
 
พระราชบัญญัติ  

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่             
เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยนิยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔"  
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเปนตนไป  
*[รก.๒๕๓๔/๑๕๖/๔๒พ/๔ กันยายน ๒๕๓๔]  

 มาตรา ๓  ใหยกเลิก (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (๒) 
ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๓๑๙ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๖ พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับที่ ๒๐) 
พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒๘) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๒๙ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และ (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ (๕) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๗ เร่ือง การแกไข เพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที ่๒๘ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๓๔  



 ๒ 

มาตรา ๔* ใหมีกระทรวง ทบวง และสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง ดังตอไปนี ้ 
(๑) สํานกันายกรัฐมนตร ี 
(๒) กระทรวงกลาโหม  
(๓) กระทรวงการคลัง  
(๔) กระทรวงการตางประเทศ  
(๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(๖) กระทรวงคมนาคม  
(๗) กระทรวงพาณิชย  
(๘) กระทรวงมหาดไทย  
(๙) กระทรวงยุติธรรม  
(๑๐) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
(๑๑) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
(๑๒) กระทรวงศึกษาธิการ  
(๑๓) กระทรวงสาธารณสุข  
(๑๔) กระทรวงอุตสาหกรรม  
(๑๕) ทบวงมหาวิทยาลัย  
*[มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖]  

หมวด ๑ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 มาตรา ๕ สํานกันายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับราชการทั่วไปของนายก รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
กิจการเกี่ยวกบัการทํางบประมาณแผนดินและราชการอืน่ ตามที่ไดม ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่
ของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสวนราชการซึ่งสังกัดสํานัก นายกรัฐมนตรี หรือราชการอื่น ๆ ซ่ึงมิไดอยูภายใน
อํานาจและหนาที่ของกระทรวงใดกระทรวง หนึ่งโดยเฉพาะ  
 มาตรา ๖* สํานักนายกรัฐมนตรีมีสวนราชการ ดังตอไปนี้  

(๑) สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
(๒) สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
(๓) สํานักขาวกรองแหงชาต ิ 
(๔) สํานกังบประมาณ  
(๕) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(๗) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
(๘) สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
(๙) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ 



 ๓ 

(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
(๑๑) สํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ  
(๑๒) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
(๑๓) สํานกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(๑๔) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 
(๑๕) สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 
(๑๖) สํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
(๑๗) สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
(๑๘) สํานกังานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  
(๑๙) สํานกังานสถิติแหงชาติ  
(๒๐) กรมประชาสัมพันธ  
(๒๑) กรมวเิทศสหการ  

*[มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒]  

หมวด ๒  
กระทรวงกลาโหม 

 มาตรา ๗ กระทรวงกลาโหมมีอํานาจและหนาที่เกีย่วกับการปองกันและรักษา ความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรจากภยัคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ  
 มาตรา ๘ การจดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคบั และระเบยีบ 
แบบแผน  

หมวด ๓  
กระทรวงการคลัง  

 มาตรา ๙ กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินแผนดนิภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติใหเปนการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได ซ่ึงรัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตผู
เดียวตามกฎหมาย และไมอยูในอํานาจหนาที่ ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกจิการซึ่งจะเปนสญัญาผูกพัน
ตอเมื่อรัฐบาลไดใหอํานาจหรือ ใหสัตยาบนั รวมทั้งการค้ําประกันหนีข้องสวนราชการ องคการของรัฐ สถาบัน
การเงิน และ รัฐวิสาหกจิ 
 มาตรา ๑๐ กระทรวงการคลงัมีสวนราชการ ดังตอไปนี้ (๑) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สํานกังาน
ปลัดกระทรวง (๓) สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง (๔) กรมธนารักษ (๕) กรมบัญชีกลาง (๖) กรมศุลกากร  
(๗) กรมสรรพสามิต (๘) กรมสรรพากร  
 



