
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป-นป.ที่ ๕๗ ในรัชกาลป0จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว5า 
 
โดยท่ีเป-นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว5าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต5อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว5า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป-นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๑๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๑๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๑๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๙ ก/หน*า ๑๔/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๑๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๑๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
มาตรา ๔  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให*มีกระทรวง และส5วนราชการท่ีมีฐานะเป-นกระทรวง ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวงกลาโหม 
(๓) กระทรวงการคลัง 
(๔) กระทรวงการต5างประเทศ 
(๕) กระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬา 
(๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 
(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณK 
(๘) กระทรวงคมนาคม 
(๘/๑)๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 
(๑๐)๓ (ยกเลิก) 
(๑๑) กระทรวงพลังงาน 
(๑๒) กระทรวงพาณิชยK 
(๑๓) กระทรวงมหาดไทย 
(๑๔) กระทรวงยุติธรรม 
(๑๕) กระทรวงแรงงาน 
(๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม 
(๑๗) กระทรวงวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 
(๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ 

                                                 
๒ มาตรา ๕ (๘/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๓ มาตรา ๕ (๑๐) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
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(๑๙) กระทรวงสาธารณสุข 
(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

หมวด ๑ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
   

 
มาตรา ๖๔  สํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและ
วางแผนการพัฒนาด*านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคง และราชการเก่ียวกับ
การงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส5งเสริมการลงทุน การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอ่ืน
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือส5วนราชการท่ีสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือท่ีมิได*อยู5ภายในอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงใดโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๗  สํานักนายกรัฐมนตรี มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กรมประชาสัมพันธK 
(๓) สํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค 
ส5วนราชการท่ีอยู5ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต5อนายกรัฐมนตรี 
(๔) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(๕) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๖) สํานักข5าวกรองแห5งชาติ 
(๗) สํานักงบประมาณ 
(๘) สํานักงานสภาความม่ันคงแห5งชาติ 
(๙) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการข*าราชการพลเรือน 
(๑๑) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ 
(๑๒)๕ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(๑๓)๖ สํานักงานคณะกรรมการส5งเสริมการลงทุน 
 

หมวด ๒ 
กระทรวงกลาโหม 

                                                 
๔ มาตรา ๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เร่ือง 

การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว5าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการลงทุน 
๕ มาตรา ๗ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๗ (๑๓) เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เร่ือง 

การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว5าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการลงทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปPองกันและรักษาความ
ม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชนK
แห5งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ี
ของกระทรวงกลาโหมหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงกลาโหม 

 
มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให*เป-นไปตามกฎหมาย 

ข*อบังคับ และระเบียบแบบแผนว5าด*วยการน้ัน 
 

หมวด ๓ 
กระทรวงการคลัง 
   

 
มาตรา ๑๐  กระทรวงการคลัง มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการเงินการคลังแผ5นดิน การ

ประเมินราคาทรัพยKสิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ ทรัพยKสินของแผ5นดิน ภาษี
อากร การรัษฎากร กิจการหารายได*ท่ีรัฐมีอํานาจดําเนินการได*แต5ผู*เดียวตามกฎหมายและไม5อยู5ใน
อํานาจหน*าท่ีของส5วนราชการอ่ืน การบริหารหน้ีสาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพยKของรัฐ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงการคลัง
หรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๑  กระทรวงการคลัง มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมธนารักษK 
(๔) กรมบัญชีกลาง 
(๕) กรมศุลกากร 
(๖) กรมสรรพสามิต 
(๗) กรมสรรพากร 
(๘) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๙) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
(๑๐) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

หมวด ๔ 
กระทรวงการต5างประเทศ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๒  กระทรวงการต5างประเทศ มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับราชการต5างประเทศ 
และราชการอ่ืนตามท่ีได*มีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงการต5างประเทศหรือส5วน
ราชการท่ีสังกัดกระทรวงการต5างประเทศ 

 
มาตรา ๑๓  กระทรวงการต5างประเทศ มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการกงสุล 
(๓/๑)๗ กรมความร5วมมือระหว5างประเทศ 
(๔) กรมพิธีการทูต 
(๕) กรมยุโรป 
(๖) ๘ (ยกเลิก) 
(๗) กรมเศรษฐกิจระหว5างประเทศ 
(๘) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๙) กรมสารนิเทศ 
(๑๐) กรมองคKการระหว5างประเทศ 
(๑๑) กรมอเมริกาและแปซิฟSกใต* 
(๑๒) กรมอาเซียน 
(๑๓) กรมเอเชียตะวันออก 
(๑๔) กรมเอเชียใต* ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
 

หมวด ๕ 
กระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬา 

   
 

มาตรา ๑๔  กระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬา มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการส5งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท5องเท่ียว การกีฬา การศึกษาด*านกีฬา นันทนาการ และ
ราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬาหรือส5วน
ราชการท่ีสังกัดกระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬา 

 
มาตรา ๑๕  กระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬา มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมพลศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๓ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ มาตรา ๑๓ (๖) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการ

พัฒนาระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๔) กรมการท5องเท่ียว 
[คําว5า “กรมพลศึกษา” ได*เปลี่ยนช่ือจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือ

สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป-นกรมพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓] 
[คําว5า “กรมการท5องเท่ียว” ได*เปลี่ยนช่ือจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนช่ือสํานักงานพัฒนาการท5องเท่ียว เป-นกรมการท5องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๓] 
 

หมวด ๖ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

   
 

มาตรา ๑๖  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK มีอํานาจหน*าท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาสังคม การสร*างความเป-นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส5งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKหรือส5วนราชการ
ท่ีสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๑๗๙  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK มีส5วนราชการ 

ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(๔) กรมกิจการผู*สูงอายุ 
(๕) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(๖) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(๗) กรมส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

หมวด ๗ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณK 

   
 

มาตรา ๑๘๑๐  กระทรวงเกษตรและสหกรณK มี อํานาจหน*า ท่ี เ ก่ียวกับการ
เกษตรกรรม การจัดหาแหล5งนํ้าและพัฒนาระบบชลประทาน ส5งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส5งเสริม

                                                 
๙ มาตรา ๑๗ แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐ มาตรา ๑๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและ

สหกรณK ไปเป-นกรมปVาไม* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และปรับปรุงอํานาจหน*าท่ีและกิจการของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ0Xง กรมปVาไม* และกรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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และพัฒนาระบบสหกรณK รวมตลอดท้ังกระบวนการผลิตและสินค*าเกษตรกรรม และราชการอ่ืนท่ี
กฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณKหรือส5วนราชการท่ีสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณK 

 
มาตรา ๑๙  กระทรวงเกษตรและสหกรณK มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๒/๑)๑๑ กรมการข*าว 
(๓) กรมชลประทาน 
(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณK 
(๕) กรมประมง 
(๖) กรมปศุสัตวK 
(๖/๑)๑๒ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
(๗)๑๓ (ยกเลิก) 
(๘) กรมพัฒนาท่ีดิน 
(๙) กรมวิชาการเกษตร 
(๑๐) กรมส5งเสริมการเกษตร 
(๑๑) กรมส5งเสริมสหกรณK 
(๑๑/๑)๑๔ กรมหม5อนไหม 
(๑๒) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๑๓) สํานักงานมาตรฐานสินค*าเกษตรและอาหารแห5งชาติ 
(๑๔) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

หมวด ๘ 
กระทรวงคมนาคม 
   

 
มาตรา ๒๐  กระทรวงคมนาคม มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการขนส5ง ธุรกิจการขนส5ง 

การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐานด*านการคมนาคม และราชการอ่ืนตามท่ีมี
                                                 

๑๑ มาตรา ๑๙ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๒ มาตรา ๑๙ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๓ มาตรา ๑๙ (๗) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและ
สหกรณK ไปเป-นกรมปVาไม* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และปรับปรุงอํานาจหน*าท่ีและกิจการของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ0Xง กรมปVาไม* และกรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๔ มาตรา ๑๙ (๑๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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กฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงคมนาคมหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวง
คมนาคม 

 
มาตรา ๒๑  กระทรวงคมนาคม มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมเจ*าท5า 
(๔) กรมการขนส5งทางบก 
(๕)๑๕ กรมท5าอากาศยาน 
(๖) กรมทางหลวง 
(๗) กรมทางหลวงชนบท 
(๘) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส5งและจราจร 
[คําว5า “กรมเจ*าท5า” ได*เปลี่ยนช่ือจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือ

กรมการขนส5งทางนํ้าและพาณิชยนาวี เป-นกรมเจ*าท5า พ.ศ. ๒๕๕๒] 
 

หมวด ๘/๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม๑๖ 

   
 

มาตรา ๒๑/๑๑๗  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับ
การวางแผน ส5งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเก่ียวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การ
อุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงดิ
จิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
มาตรา ๒๑/๒๑๘  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมอุตุนิยมวิทยา 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ 
(๕) สํานักงานสถิติแห5งชาติ 
 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๑ (๕) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖ หมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาตรา ๒๑/๑ ถึง มาตรา ๒๑/๒ เพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๑๘ มาตรา ๒๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมวด ๙ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 

   
 

มาตรา ๒๒๑๙  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม มีอํานาจหน*าท่ี
เก่ียวกับการปVาไม* การสงวน อนุรักษK และการฟYZนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม การจัดการ
การใช*ประโยชนKอย5างย่ังยืน และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อม 

 
มาตรา ๒๓  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมควบคุมมลพิษ 
(๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ0Xง 
(๕) กรมทรัพยากรธรณี 
(๖) กรมทรัพยากรนํ้า 
(๗) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
(๗/๑)๒๐ กรมปVาไม* 
(๘) กรมส5งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล*อม 
(๙) กรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช 
(๑๐) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 
 

หมวด ๑๐ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร๒๑ 

   
 

มาตรา ๒๔๒๒  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและ

สหกรณK ไปเป-นกรมปVาไม* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และปรับปรุงอํานาจหน*าท่ีและกิจการของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ0Xง กรมปVาไม* และกรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๐ มาตรา ๒๓ (๗/๑) เพ่ิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและ
สหกรณK ไปเป-นกรมปVาไม* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และปรับปรุงอํานาจหน*าท่ีและกิจการของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ0Xง กรมปVาไม* และกรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๑ หมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรา ๒๔ ถึง มาตรา ๒๕ 
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๒๕๒๓  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๑๑ 
กระทรวงพลังงาน 
   

 
มาตรา ๒๖  กระทรวงพลังงาน มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหา พัฒนาและบริหาร

จัดการพลังงาน และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจและหน*าท่ีของกระทรวง
พลังงานหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงพลังงาน 

 
มาตรา ๒๗  กระทรวงพลังงาน มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(๔) กรมธุรกิจพลังงาน 
(๕) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษKพลังงาน 
(๖) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

หมวด ๑๒ 
กระทรวงพาณิชยK 
   

 
มาตรา ๒๘  กระทรวงพาณิชยK มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการค*า ธุรกิจบริการ 

ทรัพยKสินทางป0ญญา และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวง
พาณิชยKหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงพาณิชยK 

 
มาตรา ๒๙  กระทรวงพาณิชยK มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการค*าต5างประเทศ 
(๔) กรมการค*าภายใน 
(๕)๒๔ (ยกเลิก) 

