
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชกฤษฎีกา 
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑  ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและมาตรา 
๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙  แหงพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรมพ.ศ. ๒๕๔๕  จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๔๕” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๓  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๑/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด ๑ 
การโอนกิจการบริหาร 

   
 

มาตรา ๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรงุกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาเปนของสวนราชการตามพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามที่บัญญัติในหมวดนี้ 
 

สวนท่ี ๑ 
สํานักนายกรัฐมนตร ี

   
 

มาตรา ๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิภาระผูกพัน 
ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีดังตอไปนี้มาเปนของสวน
ราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในสํานักนายกรัฐมนตร ี

(๑) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ียกเวน 
(ก) กองกฎหมายและระเบียบ 
(ข) ศูนยบริการประชาชน 
(ค) สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(ง) สํานักงานเสรมิสรางเอกลักษณของชาติ 
(๒) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๓) สํานักขาวกรองแหงชาต ิ
(๔) สํานักงบประมาณ ยกเวนงานที่เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงลูกจางประจําและลูกจาง

ชั่วคราว 
(๕) สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๗) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(๘) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยกเวน 

งานคณะกรรมการนโยบายและฟนฟูทะเลไทย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๙) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวน 
(ก) สํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกรและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
(ข) สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
(ค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ 
(ง) สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานระเบียบพัสดุ 
(จ) สํานักนโยบายและแผน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานประสานนโยบายและแผนงานโรคเอดส 
(๑๐) กรมประชาสัมพันธ  ยกเวนงานสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ในสํานักพัฒนา

นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 
(๑๑) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 
มาตรา ๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีเฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(๑) กองกฎหมายและระเบียบ 
(๒) ศูนยบริการประชาชน  
(๓) สํานักงานเสรมิสรางเอกลักษณของชาติ   
กรณีตาม (๑) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๗  ใหโอนกิจการและอํานาจหนาท่ีของสํานักนายกรัฐมนตรี  ในสวนของสํานัก

งบประมาณ เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวมาเปนของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 

สวนท่ี ๒ 
กระทรวงการคลัง 
   

 
มาตรา ๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงการคลังดังตอไปนี้ มาเปนของสวน
ราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงการคลัง 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวนงบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง 
และอัตรากําลัง เฉพาะท่ีใชปฏิบัติงานของสํานักบริหารหนี้สาธารณะท่ีโอนไปเปนของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง และสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ ที่โอนไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

(๒) กรมธนารักษ 
(๓) กรมบัญชีกลาง ยกเวน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ก) สํานักรฐัวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 
(ข) สํานักการเงินการคลัง เฉพาะ 
๑. กลุมวิเคราะหหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานเงินกูในประเทศและ

หนี้เงินกูตางประเทศ 
๒. สวนหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานเงินกูในประเทศและหนี้เงินกู

ตางประเทศ 
(๔) กรมศุลกากร 
(๕) กรมสรรพสามิต 
(๖) กรมสรรพากร 
(๗) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวน 
(ก) กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานนโยบาย 

ปองปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจการเงิน 
(ข) กองนโยบายเงินกู 
(ค) ศูนยขอมูลและประมวลผล 
 
มาตรา ๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงการคลัง ในสวนของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๑๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงการคลัง ในสวนของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง การคลัง 

(๑) กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานนโยบายปองปราม
อาชญากรรมเศรษฐกิจการเงิน 

(๒) ศูนยขอมูลและประมวลผล  
 

มาตรา ๑๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมท่ีดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับ
สํานักประเมินราคาทรัพยสิน มาเปนของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง   
 

มาตรา ๑๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีเฉพาะที่เกี่ยวกับงานระเบียบพัสดุ ในสํานักกฎหมายและระเบียบกลางมาเปนของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๓  ใหโอนงบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง
ของกระทรวงการคลัง ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เฉพาะท่ีใชปฏิบัติงานของสํานัก
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ มาเปนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๑๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงการคลัง ในสวนของกรมบัญชีกลาง เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ มาเปนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง   
 

มาตรา ๑๕  ใหโอนงบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง
ของกระทรวงการคลัง ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เฉพาะท่ีใชปฏิบัติงานของสํานักบริหาร
หนี้สาธารณะ มาเปนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๑๖  ใหโอนบรรดากจิการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงการคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี ้ 
มาเปนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง   