 ๔ 

หมวด ๔  
กระทรวงการตางประเทศ 

มาตรา ๑๑ กระทรวงการตางประเทศมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับราชการ ตางประเทศ  
มาตรา ๑๒* กระทรวงการตางประเทศมีสวนราชการ ดังตอไปนี ้ 
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  
(๓) กรมการกงสุล  
(๔) กรมพิธีการทูต  
(๕) กรมยุโรป  
(๖) กรมเศรษฐกิจ  
(๗) กรมสนธสัิญญาและกฎหมาย  
(๘) กรมสารนเิทศ  
(๙) กรมองคการระหวางประเทศ  
(๑๐) กรมอเมริกาและแปซฟิกใต  
(๑๑) กรมอาเซียน  
(๑๒) กรมเอเชียตะวันออก  
(๑๓) กรมเอเชยีใต ตะวนัออกกลางและแอฟริกา  

*[มาตรา ๑๒ แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑] 

หมวด ๕  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 มาตรา ๑๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณมอํีานาจหนาที่เกี่ยวกับการเกษตร การเศรษฐกิจการเกษตร การ
ปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม การชลประทานการประมง การปศุสัตว การปาไม การพฒันาที่ดิน และการสหกรณ  

มาตรา ๑๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณมสีวนราชการ ดังตอไปนี ้ 
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  
(๓) กรมชลประทาน  
(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ  
(๕) กรมประมง  
(๖) กรมปศุสัตว  
(๗) กรมปาไม  



 ๕ 

(๘) กรมพัฒนาที่ดิน  
(๙) กรมวิชาการเกษตร  
(๑๐) กรมสงเสริมการเกษตร  
(๑๑) กรมสงเสริมสหกรณ  
(๑๒) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
(๑๓) สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร  

หมวด ๖  
กระทรวงคมนาคม  

 มาตรา ๑๕ กระทรวงคมนาคมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคมนาคม การขนสง การพาณิชยนาวี การสื่อสาร 
และการอุตุนยิมวิทยา  

มาตรา ๑๖ กระทรวงคมนาคมมีสวนราชการ ดังตอไปนี ้ 
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี                                                                                                              
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการขนสงทางบก  
(๔) กรมการบนิพาณิชย  
(๕) กรมเจาทา  
(๖) กรมทางหลวง  
(๗) กรมไปรษณยีโทรเลข  
(๘) กรมอุตนุยิมวิทยา  
(๙) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี 
 

หมวด ๗  
กระทรวงพาณิชย 

มาตรา ๑๗ กระทรวงพาณิชยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพาณิชยและกจิการทาง เศรษฐกิจทีเ่กีย่วเนื่องกับ
การพาณิชย รวมตลอดทั้งการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสนิคา การควบคุม และสงเสริมเกี่ยวกับกิจการคาและการ
ประกันภัย  

มาตรา ๑๘* กระทรวงพาณชิยมีสวนราชการ ดังตอไปนี้  
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  
(๓) กรมการคาตางประเทศ  
(๔) กรมการคาภายใน  



 ๖ 

(๕) กรมการประกันภัย  
(๖) กรมทะเบยีนการคา  
(๗) กรมทรัพยสินทางปญญา  
(๘) กรมเศรษฐกิจการพาณชิย  
(๙) กรมสงเสริมการสงออก  
*[มาตรา ๑๘ แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕] 

หมวด ๘  
กระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๑๙* กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการบําบัดทุกขบํารุงสขุ การสงเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การปกครองทองที่ การปกครองทองถ่ิน การทะเบียนราษฎร การสงเสริมการศึกษาและการ
ประกอบอาชพี การพัฒนาชมุชน การรักษา ความมั่นคงภายใน การปองกันสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน การที่ดิน การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ การโยธา การราชทัณฑ การผังเมอืง 
และการพัฒนา ชนบท *[มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๖]  

มาตรา ๒๐* กระทรวงมหาดไทยมีสวนราชการ ดังตอไปนี้  
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  
(๓) กรมการปกครอง  
(๔) กรมการผังเมือง  
(๕) กรมการพฒันาชุมชน  
*(๖) (ยกเลกิ)  
(๗) กรมทีด่ิน  
(๘) กรมโยธาธิการ  
(๙) กรมราชทณัฑ  
(๑๐) สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  
*[มาตรา ๒๐ แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และ (๖) ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจ กระทรวง มหาดไทยไปจดัตั้งเปนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ อาศยัอํานาจตามมาตรา ๒๓๐ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย] 
 
