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ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม         

พ.ศ. 2545 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
11/18/2010 

 

 

  



สารบัญ 
 

หมวด 1  สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

หมวด 2  กระทรวงกลาโหม 
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หมวด 9  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

หมวด 10  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวด 11  กระทรวงพลังงาน 



หมวด 12  กระทรวงพาณิชย 

 

หมวด 13  กระทรวงมหาดไทย 

 

หมวด 14  กระทรวงยุติธรรม 

 

หมวด 15  กระทรวงแรงงาน 

 

หมวด 16  กระทรวงวัฒนธรรม 

 

หมวด 17  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หมวด 18  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

หมวด 19  กระทรวงสาธารณสุข 

 

หมวด 20  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

หมวด 21  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

 

บทเฉพาะกาล 



พระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

เปนปท่ี 57 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 

และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญั ติ น้ีให ใชบังคับ ต้ังแต วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 119/ตอนท่ี 99 ก/หนา 14/2 ตุลาคม 2545 



มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 

(2) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 

(3) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 

(4) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2535 

(5) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2535 

(6) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2535 

(7) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2535 

(8) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2536 

(9) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2536 

(10) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2537 

(11) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2537 

(12) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2538 

(13) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2538 

(14) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2539 

(15) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2541 

(16) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2541 

(17) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2542 

(18) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2542 

(19) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2542 

(20) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2542 

(21) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2542 

(22) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2543 



(23) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 23) พ.ศ. 2544 

 

มาตรา 4  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 51

๒  ใหมีกระทรวง และสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 

(2) กระทรวงกลาโหม 

(3) กระทรวงการคลัง 

(4) กระทรวงการตางประเทศ 

(5) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(8) กระทรวงคมนาคม 

(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(11) กระทรวงพลังงาน 

(12) กระทรวงพาณิชย 

(13) กระทรวงมหาดไทย 

(14) กระทรวงยุติธรรม 

(15) กระทรวงแรงงาน 

                                                 
๒ การเรียกชื่อสวนราชการตาง ๆ ตองเรียกตามชื่อท่ีกําหนดไว แตในกรณีท่ีบางสวนราชการ 

มีชื่อตรงกันในแตละกระทรวง เชน สํานักงานรัฐมนตรี ก็ควรตองระบุชื่อกระทรวงเจาสังกัดตอทาย   

ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดความสับสนวาสวนราชการนั้น ๆ ขึ้นอยูกับกระทรวงใด (เรื่องเสร็จท่ี 341/2528) 



(16) กระทรวงวัฒนธรรม 

(17) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(18) กระทรวงศึกษาธิการ 

(19) กระทรวงสาธารณสุข 

(20) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

หมวด 1 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

   

 

มาตรา 6  สํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไป 

ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการท่ัวไป เสนอแนะ

นโยบายและวางแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง  

และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมาย

และการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ

ภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานัก

นายกรัฐมนตรีหรือสวนราชการท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือท่ีมิไดอยูภายใน

อํานาจหนาท่ีของกระทรวงใดโดยเฉพาะ 

 

มาตรา 7  สํานักนายกรัฐมนตรี มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(2) กรมประชาสัมพันธ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 



สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(6) สํานักขาวกรองแหงชาติ 

(7) สํานักงบประมาณ 

(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(10) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(12)2

๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

                                                 
๓ มาตรา 7 (12) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 



หมวด 2 

กระทรวงกลาโหม 

   

 

มาตรา 8   กระทรวงกลาโหม มี อํ านาจหน า ท่ี เกี่ ยวกั บการป องกัน 

และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ  

การรักษาผลประโยชนแหงชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามท่ีมี

กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหมหรือสวนราชการท่ีสังกัด

กระทรวงกลาโหม 

 

มาตรา 9  การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขอบังคับ และระเบียบแบบแผนวาดวยการน้ัน 

 



หมวด 3 

กระทรวงการคลัง 

   

 

มาตรา 103

๔  กระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการเงินการคลังแผนดิน 

การประเมินราคาทรัพยสิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 

ทรัพยสินของแผนดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายไดท่ีรัฐมีอํานาจดําเนินการ

ไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการอื่น การบริหาร

หน้ีสาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐ วิสาหกิจและหลักทรัพยของ รัฐ  

และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการคลัง 

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการคลัง 

 

มาตรา 11  กระทรวงการคลัง มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมธนารักษ 

(4) กรมบัญชีกลาง 

(5) กรมศุลกากร 

(6) กรมสรรพสามิต 

(7) กรมสรรพากร 

                                                 
๔ โรงงานยาสูบเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ โดยอยูภายใต 

การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 (เรื่องเสร็จท่ี 786 /2546) 



(8) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(9) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