(๑) กรมบัญชีกลาง ในสวนของสํานักการเงินการคลัง เฉพาะ 
(ก) กลุมวิเคราะหหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานเงินกูในประเทศและ

หนี้เงินกูตางประเทศ 
(ข) สวนหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานเงินกูในประเทศและหนี้เงินกู

ตางประเทศ 
(๒) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในสวนของกองนโยบายเงินกู 

 
สวนท่ี ๓ 

กระทรวงการตางประเทศ 
   

 
มาตรา ๑๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงการตางประเทศ ดังตอไปนี ้มาเปน
ของสวนราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงการตางประเทศ 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง  
(๒) กรมการกงสุล   
(๓) กรมพิธีการทูต   
(๔) กรมยุโรป  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   
(๖) กรมสารนิเทศ   
(๗) กรมองคการระหวางประเทศ   
(๘) กรมอเมริกาและแปซิฟกใต   
(๙) กรมอาเซียน   
(๑๐) กรมเอเชียตะวันออก   
(๑๑) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา   

 
มาตรา ๑๘  ใหโอนบรรดากจิการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงการตางประเทศ ในสวนของสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตร ี มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ 
 

มาตรา ๑๙  ใหโอนบรรดากจิการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของกรมวิเทศสหการ เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

(๑) งานตรวจสอบภายใน 
(๒) สํานักงานเลขานุการกรม เฉพาะ  
(ก) ฝายนิติการ 
(ข) ฝายการเจาหนาท่ี 
(ค) ฝายการเงินและบัญชี 
(ง) ฝายพัสดุและยานพาหนะ 
(๓) กองทดสอบและฝกอบรม 
(๔) กองแผนงาน เฉพาะ 
(ก) ฝายนโยบายและแผน 
(ข) ฝายขอมูล 
(ค) งานธุรการ 
 
มาตรา ๒๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของกรมวิเทศสหการ ยกเวน
สวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ มาเปนของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการ
ตางประเทศ 
 

มาตรา ๒๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงการตางประเทศ ในสวนของกรมเศรษฐกิจ มาเปน
ของกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
สวนท่ี ๔ 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
   

 
มาตรา ๒๒  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ  ลูกจาง และ

อัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี ้ มา
เปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(๑) กองสารวัตรนักเรียน 
(๒) สํานักการกีฬา 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๒๓  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ

อัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี ้ มา
เปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

(๑) หนวยตรวจสอบภายใน 
(๒) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองแผนงาน 
(๕) กองสารวัตรนักเรียน 
(๖) สํานักการกีฬา 
(๗) สํานักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ 
กรณีตาม (๒) ถึง (๗) ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๒๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่
เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 

(๑) โรงเรียนกีฬา 
(๒) วิทยาลัยพลศึกษา 

 
มาตรา ๒๕  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ

อัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี ้ มา
เปนของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(๑) ราชการสวนกลาง  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองแผนงาน 
(๕) กองสารวัตรนักเรียน 
(๖) สํานักการกีฬา 
(๗) สํานักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๒๖  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการลูกจาง และ

อัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี ้ มา
เปนของสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(๑) ราชการสวนกลาง  
(๒) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองแผนงาน 
(๕) กองสารวัตรนักเรียน 
(๖) สํานักการกีฬา 
(๗) สํานักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๒๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของกรมประชาสัมพันธ เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับงานสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ในสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ มาเปน
ของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 

มาตรา ๒๘  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ
ดังตอไปนี ้มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

(๑) การกีฬาแหงประเทศไทย  
(๒) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

 
มาตรา ๒๙  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี

ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 

(๑) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) พระราชบัญญัติธุรกิจนาํเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

สวนท่ี ๕ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

   
 

มาตรา ๓๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในสวนของกรม
ประชาสงเคราะห เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย    

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและเลขานุการนัก
บริหาร 

(๒) กองความมั่นคงแหงสังคม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานธุรการ 
(๓) สถาบันวิจัยชาวเขา เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายบริหารทั่วไป 
 
มาตรา ๓๑  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ

อัตรากําลังของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  และสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย แลวแตกรณี 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการ
สวนกลาง 

(๒) กรมประชาสงเคราะห เฉพาะ  
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) หนวยตรวจสอบภายใน 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๓๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน
เยาวชนแหงชาติ เฉพาะ  