 



 ๗ 

หมวด ๙  
กระทรวงยุติธรรม 

 มาตรา ๒๑* กระทรวงยุติธรรมมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการบังคับคดี การคุมประพฤติ งานสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน และการยุติธรรม ตามที่ กฎหมายกําหนดใหเปนของกระทรวงยุติธรรม *[มาตรา ๒๑ 
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓]  

มาตรา ๒๒* กระทรวงยุติธรรมมีสวนราชการ ดังตอไปนี้  
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  
(๓) กรมคุมประพฤติ  
(๔) กรมบังคับคดี  
*(๕) [ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓]  

*[มาตรา ๒๒ แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕]  
*หมวด ๙ ทว ิ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม 
มาตรา ๒๒ ทวิ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับ การบริหารแรงงาน การ
จัดหางาน การประชาสงเคราะห การพฒันาฝมือแรงงาน การสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน และการ
ประกันสังคม  
มาตรา ๒๒ ตรี กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีสวนราชการ ดังตอไปนี ้ 
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  
(๓) กรมการจดัหางาน  
(๔) กรมประชาสงเคราะห                                                                                                                              
(๕) กรมพฒันาฝมือแรงงาน 
(๖) กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน  
(๗) สํานักงานประกันสังคม  

*[หมวด ๙ ทว ิมาตรา ๒๒ ทวิ และมาตรา ๒๒ ตรี เพิ่มความโดยพระราช บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖]  

 
*หมวด ๑๐  

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 



 ๘ 

มาตรา ๒๓ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมมีอํานาจหนาที ่เกี่ยวกับการวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การพลังงาน ส่ิงแวดลอมและการวิจยั  

มาตรา ๒๔ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมมีสวนราชการ ดังตอไปนี ้ 
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  
(๓) กรมควบคุมมลพิษ  
(๔) กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  
(๕) กรมวิทยาศาสตรบริการ  
(๖) กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(๗) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ 
(๘) สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  
(๙) สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ 

*[หมวด ๑๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ 
๖) พ.ศ.๒๕๓๕]  

หมวด ๑๑  
กระทรวงศกึษาธิการ  

มาตรา ๒๕ กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม  
 มาตรา ๒๖* กระทรวงศึกษาธิการมีสวนราชการ ดังตอไปนี้ (๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) 
สํานักงานปลดักระทรวง (๓) กรมการศาสนา (๔) กรมการศึกษานอกโรงเรียน (๕) กรมพลศึกษา (๖) กรมวิชาการ 
(๗) กรมศิลปากร (๘) กรมสามัญศึกษา (๙) กรมอาชีวศึกษา (๑๐) สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล (๑๑) สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (๑๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (๑๓) สํานกังาน
คณะกรรมการขาราชการครู (๑๔) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (๑๕) สํานักงานสภาสถาบันราช
ภัฏ *[มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘]  

หมวด ๑๒  
กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรา ๒๗ กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกบัการแพทย การสาธารณสุข การสงเสริมและ
พัฒนาสุขภาพอนามัย การควบคุมอาหารและยารวมทั้ง ส่ิงที่อาจเปนพษิหรือเปนภัยแกสุขภาพอนามัย และการ
กํากับดแูลและสงเสริมกิจการกาชาด  

มาตรา ๒๘* กระทรวงสาธารณสุขมีสวนราชการ ดังตอไปนี ้ 
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  



 ๙ 

(๓) กรมการแพทย  
(๔) กรมควบคุมโรคติดตอ  
(๕) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(๖) กรมสุขภาพจิต  
(๗) กรมอนามัย  
(๘) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

*[มาตรา ๒๘ แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗] 

หมวด ๑๓  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

มาตรา ๒๙ กระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการอุตสาหกรรม การเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
การมาตรฐานเกี่ยวกับกจิการอุตสาหกรรม และทรัพยากรธรณี  

มาตรา ๓๐ กระทรวงอุตสาหกรรมมีสวนราชการ ดังตอไปนี้  
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี  
(๒) สํานกังานปลัดกระทรวง  
(๓) กรมทรัพยากรธรณ ี 
(๔) กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(๕) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
(๖) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
(๗) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