(10) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 



หมวด 4 

กระทรวงการตางประเทศ 

   

 

มาตรา 12  กระทรวงการตางประเทศ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการ

ตางประเทศ และราชการอื่นตามท่ีไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี 

ของกระทรวงการตางประเทศหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 

 

มาตรา 13  กระทรวงการตางประเทศ มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมการกงสุล 

(4) กรมพิธีการทูต 

(5) กรมยุโรป 

(6) กรมวิเทศสหการ 

(7) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

(8) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

(9) กรมสารนิเทศ 

(10) กรมองคการระหวางประเทศ 

(11) กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 

(12) กรมอาเซียน 

(13) กรมเอเชียตะวันออก 

(14) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 



หมวด 5 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

   

 

มาตรา 14  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ 

การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การกีฬา การศึกษา 

ดานกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี 

ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา 

 

มาตรา 154

๕  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

(4) สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

 

                                                 
๕ สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเปนสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม

ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงมีฐานะเปนนิติบุคคล

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (เรื่องเสร็จท่ี 145/2548) 



หมวด 6 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

   

 

มาตรา 16  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีอํานาจ

หนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน 

และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

 

มาตรา 17  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีสวนราชการ 

ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(4) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(5) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ 

 



หมวด 7 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

   

 

มาตรา 18 5

๖  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีอํ านาจหน า ท่ี เกี่ ยวกับ 

การเกษตรกรรม การจัดหาแหลงนํ้าและพัฒนาระบบชลประทาน สงเสริมและพัฒนา

เกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดท้ังกระบวนการผลิตและสินคา

เกษตรกรรม และราชการอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวง

เกษตรและสหกรณหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

มาตรา 19  กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(2/1)6

๗ กรมการขาว 

(3) กรมชลประทาน 

(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

(5) กรมประมง 

(6) กรมปศุสัตว 

                                                 
๖ มาตรา 18 แกไขเพ่ิมเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ี

และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  

และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2546 
๗ มาตรา 19 (2/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 



(7)7

๘ (ยกเลิก) 

(8) กรมพัฒนาท่ีดิน 

(9) กรมวิชาการเกษตร 

(10) กรมสงเสริมการเกษตร 

(11) กรมสงเสริมสหกรณ 

(11/1)8

๙ กรมหมอนไหม 

(12) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(13) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

(14) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

                                                 
๘ มาตรา 19 (7) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการ

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2546 
๙ มาตรา 19 (11/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2552 



หมวด 8 

กระทรวงคมนาคม 
   

 

มาตรา 20   กระทรวงคมนาคม มี อํ านาจหน า ท่ี เกี่ ยวกับการขนส ง  

ธุรกิจการขนสง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม  

และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงคมนาคม

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 

มาตรา 21  กระทรวงคมนาคม มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 

(4) กรมการขนสงทางบก 

(5) กรมการขนสงทางอากาศ 

(6) กรมทางหลวง 

(7) กรมทางหลวงชนบท 

(8) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

 



หมวด 9 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   

 

มาตรา 22 9

๑๐  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาท่ี

เกี่ ยวกับการป าไม  การสงวน อนุ รักษ  และการฟน ฟูท รัพยากรธรรมชา ติ 

และสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางย่ังยืน และราชการอ่ืนตามท่ี

กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

มาตรา 23  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนราชการ 

ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมควบคุมมลพิษ 

(4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

(5) กรมทรัพยากรธรณ ี

(6) กรมทรัพยากรนํ้า 

(7) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

                                                 
๑๐ มาตรา 22 แกไขเพ่ิมเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ี

และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  

และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2546 



(7/1)10

๑๑ กรมปาไม 

(8) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(9) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

(10) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

                                                 
๑๑ มาตรา 23 (7/1) เพ่ิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการ

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2546 



หมวด 10 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 

มาตรา 24  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาท่ี

เกี่ยวกับการวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามท่ีมี

กฎหมายกําหนดให เปนอํ านาจหน า ท่ีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

มาตรา 25  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสวนราชการ 

ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมไปรษณียโทรเลข 

(4) กรมอุตุนิยมวิทยา 

(5) สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 



หมวด 11 

กระทรวงพลังงาน 

   

 

มาตรา 26  กระทรวงพลังงาน มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดหา พัฒนา 

และบริหารจัดการพลังงาน และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ 

และหนาท่ีของกระทรวงพลังงานหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงพลังงาน 

 

มาตรา 27  กระทรวงพลังงาน มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

(4) กรมธุรกิจพลังงาน 

(5) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

(6) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 



หมวด 12 

กระทรวงพาณิชย 

   

 

มาตรา 28  กระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ 

ทรัพยสินทางปญญา และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี 

ของกระทรวงพาณิชยหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงพาณิชย 

 

