
พระราชบญัญตัิ 
ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
------------------- 

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕” 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๑๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๑๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๑๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๑๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๙ ก/หน้า ๑๔/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



(๑๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕  ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวงกลาโหม 
(๓) กระทรวงการคลัง 
(๔) กระทรวงการต่างประเทศ 
(๕) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๘) กระทรวงคมนาคม 
(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑๑) กระทรวงพลังงาน 
(๑๒) กระทรวงพาณิชย์ 
(๑๓) กระทรวงมหาดไทย 
(๑๔) กระทรวงยุติธรรม 
(๑๕) กระทรวงแรงงาน 
(๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม 
(๑๗) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ 
(๑๙) กระทรวงสาธารณสุข 
(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม 

  



หมวด ๑ 
ส านักนายกรฐัมนตรี 

------------------- 
มาตรา ๖๒  ส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล 
กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน  
การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักนายกรัฐมนตรี
หรือส่วนราชการที่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือท่ีมิได้อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๗  ส านักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
(๔) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(๕) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๖) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
(๗) ส านักงบประมาณ 
(๘) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(๙) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๑๒)๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(๑๓)๔ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

  
 
 
 
 

                                                           
๒ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
๓ มาตรา ๗ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ มาตรา ๗ (๑๓) เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 



หมวด ๒ 
กระทรวงกลาโหม 
------------------- 

มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคง 
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม 
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงกลาโหม 

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น 

  
หมวด ๓ 

กระทรวงการคลงั 
------------------- 

มาตรา ๑๐  กระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร  
การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ านาจด าเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  
ของส่วนราชการอ่ืน การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๑  กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมธนารักษ์ 
(๔) กรมบัญชีกลาง 
(๕) กรมศุลกากร 
(๖) กรมสรรพสามิต 
(๗) กรมสรรพากร 
(๘) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(๑๐) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
 
 



หมวด ๔ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

------------------- 
มาตรา ๑๒  กระทรวงการต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศ  

และราชการอื่นตามที่ได้มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 

มาตรา ๑๓  กระทรวงการต่างประเทศ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการกงสุล 
(๓/๑)๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(๔) กรมพิธีการทูต 
(๕) กรมยุโรป 
(๖)๖ (ยกเลิก) 
(๗) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(๘) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๙) กรมสารนิเทศ 
(๑๐) กรมองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๑) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
(๑๒) กรมอาเซียน 
(๑๓) กรมเอเชียตะวันออก 
(๑๔) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

 
หมวด ๕ 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
------------------- 

มาตรา ๑๔  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

  
                                                           

๕ มาตรา ๑๓ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ มาตรา ๑๓ (๖) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎกีาจัดตั้งส านักงานความรว่มมอืเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 



มาตรา ๑๕  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมพลศึกษา 
(๔) ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
หมวด ๖ 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
------------------- 

มาตรา ๑๖  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ 
และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

มาตรา ๑๗๗  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(๔) กรมกิจการผู้สูงอายุ 
(๕) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(๖) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(๗) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  
หมวด ๗ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
------------------- 

มาตรา ๑๘๘  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม  
การจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                                                           
๗ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้  
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



มาตรา ๑๙  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๒/๑)๙ กรมการข้าว 
(๓) กรมชลประทาน 
(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
(๕) กรมประมง 
(๖) กรมปศุสัตว์ 
(๖/๑)๑๐ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
(๗)๑๑ (ยกเลิก) 
(๘) กรมพัฒนาที่ดิน 
(๙) กรมวิชาการเกษตร 
(๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(๑๑/๑)๑๒ กรมหม่อนไหม 
(๑๒) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๑๓) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(๑๔) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  
หมวด ๘ 

กระทรวงคมนาคม 
------------------- 

มาตรา ๒๐  กระทรวงคมนาคม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง  
การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงคมนาคม 

มาตรา ๒๑  กระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมเจ้าท่า 

                                                           
๙ มาตรา ๑๙ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๐ มาตรา ๑๙ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑ มาตรา ๑๙ (๗) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

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



(๔) กรมการขนส่งทางบก 
(๕)๑๓ กรมท่าอากาศยาน 
(๖) กรมทางหลวง 
(๗) กรมทางหลวงชนบท 
(๘) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 
หมวด ๙ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
------------------- 