หมวด ๑๔  
ทบวงมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๓๑ ทบวงมหาวิทยาลัยมอํีานาจหนาที่เกีย่วกับการดําเนินการและกํากับ การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน นอกจากสถาบนัวิชาเฉพาะทีอ่ยูในอํานาจ หนาที่ของกระทรวงอื่น  

มาตรา ๓๒* ทบวงมหาวิทยาลัยมีสวนราชการ ดังตอไปนี้  
(๑) สํานกังานเลขานุการรัฐมนตรี                                                                                                              
(๒) สํานกังานปลัดทบวง 
(๓) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  
(๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
(๕) มหาวิทยาลัยขอนแกน  
(๖) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
(๗) มหาวิทยาลัยทักษณิ  



 ๑๐ 

(๘) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
(๙) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(๑๐) มหาวิทยาลัยบูรพา  
(๑๑) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(๑๒) มหาวิทยาลัยมหดิล  
(๑๓) มหาวิทยาลัยแมโจ  
(๑๔) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
(๑๕) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(๑๖) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(๑๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
(๑๘) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(๑๙) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(๒๐) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
(๒๑) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
(๒๒) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
(๒๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

*[มาตรา ๓๒ แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙]  
 

หมวด ๑๕  
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรือทบวง 

 

มาตรา ๓๓* สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรือทบวง มีดังตอไปนี ้ 
(๑) ราชบณัฑติยสถาน  
(๒) สํานกัพระราชวัง  
(๓) สํานักราชเลขาธิการ  
(๔) สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา  
(๕) สํานักงานอัยการสูงสุด  
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง มีฐานะเปนกรม  

*[มาตรา ๓๓ แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒]  
มาตรา ๓๔ ราชบัณฑิตยสถานมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและ ใหอยูในบังคับบัญชาของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
มาตรา ๓๕ สํานักพระราชวังมีอํานาจหนาที่จัดการพระราชวัง ตลอดจนการดูแล รักษาทรัพยสินและ

ผลประโยชนของพระมหากษัตริย และใหอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตร ี 



 ๑๑ 

มาตรา ๓๖ สํานักราชเลขาธิการมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการเลขานุการใน พระองคพระมหากษัตริย และให
อยูในบังคับบญัชาของนายกรัฐมนตรี  

มาตรา ๓๗*  
*[มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒]  

มาตรา ๓๘ สํานักงานเลขาธกิารรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ จัดระเบียบปฏิบัติราชการ
ฝายรัฐสภา และใหอยูในบังคบับัญชาของประธานรัฐสภา  

มาตรา ๓๙ สํานักงานอยัการสูงสุดมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการดําเนนิคดอีาญา ทั้งปวง ดําเนินคดีแพง และ
ใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐและอํานาจ หนาที่ตามที่กาํหนดไวในกฎหมาย และให
อยูในบังคับบญัชาของนายกรัฐมนตรี  

 
*หมวด ๑๖  

สวนราชการทีเ่ปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 

มาตรา ๓๙ ทวิ* สวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีดังตอไปนี ้ 
(๑) สํานกังานศาลรัฐธรรมนูญ  
(๒) สํานกังานศาลปกครอง 
(๓) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ 
(๔) สํานกังานการตรวจเงนิแผนดิน  

*[มาตรา ๓๙ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒]  
มาตรา ๓๙ ตร*ี สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

และอยูในบังคบับัญชาของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
*[มาตรา ๓๙ ตรี เพิ่มความโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒]  

มาตรา ๓๙ จัตวา* สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาทีต่ามกฎหมายวาดวย การจัดตัง้ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดปีกครอง และอยูในบังคับบญัชาของประธานศาล ปกครองสูงสุด  
*[มาตรา ๓๙ จัตวา เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒]  

มาตรา ๓๙ เบญจ* สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ มีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต และอยูในบังคับบัญชาของ
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
*[มาตรา ๓๙ เบญจ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒]  

มาตรา ๓๙ ฉ* สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงนิแผนดิน และอยูในบังคับบัญชาของประธานกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน  