                                                                                                                                            
๒๒ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๒๓ มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๒๔ มาตรา ๒๙ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๖) กรมเจรจาการค*าระหว5างประเทศ 
(๗) กรมทรัพยKสินทางป0ญญา 
(๘) กรมพัฒนาธุรกิจการค*า 
(๙) กรมส5งเสริมการค*าระหว5างประเทศ 
(๑๐)๒๕ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรKการค*า 
[คําว5า “กรมส5งเสริมการค*าระหว5างประเทศ” ได*เปลี่ยนช่ือจากเดิมโดยผลของพระ

ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือกรมส5งเสริมการส5งออก เป-นกรมส5งเสริมการค*าระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕] 
 

หมวด ๑๓ 
กระทรวงมหาดไทย 
   

 
มาตรา ๓๐  กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน*าที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขKบํารุงสุข 

การรักษาความสงบเรียบร*อยของประชาชน การอํานวยความเป-นธรรมของสังคม การส5งเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส5วนภูมิภาค การปกครองท*องที่ การส5งเสริม
การปกครองท*องถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย 
และการพัฒนาเ มืองและราชการ อ่ืนตาม ท่ี มีกฎหมายกําหนดให* เป-น อํานาจหน* า ท่ีของ
กระทรวงมหาดไทยหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๓๑  กระทรวงมหาดไทย มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการปกครอง 
(๔) กรมการพัฒนาชุมชน 
(๕) กรมท่ีดิน 
(๖) กรมปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(๘) กรมส5งเสริมการปกครองท*องถ่ิน 
 

หมวด ๑๔ 
กระทรวงยุติธรรม 
   

 
มาตรา ๓๒  กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหน*าท่ีเ ก่ียวกับการบริหารจัดการ

กระบวนการยุติธรรม เสริมสร*างและอํานวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงยุติธรรมหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

                                                 
๒๕ มาตรา ๒๙ (๑๐) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๓๓  กระทรวงยุติธรรม มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมคุมประพฤติ 
(๔) กรมคุ*มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๕) กรมบังคับคดี 
(๖) กรมพินิจและคุ*มครองเด็กและเยาวชน 
(๗) กรมราชทัณฑK 
(๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๙) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
(๑๐) สถาบันนิติวิทยาศาสตรK 
ส5วนราชการท่ีอยู5ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต5อรัฐมนตรี 
(๑๑) สํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

หมวด ๑๕ 
กระทรวงแรงงาน 
   

 
มาตรา ๓๔  กระทรวงแรงงาน มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการบริหารและคุ*มครอง

แรงงาน พัฒนาฝ.มือแรงงาน ส5งเสริมให*ประชาชนมีงานทํา และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*
เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงแรงงานหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 
มาตรา ๓๕  กระทรวงแรงงาน มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการจัดหางาน 
(๔) กรมพัฒนาฝ.มือแรงงาน 
(๕) กรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน 
(๖) สํานักงานประกันสังคม 
 

หมวด ๑๖ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
   

 
มาตรา ๓๖  กระทรวงวัฒนธรรม มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับศิลปะ ศาสนา และ

วัฒนธรรม และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงวัฒนธรรมหรือ
ส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๓๗  กระทรวงวัฒนธรรม มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการศาสนา 
(๔) กรมศิลปากร 
(๕)๒๖ กรมส5งเสริมวัฒนธรรม 
(๖) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร5วมสมัย 
 

หมวด ๑๗ 
กระทรวงวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

   
 

มาตรา ๓๘  กระทรวงวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการ
วางแผน ส5งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*
เป-น อํานาจหน* า ท่ีของกระทรวง วิทยาศาสตรK และเทคโนโล ยีห รือส5 วนราชการ ท่ีสั ง กัด
กระทรวงวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี 

 
มาตรา ๓๙  กระทรวงวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมวิทยาศาสตรKบริการ 
(๔) สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

หมวด ๑๘ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   

 
มาตรา ๔๐  กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการส5งเสริมและกํากับ

ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาส5งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ
การศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนดให* เป-นอํานาจหน*า ท่ีของกระทรวงศึกษาธิการหรือส5วนราชการท่ีสั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๗ (๕) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๔๑  การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให*เป-นไปตามกฎหมายว5า
ด*วยการน้ัน 

 
หมวด ๑๙ 

กระทรวงสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๔๒  กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการสร*างเสริมสุขภาพ

อนามัย การปPองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟYZนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอ่ืน
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงสาธารณสุขหรือส5วนราชการท่ีสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 
มาตรา ๔๓  กระทรวงสาธารณสุข มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการแพทยK 
(๔) กรมควบคุมโรค 
(๕) กรมพัฒนาการแพทยKแผนไทยและการแพทยKทางเลือก 
(๖) กรมวิทยาศาสตรKการแพทยK 
(๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๘) กรมสุขภาพจิต 
(๙) กรมอนามัย 
(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

หมวด ๒๐ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

   
 

มาตรา ๔๔๒๗  กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการส5งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู*ประกอบการ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจ
หน*าท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส5วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
มาตรา ๔๕  กระทรวงอุตสาหกรรม มีส5วนราชการ ดังต5อไปน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ 

เร่ือง การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว5าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการลงทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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(๔) กรมส5งเสริมอุตสาหกรรม 
(๕) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร5 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการอ*อยและนํ้าตาลทราย 
(๗) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑKอุตสาหกรรม 
(๘) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

วรรคสอง๒๘ (ยกเลิก) 
(๙)๒๙ (ยกเลิก) 
 

หมวด ๒๑ 
ส5วนราชการไม5สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

   
 

มาตรา ๔๖  ส5วนราชการไม5สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มี
ดังต5อไปน้ี 

(๑) สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการเลขานุการในพระองคK
พระมหากษัตริยK 

(๒) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแล
รักษาทรัพยKสินและผลประโยชนKของพระมหากษัตริยK 

(๓)  สํ า นักงานพระพุทธศาสนาแห5 งชาติ  มี อํานาจหน*า ท่ี เ ก่ียวกับกิจการ
พระพุทธศาสนา ส5งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว5าด*วยคณะ
สงฆK และอํานาจหน*าท่ีตามท่ีกําหนดไว*ในกฎหมาย 

(๔) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริมีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๕) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห5งชาติ มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการวิจัย และ
อํานาจหน*าท่ีตามท่ีกําหนดไว*ในกฎหมาย 

(๖) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการค*นคว*า วิจัย และเผยแพร5ทาง
วิชาการ และอํานาจหน*าท่ีตามท่ีกําหนดไว*ในกฎหมาย 

(๗) สํานักงานตํารวจแห5งชาติ มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร*อย 
และอํานาจหน*าท่ีตามท่ีกําหนดไว*ในกฎหมาย 

(๘)๓๐ สํานักงานปPองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการปPองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามท่ีกําหนดไว*ในกฎหมาย 

                                                 
๒๘ มาตรา ๔๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ 

เร่ือง การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว5าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการลงทุน 
๒๙ มาตรา ๔๕ (๙) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เร่ือง 

การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว5าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการลงทุน 
๓๐ มาตรา ๔๖ (๘) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(๙)๓๑ สํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอํานาจ
หน*าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และอํานาจหน*าท่ีตามท่ี
กําหนดไว*ในกฎหมาย 

ส5วนราชการตามวรรคหน่ึงมีฐานะเป-นกรม อยู5ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี๓๒ 
(วรรคสาม)๓๓ ยกเลิก 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๗  ให*โอนบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ 

และภาระผูกพันท้ังปวงของกระทรวง ทบวง กรม และส5วนราชการอ่ืนท่ีถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไป
เป-นของกระทรวง กรมหรือส5วนราชการท่ีเรียกช่ืออย5างอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี โดยกิจการ 
อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ และภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม และส5วน
ราชการอ่ืนใดจะโอนไปเป-นของส5วนราชการใด ให*เป-นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล5าวจะกําหนดให*การกําหนดรายละเอียดบางกรณีเป-นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
หรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวข*องก็ได* 

 
มาตรา ๔๘  ให*โอนบรรดาข*าราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของกระทรวง ทบวง 

กรม และส5วนราชการอ่ืนท่ีถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเป-นข*าราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของ
กระทรวง กรมหรือส5วนราชการท่ีเรียกช่ืออย5างอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล5าวจะกําหนดให*การกําหนดรายละเอียดบางกรณีเป-นไปตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวข*องก็ได* 

 
มาตรา ๔๙  บรรดาอํานาจหน*าท่ีท่ีมีบทกฎหมายกําหนดให*เป-นของส5วนราชการท่ี

ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ หรือของรัฐมนตรี ผู*ดํารงตําแหน5ง หรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส5วนราชการน้ัน 
ให*โอนไปเป-นของส5วนราชการ หรือของรัฐมนตรี ผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส5วนราชการ
อ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการโอนอํานาจหน*าท่ีตามวรรคหน่ึง ถ*าจําเป-นต*องเปลี่ยนแปลงองคKประกอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายในส5วนท่ีเก่ียวข*องเพ่ือให*
สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีและเจตนารมณKของกฎหมายดังกล5าว ให*กระทําได*โดยการตราเป-น
พระราชกฤษฎีกา โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล5าวจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาให*ส5วนราชการท่ี
ถูกโอนอํานาจหน*าท่ีไป รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส5วนราชการน้ัน ยังคงมี
อํานาจหน*าท่ีเดิมต5อไปเพ่ือประโยชนKในการบริหารราชการให*มีความต5อเน่ืองกันก็ได* 

                                                 
๓๑ มาตรา ๔๖ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๓๒ มาตรา ๔๖ วรรคสอง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ

ท่ี ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓๓ มาตรา ๔๖ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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ให*ถือว5าพระราชกฤษฎีกาตามมาตราน้ีมีผลเป-นการแก*ไขเพ่ิมเติมบรรดาบท
กฎหมายในส5วนท่ีเก่ียวข*องด*วย 

 
มาตรา  ๕๐  ให* รั ฐมนต รีประ จํ าสํ า นักนายก รัฐมนต รี  รั ฐมนต รีว5 าการ

กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการต5างประเทศ 
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงเกษตรและสหกรณK รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว5าการ
กระทรวงพาณิชยK  รัฐมนตรีว5าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว5าการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีว5าการกระทรวงวิทยาศาสตรK 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล*อม รัฐมนตรีว5าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว5าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงท่ีถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ และรัฐมนตรีช5วยว5าการ
ของกระทรวงดังกล5าว เป-นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว5าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการต5างประเทศ รัฐมนตรีว5าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณK รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว5าการกระทรวงพาณิชยK 
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว5าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว5าการกระทรวง
แรงงาน รัฐมนตรีว5าการกระทรวงวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี รัฐมนตรีว5าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว5าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช5วยว5าการท่ี
เก่ียวข*องของกระทรวงตามมาตรา ๕ ตามลําดับ จนกว5าจะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 
แต5งต้ังรัฐมนตรีใหม5 

 
มาตรา ๕๑  ในระหว5างท่ียังมิได*จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให*เป-นไป

ตามกฎหมายว5าด*วยการศึกษาแห5งชาติ ให*กระทรวงศึกษาธิการมีส5วนราชการภายในกระทรวงตามท่ี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติมบัญญัติไว*สําหรับ
กระทรวงศึกษาธิการ เว*นแต5ส5วนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว*ให*
อยู5ในสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนแล*ว 