มาตรา 29  กระทรวงพาณิชย มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมการคาตางประเทศ 

(4) กรมการคาภายใน 

(5)11

๑๒ (ยกเลิก) 

(6) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

(7) กรมทรัพยสินทางปญญา 

(8) กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

(9) กรมสงเสริมการสงออก 

 

                                                 
๑๒ มาตรา 29 (5) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2550 



หมวด 13 

กระทรวงมหาดไทย 

   

 

มาตรา 30  กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบําบัดทุกข 

บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรม 

ของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ 

สวนภูมิภาค การปกครองทองท่ี การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน  

การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง 

และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 

มาตรา 31  กระทรวงมหาดไทย มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมการปกครอง 

(4) กรมการพัฒนาชุมชน 

(5) กรมท่ีดิน 

(6) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(7) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

(8) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 



หมวด 14 

กระทรวงยุติธรรม 

   

 

มาตรา 32  กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

กระบวนการยุติธรรม เสริมสรางและอํานวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่น

ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการ 

ท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 

มาตรา 33  กระทรวงยุติธรรม มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมคุมประพฤติ 

(4) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

(5) กรมบังคับคดี 

(6) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

(7) กรมราชทัณฑ 

(8) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(9) สํานักงานกิจการยุติธรรม 

(10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี 

(11) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 



หมวด 15 

กระทรวงแรงงาน 

   

 

มาตรา 34 1 2

๑๓  กระทรวงแรงงาน มีอํ านาจหนา ท่ี เกี่ยวกับการบริหาร 

และคุ มครองแรงงาน พัฒนาฝมื อแรงงาน ส ง เส ริมใหประชาชนมี งานทํา  

และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงแรงงาน 

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 

มาตรา 35  กระทรวงแรงงาน มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมการจัดหางาน 

(4) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

(5) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

(6) สํานักงานประกันสังคม 

 

                                                 
๑๓ การจัดต้ังโรงพยาบาลประกันสังคมไมอยู ในอํานาจหนา ท่ีและการแบงสวนราชการ 

ของกระทรวงแรงงานตามมาตรา 34 และมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ .ศ .  2545 สํานักงานประกันสังคมจึงไม มีอํ านาจในการจัด ต้ังโรงพยาบาลประกันสังคม  

(เรื่องเสร็จท่ี 854/2551) 



หมวด 16 

กระทรวงวัฒนธรรม 

   

 

มาตรา 36  กระทรวงวัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา  

และวัฒนธรรม และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี 

ของกระทรวงวัฒนธรรมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 

มาตรา 37  กระทรวงวัฒนธรรม มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมการศาสนา 

(4) กรมศิลปากร 

(5) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

(6) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

 



หมวด 17 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   

 

มาตรา 38  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ 

การวางแผน สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และราชการอื่น 

ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

มาตรา 39  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมวิทยาศาสตรบริการ 

(4) สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 



หมวด 18 

กระทรวงศึกษาธิการ 

   

 

มาตรา 40  กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับ

ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาสงเสริมและประสานงานการศาสนา  

ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

มาตรา 41  การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการน้ัน 

 



หมวด 19 

กระทรวงสาธารณสุข 

   

 

มาตรา 42  กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ

อนามัย การปองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน 

และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

มาตรา 43  กระทรวงสาธารณสุข มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมการแพทย 

(4) กรมควบคุมโรค 

(5) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

(6) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

(7) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(8) กรมสุขภาพจิต 

(9) กรมอนามัย 

(10) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 



หมวด 20 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

   

 

มาตรา 44  กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม 

และพัฒนาอุตสาหกรรม การสง เส ริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ  

และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรม

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

มาตรา 45  กระทรวงอุตสาหกรรม มีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(4) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

(5) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

(6) สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 

(7) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(8) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี 

(9) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 



หมวด 21 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

   

 

มาตรา 46  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

มีดังตอไปน้ี 

(1) สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค

พระมหากษัตริย 

(2) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแล

รักษาทรัพยสินและผลประโยชนของพระมหากษัตริย 

(3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ี เกี่ยวกับกิจการ

พระพุทธศาสนา สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบั ติ 

ตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

(4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริมี อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการวิจัย  

และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

(6) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการคนควา วิจัย และเผยแพร 

ทางวิชาการและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

(7) สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

เรียบรอย และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 



(8) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ 

การดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และคณะกรรมการธุรกรรม และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

(9) สํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาท้ังปวง 

ดําเนินคดีแพง และใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ  

และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

สวนราชการตามวรรคหน่ึง (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีฐานะเปนกรม  

อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 

สวนราชการตามวรรคหน่ึง (8) และ (9) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชา 