มาตรา ๒๒๑๔  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ  
การป่าไม้ การสงวน อนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และราชการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๒๓  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมควบคุมมลพิษ 
(๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(๕) กรมทรัพยากรธรณี 
(๖) กรมทรัพยากรน้ า 
(๗) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
(๗/๑)๑๕ กรมป่าไม้ 
(๘) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๙) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
(๑๐) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
 

                                                           
๑๓ มาตรา ๒๑ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๕ มาตรา ๒๓ (๗/๑) เพิ่มโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



หมวด ๑๐ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

------------------- 
มาตรา ๒๔  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ  

การวางแผน ส่ง เสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื ่อสาร  
การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓)๑๖ (ยกเลิก) 
(๔) กรมอุตุนิยมวิทยา 
(๕) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

  
หมวด ๑๑ 

กระทรวงพลงังาน 
------------------- 

มาตรา ๒๖  กระทรวงพลังงาน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา พัฒนาและบริหาร 
จัดการพลังงาน และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน 
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน  

มาตรา ๒๗  กระทรวงพลังงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(๔) กรมธุรกิจพลังงาน 
(๕) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(๖) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

  
  

                                                           
๑๖ มาตรา ๒๕ (๓) ยกเลิกโดยผลตามนัยของพระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 



หมวด ๑๒ 
กระทรวงพาณชิย์ 
------------------- 

มาตรา ๒๘  กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา 
และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ 

มาตรา ๒๙  กระทรวงพาณิชย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการค้าต่างประเทศ 
(๔) กรมการค้าภายใน 
(๕)๑๗ (ยกเลิก) 
(๖) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
(๗) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
(๘) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(๙) กรมส่งเสริมการส่งออก 
(๑๐)๑๘ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

  
หมวด ๑๓ 

กระทรวงมหาดไทย 
------------------- 

มาตรา ๓๐  กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง 
การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอ่ืน
ตามที ่ม ีกฎหมายก าหนดให้เป ็นอ า นาจหน้าที ่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที ่ส ังก ัด
กระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๓๑  กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการปกครอง 

                                                           
๑๗ มาตรา ๒๙ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๒๙ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



(๔) กรมการพัฒนาชุมชน 
(๕) กรมท่ีดิน 
(๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(๘) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  
หมวด ๑๔ 

กระทรวงยตุธิรรม 
------------------- 

มาตรา ๓๒  กระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการ
ยุติธรรม เสริมสร้างและอ านวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

มาตรา ๓๓  กระทรวงยุติธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมคุมประพฤต ิ
(๔) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๕) กรมบังคับคดี 
(๖) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๗) กรมราชทัณฑ์ 
(๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๙) ส านักงานกิจการยุติธรรม 
(๑๐) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี 
(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  
หมวด ๑๕ 

กระทรวงแรงงาน 
-------------------  

มาตรา ๓๔  กระทรวงแรงงาน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน 
  



มาตรา ๓๕  กระทรวงแรงงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการจัดหางาน 
(๔) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(๕) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(๖) ส านักงานประกันสังคม 

  
หมวด ๑๖ 

กระทรวงวฒันธรรม 
------------------- 

มาตรา ๓๖  กระทรวงวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม  
และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม 

มาตรา ๓๗  กระทรวงวัฒนธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการศาสนา 
(๔) กรมศิลปากร 
(๕)๑๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
(๖) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  
หมวด ๑๗ 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
------------------- 

มาตรา ๓๘  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน 
ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรา ๓๙  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
 

                                                           
๑๙ มาตรา ๓๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(๔) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

  
หมวด ๑๘ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
------------------- 

มาตรา ๔๐  กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษาส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา ๔๑  การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  

หมวด ๑๙ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

------------------- 
มาตรา ๔๒  กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย  

การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

มาตรา ๔๓  กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการแพทย์ 
(๔) กรมควบคุมโรค 
(๕) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(๖) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๘) กรมสุขภาพจิต 
(๙) กรมอนามัย 
(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  
 
 



หมวด ๒๐ 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

------------------- 
มาตรา ๔๔๒๐  กระทรวงอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่  
ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

มาตรา ๔๕  กระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(๔) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(๕) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
(๖) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
(๗) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(๘) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 วรรคสอง๒๑ (ยกเลิก) 
(๙)๒๒ (ยกเลิก) 

  
หมวด ๒๑ 

สว่นราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรือทบวง 
------------------- 

