ๑๕ นอกจากตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลังตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  แลว  ขาราชการพลเรือนในพระองคอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษอื่น

ตามระเบียบที่สํานักพระราชวังหรือสํานักราชเลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของ  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 ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในพระองคผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังให

ออกจากราชการและประสงคจะย่ืนอุทธรณ  ใหผูนั้นย่ืนอุทธรณตอ  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  

การแตงต้ัง  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยา  

การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ  การรองทุกข  และการอื่นของ
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ขาราชการพลเรือนในพระองค  หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  เปนประการใด  ใหนายกรัฐมนตรี 

ในตําแหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวังและสํานักราชเลขาธิการรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๒๐ ในวาระเริ่มแรกให   ก.พ.  จัดตําแหนงข าราชการพลเรือนในพระองคของ 

สํานักพระราชวังและสํานักราชเลขาธิการ  เขาประเภทตําแหนง  สายงาน  และระดับตําแหนงตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนง  และใหเลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ  แลวแตกรณีส่ังแตงต้ัง

ขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมตอไป 

ในการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในพระองคตามวรรคหนึ่ง  หากมีเหตุผลและความจําเปน  

ก.พ.  อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนในพระองคผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได 

มาตรา ๒๑ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  หรือกรณีใดเพื่อปฏิบัติการ 

ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ  หรือกรณีตาง  ๆ  ที่ไดใชบังคับกับ

ขาราชการพลเรือนในพระองคอยูแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับมาใชบังคับไปพลางกอน

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกานี้ 

ในกรณีที่ ไมอาจนําหลักเกณฑและวิธี การ  หรือกรณีใด  มาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ ง   

การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวงของสํานักพระราชวัง  หรือ  อ.ก.พ.  

กระทรวงของสํานักราชเลขาธิการกําหนด 

มาตรา ๒๒ เร่ืองอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขของขาราชการพลเรือนในพระองคที่ไดย่ืนตาม

กฎหมายไวแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับและอยูในระหวางการพิจารณาของ  อ.ก.พ.  สามัญ  

ก.พ.  หรือ  ก.พ.ค.  แลวแตกรณี  ใหโอนเร่ืองอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขดังกลาวให  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 
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มาตรา ๒๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๕  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติวา  ขาราชการพลเรือนในพระองค  ไดแก  ขาราชการพลเรือน 

ซ่ึงรับราชการ  โดยไดรับบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

และมาตรา  ๑๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติใหการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการพลเรือนในพระองค  ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการกําหนด

ตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  การบรรจุ  การแตงตั้ง  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยา  การรักษาวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ   

การรองทุกข  และการอ่ืนตามที่จําเปนของขาราชการพลเรือนในพระองค  โดยจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ท้ังหมด  หรือบางสวนมาใชบังคับหรือจะกําหนด 

ใหแตกตางจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได  ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของสํานักพระราชวัง 

และสํานักราชเลขาธิการเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