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 47  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ 

และภาระผูกพันท้ังปวงของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอื่นท่ีถูกยุบเลิก

ตามมาตรา 3 ไปเปนของกระทรวง กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี โดยกิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ 

และภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอ่ืนใดจะโอนไปเปนของ 

สวนราชการใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา

ดังกลาวจะกําหนดใหการกําหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี

หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของก็ได 

 

มาตรา 48 1 3

๑๔  ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวง 

ทบวง กรม และสวนราชการอื่นท่ีถูกยุบเลิกตามมาตรา 3 ไปเปนขาราชการ ลูกจาง 

และอั ตรากํ า ลั งของกระทรวง  กรมห รือส วนราชการ ท่ี เ รียกชื่ ออย า งอื่ น 

ตามพระราชบัญญัติน้ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

จะกําหนดใหการกําหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 

หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของก็ได 

 

                                                 
๑๔ เม่ือมาตรา 48 ไดบัญญัติรองรับการโอนอัตรากําลังของสวนราชการเดิมมาเปนของ 

สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น ผูซึ่งดํารงตําแหนงท่ีตองมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง  

จึงโอนมาดํารงตําแหนงในสวนราชการท่ีมีการเปลี่ยนชื่อใหมโดยผลของกฎหมาย โดยไมตองมี 

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหมอีก (เรื่องเสร็จท่ี 127/2546) 



มาตรา 49  บรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีมีบทกฎหมายกําหนดใหเปนของสวนราชการ

ท่ีถูกยุบเลิกตามมาตรา 3 หรือของรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ี 

ในสวนราชการน้ัน ใหโอนไปเปนของสวนราชการ หรือของรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง

หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการโอนอํานาจหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ถาจําเปนตองเปล่ียนแปลงองคประกอบ

ของคณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายในสวน

ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีและเจตนารมณของกฎหมาย

ดังกลาว ใหกระทําไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยในพระราชกฤษฎีกา

ดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใหสวนราชการท่ีถูกโอนอํานาจหนาท่ีไป 

รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการน้ัน ยังคงมีอํานาจหนาท่ี

เดิมตอไปเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการใหมีความตอเน่ืองกันก็ได 

ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาตามมาตราน้ีมีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติมบรรดา 

บทกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของดวย 

 

มาตรา 50   ให รัฐมนตรีประจําสํ านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม  รั ฐมนต รีว าก ารกระทรวงพาณิ ชย  รั ฐมนต รีว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงท่ีถูกยุบเลิก 

ตามมาตรา 3 และรัฐมนตรีชวยวาการของกระทรวงดังกลาว เปนรัฐมนตรีประจํา



สํ า นักนายก รัฐมนตรี  รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว าการกระทรวง วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีชวยวาการท่ีเกี่ยวของ

ของกระทรวงตามมาตรา 5 ตามลําดับ จนกวาจะมีประกาศพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ แตงต้ังรัฐมนตรีใหม 

 

มาตรา 51  ในระหวางท่ียังมิไดจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ใหกระทรวงศึกษาธิการมีสวน

ราชการภายในกระทรวงตามท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

พ .ศ .  2534  และ ท่ีแก ไข เ พ่ิม เ ติมบัญญั ติ ไว สํ าห รับกระทรวงศึกษาธิ การ  

เวนแตสวนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว 

ใหอยูในสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอื่นแลว 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มีฐานะเปนกรมอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกวาจะมีการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

 

มาตรา 52  ใหทบวงมหาวิทยาลัยและสวนราชการท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 ยังคงเปนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง

และสวนราชการท่ีสั งกัดทบวงมหาวิทยาลัยตอไปและใหมี รัฐมนตรีว าการ

ทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และขาราชการในทบวงมหาวิทยาลัย 

และในสวนราชการท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายตอไป  

ท้ังน้ี จนกวาจะมีการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายวาดวย

การศึกษาแหงชาติ 

 

มาตรา 53  ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหโอนกิจการ

อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง  

และอัตรากําลังของกรมวิเทศสหการและบรรดาอํานาจหนาท่ีของผูดํารงตําแหนง 

หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในกรมวิเทศสหการ ไปเปนของสวนราชการหน่ึงสวนราชการใด

ของกระทรวงการตางประเทศ หรือของผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวน

ราชการ ดั งกล า ว  แล วแต กรณี   ท้ั ง น้ี  ตาม ท่ีกํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดใหการกํ าหนดรายละเอียดบางกรณี 

เปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของก็ได 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงขึ้นใชบังคับแลว ใหถือวา 

กรมวิเทศสหการเปนอันยุบเลิก 

 

มาตรา 5414

๑๕  (ยกเลิก) 

 