ให*สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห5งชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มีฐานะเป-นกรมอยู5 ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกว5าจะมีการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว5าด*วย
การศึกษาแห5งชาติ 

 
มาตรา ๕๒  ให*ทบวงมหาวิทยาลัยและส5วนราชการท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม ซึ่งถูกยกเลิกโดย
มาตรา ๓ ยังคงเป-นทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเท5ากระทรวงและส5วนราชการท่ีสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยต5อไปและให*มีรัฐมนตรีว5าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
ข*าราชการในทบวงมหาวิทยาลัยและในส5วนราชการท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจหน*าท่ี
ตามกฎหมายต5อไป  ท้ังน้ี จนกว5าจะมีการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว5า
ด*วยการศึกษาแห5งชาติ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๕๓  ภายในสองป.นับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*โอนกิจการ
อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ข*าราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของ
กรมวิเทศสหการและบรรดาอํานาจหน*าท่ีของผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในกรมวิเทศ
สหการ ไปเป-นของส5วนราชการหน่ึงส5วนราชการใดของกระทรวงการต5างประเทศ หรือของผู*ดํารง
ตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส5วนราชการดังกล5าว แล*วแต5กรณี  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล5าวจะกําหนดให*การกําหนดรายละเอียดบางกรณีเป-นไปตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวข*องก็ได* 

เม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงข้ึนใช*บังคับแล*ว ให*ถือว5ากรมวิเทศ
สหการเป-นอันยุบเลิก 

 
มาตรา ๕๔๓๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕  ภายในสองป.นับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*รัฐบาลเสนอ

กฎหมายปรับปรุงกฎหมายว5าด*วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ให*สอดรับกับภารกิจของ
ทหารตามรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๕๖  ภายในสองป.นับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*รัฐบาลเสนอ

กฎหมายเพ่ือโอนภารกิจของสํานักงานตํารวจแห5งชาติท่ีมิใช5ภารกิจหลักในการรักษาความสงบ
เรียบร*อยและการปPองกันและปราบปรามผู*กระทําผิด ไปเป-นของส5วนราชการหรือหน5วยงานของรัฐอ่ืน
ท่ีเก่ียวข*อง และเพ่ือลดภารกิจในพ้ืนท่ีตามลําดับความพร*อมขององคKกรปกครองส5วนท*องถ่ินในการ
รักษาความสงบเรียบร*อยและการปPองกันและปราบปรามผู*กระทําผิด 

 
มาตรา ๕๗๓๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๘  ให*โอนกิจการ ทรัพยKสิน สิทธิ หน*าท่ี งบประมาณ ข*าราชการและ

ลูกจ*างของกรมไปรษณียKโทรเลขตามบทบัญญัติกฎหมายว5าด*วยองคKกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนKและกิจการโทรคมนาคมไปเป-นของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห5งชาติ เสมือนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป-น
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และเม่ือมีการโอนแล*วให*ถือว5ากรมไปรษณียKโทรเลขเป-นอันยุบเลิก 

 
มาตรา ๕๙  ภายใต*บังคับวรรคสอง ให*กระทรวง กรม และส5วนราชการท่ีเรียกช่ือ

อย5างอ่ืนท่ีมีฐานะเป-นกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก*ไข
เพ่ิมเติมยังคงมีอํานาจหน*าท่ีและการจัดระเบียบราชการเช5นเดิมต5อไป เว*นแต5กระทรวงกลาโหม สํานัก
ราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
                                                 

๓๔ มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓๕ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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เน่ืองมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห5งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงานตํารวจ
แห5งชาติ สํานักงานปPองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานอัยการสูงสุด ให*มีอํานาจหน*าท่ี
และการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัติน้ีนับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

เม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ใช*
บังคับสําหรับกระทรวง กรม หรือส5วนราชการท่ีเรียกช่ืออย5างอ่ืนท่ีมีฐานะเป-นกรมแห5งใดแล*ว ให*
กระทรวง กรมหรือส5วนราชการน้ัน มีอํานาจหน*าท่ีและการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัติน้ี
นับแต5วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล5าวใช*บังคับเป-นต*นไป 

ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถ*ากระทรวงใดสมควรมีกลุ5มภารกิจให*ตรา
กฎกระทรวงกําหนดให*มีกลุ5มภารกิจใช*บังคับพร*อมกับพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีมีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดเป-นไปตามพระราชบัญญัติน้ีแล*ว 
ถ*ากระทรวงน้ันมีตําแหน5งรองปลัดกระทรวงและผู*ช5วยปลัดกระทรวงเกินกว5าจํานวนท่ีกําหนดไว*ใน
กฎหมายว5าด*วยระเบียบบริหารราชการแผ5นดิน และเป-นกรณีท่ีไม5สามารถย*ายไปดํารงตําแหน5งอ่ืนใน
กระทรวงน้ันหรือกระทรวงอ่ืนท่ีเหมาะสมได* ให*ตําแหน5งรองปลัดกระทรวงและผู*ช5วยปลัดกระทรวง
ดังกล5าวยังคงมีต5อไปได* แต5ต*องไม5เกินสองป.นับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

 
มาตรา ๖๐  ให*รัฐบาลรายงานค5าใช*จ5ายประจําและอัตราของข*าราชการและลูกจ*าง

ของราชการส5วนกลางและราชการส5วนภูมิภาคเปรียบเทียบกับก5อนพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับต5อสภา
ผู*แทนราษฎรและวุฒิสภา เม่ือครบกําหนดหน่ึงป.และสองป.ของการใช*บังคับพระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีระบบราชการน้ันเป-นกลไก
สําคัญของประเทศในอันท่ีจะผลักดันให*แนวทางการบริหารประเทศตามท่ีกําหนดไว*ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายต5าง ๆ รวมท้ังการดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลสําเร็จเป-นประโยชนKแก5
ประเทศชาติและประชาชนส5วนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเป-นเร่ืองสําคัญท่ีจะต*องปรับตัว
ให*สอดคล*องกับสภาพความเป-นไปของสังคม ซึ่งท่ีผ5านมาแม*ว5าจะมีการปรับปรุงการแบ5งส5วนราชการ
หลายคร้ัง แต5ยังคงให*มีการปฏิบัติราชการตามโครงสร*างการบริหารท่ีไม5แตกต5างจากรูปแบบเดิมซึ่ง
เป-นผลให*การทํางานของข*าราชการเป-นไปด*วยความล5าช*าเพราะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานค5อนข*างมาก 
และส5วนราชการต5าง ๆ มิได*กําหนดเปPาหมายร5วมกันและจัดกลไกการปฏิบัติงานให*มีความสัมพันธKกัน 
จึงเป-นผลทําให*การปฏิบัติงานเกิดความซ้ําซ*อนและกระทบต5อการให*บริการแก5ประชาชน แนว
ทางแก*ไขป0ญหาในเร่ืองน้ีจําเป-นต*องมีการปรับปรุงระบบราชการท้ังระบบ โดยการปรับอํานาจหน*าท่ี
ของส5วนราชการข้ึนใหม5 และปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดส5วนราชการท่ีปฏิบัติงานสัมพันธKกัน
รวมไว*เป-นกลุ5มงานเดียวกัน ซึ่งจะเป-นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการปรับระบบการทํางานในรูปกลุ5มภารกิจ 
เพ่ือให*สามารถกําหนดเปPาหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส5วนราชการท่ีมีความเก่ียวข*องกันให*
สามารถทํางานร5วมกันได*อย5างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังจะเป-นการลดค5าใช*จ5ายในส5วน
งานท่ีซ้ําซ*อนกัน เม่ือจัดส5วนราชการใหม5ให*สามารถปฏิบัติงานได*แล*วจะมีผลทําให*แนวทางความ
รับผิดชอบของส5วนราชการต5าง ๆ มีเปPาหมายท่ีชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับปรุงการทํางานของ
ข*าราชการให*มีประสิทธิภาพในระยะต5อไปได*  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณียKโทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕๓๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 

 
มาตรา ๓  ให*ยุบกรมไปรษณียKโทรเลข กระทรวงคมนาคม และให*ความใน (๗) ของ

มาตรา ๑๖ แห5งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป-นอันยกเลิกตามมาตรา 
๒๓๐ วรรคห*า ของรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย  ท้ังน้ี ต้ังแต5วันพ*นกําหนดสามสิบวันนับแต5
วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ แต5งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห5งชาติ ตามพระราชบัญญั ติองคKกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนK และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
มาตรา ๔  การดําเนินการเก่ียวกับกิจการ ทรัพยKสิน สิทธิ อํานาจหน*าท่ี หน้ีสิน และ

งบประมาณตลอดจนข*าราชการและลูกจ*างของกรมไปรษณียKโทรเลข กระทรวงคมนาคม ให*
ดําเนินการตามท่ีบัญญัติไว* ในพระราชบัญญัติองคKกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนK และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมิให*นําความในมาตรา ๘ 
จัตวา วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห5งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ. 

                                                 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๗ ก/หน*า ๑/๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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๒๕๓๔ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ5นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาใช*บังคับ 

 
มาตรา ๕  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติองคKกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนK และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๓ บัญญัติให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน สิทธิ อํานาจหน*าท่ี หน้ี และงบประมาณของ
กรมไปรษณียKโทรเลข กระทรวงคมนาคม ไปเป-นของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห5งชาติ เว*นแต5กิจการไปรษณียKและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค5าจ*างประจําซึ่งมีผู*ครองอยู5 
ให*โอนไปเป-นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ย5อมทําให*กิจการและอํานาจหน*าท่ีของ
กรมไปรษณียKโทรเลข กระทรวงคมนาคม เป-นอันหมดไป โดยผลของบทบัญญัติดังกล5าวแล*ว เป-นการ
สมควรยุบเลิกกรมไปรษณียKโทรเลข กระทรวงคมนาคม แต5โดยท่ีมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหน่ึง แห5งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ5นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให*การยุบส5วนราชการให*ตราเป-นพระราชกฤษฎีกา  จึง
จําเป-นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและสหกรณK ไปเป-นกรมปVาไม* กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และปรับปรุงอํานาจหน*าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ0X ง  กรมปVาไม*  และกรมอุทยานแห5งชาติ  สัตวKปV า  และพันธุK พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม พ.ศ. ๒๕๔๖๓๗ 

 
มาตรา ๓  ให*โอนกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและสหกรณK ไปเป-นกรมปVาไม* 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 
กรมปVาไม*มีอํานาจหน*าท่ีในการอนุรักษK สงวน คุ*มครอง ฟYZนฟู ดูแลรักษา ส5งเสริม

ทํานุบํารุงปVา และการดําเนินการเก่ียวกับการปVาไม* การทําไม* การเก็บหาของปVา การใช*ประโยชนKใน
ท่ีดินปVาไม* และการอ่ืนเก่ียวกับปVาและอุตสาหกรรมปVาไม*  ท้ังน้ี เฉพาะท่ีไม5อยู5ในอํานาจหน*าท่ีของ
กรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช และอํานาจหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจ
หน*าท่ีของกรมปVาไม* 