*[มาตรา ๓๙ ฉ เพิ่มความโดยพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒]  



 ๑๒ 

 มาตรา ๔๐ กระทรวง ทบวง กรม และขาราชการซึ่งไดรับโอนอํานาจหนาที่หรือ ตองใชช่ือตําแหนงใหม
ตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งไดถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ ยังคงมีอํานาจ หนาที่ทีไ่ดรับโอนหรือมีช่ือตามตําแหนง
ใหมตอไป  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
อานันท ปนยารชุน  
นายกรัฐมนตร ี

 หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงเปนกฎหมายหลักวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ไดใชบังคับมา
เปนเวลานานแลว และมกีารแกไขปรับปรุงหลายครั้ง ทําใหไมสะดวกในการใชกฎหมาย สมควรรวบรวมและ
แกไขปรับปรงุเปนพระราชบัญญัติ เพียงฉบับเดียว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง กรมยุโรป กรม
อเมริกาและแปซิฟกใต กรมเอเชียตะวันออก และกรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขึ้นในกระทรวง
ตางประเทศ เพื่อทําหนาทีแ่ละรับผิดชอบในการดําเนินความสัมพันธ ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศใน
ภูมิภาคตาง ๆ โดยยุบกรมการเมือง ทั้งนี้ เพือ่ใหการ ปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกประเทศ มากยิ่งขึ้น จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๔/๒๔๐/
๘๒พ/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหมสํีานักงานคณะกรรมการ นโยบายแหงชาติทําหนาที่เกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ สมควรกําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาตเิปน
สวนราชการระดับกรม สังกดัสํานัก นายกรัฐมนตรี ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติ ใหมีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน สมควรเปลี่ยนใหสํานกังานพลังงานแหงชาติเปนกรม 
พัฒนาและสงเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
[รก.๒๕๓๕/๙/๒๑/๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๕]                                                                                                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 ๑๓ 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง กรมทรัพยสินทาง
ปญญาขึ้น ในกระทรวงพาณิชยเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานตามกฎหมายวา
ดวยเครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ และกฎหมาย วาดวยสิทธิบัตร ทั้งนี้ เพื่อใหมีการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายดงักลาวมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้                             
[รก.๒๕๓๕/๑๖/๑/๔ มนีาคม ๒๕๓๕]                                                                                                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง สวนราชการใน
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม เสียใหม โดย จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกขึ้นในสํานกันายกรัฐมนตร ีเพื่อทําหนาที ่เปนองคกรกลางในการแกไขปญหาการจราจร
ทางบกยุบสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ไปรวมอยูในสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และกรมสวสัดิการและ
คุมครองแรงงานขึ้น ในกระทรวงมหาดไทย ใหทําหนาทีแ่ทนกรมแรงงาน และจดัตั้งกรมคุมประพฤติขึ้นใน
กระทรวง ยุตธิรรม ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบตัิราชการเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ สภาพงาน
ในปจจุบนั จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
[รก.๒๕๓๕/๒๑/๘/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕] 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง สวนราชการที่ทํา
หนาที่ในการปองกันและแกไขมลภาวะดานตาง ๆ โดยการยุบสํานักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และ
จัดตั้งกรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมขึ้นแทน 
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ และในขณะเดียวกนัเหน็สมควรเปลี่ยนชื่อ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน เปนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จึง
จําเปนตองตรา พระราชบัญญัตินี้                                                                                                                                   
[รก.๒๕๓๕/๓๔/๒๐/๓ เมษายน ๒๕๓๕] 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการพัฒนาองคความรู และเทคโนโลยีใน
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันความผิดปกติทางจติ รวมทั้งการพัฒนา บําบัด รักษาพยาบาลและฟนฟู