                                                 
๑๕ มาตรา 54 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 



มาตรา 55  ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหรัฐบาลเสนอ

กฎหมายปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ใหสอดรับ

กับภารกิจของทหารตามรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 56  ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหรัฐบาลเสนอ

กฎหมายเพ่ือโอนภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีมิใชภารกิจหลักในการรักษา

ความสงบเรียบรอยและการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด ไปเปนของ 

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอื่นท่ีเกี่ยวของและเพ่ือลดภารกิจในพ้ืนท่ีตามลําดับ

ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรักษาความสงบเรียบรอย 

และการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด 

 

มาตรา 57  ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหรัฐบาลเสนอ

กฎหมายจัดต้ังสํานักงานสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรมสํารวจและทําแผนท่ีพลเรือน 

ขึ้นในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

มาตรา 58  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนาท่ี งบประมาณ ขาราชการ 
และลูกจางของกรมไปรษณียโทรเลขตามบทบัญญัติกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เสมือนสํานักงาน
ปลัดกระทรวง เทคโนโล ยีสารสนเทศและการสื่ อส าร เปนสํ า นักง านป ลัด 
กระทรวงคมนาคม และเมื่อมีการโอนแลวใหถือวากรมไปรษณียโทรเลขเปนอันยุบเลิก 

 



มาตรา 59  ภายใตบังคับวรรคสอง ใหกระทรวง กรม และสวนราชการ 
ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมยังคงมีอํานาจหนาท่ีและการจัดระเบียบราชการ
เชนเดิมตอไป เวนแตกระทรวงกลาโหม สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีอํานาจ
หนาท่ีและการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัติน้ีนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี 
ใชบังคับ 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49  
ใชบังคับสําหรับกระทรวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกรม
แหงใดแลว ใหกระทรวง กรมหรือสวนราชการน้ัน มีอํานาจหนาท่ีและการจัดระเบียบ
ราชการตามพระราชบัญญัติน้ีนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับเปนตนไป 

ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถากระทรวงใดสมควรมีกลุมภารกิจใหตรา
กฎกระทรวงกําหนดใหมีกลุมภารกิจใชบังคับพรอมกับพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีมีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดเปนไปตามพระราชบัญญัติ 
น้ีแลว ถากระทรวงน้ันมีตําแหนงรองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวงเกินกวา
จํานวนท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และเปนกรณี 
ท่ีไมสามารถยายไปดํารงตําแหนงอื่นในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอื่นท่ีเหมาะสมได  
ใหตําแหนงรองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวงดังกลาวยังคงมีตอไปได  
แตตองไมเกินสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 60  ใหรัฐบาลรายงานคาใชจายประจําและอัตราของขาราชการ 

และลูกจางของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคเปรียบเทียบกับ 



กอนพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อครบกําหนดหน่ึงป

และสองปของการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

      ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

        พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

          รองนายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีระบบราชการ

น้ันเปนกลไกสําคัญของประเทศในอันท่ีจะผลักดันใหแนวทางการบริหารประเทศ 

ตามท่ีกําหนดไว ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ รวมท้ังการดําเนินการ 

ตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน

สวนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเปนเ ร่ืองสําคัญท่ีจะตองปรับตัว 

ใหสอดคลองกับสภาพความเปนไปของสังคม ซึ่งท่ีผานมาแมวาจะมีการปรับปรุง 

การแบงสวนราชการหลายคร้ัง แตยังคงใหมีการปฏิบัติราชการตามโครงสราง 

การบริหารท่ีไมแตกตางจากรูปแบบเดิมซึ่งเปนผลใหการทํางานของขาราชการเปนไป

ดวยความลาชาเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานคอนขางมาก และสวนราชการตาง ๆ 

มิไดกําหนดเปาหมายรวมกันและจัดกลไกการปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธกัน  

จึงเปนผลทําใหการปฏิบั ติงานเกิดความซ้ํ าซอนและกระทบตอการใหบริการ 

แกประชาชน แนวทางแกไขปญหาในเร่ืองน้ีจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบราชการ 

ท้ังระบบ โดยการปรับอํ านาจหนา ท่ีของสวนราชการขึ้นใหม  และปรับปรุง 

การบริหารงานโดยการจัดสวนราชการท่ีปฏิบัติงานสัมพันธกันรวมไวเปนกลุมงาน

เดียวกัน ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการปรับระบบการทํางานในรูปกลุมภารกิจ 

เ พ่ือใหสามารถกําหนดเปาหมายและทิศทางการปฏิบั ติงานของสวนราชการ 

ท่ี มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข อ ง กั น ใ ห ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ร ว ม กั น ไ ด อ ย า ง มี เ อ ก ภ า พ  

และเกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังจะเปนการลดคาใชจายในสวนงานท่ีซ้ําซอนกัน  

เมื่ อจัดสวนราชการใหมใหสามารถปฏิบั ติงานไดแลวจะมีผลทําใหแนวทาง 

ความรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ มีเปาหมายท่ีชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับปรุง

การทํางานของขาราชการใหมีประสิทธิภาพในระยะตอไปได  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

 



พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการ

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 254615

๑๖ 

 

มาตรา 3  ใหโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กรมปาไมมีอํานาจหนาท่ีในการอนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษา สงเสริม

ทํานุบํารุงปาและการดําเนินการเกี่ยวกับการปาไม การทําไม การเก็บหาของปา  

การใชประโยชนในท่ีดินปาไม และการอื่นเกี่ยวกับปาและอุตสาหกรรมปาไม   

ท้ังน้ี เฉพาะท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

และอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมปาไม 

 

มาตรา 4  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ 

ภาระ ผูก พัน ข า ราชการ  ลูกจ า ง  ตํ าแหน งและอัตรากํ า ลั งของกรมป า ไม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนของกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

 

มาตรา 5  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ท่ีเปนของกรมปาไม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

และขาราชการหรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
                                                 

๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม 120/ตอนท่ี 93 ก/หนา 6/30 กันยายน 2546 



ไปเปนอํานาจหนาท่ีของกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขาราชการ 

หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แลวแตกรณี 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ

ของคณะ รั ฐมนต รี ใด ท่ี อ า งถึ ง ก รมป า ไม  ก ระทรวง เกษตรและสหกรณ  

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และขาราชการหรือพนักงาน

เจาหนาท่ีของกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหถือวาอางถึงกรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขาราชการหรือพนักงานเจาหนา ท่ี 

ของกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี 

 

มาตรา 6  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีอํานาจหนาท่ีในการ

อนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษา สงเสริมและทํานุบํารุงทรัพยากรปาไม  

สัตวป า และพันธุ พืช การจัดใหใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  

การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาไม และกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ  

และการดําเนินการอื่นใด  ท้ังน้ี ในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา  

และเขตหามลาสัตวปา และอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ในเขตพ้ืนท่ีปาตนนํ้าลําธาร และเขตพ้ืนท่ีปาท่ีเตรียมการจัดใหเปนเขต 

อุ ท ย า น แ ห ง ช า ติ  เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ สั ต ว ป า  ห รื อ เ ข ต ห า ม ล า สั ต ว ป า  

ใหกรมปาไมมอบอํานาจหนา ท่ีในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาไม  



กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยเล่ือยโซยนต และกฎหมาย 

วาดวยสวนปา ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการไดดวย 

 

มาตรา 7  ให ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอํานาจหนาท่ีของกรมปาไม 

และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หากเห็นวามีภารกิจหรืออํานาจหนาท่ีใด

ของหนวยงานใดมิไดเปนไปตามมาตรา 3 วรรคสอง หรือมาตรา 6 ใหดําเนินการ

แบงแยกและดําเนินการใหถูกตองตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในมาตรา 3 วรรคสอง 

และมาตรา 6  ท้ัง น้ี  ให ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต วันท่ี 

พระราชกฤษฎีกาน้ีใชบังคับ 

ในการโอนภารกิจหรืออํานาจหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหโอนหรือจัดแบงทรัพยสิน 

งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนงและอัตรากําลัง 

ใหสอดคลองกันดวย 

 

มาตรา 8  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ 

ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนงและอัตรากําลังของกรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสวนท่ีเกี่ยวกับอุทยาน

แหงชาติหมูเกาะอางทอง ไปเปนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

มาตรา 9  เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แลว ใหบรรดาอํานาจ

หนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีของสวนราชการท่ีโอนมา หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  

และขาราชการหรือพนักงานเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีโอนมาดังกลาว โอนไปเปน



อํานาจหนาท่ีของสวนราชการท่ีรับโอน หรือของรัฐมนตรีเจาสังกัด และขาราชการ 

หรือพนักงานเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีรับโอนดังกลาว แลวแตกรณี 

บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ

ของคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ างถึงสวนราชการท่ีโอนมา หรือรัฐมนตรีเจ าสังกัด  

และขาราชการหรือพนักงานเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีโอนมาดังกลาว ใหถือวาอาง

ถึงสวนราชการท่ีรับโอน หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด และขาราชการหรือพนักงานเจาหนาท่ี

ของสวนราชการท่ีรับโอนดังกลาว แลวแตกรณี 

 

มาตรา 11  ในวาระเร่ิมแรก ใหกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม มีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 โดยอนุโลม จนกวาจะมีกฎกระทรวง 