 
มาตรา ๔  ให*โอนบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ 

ภาระผูกพัน ข*าราชการ ลูกจ*าง ตําแหน5งและอัตรากําลังของกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและสหกรณK 
ไปเป-นของกรมปVาไม* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 

 

                                                 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๓ ก/หน*า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๕  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ท่ีเป-นของกรมปVาไม* กระทรวงเกษตร
และสหกรณK หรือรัฐมนตรีว5าการกระทรวงเกษตรและสหกรณK และข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ี
ของกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและสหกรณK ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมปVาไม* กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม หรือรัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 
และข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีของกรมปVาไม* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 
แล*วแต5กรณี 

บรรดาบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและสหกรณK หรือรัฐมนตรีว5าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณK และข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีของกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและสหกรณK ให*ถือ
ว5าอ*างถึงกรมปVาไม* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม หรือรัฐมนตรีว5าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีของกรมปVาไม* กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๖  กรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช มีอํานาจหน*าท่ีในการอนุรักษK 

สงวน คุ*มครอง ฟYZนฟู ดูแลรักษา ส5งเสริมและทํานุบํารุงทรัพยากรปVาไม* สัตวKปVา และพันธุKพืช การจัด
ให*ใช*ประโยชนKทรัพยากรธรรมชาติอย5างย่ังยืน การดําเนินการตามกฎหมายว5าด*วยปVาไม* และ
กฎหมายว5าด*วยปVาสงวนแห5งชาติ และการดําเนินการอ่ืนใด  ท้ังน้ี ในเขตอุทยานแห5งชาติ เขตรักษา
พันธุKสัตวKปVา และเขตห*ามล5าสัตวKปVา และอํานาจหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ี
ของกรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช 

ในเขตพ้ืนท่ีปVาต*นนํ้าลําธาร และเขตพ้ืนท่ีปVาท่ีเตรียมการจัดให*เป-นเขตอุทยาน
แห5งชาติ เขตรักษาพันธุKสัตวKปVา หรือเขตห*ามล5าสัตวKปVา ให*กรมปVาไม*มอบอํานาจหน*าท่ีในการ
ดําเนินการตามกฎหมายว5าด*วยปVาไม* กฎหมายว5าด*วยปVาสงวนแห5งชาติ กฎหมายว5าด*วยเลื่อยโซ5ยนตK 
และกฎหมายว5าด*วยสวนปVา ให*กรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช ดําเนินการได*ด*วย 

 
มาตรา ๗  ให* ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอํานาจหน*าท่ีของกรมปVาไม*และกรม

อุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช หากเห็นว5ามีภารกิจหรืออํานาจหน*าท่ีใดของหน5วยงานใดมิได*
เป-นไปตามมาตรา ๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖ ให*ดําเนินการแบ5งแยกและดําเนินการให*ถูกต*องตาม
อํานาจหน*าท่ีท่ีกําหนดในมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๖  ท้ังน้ี ให*ดําเนินการให*แล*วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต5วันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใช*บังคับ 

ในการโอนภารกิจหรืออํานาจหน*าท่ีตามวรรคหน่ึง ให*โอนหรือจัดแบ5งทรัพยKสิน 
งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ข*าราชการ ลูกจ*าง ตําแหน5งและอัตรากําลังให*สอดคล*องกันด*วย 

 
มาตรา ๘  ให*โอนบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ 

ภาระผูกพัน ข*าราชการ ลูกจ*าง ตําแหน5งและอัตรากําลังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ0Xง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ในส5วนท่ีเก่ียวกับอุทยานแห5งชาติหมู5เกาะอ5างทอง ไป
เป-นของกรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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มาตรา ๙  เม่ือได*ดําเนินการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แล*ว ให*บรรดาอํานาจ
หน*าท่ีในส5วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีของส5วนราชการท่ีโอนมา หรือรัฐมนตรีเจ*าสังกัด และข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ี
ของส5วนราชการท่ีโอนมาดังกล5าว โอนไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของส5วนราชการท่ีรับโอน หรือของรัฐมนตรี
เจ*าสังกัด และข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีของส5วนราชการท่ีรับโอนดังกล5าว แล*วแต5กรณี 

บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงส5วนราชการท่ีโอนมา หรือรัฐมนตรีเจ*าสังกัด และข*าราชการหรือพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีของส5วนราชการท่ีโอนมาดังกล5าว ให*ถือว5าอ*างถึงส5วนราชการท่ีรับโอน หรือรัฐมนตรีเจ*า
สังกัด และข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีของส5วนราชการท่ีรับโอนดังกล5าว แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๑๑  ในวาระเร่ิมแรก ให*กรมปVาไม* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล*อม มีส5วนราชการตามกฎกระทรวงแบ5งส5วนราชการกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและสหกรณK 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม จนกว5าจะมีกฎกระทรวงว5าด*วยการแบ5งส5วนราชการกรมปVาไม* กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ข้ึนใหม5 

 
มาตรา ๑๒  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงเกษตรและสหกรณK และรัฐมนตรีว5าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของ
ส5วนราชการให*เป-นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได*กําหนดให*กรมปVาไม*เป-นส5วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณK และให*กรมอุทยาน
แห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืชเป-นส5วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 
ทําให*เกิดป0ญหาการบริหาร ท้ังในด*านนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช*กฎหมาย รวมท้ัง
เป-นเหตุให*ระบบการบริหารงานและการบังคับใช*กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  ดังน้ัน เพ่ือให*การ
บริหารจัดการทรัพยากรปVาไม*เป-นไปตามวัตถุประสงคKในการบูรณาการตามกลุ5มภารกิจด*าน
ทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมปVาไม* กระทรวงเกษตรและสหกรณK 
พร*อมท้ังบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ข*าราชการ ลูกจ*าง 
ตําแหน5งและอัตรากําลัง ไปเป-นกรมปVาไม* สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และ
สมควรท่ีจะได*ปรับปรุงอํานาจหน*าท่ีและกิจการของกรมปVาไม* และกรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และ
พันธุKพืช รวมท้ังโอนอํานาจหน*าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ0Xง ในส5วนท่ีเก่ียวกับ
อุทยานแห5งชาติหมู5เกาะอ5างทอง ไปเป-นของกรมอุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช เพ่ือให*การ
บริหารจัดการทรัพยากรปVาไม* สัตวKปVา และพันธุKพืชเป-นไปอย5างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตท่ี
รับผิดชอบอย5างชัดเจน นอกจากน้ี สมควรแก*ไขการใช*อํานาจของรัฐมนตรีและการใช*อํานาจหน*าท่ี
ตามกฎหมายท่ีอยู5ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ0Xง กรมปVาไม* และกรม
อุทยานแห5งชาติ สัตวKปVา และพันธุKพืช ให*สอดคล*องกับการดําเนินการดังกล5าวด*วย  จึงจําเป-นต*องตรา
พระราชกฤษฎีกาน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗๓๘ 
 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป-นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยุบกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต5างประเทศ และจัดต้ังเป-น

สํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ โดยเป-นส5วนราชการในกระทรวงการ
ต5างประเทศ ตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห5งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ5นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และให*มีผู*อํานวยการซึ่งมีฐานะเป-นอธิบดีเป-นผู*บังคับบัญชาข*าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ 

 
มาตรา ๔  ให*สํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศมีภาระหน*าท่ีใน

การปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวกับการบริหารความร5วมมือระหว5างประเทศ เพ่ือพัฒนาด*านเศรษฐกิจ สังคม 
วิชาการ ตลอดจนส5งเสริมการวิจัย การเผยแพร5 และการฝ_กอบรม โดยร5วมมือกับต5างประเทศหรือ
องคKกรต5างประเทศ เพ่ือให*เกิดการพัฒนาท้ังภายในประเทศและต5างประเทศ 

เพ่ือให*เป-นไปตามภาระหน*าท่ีตามวรรคหน่ึง ให*สํานักงานความร5วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว5างประเทศมีอํานาจหน*าท่ี ดังต5อไปน้ี 

(๑) จัดทําแผน ศึกษา วิเคราะหKนโยบาย ดําเนินโครงการ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานด*านความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ 

(๒) บริหารการให*ความช5วยเหลือแก5ต5างประเทศตามนโยบายการต5างประเทศของรัฐบาล 
(๓) ร5วมมือกับต5างประเทศในการพัฒนาท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาค

ต5าง ๆ รวมท้ังดําเนินงานตามข*อผูกพันภายใต*ความตกลงความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ 
(๔) บริหารความร5วมมือด*านทุนกับต5างประเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองคKกรต5าง ๆ 
(๕) ประสานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ 
(๖) บริการข*อมูลข5าวสารเก่ียวกับความรู*และผลงานการพัฒนา 
(๗) กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให*เป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักงานความ

ร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ 
 
มาตรา ๕  การบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การดําเนินการเก่ียวกับ

การงบประมาณและทรัพยKสิน การจัดทํานิติกรรมสัญญา การดําเนินคดี หรือการดําเนินการอ่ืนใดของ
สํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ ให*ผู*อํานวยการมีอํานาจหน*าท่ีเช5นเดียวกับ
อธิบดีโดยให*กระทําในนามของสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต5างประเทศ  ท้ังน้ี โดยอยู5ภายใต*การกํากับการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง
การต5างประเทศ 

                                                 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๖๓ ก/หน*า ๑/๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๖  ให*โอนบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ีสิน สิทธิ 

ภาระผูกพันข*าราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต5างประเทศไปเป-น
ของสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการต5างประเทศ 
หรือส5วนราชการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗  บรรดาอํานาจหน*าท่ีในส5วนท่ีเก่ียวข*องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งใดของกรมวิเทศสหการ หรือของอธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู*
ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในกรมวิเทศสหการ ให*โอนไปเป-นของสํานักงานปลัดกระทรวงการต5างประเทศ หรือ
ปลัดกระทรวงการต5างประเทศ หรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในสํานักงานปลัดกระทรวงการต5างประเทศ 
แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๘  บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ หรือ

คําสั่งใดท่ีอ*างถึงกรมวิเทศสหการ หรืออธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในกรมวิเทศ
สหการ ให* ถือว5าอ*างถึงสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต5างประเทศ หรือผู*อํานวยการสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5าง
ประเทศ หรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต5างประเทศ เว*นแต5มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข*อบังคับกําหนดเป-น
อย5างอ่ืน 

 
มาตรา ๙  ให*ความใน (๖) ของมาตรา ๑๓ แห5งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป-นอันยกเลิกโดยผลของบทบัญญัติแห5งมาตรา ๒๓๐ วรรคห*า ของ
รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 