มาตรา ๔๖  ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักราชเลขาธิการ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ 
(๒) ส านักพระราชวัง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดู แลรักษา

ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์ 
(๓) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา 

ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอ านาจหน้าที่
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

                                                           
๒๐ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
๒๑ มาตรา ๔๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
๒๒ มาตรา ๔๕ (๙) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 



(๔) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และอ านาจหน้าที่
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

(๖) ราชบัณฑิตยสถาน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการ 
และอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

(๗) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

(๘)๒๓ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

(๙)๒๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้  
ในกฎหมาย 

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี๒๕ 
วรรคสาม๒๖ (ยกเลิก) 
 

บทเฉพาะกาล 
------------------- 

มาตรา ๔๗  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และ 
ภาระผูกพันทั้งปวงของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอ่ืนที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเป็นของ
กระทรวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ โดยกิจการ อ านาจหน้าที่ 
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอ่ืนใดจะโอนไป
เป็นของส่วนราชการใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก าหนดให้
การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องก็ได้ 

มาตรา ๔๘  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกระทรวง ทบวง กรม  
และส่วนราชการอ่ืนที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกระทรวง กรม
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวจะก าหนดให้การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศ  
ของรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องก็ได้ 
  

                                                           
๒๓ มาตรา ๔๖ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔ มาตรา ๔๖ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๕ มาตรา ๔๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖ มาตรา ๔๖ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



มาตรา ๔๙  บรรดาอ านาจหน้าที่ที่มีบทกฎหมายก าหนดให้เป็นของส่วนราชการที่ถูกยุบเลิก
ตามมาตรา ๓ หรือของรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ให้โอนไป  
เป็นของส่วนราชการ หรือของรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอ่ืนตามที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

ในการโอนอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการโอนอ านาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ให้กระท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาให้ส่วนราชการที่ถูกโอนอ านาจหน้าที่ไป 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ยังคงมีอ านาจหน้าที่เดิมต่อไปเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารราชการให้มีความต่อเนื่องกันก็ได ้

ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบรรดาบทกฎหมายในส่วน  
ที่เก่ียวข้องด้วย 

มาตรา ๕๐  ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงที่ถูกยุบเลิก  
ตามมาตรา ๓ และรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงดังกล่าว เป็นรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงตามมาตรา ๕ ตามล าดับ จนกว่าจะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่  

มาตรา ๕๑  ในระหว่างที่ยังมิได้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ให้กระทรวงศึกษาธิการมีส่ วนราชการภายในกระทรวงตามที่
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมบัญญัติไว้ส าหรับ
กระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่ส่วนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ให้อยู่ใน
สังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนแล้ว 



ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มีฐานะเป็นกรมอยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
จัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ๕๒  ให้ทบวงมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่ สั งกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ 
ยังคงเป็นทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงและส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป 
และให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และข้าราชการในทบวงมหาวิทยาลัย  
และในส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ  
จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ๕๓  ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนกิจการอ านาจหน้าที่ 
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมวิเทศสหการและ
บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ไปเป็นของส่วนราชการหนึ่ง
ส่วนราชการใดของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก าหนดให้  
การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องก็ได้ 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งขึ้นใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่ากรมวิเทศสหการ  
เป็นอันยุบเลิก 

มาตรา ๕๔๒๗  (ยกเลิก) 
มาตรา ๕๕  ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ให้สอดรับกับภารกิจของทหาร  
ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๖  ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย 
เพ่ือโอนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มิใช่ภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระท าผิด ไปเป็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือลดภารกิจ  
ในพ้ืนที่ตามล าดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระท าผิด 

มาตรา ๕๗  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย
จัดตั้งส านักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และกรมส ารวจและท าแผนที่พลเรือน ขึ้นในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

                                                           
๒๗ มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



มาตรา ๕๘  ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ งบประมาณ ข้าราชการและลูกจ้าง 
ของกรมไปรษณีย์โทรเลขตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เสมือนส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และเม่ือมีการโอนแล้วให้ถือว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นอันยุบเลิก 

มาตรา ๕๙  ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้กระทรวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ที่มีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ยังคงมีอ านาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการเช่นเดิมต่อไป เว้นแต่กระทรวงกลาโหม ส านักราชเลขาธิการ 
ส านักพระราชวัง ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และส านักงานอัยการสูงสุด ให้มีอ านาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ใช้บังคับส าหรับ
กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมแห่งใดแล้ว ให้กระทรวง กรม  
หรือส่วนราชการนั้น มีอ านาจหน้าที ่และการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี ้นับแต่วันที่  
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป 

ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถ้ากระทรวงใดสมควรมีกลุ่มภารกิจให้ตรากฎกระทรวง
ก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจใช้บังคับพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง 

ในกรณีที่มีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  
ถ้ากระทรวงนั้นมีต าแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นกรณีที่ไม่สามารถย้ายไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในกระทรวงนั้น  
หรือกระทรวงอ่ืนที่เหมาะสมได้ ให้ต าแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงดังกล่าวยังคงมีต่อไปได้  
แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐  ให้รัฐบาลรายงานค่าใช้จ่ายประจ าและอัตราของข้าราชการและลูกจ้าง 
ของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกับก่อนพระราชบัญญัตินี ้ใช้บ ังคับ  
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อครบก าหนดหนึ่งปีและสองปีของการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

  
  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
       รองนายกรัฐมนตรี 
  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบราชการนั้นเป็นกลไกส าคัญ  
ของประเทศในอันที่จะผลักดันให้แนวทางการบริหารประเทศตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
ต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
ส่วนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไป
ของสังคม ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการหลายครั้ง แต่ยังคงให้มีการปฏิบัติราชการ
ตามโครงสร้างการบริหารที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นผลให้การท างานของข้าราชการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และส่วนราชการต่าง ๆ มิได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  
และจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้ าซ้อนและกระทบ
ต่อการให้บริการแก่ประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบ 
โดยการปรับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นใหม่ และปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดส่วนราชการ  
ที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการปรับระบบการท างาน 
ในรูปกลุ่มภารกิจ เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีความ
เกี่ยวข้องกันให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในส่วนงานที่ซ้ าซ้อนกัน เมื่อจัดส่วนราชการใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้แล้วจะมีผลท าให้แนวทาง  
ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับปรุงการท างานของข้าราชการ
ให้มีประสิทธิภาพในระยะต่อไปได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕๒๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม และให้ความใน (๗) ของมาตรา ๑๖ 
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอันยกเลิกตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔  การด าเนินการเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อ านาจหน้าที่ หนี้สิน และงบประมาณ
ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้  
ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมิให้น าความในมาตรา ๘ จัตวา วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับ 

                                                           
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๗ ก/หน้า ๑/๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ 



มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๓  
บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อ านาจหน้าที่ หนี้ และงบประมาณของกรมไปรษณีย์โทรเลข  
กระทรวงคมนาคม ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เว้นแต่กิจการไปรษณีย์  
และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าซึ่งมีผู้ครองอยู่ ให้โอนไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงคมนาคม ย่อมท าให้กิจการและอ านาจหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม เป็นอันหมดไป 
โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เป็นการสมควรยุบเลิกกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม แต่โดยที่
มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔ ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้การยุบส่วนราชการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

  

พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมปา่ไม ้และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖๒๙ 
 

มาตรา ๓  ให้โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม้มีอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมท านุบ ารุงป่า 
และการด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอ่ืน
เกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้  ทั้งนี้ เฉพาะที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้  

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลังของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของกรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่เป็นของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี 

                                                           
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หนา้ ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั ่ง  หรือมติ 
ของคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่า  
อ้างถึงกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๖  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและท านุบ ารุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ และการด าเนินการอ่ืนใด  ทั้งนี้ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร และเขตพ้ืนที่ป่าที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้กรมป่าไม้มอบอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยสวนป่า  
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการได้ด้วย  

มาตรา ๗  ให้ ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากเห็นว่ามีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ใดของหน่วยงานใดมิได้เป็นไปตาม  
มาตรา ๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖ ให้ด าเนินการแบ่งแยกและด าเนินการให้ถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ในมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๖  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

ในการโอนภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้โอนหรือจัดแบ่งทรัพย์สิน งบประมาณ 
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลังให้สอดคล้องกันด้วย  

มาตรา ๘  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลั งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มาตรา ๙  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แล้ว ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี  
ของส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
ที่โอนมาดังกล่าว โอนไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอน หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  



บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค า สั่ ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๑  ในวาระเริ่มแรก ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ .ศ. ๒๕๔๕  
โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ขึ้นใหม่  

มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้กรมป่าไม้
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้าน
นโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ 
บูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะได้ปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอนอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วน  
ที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไขการใช้อ านาจของรัฐมนตรีและการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมา ย 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

  
  



พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗๓๐  
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

มาตรา ๓  ให้ยุบกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และจัดตั้งเป็นส านักงาน  
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเป็นส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้มีผู ้อ านวยการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ  

มาตรา ๔  ให้ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศมีภาระหน้าที่ในการ 
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ 
ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย การเผยแพร่ และการฝึกอบรม โดยร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
ระหว่างประเทศมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผน ศึกษา วิ เคราะห์นโยบาย ด าเนินโครงการ ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(๒) บริหารการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล 
(๓) ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคต่าง ๆ 

รวมทั้งด าเนินงานตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(๔) บริหารความร่วมมือด้านทุนกับต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ 
(๕) ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(๖) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานการพัฒนา 
(๗) กระท าการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานความร่วมมือ

เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  
มาตรา ๕  การบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ

และทรัพย์สิน การจัดท านิติกรรมสัญญา การด าเนินคดี หรือการด าเนินการอ่ืนใดของส านั กงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับอธิบดีโดยให้กระท าในนาม  
ของส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ทั้งนี้  
โดยอยู่ภายใต้การก ากับการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

                                                           
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๖๓ ก/หน้า ๑/๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิน สิทธิ ภาระ
ผูกพันข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศไปเป็นของส านักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการอ่ืน
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

มาตรา ๗  บรรดาอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดของกรมวิเทศสหการ หรือของอธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  
ในกรมวิเทศสหการ ให้โอนไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘  บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด 
ที่อ้างถึงกรมวิเทศสหการ หรืออธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ให้ถือว่าอ้างถึง
ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือ
ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน  
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่มีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

มาตรา ๙  ให้ความใน (๖) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอันยกเลิกโดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  

มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้โอนกิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ 
สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และ
บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ไปเป็นของส่วนราชการหนึ่งส่วนราชการใดของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของผู้ด ารงต าแหน่ง 
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการดังกล่าว แล้วแต่กรณี ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าว  
ใช้บังคับ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่ากรมวิเทศสหการเป็นอันยุบเลิก แต่เนื่องจากกระทรวง  
การต่างประเทศยังมีภารกิจด้านให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
ซึ่งมิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกระทรวงการต่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานหลัก  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในการนี้สมควรจัดตั้งส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  
ขึ้นเป็นส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงการต่างประเทศ และให้มีผู้อ านวยการซึ่งมีฐานะ  
เป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยยุบ  
กรมวิเทศสหการมาจัดตั้งเป็นส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  จึงจ าเป็ นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี ้

  



พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓๑ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อเศรษฐกิจไทย แต่ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องข้าวมีอยู่หลายหน่วยงานและกระจัดกระจาย
อยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสมควรให้มีการจัดตั้งกรมการข้าวขึ้นมีฐานะ  
เป็นส่วนราชการระดับกรมเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ ให้ครอบคลุมถึงการปรับปรุง
พัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตต่อพ้ืนที่และคุณภาพสูงขึ้น การพัฒนาพันธุ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมและเผยแพร่เพ่ือพัฒนาชาวนา การแปรรูป 
และการจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าว รวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกบัข้าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๒ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการ  
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติให้จัดตั้งคณะกรรมการก ากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
แทนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ  
เงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต  
เงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์  
ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประกันวินาศภัย งานประกันชีวิต และงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไปเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และให้โอนการด าเนินคดี 
และการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือลูกจ้างและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า
และเงินต่าง ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนซึ่งมีผู้ครองอยู่ ให้โอนไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พาณิชย์ กรณีจึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๓  
 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระ
ผูกพันทั้งปวง ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  

                                                           
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา้ ๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๙ ก/หนา้ ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา้ ๑๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ 



พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง  
และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรว ง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการ 
ในส านักนายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่รับผิดชอบ
งานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. ก าหนด ในการนี้ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๔ 
  