ว า ด วยก า รแบ ง ส วนร าชก ารกรมป า ไม  ก ร ะทรวงท รัพยากรธรรมช า ติ 

และสิ่งแวดลอม ขึ้นใหม 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอน

กิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหกรมปาไมเปนสวนราชการ

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พืชเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด

ปญหาการบริหาร ท้ังในดานนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใชกฎหมาย 

รวมท้ังเปนเหตุใหระบบการบริหารงานและการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการบูรณา



การตามกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรม

ปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมท้ังบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน 

งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนงและอัตรากําลัง ไปเปน

ของกรมปาไม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสมควรท่ีจะได

ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช รวมท้ังโอนอํานาจหนาท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ไปเปนของกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน นอกจากน้ี 

สมควรแกไขการใชอํานาจของรัฐมนตรีและการใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช ใหสอดคลองกับการดําเนินการดังกลาวดวย   

จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 254916

๑๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญติัฉบับน้ี คือ เน่ืองจากขาวเปนพืช

ท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอเศรษฐกิจไทย แตปจจุบันหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ

เร่ืองขาวมีอยูหลายหนวยงานและกระจัดกระจายอยูตามสวนราชการตาง ๆ  

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึงสมควรใหมีการ จัด ต้ังกรมการข าวขึ้น 

มีฐานะเปนสวนราชการระดับกรมเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเร่ืองขาวโดยเฉพาะ  

ใ ห ค ร อบค ลุมถึ ง ก า รป รั บป รุ ง พัฒน าก า รป ลูกข า ว ใ ห มี ผ ลผ ลิตต อ พ้ื น ท่ี 
                                                 

๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม 123/ตอนท่ี 26 ก/หนา 4/15 มีนาคม 2549 



และคุณภาพสูงขึ้น การพัฒนาพันธุ การอนุรักษและคุมครองพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุ 

การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การสงเสริมและเผยแพรเพ่ือพัฒนาชาวนา การแปรรูป 

และการจัดการอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว รวมท้ังการตลาดและการสงเสริมวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับขาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255017

๑๘ 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับ น้ี  คื อ  โดย ท่ี

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติใหจัดต้ังคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

แทนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย และใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี 

ทรัพยสิน งบประมาณ เงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย  

เงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต เงินของกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

หน้ี สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในสวนท่ีเกี่ยวกับ

งานประกันวินาศภัย งานประกันชีวิต และงานคุมครองผูประสบภัยจากรถ ไปเปนของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และใหโอน

การดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการหรือลูกจางและเงินงบประมาณ

หมวดเงินเดือนและคาจางประจําและเงินตาง ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือนซึ่งมีผูครองอยู 

ให โอนไปเปนของสํ า นักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย  กรณีจึ งม ี

ความจําเปนตองยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
                                                 

๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 49 ก/หนา 1/31 สิงหาคม 2550 



คณะกรรมการกํ ากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ .ศ .  2550   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 255018

๑๙ 

 

มาตรา 4  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี 

และภาระผูกพันท้ังปวง ของสํ า นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ไปเปนของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 5  ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ไปเปนขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับ น้ี  คื อ  โดย ท่ี

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 กําหนดให

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
                                                 

๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 55 ก/หนา 11/15 กันยายน 2550 



และเปนสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีรับผิดชอบ

งานธุรการของ ก.พ.ร. และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด ในการน้ี

สมควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  

กรม พ.ศ . 2545 เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 255019

๒๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติ 

มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติ

ใหตองยุบเลิกกรมทางหลวงชนบทภายในหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติดังกลาว 

ใชบังคับ โดยใหโอนกิจการอํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน 

ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกรมทางหลวงชนบท และบรรดาอํานาจหนาท่ี

ของผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในกรมทางหลวงชนบท ไปเปนของ 

กรมทางหลวงหรือผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในกรมทางหลวง หรือไปเปน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ซึ่งการยุบเลิกจะสงผลกระทบตอการดําเนินภารกิจ

ในการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมในทางวิชาการ และการพัฒนางานทางหลวง

ชนบทและทางหลวงทองถิ่นในภาพรวม ดังน้ัน สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกลาว

เพ่ือใหยังคงมีกรมทางหลวงชนบทเพ่ือดําเนินภารกิจตอไป  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

 
                                                 

๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 100 ก/หนา 21/28 ธันวาคม 2550 



พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 255220

๒๑ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 54  

แหงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม บัญญัติใหกรมทางหลวง

ชนบทตองยุบเลิกไปภายใน 10 ป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แตเน่ืองจาก

ภารกิจปจจุบันท่ีกรมทางหลวงชนบทดําเนินการอยูมีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิง

ตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานทางหลวง และการกระจายความเจริญสูชนบท  