 
มาตรา ๑๐  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการต5างประเทศรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกาน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๕๓ แห5ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*กําหนดให*โอนกิจการ อํานาจหน*าท่ี 
ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ข*าราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของกรมวิเทศสหการ 
กระทรวงการต5างประเทศ และบรรดาอํานาจหน*าท่ีของผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในกรม
วิเทศสหการ กระทรวงการต5างประเทศ ไปเป-นของส5วนราชการหน่ึงส5วนราชการใดของกระทรวงการ
ต5างประเทศ หรือของผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส5วนราชการดังกล5าว แล*วแต5กรณี 
ภายในสองป.นับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติดังกล5าวใช*บังคับ โดยตราเป-นพระราชกฤษฎีกา และให*ถือว5า
กรมวิเทศสหการเป-นอันยุบเลิก แต5เน่ืองจากกระทรวงการต5างประเทศยังมีภารกิจด*านให*ความ
ช5วยเหลือแก5ต5างประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตรKของรัฐบาลซึ่งมิได*อยู5ในอํานาจหน*าท่ีของส5วน
ราชการใดในกระทรวงการต5างประเทศ  จึงจําเป-นต*องมีหน5วยงานหลักเพ่ือปฏิบัติหน*าท่ีดังกล5าว ใน
การน้ีสมควรจัดต้ังสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศข้ึนเป-นส5วนราชการซึ่งไม5มี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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ฐานะเป-นกรมในกระทรวงการต5างประเทศ และให*มีผู* อํานวยการซึ่งมีฐานะเป-นอธิบดีเป-น
ผู*บังคับบัญชาข*าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส5วนราชการ โดยยุบกรมวิเทศ
สหการมาจัดต้ังเป-นสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ  จึงจําเป-นต*องตราพระ
ราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓๙ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากข*าวเป-นพืชท่ีมีความสําคัญ
อย5างย่ิงต5อเศรษฐกิจไทย แต5ป0จจุบันหน5วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองข*าวมีอยู5หลายหน5วยงานและ
กระจัดกระจายอยู5ตามส5วนราชการต5าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณK จึงสมควรให*มีการจัดตั้ง
กรมการข*าวขึ้นมีฐานะเป-นส5วนราชการระดับกรมเพื่อทําหน*าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข*าวโดยเฉพาะ 
ให*ครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกข*าวให*มีผลผลิตต5อพ้ืนท่ีและคุณภาพสูงข้ึน การพัฒนา
พันธุK การอนุรักษKและคุ*มครองพันธุK การผลิตเมล็ดพันธุK การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การส5งเสริม
และเผยแพร5เพ่ือพัฒนาชาวนา การแปรรูป และการจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค5าข*าว รวมท้ังการตลาด
และการส5งเสริมวัฒนธรรมและภูมิป0ญญาท*องถ่ินเก่ียวกับข*าว  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๔๐ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กํากับและส5งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติให*จัดต้ังคณะกรรมการ
กํากับและส5งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือทําหน*าท่ีกํากับดูแลและส5งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยแทนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยK และให*โอนบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี 
ทรัพยKสิน งบประมาณ เงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เงินของกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาธุรกิจประกันชีวิต เงินของกองทุนทดแทนผู*ประสบภัย หน้ี สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชยK ในส5วนท่ีเก่ียวกับงานประกันวินาศภัย งานประกันชีวิต และงาน
คุ*มครองผู*ประสบภัยจากรถ ไปเป-นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส5งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย และให*โอนการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับข*าราชการหรือลูกจ*างและเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนและค5าจ*างประจําและเงินต5าง ๆ ที่จ5ายควบกับเงินเดือนซึ่งมีผู*ครองอยู5 
ให*โอนไปเป-นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชยK กรณีจึงมีความจําเป-นต*องยกเลิกความ
ใน (๕) ของมาตรา ๒๙ แห5งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให*
สอดคล*องกับบทบัญญัติแห5งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส5งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๔๑ 

 
                                                 

๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน*า ๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๙ ก/หน*า ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน*า ๑๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๔  ให*โอนบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี และ
ภาระผูกพันท้ังปวง ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ5นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป-นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕  ให*โอนบรรดาข*าราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ5นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป-น
ข*าราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ5นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให*สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป-น
ส5วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี และเป-นส5วนราชการท่ีอยู5ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต5อนายกรัฐมนตรี 
ทําหน*าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด ในการน้ี 
สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ แห5งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เพ่ือให*สอดคล*องกับบทบัญญัติดังกล5าว  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๔๒ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติมาตรา ๕๔ แห5ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*ต*องยุบเลิกกรมทางหลวง
ชนบทภายในห*าป.นับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติดังกล5าวใช*บังคับ โดยให*โอนกิจการอํานาจหน*าท่ี 
ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ข*าราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของกรมทางหลวง
ชนบท และบรรดาอํานาจหน*าท่ีของผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในกรมทางหลวงชนบท ไป
เป-นของกรมทางหลวงหรือผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในกรมทางหลวง หรือไปเป-นของ
องคKกรปกครองส5วนท*องถ่ินหรือผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในองคKกรปกครองส5วนท*องถ่ิน 
แล*วแต5กรณี ซึ่งการยุบเลิกจะส5งผลกระทบต5อการดําเนินภารกิจในการกําหนดมาตรฐาน การควบคุม
ในทางวิชาการ และการพัฒนางานทางหลวงชนบทและทางหลวงท*องถ่ินในภาพรวม  ดังน้ัน สมควร
ยกเลิกบทบัญญัติดังกล5าวเพ่ือให*ยังคงมีกรมทางหลวงชนบทเพ่ือดําเนินภารกิจต5อไป  จึงจําเป-นต*อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน*า ๒๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส คน
พิการ และผู*สูงอายุ เป-นสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และ
ผู*สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒๔๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 

 
มาตรา ๓  ให*เปลี่ยนช่ือสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน 

ผู*ด*อยโอกาส คนพิการ และผู*สูงอายุ เป-นสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน 
ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ 

 
มาตรา ๔  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห5ง
พระราชบัญญัติส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให*โอนงบประมาณและ
บุคลากรของสํานักส5งเสริมและพิทักษKคนพิการ สังกัดสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก 
เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส คนพิการ และผู*สูงอายุ ตามท่ีรัฐมนตรีว5าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยKประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาไปเป-นของสํานักงานส5งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติ สมควรเปลี่ยนช่ือสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน 
ผู*ด*อยโอกาส คนพิการ และผู*สูงอายุ เป-นสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน 
ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ เพ่ือให*สอดคล*องกับอํานาจหน*าท่ีที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป-นต*องตราพระ
ราชกฤษฎีกาน้ี 

 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๔ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ แห5งกฎหมายว5า
ด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม บัญญัติให*กรมทางหลวงชนบทต*องยุบเลิกไปภายใน ๑๐ ป. 
นับแต5วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ แต5เน่ืองจากภารกิจป0จจุบันท่ีกรมทางหลวงชนบทดําเนินการอยู5
มีความสําคัญ และจําเป-นอย5างย่ิงต5อการพัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐานด*านทางหลวง และการกระจาย
ความเจริญสู5ชนบท ซึ่งเป-นนโยบายหลักของทุกรัฐบาล โดยกรมทางหลวงชนบทมีหน*าท่ีหลักในการ
กําหนดมาตรฐานทางการก5อสร*าง และการบํารุงรักษาทางท้ังทางหลวงชนบทและทางหลวงท*องถ่ินท่ี
อยู5ในความรับผิดชอบขององคKกรปกครองท*องถ่ิน (อปท.) ควบคุมในทางวิชาการงานทางฝ_กอบรม
เจ*าหน*าท่ีท้ังระดับผู*ปฏิบัติและระดับผู*บริหารของ อปท. ท่ัวประเทศ กํากับและตรวจตราให*เป-นไป
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการตามท่ีกําหนดไว*วิจัยและพัฒนางานทาง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
ทางหลวงชนบทและงานทางหลวงท*องถ่ิน ให*คําปรึกษาและให*ความช5วยเหลือในด*านวิชาการแก5 
                                                 

๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน*า ๑/๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน*า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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อปท. นอกจากน้ันกฎหมายทางหลวงได*กําหนดให*กรมทางหลวงชนบทมีหน*าท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม และมี
สาระสําคัญ ๒ ด*าน คือ ด*านกํากับตรวจตราและควบคุมทางหลวง และด*านควบคุม รักษา ขยายและ
สงวนเขตทาง จึงมีความจําเป-นต*องมีกรมทางหลวงชนบทไว*รับผิดชอบภารกิจดังกล5าว ซึ่งมี
ความสําคัญต5อระบบการคมนาคมขนส5งทางบกของประเทศ  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือกรมการขนส5งทางนํ้าและพาณิชยนาวี เป-นกรมเจ*าท5า พ.ศ. ๒๕๕๒๔๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 

 
มาตรา ๓  ให*เปลี่ยนช่ือกรมการขนส5งทางนํ้าและพาณิชยนาวี เป-นกรมเจ*าท5า 
 
มาตรา ๔  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป-นการสมควรเปลี่ยนช่ือ
กรมการขนส5งทางนํ้าและพาณิชยนาวี เป-นกรมเจ*าท5า เพ่ือให*สอดคล*องกับการปฏิบัติภารกิจของส5วน
ราชการ และเป-นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล*าเจ*าอยู5หัวท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ พระราชทานนามหน5วยงาน  จึงจําเป-นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือกรมการขนส5งทางอากาศ เป-นกรมการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒๔๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 
 

มาตรา ๓  ให*เปลี่ยนช่ือกรมการขนส5งทางอากาศ เป-นกรมการบินพลเรือน  
 
มาตรา ๔  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป-นการสมควรเปลี่ยนช่ือ
กรมการขนส5งทางอากาศ เป-นกรมการบินพลเรือน เพ่ือให*เหมาะสมและสอดคล*องกับภารกิจด*านการ
บิน ซึ่งครอบคลุมท้ังการขนส5งทางอากาศและการเดินอากาศ และเป-นการสอดคล*องกับแนวทางใน
การกําหนดช่ือหน5วยงานลักษณะเดียวกันในต5างประเทศ  จึงจําเป-นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๗ 

 
                                                 

๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๗ ก/หน*า ๑/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๗ ก/หน*า ๔/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๙๒ ก/หน*า ๑/๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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มาตรา ๔  ให* โอนบรรดาอํานาจหน*า ท่ี ท่ี เ ก่ียวกับราชการของสํา นักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณK และบรรดาอํานาจหน*าท่ีของเจ*าหน*าท่ีสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณK  ท้ังน้ี เฉพาะในส5วนท่ีเก่ียวกับสถาบันหม5อนไหมแห5งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ*าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไปเป-นของกรมหม5อนไหมหรือของ
เจ*าหน*าท่ีกรมหม5อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณK แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๕  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี และภาระผูกพัน

ท้ังปวง รวมถึงข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณK เฉพาะในส5วนท่ีเก่ียวกับสถาบันหม5อนไหมแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ*าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไปเป-นของกรมหม5อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณK 

 
มาตรา ๖  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากหม5อนไหมเป-นผลิตผล
เกษตรกรรมข้ันต*นท่ีนําไปสู5สินค*าแปรรูป และนวัตกรรมในหลายรูปแบบ ซึ่งเก่ียวข*องโดยตรงกับ
เอกลักษณKภูมิป0ญญา และวัฒนธรรมการดํารงชีพแบบวิถีชาวไทย อันจําเป-นต*องมีการอนุรักษK 
คุ*มครอง สืบทอด และจรรโลงให*คงอยู5กับสังคมไทย กับท้ังต*องส5งเสริมให*สังคมได*เห็นคุณค5าและหวง
แหนสิ่งท่ีมีอยู5แล*ว ตลอดจนต*องมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให*เกิดนวัตกรรมและการแปรรูปจากผลิตผล
เกษตรกรรมข้ันต*นไปสู5สินค*า ตามความต*องการของตลาดอย5างมีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งจะเป-น
การเผยแพร5ไหมไทยและผลิตภัณฑKจากหม5อนไหมให*แพร5หลายท้ังในระดับประเทศและต5างประเทศ  
ดังน้ัน เพ่ือให*การดําเนินงานของสถาบันหม5อนไหมแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ*าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ สามารถปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนในป0จจุบันได*อย5างมีประสิทธิภาพและมีความ
คล5องตัว สมควรจัดต้ังกรมหม5อนไหมข้ึนในกระทรวงเกษตรและสหกรณK  จึงจําเป-นต*องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือสํานักงานพัฒนาการท5องเท่ียว เป-นกรมการท5องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๓๔๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 

