
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๑๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๑๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๑๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๙ ก/หนา ๑๔/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



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 
 

(๑๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๑๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
(๑๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหมีกระทรวง และสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ี
(๒) กระทรวงกลาโหม 
(๓) กระทรวงการคลัง 
(๔) กระทรวงการตางประเทศ 
(๕) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
(๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(๘) กระทรวงคมนาคม 
(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑๑) กระทรวงพลังงาน 
(๑๒) กระทรวงพาณิชย 
(๑๓) กระทรวงมหาดไทย 
(๑๔) กระทรวงยุติธรรม 
(๑๕) กระทรวงแรงงาน 
(๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม 
(๑๗) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ 
(๑๙) กระทรวงสาธารณสุข 
(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม 



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 
 

หมวด ๑ 
สํานักนายกรัฐมนตร ี

   
 
มาตรา ๖  สํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับ
การงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสวนราชการที่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือที่มิไดอยูภายในอํานาจหนาที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ  

 
มาตรา ๗  สํานักนายกรัฐมนตรี มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(๒) กรมประชาสัมพันธ 
(๓) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ี
(๔) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(๕) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
(๖) สํานักขาวกรองแหงชาต ิ
(๗) สํานักงบประมาณ 
(๘) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ
(๙) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(๑๑) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(๑๒)๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

                                                 
๒ มาตรา ๗ (๑๒) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



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 
 

หมวด ๒ 
กระทรวงกลาโหม 
   

 
มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปองกันและรักษาความ

มั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน
แหงชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกระทรวงกลาโหมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงกลาโหม 

 
มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขอบังคับ และระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
กระทรวงการคลัง 
   

 
มาตรา ๑๐  กระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการเงินการคลังแผนดิน 

การประเมินราคาทรัพยสิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเก่ียวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของ
แผนดินภาษีอากรการรัษฎากร กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตผูเดียวตามกฎหมาย
และไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่น การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๑  กระทรวงการคลัง มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมธนารักษ 
(๔) กรมบัญชีกลาง 
(๕) กรมศุลกากร 
(๖) กรมสรรพสามิต 
(๗) กรมสรรพากร 
(๘) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๙) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(๑๐) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 



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 
 

หมวด ๔ 
กระทรวงการตางประเทศ 

   
 
มาตรา ๑๒  กระทรวงการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ เ ก่ียวกับราชการ

ตางประเทศ และราชการอื่นตามที่ไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการ
ตางประเทศหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการตางประเทศ 

 
มาตรา ๑๓ กระทรวงการตางประเทศ มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการกงสุล 
(๔) กรมพิธีการทูต 
(๕) กรมยุโรป 
(๖) กรมวิเทศสหการ 
(๗) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(๘) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๙) กรมสารนิเทศ 
(๑๐) กรมองคการระหวางประเทศ 
(๑๑) กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 
(๑๒) กรมอาเซียน 
(๑๓) กรมเอเชียตะวันออก 
(๑๔) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
 

หมวด ๕ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

   
 
มาตรา ๑๔  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริม

สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ และ
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือ
สวนราชการที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 
มาตรา ๑๕  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 



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 
 

(๔) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
 

หมวด ๖ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

   
 
มาตรา ๑๖  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีอํานาจหนาที่

เก่ียวกับการพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 
มาตรา ๑๗  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีสวนราชการ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(๔) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(๕) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ 
 

หมวด ๗ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

   
 
มาตรา ๑๘๓  กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับเกษตรกรรม 

การจัดหาแหลงน้ําและพัฒนาระบบชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคาเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

 
มาตรา ๑๙  กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี

                                                 
๓ มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปน

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



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 
 

(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๒/๑)๔ กรมการขาว 
(๓) กรมชลประทาน 
(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
(๕) กรมประมง 
(๖) กรมปศุสัตว 
(๗)๕ (ยกเลิก) 
(๘) กรมพัฒนาที่ดิน 
(๙) กรมวิชาการเกษตร 
(๑๐) กรมสงเสริมการเกษตร 
(๑๑) กรมสงเสริมสหกรณ 
(๑๒) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๑๓) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
(๑๔) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
หมวด ๘ 

กระทรวงคมนาคม 
   

 
มาตรา ๒๐  กระทรวงคมนาคม มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการขนสง ธุรกิจการ