ซึ่งเปนนโยบายหลักของทุกรัฐบาล โดยกรมทางหลวงชนบทมีหนาท่ีหลักในการ

กําหนดมาตรฐานทางการกอสราง และการบํารุงรักษาทางท้ังทางหลวงชนบทและ 

ทางหลวงทองถิ่นท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) ควบคุม

ในทางวิชาการงานทางฝกอบรมเจาหนาท่ีท้ังระดับผูปฏิบัติและระดับผูบริหารของ 

อปท.ท่ัวประเทศ กํากับและตรวจตราใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการตามท่ี

กําหนดไววิจัยและพัฒนางานทาง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานทางหลวงชนบทและ

งานทางหลวงทองถิ่น ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือในดานวิชาการแก อปท. 

นอกจากน้ันกฎหมายทางหลวงไดกําหนดใหกรมทางหลวงชนบทมีหนาท่ีเพ่ิมขึ้น 

จากเดิม และมีสาระสําคัญ 2 ดาน คือ ดานกํากับตรวจตราและควบคุมทางหลวง และ

ดานควบคุม รักษา ขยายและสงวนเขตทาง  จึงมีความจําเปนตองมีกรมทางหลวง

ชนบทไวรับผิดชอบภารกิจดังกลาว ซึ่งมีความสําคัญตอระบบการคมนาคมขนสงทาง

บกของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

  

                                                 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 126/ตอนท่ี 48 ก/หนา 1/27 กรกฎาคม 2552 



พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 255221

๒๒ 

 

มาตรา 4  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี ท่ีเกี่ยวกับราชการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และบรรดาอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ี

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ท้ังน้ี เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับ

สถ า บันหม อน ไหมแห ง ช า ติ เ ฉ ลิมพระ เกี ย ร ติ สม เ ด็ จพระนา ง เ จ า สิ ริ กิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ไปเปนของกรมหมอนไหมหรือของเจาหนาท่ีกรมหมอนไหม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ แลวแตกรณี 

 

มาตรา 5  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี และภาระ

ผูกพันท้ังปวง รวมถึงขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากํา ลัง 

ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับ

สถ า บันหม อน ไหมแห ง ช า ติ เ ฉ ลิมพระ เกี ย ร ติ สม เ ด็ จพระนา ง เ จ า สิ ริ กิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ไปเปนของกรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากหมอนไหม

เปนผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนท่ีนําไปสูสินคาแปรรูป และนวัตกรรมในหลายรูปแบบ 

ซึ่ ง เกี่ยวของโดยตรงกับเอกลักษณ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมการดํารงชีพ 

แบบวิถีชาวไทย อันจําเปนตองมีการอนุรักษ คุมครอง สืบทอด และจรรโลงใหคงอยู

กับสังคมไทย กับท้ังตองสงเสริมใหสังคมไดเห็นคุณคาและหวงแหนสิ่งท่ีมีอยูแลว 

ตลอดจนตองมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมและการแปรรูปจากผลิตผล

เกษตรกรรมขั้นตนไปสูสินคาตามความตองการของตลาดอยางมีมาตรฐาน 
                                                 

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม 126/ตอนท่ี 92 ก/หนา 1/3 ธันวาคม 2552 



และปลอดภัย ซึ่งจะเปนการเผยแพรไหมไทยและผลิตภัณฑจากหมอนไหม 

ใหแพรหลายท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงาน 

ของสถาบันหมอนไหมแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ าสิ ริกิ ต์ิ

พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ  ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม ภ า ร กิ จ ท่ี เ พ่ิ ม ขึ้ น ใ น ป จ จุ บั น 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว สมควรจัดต้ังกรมหมอนไหมขึ้น 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 


	มาตรา 3  ให้ยกเลิก
	มาตรา 4  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	หมวด 1
	มาตรา 7  สำนักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 2
	หมวด 3
	มาตรา 11  กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 4
	มาตรา 13  กระทรวงการต่างประเทศ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 5
	มาตรา 154F   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 6
	หมวด 7
	มาตรา 19  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 8
	กระทรวงคมนาคม
	หมวด 9
	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	หมวด 10
	หมวด 11
	มาตรา 27  กระทรวงพลังงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 12
	มาตรา 29  กระทรวงพาณิชย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 13
	มาตรา 31  กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 14
	มาตรา 33  กระทรวงยุติธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 15
	มาตรา 35  กระทรวงแรงงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 16
	มาตรา 37  กระทรวงวัฒนธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 17
	หมวด 18
	หมวด 19
	มาตรา 43  กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 20
	มาตรา 45  กระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
	หมวด 21
	บทเฉพาะกาล
	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254916F
	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255017F
	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255018F
	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 255019F