 
มาตรา ๓  ให*เปลี่ยนช่ือสํานักงานพัฒนาการท5องเท่ียว เป-นกรมการท5องเท่ียว 
ให*เปลี่ยนช่ือตําแหน5งของผู*อํานวยการสํานักงานพัฒนาการท5องเท่ียว เป-นอธิบดี

กรมการท5องเท่ียว และรองผู*อํานวยการสํานักงานพัฒนาการท5องเท่ียว เป-นรองอธิบดีกรมการ
ท5องเท่ียว 

 

                                                 
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๕๒ ก/หน*า ๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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มาตรา ๔  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬารักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป-นการสมควรเปลี่ยนช่ือ
สํานักงานพัฒนาการท5องเท่ียว เป-นกรมการท5องเท่ียว และเปลี่ยนช่ือตําแหน5งหัวหน*าส5วนราชการและ
ตําแหน5งรองหัวหน*าส5วนราชการ เพ่ือให*สอดคล*องกับการปฏิบัติภารกิจของส5วนราชการ  จึง
จําเป-นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป-นกรมพลศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓๔๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 

 
มาตรา ๓  ให*เปลี่ยนช่ือสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป-นกรมพลศึกษา 
ให*เปลี่ยนช่ือตําแหน5งของผู*อํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

เป-นอธิบดีกรมพลศึกษา และรองผู*อํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป-นรอง
อธิบดีกรมพลศึกษา 

 
มาตรา ๔  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬารักษาการตามพระราช

กฤษฎีกาน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป-นการสมควรเปลี่ยนช่ือ
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป-นกรมพลศึกษา และเปลี่ยนช่ือตําแหน5งหัวหน*าส5วน
ราชการและตําแหน5งรองหัวหน*าส5วนราชการ เพ่ือให*สอดคล*องกับการปฏิบัติภารกิจของส5วนราชการ  
จึงจําเป-นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๕๐ 
 

มาตรา ๔  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน สิทธิ หนี้ ข*าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ*าง และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห5งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
ไปเป-นของกรมส5งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๕  บทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ข*อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใด อ*างถึงสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห5งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห5งชาติ ข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
                                                 

๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๕๒ ก/หน*า ๔/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๕๘ ก/หน*า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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แห5งชาติ ให* ถือว5าบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ข*อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีน้ันอ*างถึงกรมส5งเสริมวัฒนธรรม อธิบดีกรมส5งเสริมวัฒนธรรม ข*าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ*างของกรมส5งเสริมวัฒนธรรม แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๖  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป-นการสมควรยุบเลิก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห5งชาติ และเปลี่ยนเป-นกรมส5งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือทําหน*าท่ี
รับผิดชอบงานด*านวัฒนธรรม  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให*องคKกรอัยการเป-นองคKกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห*า บัญญัติให*
องคKกรอัยการมีหน5วยธุรการท่ีเป-นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการ
อ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป-นผู* บังคับบัญชา  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  จึงจําเป-นต*องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือกรมส5งเสริมการส5งออก เป-นกรมส5งเสริมการค*าระหว5างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๕๕๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 

 
มาตรา ๓  ให*เปลี่ยนช่ือกรมส5งเสริมการส5งออก เป-นกรมส5งเสริมการค*าระหว5าง

ประเทศ 
 
มาตรา ๔  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงพาณิชยKรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป-นการสมควรเปลี่ยนช่ือ
กรมส5งเสริมการส5งออก เป-นกรมส5งเสริมการค*าระหว5างประเทศ เพ่ือให*สอดคล*องกับการปฏิบัติ
ภารกิจของส5วนราชการ ซึ่งครอบคลุมท้ังด*านการส5งเสริมการส5งออกและการส5งเสริมการนําเข*าป0จจัย
การผลิตและสินค*าท่ีจําเป-นต5อการเพ่ิมศักยภาพในการแข5งขันของประเทศไทย  จึงจําเป-นต*องตรา
พระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖๕๓ 
                                                 

๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน*า ๕๔/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๙๐ ก/หน*า ๑๑/๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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มาตรา ๔  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณK เฉพาะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*าง
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณK เฉพาะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรไป
เป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณK หรือของ
ข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณK แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๕  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณK เฉพาะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป-นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณK 

 
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณK และข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของสํานักฝนหลวงและการบิน
เกษตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณK ให*ถือว5าอ*างถึงกรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณK และข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณK แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๗  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากการปฏิบัติการฝนหลวงเป-น
บริการสาธารณะในการทําฝนเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปVาไม* และเข่ือนหรือพ้ืนท่ีเก็บ
กักนํ้า อันเป-นการปPองกันและแก*ไขป0ญหาภัยแล*งและภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง ซึ่งภารกิจ
ดังกล5าวรวมถึงการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรK และแผนแม5บทเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าในช้ัน
บรรยากาศ การมีส5วนร5วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการของประเทศ รวมท้ังการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝนและการดัดแปรสภาพอากาศอย5างต5อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให*บริการด*านการบินและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนในภารกิจด*าน
การเกษตรและอ่ืน ๆ โดยป0จจุบันอยู5ภายใต*การบริหารจัดการและความรับผิดชอบของสํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณK สมควรยกฐานะสํานักฝน
หลวงและการบินเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณK โดยจัดต้ังเป-นกรมฝน
หลวงและการบินเกษตรข้ึนในกระทรวงเกษตรและสหกรณK เพ่ือให*การบริหารจัดการการปฏิบัติการ
ฝนหลวงเป-นไปอย5างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และมีความคล5องตัวในการบูรณาการภารกิจ
ร5วมกับส5วนราชการอ่ืน  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 

                                                                                                                                            
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๘ ก/หน*า ๑๘/๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖๕๔ 
 

มาตรา ๔  ให*โอนบรรดากิจการ เงิน กองทุนส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ทรัพยKสิน สิทธิ หน้ี และภาระผูกพันท้ังปวง รวมถึงข*าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร 
ของสํานักงานส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยK ตามพระราชบัญญัติส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไปเป-นของสํานักงานส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยK ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก*ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมาตรการในการส5งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือแก*ไขป0ญหาในการเข*าถึงและใช*ประโยชนKได*จากสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเป-นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช5วยเหลืออ่ืนจากรัฐยังไม5เพียงพอ อัน
จําเป-นต*องกําหนดให*สํานักงานส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติมีอํานาจในการ
ตรวจสอบการได*รับสิทธิประโยชนK ให*คําแนะนําและช5วยเหลือคนพิการให*สามารถเข*าถึงและใช*
ประโยชนKได*จากสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและความช5วยเหลืออ่ืน  ดังน้ัน เพ่ือให*การ
ดําเนินการของสํานักงานส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติสามารถปฏิบัติตามภารกิจ
ท่ีเพ่ิมข้ึนได*อย5างมีประสิทธิภาพและมีความคล5องตัว สมควรยกฐานะสํานักงานส5งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติเป-นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK  จึง
จําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เร่ือง การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว5าด*วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการลงทุน๕๕ 
 

ข*อ ๕  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเป-นของสํานักงานคณะกรรมการส5งเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม และอํานาจหน*าท่ีท่ีเป-นของข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการส5งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการส5งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี และของข*าราชการหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการส5งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี แล*วแต5กรณี 

 

                                                 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน*า ๑๘/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน*า ๖/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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ข*อ ๖  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 
ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการส5งเสริมการลงทุน 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป-นของสํานักงานคณะกรรมการส5งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๕๖ 
 

มาตรา ๕  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการต5างประเทศ ในส5วนท่ีเก่ียวกับ
สํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ และของข*าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ*างของกระทรวงการต5างประเทศ ในส5วนท่ีเก่ียวกับสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5าง
ประเทศไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมความร5วมมือระหว5างประเทศ กระทรวงการต5างประเทศ หรือ
ของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรมความร5วมมือระหว5างประเทศ กระทรวงการ
ต5างประเทศ แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๖  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของกระทรวงการต5างประเทศ ในส5วนท่ีเก่ียวกับ
สํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ ไปเป-นของกรมความร5วมมือระหว5างประเทศ 
กระทรวงการต5างประเทศ 

 
มาตรา ๗  บรรดาบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศ กระทรวงการ
ต5างประเทศและข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว5างประเทศ กระทรวงการต5างประเทศ ให*ถือว5าอ*างถึงกรมความร5วมมือระหว5างประเทศ 
กระทรวงการต5างประเทศและข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของกรมความร5วมมือระหว5าง
ประเทศ กระทรวงการต5างประเทศ แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๘  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากภารกิจความร5วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว5างประเทศโดยการให*ความช5วยเหลือแก5ต5างประเทศเป-นไปตามนโยบายของรัฐบาลใน
การส5งเสริมและพัฒนาความสัมพันธKกับประเทศเพ่ือนบ*าน รวมท้ังประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งจะนําไปสู5การ
ขยายความร5วมมือในด*านต5าง ๆ และการเสริมสร*างความเข*าใจอันดีและความใกล*ชิดระหว5างกัน 
ดังน้ัน เพ่ือให*การดําเนินงานความร5วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว5างประเทศสามารถปฏิบัติตามภารกิจท่ี
เพ่ิมข้ึนได*อย5างมีประสิทธิภาพและมีความคล5องตัว สมควรยกฐานะสํานักงานความร5วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว5างประเทศ กระทรวงการต5างประเทศ ข้ึนเป-นกรมความร5วมมือระหว5างประเทศ 

                                                 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔ ก/หน*า ๙/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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กระทรวงการต5างประเทศ โดยให*เป-นหน5วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบงานความร5วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว5างประเทศ  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๕๗ 
 

มาตรา ๔  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส5วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พาณิชยKและของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของส5วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพาณิชยK ดังต5อไปน้ี ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรKการค*า 
กระทรวงพาณิชยK หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรKการค*า กระทรวงพาณิชยK แล*วแต5กรณี 

(๑) สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค*า 
(๒) กองยุทธศาสตรKและแผนงาน เฉพาะงานเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรKการค*า

ของประเทศและงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว5างประเทศ ตามท่ี
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงพาณิชยKกําหนด 

 
มาตรา ๕  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป-นของ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรKการค*า กระทรวงพาณิชยK 