ขนสง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม และราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงคมนาคมหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงคมนาคม 

 
มาตรา ๒๑  กระทรวงคมนาคม มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี
(๔) กรมการขนสงทางบก 
(๕) กรมการขนสงทางอากาศ 

                                                 
๔ มาตรา ๑๙ (๒/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕ มาตรา ๑๙ (๗) ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



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 
 

(๖) กรมทางหลวง 
(๗) กรมทางหลวงชนบท 
(๘) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
 

หมวด ๙ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   
 
มาตรา ๒๒๖  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีอํานาจหนาที่

เก่ียวกับการปาไม การสงวน อนุรักษ และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การ
จัดการการใชประโยชนอยางย่ังยืนและราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมห รือส วนราชการที่ สั ง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
มาตรา ๒๓  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนราชการ 

ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมควบคุมมลพิษ 
(๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
(๕) กรมทรัพยากรธรณ ี
(๖) กรมทรัพยากรน้ํา 
(๗) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
(๗/๑)๗ กรมปาไม 
(๘) กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(๙) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
(๑๐) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

                                                 
๖ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปน

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗ มาตรา ๒๓ (๗/๑) เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



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 
 

หมวด ๑๐ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   
 
มาตรา ๒๔  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่

เก่ียวกับการวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสวนราชการ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมไปรษณียโทรเลข 
(๔) กรมอุตุนิยมวิทยา 
(๕) สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 

หมวด ๑๑ 
กระทรวงพลังงาน 
   

 
มาตรา ๒๖  กระทรวงพลังงาน มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการจัดหา พัฒนาและ

บริหารจัดการพลังงาน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
กระทรวงพลังงานหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน 

 
มาตรา ๒๗  กระทรวงพลังงาน มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
(๔) กรมธุรกิจพลังงาน 
(๕) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(๖) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑๒ 
กระทรวงพาณิชย 
   

 
มาตรา ๒๘  กระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการคา ธุรกิจบริการ 

ทรัพยสินทางปญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
พาณิชยหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย 

 
มาตรา ๒๙  กระทรวงพาณิชย มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการคาตางประเทศ 
(๔) กรมการคาภายใน 
(๕)๘ (ยกเลิก) 
(๖) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
(๗) กรมทรัพยสินทางปญญา 
(๘) กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
(๙) กรมสงเสริมการสงออก 
 

หมวด ๑๓ 
กระทรวงมหาดไทย 
   

 
มาตรา ๓๐  กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข 

การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การ
สงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสา
ธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๓๑  กระทรวงมหาดไทย มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการปกครอง 
(๔) กรมการพัฒนาชุมชน 

                                                 
๘ มาตรา ๒๙ (๕) ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) กรมที่ดิน 
(๖) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(๘) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

หมวด ๑๔ 
กระทรวงยุติธรรม 
   

 
มาตรา ๓๒  กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ

กระบวนการยุติธรรมเสริมสรางและอํานวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

มาตรา ๓๓  กระทรวงยุติธรรม มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมคุมประพฤต ิ
(๔) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๕) กรมบังคับคด ี
(๖) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
(๗) กรมราชทัณฑ 
(๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๙) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
(๑๐) สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตร ี
(๑๑) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

หมวด ๑๕ 
กระทรวงแรงงาน 
   

 
มาตรา ๓๔  กระทรวงแรงงาน มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการบริหารและคุมครอง

แรงงาน พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงแรงงานหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน 

 
มาตรา ๓๕  กระทรวงแรงงาน มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการจัดหางาน 
(๔) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
(๕) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
(๖) สํานักงานประกันสังคม 
 

หมวด ๑๖ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
   

 
มาตรา ๓๖  กระทรวงวัฒนธรรม มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับศิลปะ ศาสนา และ

วัฒนธรรม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๓๗  กระทรวงวัฒนธรรม มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการศาสนา 
(๔) กรมศิลปากร 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ
(๖) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
 

หมวด  ๑๗ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   
 
มาตรา ๓๘  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการ

วางแผน สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
มาตรา ๓๙  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
(๔) สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑๘ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   
 
มาตรา ๔๐  กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมและกํากับ

ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาสงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการที่ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๔๑  การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น 
 