 ๑๔ 

สมรรถภาพผูปวยทางจิตใหมีประสิทธิภาพเหมาะสม เปนเรื่องที่มี ความสําคัญตอสภาพสังคมในปจจุบันเปนอยาง
มาก แตกจิการดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ หนวยงานระดับกองในกรมการแพทย ทําใหไมอาจสนองตอบ
ตอความตองการของสังคมไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสถาบันสุขภาพจิตขึ้นเปนหนวยงาน
ระดับกรม จึงจําเปน ตอง ตราพระราชบัญญัตินี้  
[รก.๒๕๓๕/๔๕/๑/๙ เมษายน ๒๕๓๕]  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมขึ้น โดยใหมหีนาที่ความรบัผิดชอบในการบริหารดาน แรงงาน เพื่อใหการจัดหางานการ
ประชาสงเคราะห การพฒันาฝมือแรงงาน การสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน และการประกันสังคม เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ สภาพการณในปจจบุัน โดยรวมสวนราชการที่มหีนาที่ความรบัผิดชอบในการ
บริหารดานแรงงาน และสวสัดิการสงัคมของกระทรวงมหาดไทย คือ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม และกรมประชาสงเคราะห จัดตั้งเปนกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการ
สังคม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
[รก.๒๕๓๖/๙๙/๑พ/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖] 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง สวนราชการใน
สํานักนายกรัฐมนตรีเสียใหม โดยจัดตัง้สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน งานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเพื่อทําหนาทีแ่ละรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสนอง พระราชดําริ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้                       
[รก.๒๕๓๖/๑๒๗/๔พ/๖ กนัยายน ๒๕๓๖]                                                                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เปนหนวยงานระดับกรมที่มอํีานาจหนาทีท่ั้งทางวิชาการและการใหบริการ บําบัดรักษาดานสุขภาพจิต ซ่ึงมี
ลักษณะการปฏิบัติงานเชนเดียวกับกรมอืน่ ๆ ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ดังนั้น เพื่อใหเปนที่เขาใจแกบุคคล
ทั่วไปวาสถาบันสุขภาพจิตเปนหนวยงานระดับ กรมและเพื่อใหสอดคลองกบัการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที ่
สมควรแกไขเพิ่มเติมการมีสวน ราชการของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบญัญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเปลี่ยนชื่อสถาบันสุขภาพจิตเปนกรมสุขภาพจิต จึงจําเปน ตองตราพระราชบัญญัตินี้  
[รก.๒๕๓๗/๕๓ก/๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗]  



 ๑๕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่สํานักผังเมืองเปนสวนราชการ ที่มีฐานะเปนกรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน มีหนาที่รับผิดชอบในการ ปฏิบตัิการเกี่ยวกบัการวางและจดัทํา
ผังเมือง ดังนั้น เพื่อใหช่ือของสวนราชการถูกตองตรงกับ ลักษณะงานและฐานะทีแ่ทจริง สมควรเปลี่ยนชื่อสํานัก
ผังเมืองเปนกรมการผังเมือง จึงจําเปน ตองตราพระราชบัญญัตนิี้                                                                                      
[รก.๒๕๓๗/๖๔ก/๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗] 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๓๘ บัญญัติใหสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏเปนนิติบคุคล มีฐานะเปนกรมใน กระทรวงศึกษาธกิาร สมควร
แกไขเพิม่เติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อ กาํหนดใหสํานกังานสภาสถาบันราชภัฏเปน
สวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการแทนกรมการ ฝกหัดครู จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี้                                     
[รก.๒๕๓๘/๔ก/๒๒/๒๔ มกราคม ๒๕๓๘]                                                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีไ่ดมีการแยกกจิการ ของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒบางสวนไปจดัตัง้เปนมหาวิทยาลัยทักษณิและมหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยมีฐานะเปนสวนราชการ
ระดับกรมในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ เพื่อให การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกิดความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้                                                                         
[รก.๒๕๓๘/๑๙ก/๑/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘]                                                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีไ่ดมีการจดัตั้งมหาวิทยาลัย แมโจขึ้นแทน
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ และใหสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในการนี้สมควร แกไขเพิ่มเตมิ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อกําหนดให มหาวิทยาลัยแมโจเปนสวนราชการ
แทนสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจในทบวงมหาวทิยาลัย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๙/
๕๙ก/๑๙/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙] 
---------------------------------------------------------- 