 
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงส5วนราชการตามมาตรา ๔ และข*าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ*างของส5วนราชการตามมาตรา ๔ ให*ถือว5าอ*างถึงสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรKการค*า 
กระทรวงพาณิชยKหรือข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรK
การค*า กระทรวงพาณิชยK แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๗  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากโครงสร*างทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยต*องพ่ึงพาการส5งออก ทําให*ประเทศไทยได*รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณKของโลกท่ีสําคัญท้ังในด*านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ดังน้ัน เพ่ือเป-นการ
เตรียมความพร*อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข5งขันทางการค*าของไทย รวมท้ังยังเป-นการ
รองรับการเข*าสู5ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมควรให*มีการจัดต้ังสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรK
การค*าข้ึนมีฐานะเป-นส5วนราชการระดับกรมในกระทรวงพาณิชยK เพ่ือทําหน*าท่ีเป-นหน5วยงานหลักท่ี
กําหนดนโยบายทิศทางการค*าของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรK

                                                 
๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔ ก/หน*า ๑๒/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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การค*าแห5งชาติ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการค*าของประเทศให*เจริญเติบโตอย5างม่ันคงและย่ังยืน  จึง
จําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๕๘ 
 

มาตรา ๔  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK ไปเป-นอํานาจหน*าท่ี
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK หรือของ
ข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยK เฉพาะ 

(๑) สํานักงานส5งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๒ 
(๒) งานตามกฎหมายว5าด*วยการปPองกันและปราบปรามการค*ามนุษยK 
 
มาตรา ๕  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป-นของ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๖  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส5วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยK และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของส5วนราชการในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKดังต5อไปน้ี ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ*างของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 
แล*วแต5กรณี 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 
เฉพาะ 

(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเก่ียวกับกองทุนคุ*มครองเด็ก 
(ข) งานตามกฎหมายว5าด*วยการคุ*มครองเด็ก 

(๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
(ก) สํานักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
(ข) สํานักปPองกันและแก*ไขป0ญหาการค*าหญิงและเด็ก เฉพาะงานตามกฎหมาย

ว5าด*วยการคุ*มครองเด็ก 
(ค) สถานสงเคราะหKเด็กและเยาวชน 

                                                 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน*า ๔๙/๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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(ง) ศูนยKอํานวยการรับเด็กเป-นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว5าด*วยการรับเด็กเป-น
บุตรบุญธรรม 

(จ) งานตามกฎหมายว5าด*วยการรับเด็กเป-นบุตรบุญธรรม 
(๓) สํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ 

เฉพาะ 
(ก) กองส5งเสริมและพัฒนาเครือข5าย เฉพาะงานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
(ข) สํานักส5งเสริมและพิทักษKเด็ก 
(ค) สํานักส5งเสริมและพิทักษKเยาวชน 
(ง) งานตามกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห5งชาติ 
(จ) งานตามกฎหมายว5าด*วยหอพัก 

 
มาตรา ๗  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๖ ไปเป-นของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๘  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน สิทธิ หน้ี และบุคลากรของกองทุน

คุ*มครองเด็กในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK ตาม
กฎหมายว5าด*วยการคุ*มครองเด็ก ไปเป-นของกองทุนคุ*มครองเด็กในกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๙  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส5วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยK และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของส5วนราชการในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKดังต5อไปน้ี ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมกิจการผู*สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ*างของกรมกิจการผู*สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK แล*วแต5กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
(ก) สํานักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเก่ียวกับผู*สูงอายุ 
(ข) สถานสงเคราะหKผู*สูงอายุ 

(๒) สํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ 
เฉพาะ 

(ก) กองส5งเสริมและพัฒนาเครือข5าย เฉพาะงานเก่ียวกับผู*สูงอายุ 
(ข) สํานักส5งเสริมและพิทักษKผู*สูงอายุ 
(ค) งานตามกฎหมายว5าด*วยผู*สูงอายุ 

 
มาตรา ๑๐  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๙ ไปเป-นของกรม
กิจการผู*สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๑๑  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก 
เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ เฉพาะกองกลาง หน5วยตรวจสอบภายใน และกลุ5มพัฒนาระบบ
บริหาร ไปเป-นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู*สูงอายุ  ท้ังน้ี ตามท่ี อ.ก.พ. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKกําหนด โดยคํานึงถึงความสมัครใจของบุคคลท่ี
จะถูกโอนประกอบกับประโยชนKของทางราชการด*วย 

 
มาตรา ๑๒  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน สิทธิ หน้ี และบุคลากรของกองทุน

ผู*สูงอายุในสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ ตาม
กฎหมายว5าด*วยผู*สูงอายุ ไปเป-นของกองทุนผู*สูงอายุในกรมกิจการผู*สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๑๓  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส5วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยK และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของส5วนราชการใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKดังต5อไปน้ี ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK หรือของข*าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยK แล*วแต5กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
(ก) สํานักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเก่ียวกับสตรี 
(ข) สํานักปPองกันและแก*ไขป0ญหาการค*าหญิงและเด็ก ยกเว*นงานตามกฎหมาย

ว5าด*วยการคุ*มครองเด็ก 
(ค) สถานสงเคราะหKสตรีและสถานสงเคราะหKตามกฎหมายว5าด*วยการปPองกัน

และปราบปรามการค*าประเวณี 
(ง) งานตามกฎหมายว5าด*วยการปPองกันและปราบปรามการค*าประเวณี 

(๒) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
มาตรา ๑๔  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๑๓ ไปเป-นของกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๑๕  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส5วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยK และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของส5วนราชการใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKดังต5อไปน้ี ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK หรือของข*าราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยK แล*วแต5กรณี 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 
เฉพาะ 

(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเก่ียวกับกองทุนส5งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
(ข) สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK เฉพาะกลุ5มการ

พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและกลุ5มการส5งเสริมและประสานเครือข5าย 
(ค) งานตามกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

(๒) สํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ 
เฉพาะ 

(ก) กองส5งเสริมและพัฒนาเครือข5าย เฉพาะงานเก่ียวกับผู*ด*อยโอกาส 
(ข) สํานักส5งเสริมและพิทักษKผู*ด*อยโอกาส 

 
มาตรา ๑๖  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๑๕ ไปเป-นของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๑๗  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน สิทธิ หน้ี และบุคลากรของกองทุน

ส5งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยKตามกฎหมายว5าด*วยการส5งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไปเป-นของกองทุนส5งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๑๘  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส5วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยK และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของส5วนราชการใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKดังต5อไปน้ี ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมส5งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK หรือของ
ข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรมส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK แล*วแต5กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
(ก) สํานักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเก่ียวกับคนพิการ 
(ข) สถานสงเคราะหKคนพิการและศูนยKฟYZนฟูอาชีพคนพิการ 

(๒) สํานักงานส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติ 
 
มาตรา ๑๙  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป-นของกรม
ส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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มาตรา ๒๐  ให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส5วนราชการ และอํานาจหน*าท่ีของข*าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ*างของส5วนราชการตามกฎหมายดังต5อไปน้ี ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของส5วน
ราชการ หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของส5วนราชการตามพระราชบัญญัติน้ี 
แล*วแต5กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตาม
พระราชบัญญัติจัดการฝ_กและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไปเป-นของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนหรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล*วแต5กรณี 

(๒) ผู*อํานวยการสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส 
และผู*สูงอายุตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปเป-นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตาม
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป-นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป-นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล*วแต5กรณี 

(๔) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
ผู*อํานวยการสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ ตาม
พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการค*าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปเป-นของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
แล*วแต5กรณี 

(๕) ผู*อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะหK พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป-นของอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(๖) ในพระราชบัญญัติคุ*มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ก) สํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และ

ผู*สูงอายุและผู*อํานวยการสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และ
ผู*สูงอายุไปเป-นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล*วแต5กรณี 

(ข) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK  ซึ่ ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายตามมาตรา ๗ ไปเป-นของรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งอธิบดี
มอบหมาย 

(ค) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKตาม
มาตรา ๘ และมาตรา ๖๘ ไปเป-นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(ง) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๓๔ ไปเป-นของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 

(จ) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK  ซึ่ ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๕ ไปเป-นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 

(๗) ในพระราชบัญญัติผู*สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ก) สํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และ

ผู*สูงอายุยกเว*นมาตรา ๑๐ ไปเป-นของกรมกิจการผู*สูงอายุ และผู*อํานวยการสํานักงานส5งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ ไปเป-นของอธิบดีกรมกิจการผู*สูงอายุ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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(ข) ผู*อํานวยการสํานักส5งเสริมและพิทักษKผู*สูงอายุ สํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ ตามมาตรา ๔ วรรคสอง ไปเป-นของผู*อํานวยการ
สํานักในกรมกิจการผู*สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(ค) สํานักส5งเสริมและพิทักษKผู*สูงอายุ สํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษK
เด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ ตามมาตรา ๑๐ ไปเป-นของกรมกิจการผู*สูงอายุ 

(ง) ผู*อํานวยการสํานักส5งเสริมและพิทักษKผู*สูงอายุ ตามมาตรา ๑๘ ไปเป-นของ
ผู*อํานวยการสํานักในกรมกิจการผู*สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(๘) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK ตาม
พระราชบัญญัติส5งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเป-นของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

(๙) สํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ 
และผู*อํานวยการสํานักงานส5งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ ตาม
พระราชบัญญัติส5งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห5งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป-นของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล*วแต5กรณี 

(๑๐) สํานักงานส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติ และผู*อํานวยการ
สํานักงานส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห5งชาติ ตามพระราชบัญญัติส5งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป-นของกรมส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ
อธิบดีกรมส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แล*วแต5กรณี 

(๑๑) ในพระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการค*ามนุษยK พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ก) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู*อํานวยการสํานักงานส5งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษKเด็ก เยาวชน ผู*ด*อยโอกาส และผู*สูงอายุ ตามมาตรา ๑๕ ไปเป-นของรอง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย หรืออธิบดีกรม
กิจการเด็กและเยาวชน แล*วแต5กรณี 

(ข) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๒๙ ไปเป-นของ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยK 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงส5วนราชการท่ีโอนมา และข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*าง
ของส5วนราชการท่ีโอนมา ให*ถือว5าอ*างถึงส5วนราชการท่ีรับโอน และข*าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ*างของส5วนราชการท่ีรับโอนดังกล5าว แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๒๒  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากการจัดโครงสร*างส5วน
ราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKท่ีผ5านมา ได*แยกงานด*านนโยบาย 
ด*านวิชาการ และด*านการปฏิบัติในแต5ละกลุ5มเปPาหมายออกจากกัน ทําให*เกิดป0ญหาความซ้ําซ*อนใน
การปฏิบัติงาน และส5งผลกระทบต5อการให*บริการกับประชาชน จึงสมควรปรับปรุงการจัดโครงสร*าง
ส5วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKใหม5 โดยรวมงานด*านนโยบาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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ด*านวิชาการ และด*านการปฏิบัติ ของกลุ5มเปPาหมายเดียวกันให*อยู5ในส5วนราชการเดียวกัน เพ่ือให*
สามารถกําหนดเปPาหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส5วนราชการให*สามารถปฏิบัติงานได*อย5างมี
ประสิทธิภาพ และลดการทํางานท่ีซ้ําซ*อน รวมท้ังเป-นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐมากย่ิงข้ึน  จึง
จําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชกําหนดแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๕๘๕๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให*ใช*บังคับตั้งแต5วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป-นต*นไป 