หมวด  ๑๙ 
กระทรวงสาธารณสุข 

   
 
มาตรา ๔๒  กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ

อนามัย การปองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการ
อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 
มาตรา ๔๓  กระทรวงสาธารณสุข  มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการแพทย 
(๔) กรมควบคุมโรค 
(๕) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(๖) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๘) กรมสุขภาพจิต 
(๙) กรมอนามัย 
(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒๐ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

   
 
มาตรา ๔๔  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
มาตรา ๔๕  กระทรวงอุตสาหกรรม มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(๔) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
(๕) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
(๗) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(๘) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตร ี
(๙) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 

หมวด  ๒๑ 
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

   
 
มาตรา ๔๖  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มี

ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการเลขานุการในพระองค

พระมหากษัตริย 
(๒) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการจัดการพระราชวัง  ตลอดจน

ดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของพระมหากษัตริย 
(๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ เ ก่ียวกับกิจการ

พระพุทธศาสนา สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายวาดวย
คณะสงฆ และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

(๔) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการวิจัย และ
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

(๖) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการคนควา วิจัย และเผยแพรทาง
วิชาการและอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

(๗) สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

(๘) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
คณะกรรมการธุรกรรม และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

(๙) สํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง 
ดําเนินคดีแพงและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ และอํานาจหนาที่
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีฐานะเปน
กรม อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตร ี

สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (๘) และ (๙) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชา
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๔๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ 

และภาระผูกพันทั้งปวงของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓  
ไปเปนของกระทรวง กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  โดย
กิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม 
และสวนราชการอื่นใดจะโอนไปเปนของสวนราชการใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดใหการกําหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตาม
มติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวของก็ได 

 
มาตรา ๔๘  ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวง ทบวง 

กรม และสวนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓  ไปเปนขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของ
กระทรวง กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดใหการกําหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตาม
มติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวของก็ได 

 
มาตรา ๔๙  บรรดาอํานาจหนาที่ที่มีบทกฎหมายกําหนดใหเปนของสวนราชการ

ที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓  หรือของรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการนั้น ใหโอนไปเปนของสวนราชการ หรือของรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ในสวนราชการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการโอนอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ของคณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในสวนที่เก่ียวของ
เพ่ือใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่และเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ใหกระทําไดโดย
การตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาให
สวนราชการที่ถูกโอนอํานาจหนาที่ไป รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการนั้น ยังคงมีอํานาจหนาที่เดิมตอไปเพื่อประโยชนในการบริหารราชการใหมีความ
ตอเนื่องกันก็ได 

ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมบรรดาบท
กฎหมายในสวนที่เก่ียวของดวย 

 
มาตรา  ๕๐   ให รัฐมนตรีประจํ า สํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓  และ
รัฐมนตรีช วยว าการของกระทรวงดังกลาว  เปนรัฐมนตรีประจํ า สํานักนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีชวยวาการที่เก่ียวของของกระทรวงตามมาตรา ๕  ตามลําดับ  
จนกวาจะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรีใหม 

 
มาตรา ๕๑  ในระหวางที่ยังมิไดจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ใหกระทรวงศึกษาธิการมีสวนราชการภายใน
กระทรวงตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔  และที่แกไขเพิ่มเติม
บัญญัติไวสําหรับกระทรวงศึกษาธิการ  เวนแตสวนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการที่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวใหอยูในสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอื่นแลว 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มีฐานะเปนกรมอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาต ิ

 
มาตรา ๕๒  ใหทบวงมหาวิทยาลัยและสวนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ซึ่งถูกยกเลิก
โดยมาตรา ๓ ยังคงเปนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวงและสวนราชการที่สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยตอไปและใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
ขาราชการในทบวงมหาวิทยาลัยและในสวนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะมีการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายวา
ดวยการศึกษาแหงชาติ 

 
มาตรา ๕๓  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนกิจการ

อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของ
กรมวิเทศสหการและบรรดาอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมวิเทศ
สหการ ไปเปนของสวนราชการหนึ่งสวนราชการใดของกระทรวงการตางประเทศ หรือของผูดํารง
ตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการดังกลาว แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดใหการกําหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตาม
มติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวของก็ได 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งข้ึนใชบังคับแลว ใหถือวากรมวิเทศ
สหการเปนอันยุบเลิก 