 ๑๖ 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง กรมการกงสุลขึ้นใน
กระทรวงการตางประเทศ เพื่อทําหนาทีแ่ละรับผิดชอบในดานงานหนังสือ เดินทาง งานตรวจลงตราและกิจการคน
ตางดาว งานสัญชาติและนิตกิรณ ตลอดจนงานคุมครอง และดแูลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้                                                                                                                                
[รก.๒๕๔๑/๑๑ก/๒๖/๖ มีนาคม ๒๕๔๑]                                                                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติ คุมครองผูบริโภค (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติใหจดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการ คุมครองผูบริโภคข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตร ีเพื่อ
ทําหนาที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน และการปฏบิัติงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ 
เพื่อใหการบริหารงาน และการปฏิบัติงานตามกฎหมายดงักลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในสวนกลางและสวน 
ภูมิภาค ในการนี้สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เสียใหม เพื่อใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้                                                         
[รก.๒๕๔๑/๑๕ก/๑๒ /๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑]             
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีรั่ฐธรรมนูญแหงราช อาณาจกัรไทยบัญญัติ
ใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการที่เปนอิสระ ซ่ึงไดมีการตรากฎหมาย วาดวยสํานกังานศาลรัฐธรรมนูญ โดย
บัญญัติใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเปนสวนราชการที่เปนอิสระไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวงและไมอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรี 
สมควรแกไขเพิ่มเติม กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดให
สํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี้  
[รก.๒๕๔๒/๒๕ก/๖/๘ เมษายน ๒๕๔๒]                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีไ่ดมีการตรากฎหมาย วาดวยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวธีิพิจารณาคดปีกครอง และกําหนดใหมีสํานักงานศาลปกครอง ขึ้น จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย



 ๑๗ 

วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อกําหนดให สํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการที่ไมสังกัด
หนวยงานใดใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปน ตองตราพระราชบัญญัตินี้                       
[รก.๒๕๔๒/๙๔ก/๔๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒]                         
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติปองกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติใหจดัตั้งสํานักงานปองกันและปราบปราม การฟอกเงินขึ้นในสํานัก
นายกรัฐมนตรเีพื่อทําหนาทีแ่ละรับผิดชอบในการบริหารงานและการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ในการนี้สมควรแกไข เพิ่มเติมมาตรา ๖ แหงพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เสยีใหม เพื่อใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
[รก.๒๕๔๒/๙๘ก/๑/๑๕ ตลุาคม ๒๕๔๒] 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีม่าตรา ๓๐๒ ของ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติมีหนวยธุรการที่เปนอิสระ 
ซ่ึงไดมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติให
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีฐานะเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
กระทรวงหรือทบวง และไมอยูในบังคับบญัชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สมควรแกไขเพิ่มเตมิกฎหมายวา
ดวย การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดใหสํานกังานคณะกรรมการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้  
[รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๔๒/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒]                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีม่าตรา ๓๑๒ ของ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการ ที่เปนอิสระ และมาตรา ๓๓๓ (๓) 
บัญญัติใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิ แผนดินอยางนอยตองมีสาระเกี่ยวกบัการจัดใหมี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระดวย ซ่ึงไดมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวโดยบัญญตัิ
ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผนดินเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีฐานะเปนสวนราชการ
ที่เปน หนวยงานอิสระไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และไมอยูในบังคับบัญชา ของ



 ๑๘ 

นายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรี สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให
สอดคลองกับการกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนสวนราชการ ที่เปนหนวยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้                                               
[รก.๒๕๔๒/๑๑๕ก/๒๘/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒]               
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีม่าตรา ๒๗๕ ของ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการ ศาลยุติธรรมกําหนดใหสํานกังานศาล
ยุติธรรมเปนหนวยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม โดยใหโอนงานบางสวนของกระทรวงยุติธรรมไปเปนของ
สํานักงานศาลยุติธรรม ดังนัน้ สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เพื่อปรับปรุง อํานาจหนาที่และสวนราชการในกระทรวงยุติธรรมใหสอดคลองกับสภาพการณดังกลาว จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้                             
[รก.๒๕๔๓/๑๐๓ก/๑๒/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