 
มาตรา ๔  ให*โอนบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ และ

ภาระผูกพัน ในส5วนท่ีเป-นงานเก่ียวกับท5าอากาศยานและสํานักพัฒนาท5าอากาศยาน กรมการบิน
พลเรือน ไปเป-นของกรมท5าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

ให*โอนบรรดาข*าราชการ ลูกจ*าง พนักงานราชการ และอัตรากําลังของกรมการบิน
พลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเก่ียวกับท5าอากาศยานและสํานักพัฒนาท5าอากาศยานและ
ข*าราชการ ลูกจ*าง และพนักงานราชการอ่ืนของกรมการบินพลเรือนท่ีมิได*รับการบรรจุเป-นพนักงาน
หรือลูกจ*างของ สํานักงานการบินพลเรือนแห5งประเทศไทยตามกฎหมายว5าด*วยการบินพลเรือนแห5ง
ประเทศไทย ไปเป-นของ กรมท5าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

ในกรณีท่ีข*าราชการ ลูกจ*าง และพนักงานราชการท่ีโอนมาตามวรรคสอง มีจํานวน
เกินจําเป-น ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจสั่งให*ข*าราชการ ลูกจ*าง และพนักงาน
ราชการไปปฏิบัติหน*าท่ี ในส5วนราชการอ่ืนในกระทรวงคมนาคมได* โดยให*โอนอัตรากําลังและเงิน
งบประมาณท่ีเก่ียวกับข*าราชการ ลูกจ*าง และพนักงานราชการดังกล5าวไปด*วย 

 
มาตรา ๕  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ข*อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 
เฉพาะงาน เก่ียวกับท5าอากาศยานและสํานักพัฒนาท5าอากาศยาน และของเจ*าหน*าท่ีของกรมการบิน
พลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเก่ียวกับท5าอากาศยานและสํานักพัฒนาท5าอากาศยาน ไปเป-น
อํานาจหน*าท่ี ของกรมท5าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม หรือของเจ*าหน*าท่ีของกรมท5าอากาศยาน 
กระทรวงคมนาคม แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๖  ให*โอนบรรดากิจการ อํานาจหน*าท่ี ทรัพยKสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ และ

ภาระผูกพัน รวมท้ังข*าราชการ ลูกจ*าง พนักงานราชการ และอัตรากําลังของสํานักมาตรฐานการบิน 
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส5วนท่ีเก่ียวกับงานค*นหาและช5วยเหลืออากาศยาน 
และงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ไปเป-นของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงคมนาคม 

                                                 
๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๕ ง/หน*า ๒๘/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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ข*าราชการ ลูกจ*าง หรือพนักงานราชการของกรมการบินพลเรือนผู*ใดท่ีมิได*ถูกโอน
ไปตามวรรคหน่ึง หากประสงคKจะโอนไป ให*แสดงความจํานงเป-นหนังสือต5อปลัดกระทรวงคมนาคม
ภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ี พระราชกําหนดน้ีใช*บังคับ และให*ปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบ
ความรู*ความสามารถและความเหมาะสม แล*วประกาศรายช่ือผู*ท่ีสมควรโอนไป โดยให*ผู*มีช่ืออยู5ใน
ประกาศดังกล5าวโอนไปตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๗  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ข*อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของสํานักมาตรฐานการบิน กรมการบิน
พลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส5วนท่ีเก่ียวกับงานค*นหาและช5วยเหลืออากาศยาน และงาน
นิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ และของเจ*าหน*าท่ีของสํานักมาตรฐานการบิน 
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส5วนท่ีเก่ียวกับงานค*นหาและช5วยเหลืออากาศยาน 
และงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม หรือของเจ*าหน*าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 
แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๘  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีองคKการการบินพลเรือน
ระหว5างประเทศ ได*ตรวจสอบพบข*อบกพร5องในด*านโครงสร*างและอํานาจหน*าท่ีของกรมการบิน
พลเรือน โดยเฉพาะการแบ5งแยก อํานาจหน*าท่ีระหว5างหน5วยงานท่ีทําหน*าท่ีกํากับดูแลและหน5วยงาน
ผู* ให*บริการ  ดัง น้ัน เ พ่ือให*การปฏิบัติงาน เป-นไปอย5างมีประสิทธิภาพและสอดคล*องกับ
มาตรฐานสากล จึงต*องปรับปรุงโครงสร*างของส5วนราชการ ในกรมการบินพลเรือนเสียใหม5 โดยแยก
งานการกํากับดูแลออกเป-นสํานักงานการบินพลเรือนแห5งประเทศไทย และงานเก่ียวกับการค*นหาและ
ช5วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย งานนิรภัยการบิน และสอบสวนหาสาเหตุของ อุบัติเหตุอากาศ
ยานให*อยู5ในอํานาจหน*าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม รวมท้ังเปลี่ยนช่ือ กรมการ
บินพลเรือนเป-นกรมท5าอากาศยาน เพ่ือให*สอดคล*องกับงานในหน*าท่ีหลักท่ีปรับปรุงใหม5น้ีด*วย  จึง
จําเป-นต*องตราพระราชกําหนดน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘๖๐ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป-นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได*มีการแก*ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให*เลขาธิการคณะกรรมการ
ปPองกันและปราบปรามการฟอกเงินเป-นผู*บังคับบัญชาข*าราชการ พนักงาน และลูกจ*างซึ่งปฏิบัติงาน

                                                 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน*า ๕๑/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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ในสํานักงานและข้ึนตรงต5อนายกรัฐมนตรี โดยสมควรกําหนดให*สํานักงานปPองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเป-นส5วนราชการท่ีอยู5ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙๖๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 
 

มาตรา ๔  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*าง
ของสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป-น
อํานาจหน*าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือของ
ข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๕  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป-นของสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กระทรวงยุติธรรม และข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของสํานักงานคณะกรรมการปPองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ให*ถือว5าอ*างถึงสํานักงานคณะกรรมการ
ปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของ
สํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๗  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีได*มีการแก*ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝVายบริหารในการปPองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือ
กําหนดให*สํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป-นส5วนราชการไม5
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และกําหนดให*เลขาธิการคณะกรรมการปPองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป-นผู*บังคับบัญชาข*าราชการและเจ*าหน*าท่ีในสํานักงานและข้ึนตรงต5อ

                                                 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๘ ก/หน*า ๔๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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นายกรัฐมนตรี สมควรกําหนดให*สํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป-นส5วนราชการท่ีอยู5ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  จึงจําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติน้ีเรียกว5า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙๖๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต*นไป 
 

มาตรา ๘  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๙  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๘ ไปเป-นของ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
มาตรา ๑๐  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส5วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของ
ส5วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกเว*นส5วน
ราชการ ดังต5อไปน้ี ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล*วแต5กรณี 

(๑) ศูนยKเตือนภัยพิบัติแห5งชาติ 
(๒) สํานักกิจการอวกาศแห5งชาติ 
(๓) สํานักส5งเสริมและพัฒนาการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) สํานักส5งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสK 
(๕) สํานักส5งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
มาตรา ๑๑  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๑๐ ไปเป-นของ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

                                                 
๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน*า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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มาตรา ๑๒  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ไปเป-นอํานาจหน*าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรม
อุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๑๓  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๑๒ ไปเป-นของกรม
อุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
มาตรา ๑๔  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส5วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของ
ส5วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังต5อไปน้ี ไป
เป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงานคณะกรรมการ 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล*วแต5กรณี 

(๑) สํานักกิจการอวกาศแห5งชาติ 
(๒) สํานักส5งเสริมและพัฒนาการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๓) สํานักส5งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสK 
(๔) สํานักส5งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
มาตรา ๑๕  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๑๔ ไปเป-นของ
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

 
มาตรา ๑๖  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานสถิติแห5งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของสํานักงาน
สถิติแห5งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของสํานักงานสถิติ
แห5งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*าง
ของสํานักงานสถิติแห5งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๑๗  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๑๖ ไปเป-นของ
สํานักงานสถิติแห5งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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มาตรา ๑๘  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนยKเตือนภัยพิบัติแห5งชาติ และของข*าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ*างของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เฉพาะศูนยKเตือนภัยพิบัติแห5งชาติ ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของกรมปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย หรือของข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*างของกรมปPองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๑๙  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยKสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข*าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ*าง และอัตรากําลังของส5วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป-นของกรม
ปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๐  บรรดาบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงส5วนราชการท่ีโอนมา และข*าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ*าง
ของส5วนราชการท่ีโอนมา ให*ถือว5าอ*างถึงส5วนราชการท่ีรับโอน และข*าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ*างของส5วนราชการท่ีรับโอนดังกล5าว แล*วแต5กรณี 

 
มาตรา ๒๑  ให*โอนบรรดาอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว5าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป-นอํานาจหน*าท่ีของรัฐมนตรีว5าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

บรรดาบทบัญญัติแห5งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงรัฐมนตรีว5าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให*ถือว5าอ*าง
ถึงรัฐมนตรีว5าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
มาตรา ๒๒  ในวาระเร่ิมแรก 
(๑) ให*สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส5วนราชการ

ตามกฎกระทรวงแบ5งส5วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม จนกว5าจะมีกฎกระทรวงว5าด*วยการแบ5งส5วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ข้ึนใหม5 

(๒) ให*กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส5วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ5งส5วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
๒๕๕๒ โดยอนุโลม จนกว5าจะมีกฎกระทรวงว5าด*วยการแบ5งส5วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ข้ึนใหม5 

(๓) ให*สํานักงานสถิติแห5งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส5วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ5งส5วนราชการสํานักงานสถิติแห5งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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การสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม จนกว5าจะมีกฎกระทรวงว5าด*วยการแบ5งส5วนราชการสํานักงาน
สถิติแห5งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ข้ึนใหม5 

 
มาตรา ๒๓  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด*านดิจิทัลได*เข*ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู* 
และขีดความสามารถในการแข5งขันของประเทศ โดยหน5วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต5างมีความ
ต*องการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด*านดิจิทัลมาใช*ในการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของการให*บริการ แต5กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอํานาจ
หน*าที่จํากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ ่งไม5ครอบคลุมถึงเรื่องการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ป0จจุบันท่ีมีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป-นหลัก ซึ่งจําเป-นต*องมีหน5วยงานภาครัฐทําหน*าท่ี
บูรณาการกลไกต5าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให*มีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป-น
ประโยชนKต5อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน*นให*เทคโนโลยีดิจิทัลเข*า
ไปมีบทบาทในทุกภาคส5วน  ดังน้ัน เพ่ือให*มีกระทรวงท่ีมีอํานาจหน*าท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จึงต*องดําเนินการปรับโครงสร*างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให*มีขอบเขตอํานาจหน*าท่ีมากข้ึน และเปลี่ยนช่ือเป-นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึง
จําเป-นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

กองกฎหมายไทย/ปรับปรุง 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
ปริญสินียK/เพ่ิมเติม 
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
วิชพงษK/ตรวจ 

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

กัญฑรัตนK/เพ่ิมเติม 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
ป0ญญา/ตรวจ 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

กัญฑรัตนK/เพ่ิมเติม 
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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กัญฑรัตนK/เพ่ิมเติม 

๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

พจนา/ตรวจ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 