 
มาตรา ๕๔๙  ภายในสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนกิจการ

อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของ
กรมทางหลวงชนบท และบรรดาอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรม
ทางหลวงชนบทไปเปนของกรมทางหลวง หรือผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมทาง
หลวง หรือไปเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามที่ กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใน 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดใหการกําหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวของก็ได 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งข้ึนใชบังคับแลว ใหถือวากรมทาง
หลวงชนบทเปนอันยุบเลิก 

 

                                                 
๙ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐบาลเสนอ
กฎหมายปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ใหสอดรับกับภารกิจ
ของทหารตามรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๕๖  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐบาลเสนอ

กฎหมายเพื่อโอนภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มิใชภารกิจหลักในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด ไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงานของ
รัฐอื่นที่เก่ียวของและเพ่ือลดภารกิจในพื้นที่ตามลําดับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด 

 
มาตรา ๕๗  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐบาลเสนอ

กฎหมายจัดตั้งสํานักงานสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรมสํารวจและทําแผนที่พลเรือน ข้ึนในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
มาตรา ๕๘  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ งบประมาณ ขาราชการและ

ลูกจางของกรมไปรษณียโทรเลขตามบทบัญญัติกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เสมือนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  และเมื่อมีการโอนแลวให ถือวา
กรมไปรษณียโทรเลขเปนอันยุบเลิก 

 
มาตรา ๕๙  ภายใตบังคับวรรคสอง ใหกระทรวง กรม และสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ี
แกไขเพิ่มเติมยังคงมี อํานาจหนาที่และการจัดระเบียบราชการเชนเดิมตอไป  เวนแต
กระทรวงกลาโหม สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
สํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีอํานาจหนาที่และการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้นับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ใช
บังคับสําหรับกระทรวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกรมแหงใดแลว ให
กระทรวง กรมหรือสวนราชการนั้น มีอํานาจหนาที่และการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัติ
นี้นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับเปนตนไป 

ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถากระทรวงใดสมควรมีกลุมภารกิจใหตรา
กฎกระทรวงกําหนดใหมีกลุมภารกิจใชบังคับพรอมกับพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
แลว ถากระทรวงนั้นมีตําแหนงรองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวงเกินกวาจํานวนที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และเปนกรณีที่ไมสามารถยายไปดํารง
ตําแหนงอ่ืนในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอื่นที่เหมาะสมได ใหตําแหนงรองปลัดกระทรวงและ
ผูชวยปลัดกระทรวงดังกลาวยังคงมีตอไปได แตตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๖๐  ใหรัฐบาลรายงานคาใชจายประจําและอัตราของขาราชการและ

ลูกจางของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคเปรียบเทียบกับกอนพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อครบกําหนดหนึ่งปและสองปของการใชบังคับ
พระราชบัญญัตินี ้
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบราชการนั้นเปน
กลไกสําคัญของประเทศในอันที่จะผลักดันใหแนวทางการบริหารประเทศตามที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ รวมทั้งการดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลสําเร็จเปน
ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนสวนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเปนเรื่องสําคัญ
ที่จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพความเปนไปของสังคม ซึ่งที่ผานมาแมวาจะมีการปรับปรุง
การแบงสวนราชการหลายครั้ง แตยังคงใหมีการปฏิบัติราชการตามโครงสรางการบริหารที่ไม
แตกตางจากรูปแบบเดิมซึ่งเปนผลใหการทํางานของขาราชการเปนไปดวยความลาชาเพราะมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานคอนขางมาก และสวนราชการตางๆ มิไดกําหนดเปาหมายรวมกันและจัด
กลไกการปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธกัน จึงเปนผลทําใหการปฏิบัติงานเกิดความซ้ําซอนและ
กระทบตอการใหบริการแกประชาชน แนวทางแกไขปญหาในเรื่องนี้จําเปนตองมีการปรับปรุง
ระบบราชการทั้งระบบ โดยการปรับอํานาจหนาที่ของสวนราชการขึ้นใหม และปรับปรุงการ
บริหารงานโดยการจัดสวนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธกันรวมไวเปนกลุมงานเดียวกัน ซึ่งจะเปน
พ้ืนฐานที่สําคัญในการปรับระบบการทํางานในรูปกลุมภารกิจ เพ่ือใหสามารถกําหนดเปาหมาย
และทิศทางการปฏิบัติงานของสวนราชการที่มีความเกี่ยวของกันใหสามารถทํางานรวมกันไดอยาง
มีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเปนการลดคาใชจายในสวนงานที่ซ้ําซอนกัน เมื่อจัด
สวนราชการใหมใหสามารถปฏิบัติงานไดแลวจะมีผลทําใหแนวทางความรับผิดชอบของสวน
ราชการตางๆ มีเปาหมายที่ ชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับปรุงการทํางานของขาราชการใหมี
ประสิทธิภาพในระยะตอไปได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหกรมปาไมเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ใหกรมอุทยานแห งชาติ  สัตวป า  และ พันธุ พื ช เป นส วนราชการในสั ง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดปญหาการบริหาร ทั้งในดานนโยบาย วิชาการ 
บุคลากร และการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเปนเหตุใหระบบการบริหารงานและการบังคับใช
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการบูรณาการตามกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล 
สมควรโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมทั้งบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หนา ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนงและอัตรากําลัง ไปเปน
กรมปาไม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสมควรที่จะไดปรับปรุงอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมทั้งโอนอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในสวนที่เก่ียวกับอุทยานแหงชาติหมู
เกาะอางทอง ไปเปนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแกไขการใชอํานาจของรัฐมนตรีและการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่
อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ใหสอดคลองกับการดําเนินการดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากขาวเปนพืชที่มี
ความสําคัญอยางย่ิงตอเศรษฐกิจไทย แตปจจุบันหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องขาวมีอยู
หลายหนวยงานและกระจัดกระจายอยูตามสวนราชการตางๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึง
สมควรใหมีการจัดตั้งกรมการขาวข้ึนมีฐานะเปนสวนราชการระดับกรมเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ
ดูแลเร่ืองขาวโดยเฉพาะ ใหครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกขาวใหมีผลผลิตตอพ้ืนทีแ่ละ
คุณภาพสูงข้ึน การพัฒนาพันธุ การอนุรักษและคุมครองพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุ การตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน การสงเสริมและเผยแพรเพ่ือพัฒนาชาวนา การแปรรูป และการจัดการอื่นๆ 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว รวมทั้งการตลาดและการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับขาว 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๒ 
 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก (๕) ของมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติใหจัดตั้ง
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแทนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย และใหโอนบรรดากิจการ 
อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ เงินของกองทุน เพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เงิน
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต เงินของกองทุนทดแทนผูประสบภัย หนี้ สิทธิ และ

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา ๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๙ ก/หนา ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในสวนที่เก่ียวกับงานประกันวินาศภัย งาน
ประกันชีวิต และงานคุมครองผูประสบภัยจากรถ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และใหโอนการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับ
ขาราชการหรือลูกจางและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําและเงินตางๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนซึ่งมีผูครองอยู ใหโอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย 
กรณีจึงมีความจําเปนตองยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๓ 
 

มาตรา ๔ ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
และภาระผูกพันทั้งปวง ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕ ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ไปเปนขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเปนสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี และเปนสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรีทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือ 
ก.พ.ร. กําหนด ในการนี้สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ .ศ .  ๒๕๔๕ เ พ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว จึงจํา เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา ๑๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๕๔ 
แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหตองยุบเลิกกรมทาง
หลวงชนบทภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ โดยใหโอนกิจการอํานาจ
หนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกรม
ทางหลวงชนบท และบรรดาอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมทาง
หลวงชนบท ไปเปนของกรมทางหลวงหรือผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมทางหลวง 
หรือไปเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ซึ่งการยุบเลิกจะสงผลกระทบตอการดําเนินภารกิจในการ
กําหนดมาตรฐาน การควบคุมในทางวิชาการ และการพัฒนางานทางหลวงชนบทและทางหลวง
ทองถ่ินในภาพรวม ดังนั้น สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหยังคงมีกรมทางหลวงชนบท
เพ่ือดําเนินภารกิจตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๔ มกราคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หนา ๒๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 