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที ่บทบัญญัติมาตรา ๕๔  
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้ต้องยุบเลิกกรมทางหลวงชนบท
ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ โดยให้โอนกิจการอ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ 
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมทางหลวงชนบท และบรรดาอ านาจหน้าที่
ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวงชนบท ไปเป็นของกรมทางหลวงหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวง หรือไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ด ารงต าแหน่ง  
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ซึ่งการยุบเลิกจะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ภารกิจในการก าหนดมาตรฐาน การควบคุมในทางวิชาการ และการพัฒนางานทางหลวงชนบทและทางหลวง
ท้องถิ่นในภาพรวม  ดังนั้น สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือให้ยังคงมีกรมทางหลวงชนบทเพ่ือด าเนิน
ภารกิจต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๓๕ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ แห่งกฎหมายว่าด้วย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม บัญญัติให้กรมทางหลวงชนบทต้องยุบเลิกไปภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่เนื่องจากภารกิจปัจจุบันที่กรมทางหลวงชนบทด าเนินการอยู่มีความส าคัญ  
                                                           

๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หนา้ ๒๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๘ ก/หนา้ ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง และการกระจายความเจริญสู่ชนบท  
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทุกรัฐบาล โดยกรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่หลักในการก าหนดมาตรฐานทางการ
ก่อสร้าง และการบ ารุงรักษาทางทั้งทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท.) ควบคุมในทางวิชาการงานทางฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหาร
ของ อปท. ทั่วประเทศ ก ากับและตรวจตราให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการตามที่ก าหนดไว้ 
วิจัยและพัฒนางานทาง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานทางหลวงชนบทและงานทางหลวงท้องถิ่น ให้ค าปรึกษา
และให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่ อปท. นอกจากนั้นกฎหมายทางหลวงได้ก าหนดให้กรมทางหลวง
ชนบทมีหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และมีสาระส าคัญ ๒ ด้าน คือ ด้านก ากับตรวจตราและควบคุมทางหลวง  
และด้านควบคุม รักษา ขยายและสงวนเขตทาง จึงมีความจ าเป็นต้องมีกรมทางหลวงชนบทไว้รับผิดชอบ
ภารกิจดังกล่าว ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบการคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๕๒๓๖ 
  

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่ เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อ 
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหน่วยงาน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

  

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒๓๗  
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

  

  

                                                           
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา้ ๑/๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา้ ๔/๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี ่ยนชื ่อ  
กรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจด้านการบิน  
ซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งทางอากาศและการเดินอากาศ และเป็นการสอดคล้องกับแนวทางในการก าหนด  
ชื่อหน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

  

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒๓๘  
 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหม่อนไหมหรือของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง 
รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหม่อนไหมเป็นผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นต้นที่น าไปสู่สินค้าแปรรูป และนวัตกรรมในหลายรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเอกลักษณ์ภูมิปัญญา  
และวัฒนธรรมการด ารงชีพแบบวิถีชาวไทย อันจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์ คุ้มครอง สืบทอด และจรรโลงให้คงอยู่
กับสังคมไทย กับทั้งต้องส่งเสริมให้สังคมได้เห็นคุณค่าและหวงแหนสิ่งที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนต้องมีการวิจัย  
และพัฒนาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการแปรรูปจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นไปสู่สินค้า ตามความต้องการ
ของตลาดอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ไหมไทยและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 
ให้แพร่หลายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว สมควรจัดตั้งกรมหม่อนไหมขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓๓๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

 
                                                           

๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๙๒ ก/หนา้ ๑/๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๒ ก/หนา้ ๔/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 



มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา 
ให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นอธิบดี

กรมพลศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นรองอธิบดีกรมพลศึกษา 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่ เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อ 
ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา และเปลี่ยนชื่อต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 
และต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้

  

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๔๐  
 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
และเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นของ  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  

มาตรา ๕  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั ่ง หรือ  
มติคณะรัฐมนตรีใด อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยุบเลิกส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงาน 
ด้านวัฒนธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓๔๑ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการ 
มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอัยการสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

                                                           
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๘ ก/หนา้ ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หนา้ ๕๔/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 



พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖๔๒  
 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เฉพาะส านักฝนหลวงและการบินเกษตร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะส านักฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นอ านาจหน้าที่  
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เฉพาะส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  

มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นบริการ
สาธารณะในการท าฝนเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และเข่ือนหรือพ้ืนที่เก็บกักน้ า อันเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภารกิจดังกล่าวรวมถึงการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในชั้นบรรยากาศ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการของประเทศ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการท าฝน  
และการดัดแปรสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการ  
ด้านการบินและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนในภารกิจด้านการเกษตรและอ่ืน ๆ โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการและความรับผิดชอบของส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สมควรยกฐานะส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ โดยจัดตั้งเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความคล่องตัวในการ 
บูรณาการภารกิจร่วมกับส่วนราชการอ่ืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

                                                           
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๘ ก/หน้า ๑๘/๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 



พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖๔๓  
 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ เงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ของส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของส านักงานส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก  
อันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐยังไม่เพียงพอ อันจ าเป็นต้องก าหนดให้
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอ านาจในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ 
ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการ
และความช่วยเหลืออ่ืน  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว สมควรยกฐานะ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย  
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน๔๔  

 

ข้อ ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เป็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกระทรวง
อุตสาหกรรม และอ านาจหน้าที่ที่เป็นของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักนายกรัฐมนตรี และของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวง
อุตสาหกรรม ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี 
  

                                                           
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๓๐ ก/หนา้ ๑๘/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หนา้ ๖/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๕  
 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับส านั กงาน 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกระทรวง
การต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศไปเป็นอ านาจหน้าที่
ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจ้างของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงาน  
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ไปเป็นของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง  
การต่างประเทศ  

มาตรา ๗  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่า งประเทศ
และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภารกิจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่ งเสริม 
และพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือ  
ในด้านต่าง ๆ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่ เพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความคล่องตัว สมควรยกฐานะส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวง  
การต่างประเทศ ขึ้นเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดูแลรับผิดชอบงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๖  
 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

                                                           
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๙/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๑๒/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 



และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พาณิชย์ ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
(๒) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เฉพาะงานเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ของประเทศและงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป็นของส านักงานนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  

มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรื อ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการตามมาตรา ๔ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หรือข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
ของประเทศไทยต้องพ่ึงพาการส่งออก ท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์  
ของโลกที่ส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทย รวมทั้งยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสมควรให้มีการจัดตั้งส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าขึ้นมี ฐานะเป็นส่วนราชการ
ระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่ก าหนดนโยบายทิศทางการค้าของประเทศ 
ตลอดจนเสนอแนะและจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๗  
 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

                                                           
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา้ ๔๙/๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 



ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ 

(๑) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๒ 
(๒) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

มาตรา ๖  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความม่ันคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ 
(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก 
(ข) งานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

(๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
(ก) ส านักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
(ข) ส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก เฉพาะงานตามกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองเด็ก 
(ค) สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
(ง) ศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
(จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

(๓) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ 
(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
(ข) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 
(ค) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 
(ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
(จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  

มาตรา ๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๖ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  



มาตรา ๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนคุ้มครองเด็ก 
ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองเด็ก ไปเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กในกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความม่ันคงของมนุษย์  

มาตรา ๙  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
(ก) ส านักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
(ข) สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

(๒) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ 
(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
(ข) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
(ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ  

มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๙ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

มาตรา ๑๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ เฉพาะกองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไปเป็นของกรมกิจการ  
เด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ก าหนด โดยค านึงถึงความสมัครใจของบุคคลที่จะถูกโอนประกอบกับประโยชน์ของทางราชการด้วย 

มาตรา ๑๒  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนผู้สูงอายุ  
ในส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามกฎหมายว่าด้วย
ผู้สูงอายุ ไปเป็นของกองทุนผู้สูงอายุในกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์  

มาตรา ๑๓  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวง



การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
(ก) ส านักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับสตรี 
(ข) ส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ยกเว้นงานตามกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองเด็ก 
(ค) สถานสงเคราะห์สตรีและสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณ ี
(ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(๒) ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
มาตรา ๑๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๓ ไปเป็นของกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

มาตรา ๑๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ 
(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
(ข) ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะกลุ่มการพัฒนา

ระบบสวัสดิการสังคมและกลุ่มการส่งเสริมและประสานเครือข่าย 
(ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

(๒) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ 
(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส 
(ข) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส  

มาตรา ๑๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๕ ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

มาตรา ๑๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคมในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

มาตรา ๑๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
(ก) ส านักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับคนพิการ 
(ข) สถานสงเคราะห์คนพิการและศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 

(๒) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
มาตรา ๑๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

มาตรา ๒๐  ให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ  
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ ของส่วนราชการ 
หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรืออธิบดี 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(๒) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการ 
เด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(๔) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปเป็นของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอธิบดี 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(๕) ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 



(๖) ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ก) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุไปเป็นของ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(ข) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายตามมาตรา ๗ ไปเป็นของรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(ค) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา ๘ 
และมาตรา ๖๘ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(ง) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๓๔ ไปเป็นของกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน 

(จ) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๕ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(๗) ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ก) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุยกเว้น

มาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

(ข) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๔ วรรคสอง ไปเป็นของผู้อ านวยการส านักในกรมกิจการ
ผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(ค) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอาย ุ

(ง) ผู ้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู ้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของ
ผู้อ านวยการส านักในกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(๘) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(๙) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  
และผู ้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู ้ด้อยโอกาส และผู ้สูงอายุ  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(๑๐) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรืออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ แล้วแต่กรณี 



(๑๑) ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ก) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๕ ไปเป็นของรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(ข) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๒๙ ไปเป็นของปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

มาตรา ๒๑  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ที่โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
ที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๒๒  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการ  
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผ่านมา ได้แยกงานด้านนโยบาย  ด้านวิชาการ  
และด้านการปฏิบัติในแต่ละกลุ่มเป้าหมายออกจากกัน ท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  
และส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับประชาชน จึงสมควรปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ โดยรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติ 
ของกลุ่มเป้าหมายเดียวกันให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทาง  
การปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘๔๘  
 

มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และ 

ภาระผูกพัน ในส่วนที่เป็นงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและส านักพัฒนาท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน  
ไปเป็นของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตราก าลังของกรมการบินพลเรือน 
กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและส านักพัฒนาท่าอากาศยานและข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการอ่ืนของกรมการบินพลเรือนที่มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ ส านักงาน  
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไปเป็นของ   
กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่โอนมาตามวรรคสอง มีจ านวนเกินจ าเป็น 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่  
                                                           

๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๕ ง/หน้า ๒๘/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



ในส่วนราชการอ่ืนในกระทรวงคมนาคมได้ โดยให้โอนอัตราก าลังและเงินงบประมาณที่เกี่ยวกับข้ าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการดังกล่าวไปด้วย  

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงาน 
เกี่ยวกับท่าอากาศยานและส านักพัฒนาท่าอากาศยาน และของเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม เฉพาะงานเกี ่ยวกับท่าอากาศยานและส านักพัฒนาท่าอากาศยาน ไปเป็นอ านาจหน้าที่  
ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม หรือของเจ้าหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 
แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และ 
ภาระผูกพัน รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตราก าลังของส านักมาตรฐานการบิน  
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน  
และงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 

ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการของกรมการบินพลเรือนผู้ใดที่มิได้ถูกโอนไป 
ตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะโอนไป ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงคมนาคมภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และให้ปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบความรู้ความสามารถ 
และความเหมาะสม แล้วประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรโอนไป โดยให้ผู้มีชื่ออยู่ในประกาศดังกล่าวโอนไปตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๗  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของส านักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบิน และสอบสวน
อากาศยานประสบอุบัติเหตุ และของเจ้าหน้าที่ของส านักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบินและสอบสวน
อากาศยานประสบอุบัติเหตุไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม หรือ  
ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ โดยที่องค์การการบินพลเรือน 
ระหว่างประเทศ ได้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องในด้านโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน 
โดยเฉพาะการแบ่งแยก อ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและหน่วยงานผู้ให้บริการ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงต้องปรับปรุงโครงสร้าง
ของส่วนราชการ ในกรมการบินพลเรือนเสียใหม่ โดยแยกงานการก ากับดูแลออกเป็นส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และงานเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย  งานนิรภัยการบิน  
และสอบสวนหาสาเหตุของ อุบัติเหตุอากาศยานให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง



คมนาคม รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ กรมการบินพลเรือนเป็นกรมท่าอากาศยาน เพ่ือให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่หลัก
ที่ปรับปรุงใหม่นี้ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๙  
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

  

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในส านักงาน  
และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยสมควรก าหนดให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙๕๐  
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวง
ยุติธรรม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                                                           

๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หนา้ ๕๑/๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา้ ๔๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง และก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี สมควรก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา  
ของนายกรัฐมนตรี จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