(ก) สํานักงานเลขานุการกรม เฉพาะ 
๑. ฝายการเจาหนาท่ี 
๒. ฝายคลัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ข) กองนโยบายและแผนงานเยาวชน เฉพาะ 
๑. ฝายนโยบายและแผน 
๒. ศูนยขอมูลและสถิติ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร 
(ค) กองประสานงานเยาวชน  เฉพาะ 
๑. ฝายเผยแพรประชาสัมพันธ 
๒. ฝายวิเทศสัมพันธ 
(ง) กองสงเสริมและพัฒนาเยาวชน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา 
(๒) กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ในสวนของกรมประชาสงเคราะห 

เฉพาะ 
(ก) สํานักงานเลขานุการกรม ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(ข) กองการเจาหนาท่ี 
(ค) กองคลัง 
(ง) กองนิคมสรางตนเอง เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายสินเชื่อ 
(จ) กองแบบแผนและสํารวจ เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายวิศวกรรมโยธา 
(ฉ) กองวิชาการและแผนงาน 
(ช) กองสัมมาอาชีวสงเคราะห เฉพาะท่ีเกี่ยวกับกลุมงานวิจัยและพัฒนา 
(ซ) กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุมงานวิจัยและพัฒนา 
(ฌ) สถาบันวิจัยชาวเขา ยกเวนฝายบริหารทั่วไป 
(ญ) สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด 
กรณีตาม (๑) (ก) และ (๒) (ข) และ (ค) ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๓๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

(๑) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท เฉพาะที่เกี่ยวกับกอง
สงเสริมอาชีพและรายได ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 

(๒) กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ในสวนของกรมประชาสงเคราะห เฉพาะ 
(ก) กองการเจาหนาท่ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(ข) กองคลัง ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 
(ค) กองนิคมสรางตนเอง เฉพาะ 
๑. ฝายทะเบียนและหนังสือสําคัญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๒. ฝายบริหารและจัดทรัพยากรนิคม 
(ง) กองบริการชุมชน เฉพาะที่เกี่ยวกับศูนยรับบริจาคเพื่อการสงเคราะหผูเดือดรอน 
(จ) กองแบบแผนและสํารวจ เฉพาะ 
๑. ฝายควบคุมการกอสราง 
๒. ฝายวิศวกรรมเครื่องกล 
๓. ฝายสํารวจและรังวัด 
(ฉ) กองสงเคราะหชาวเขา เฉพาะ 
๑. ฝายชาวเขาสัมพันธ 
๒. ฝายบริหารทั่วไป 
๓. ฝายแผนงานและโครงการ 
๔. ฝายพัฒนาชาวเขา 
๕. สํานักงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนท่ีสูง 
(ช) กองสงเคราะหเด็กและบคุคลวัยรุน เฉพาะ 
๑. ฝายการสงเคราะห 
๒. ฝายแผนงานและโครงการ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสถิติและทะเบียนประวัติเด็ก 
๓. ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
(ซ) กองสงเคราะหผูประสบภัย เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายสังคมสงเคราะหและฟนฟ ู
(ฌ) กองสัมมาอาชีวสงเคราะห เฉพาะ 
๑. ฝายบริหารทั่วไป 
๒. ฝายแผนงานและโครงการ 
๓. ฝายสวัสดิการสตรี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
๔. ฝายสงเสริมอาชีพ 
๕. สถานฝกอบรมวิชาชีพตัดผม กรมประชาสงเคราะห 
๖. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
(ญ) ศูนยปฏิบัติงานชางภาค 
(ฎ) ศูนยพัฒนานิคมภาค 
(ฏ) ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 
(ฐ) นิคมสรางตนเอง 
(ฑ) สถานสงเคราะหของกรมประชาสงเคราะห 
กรณีตาม (๒) (ฉ) ๑. และ ๒. (ฌ) ๒. และ ๔.  ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๓๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน พนักงาน ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในสวนของสํานักงานธ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห มาเปนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 
 

มาตรา ๓๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาต ิ 

(๒) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมการพัฒนาชุมชน เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายพัฒนา
สตรีในกองพัฒนาสตร ีเด็ก และเยาวชน 

(๓) กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ในสวนของกรมประชาสงเคราะห  เฉพาะ 
(ก) กองความม่ันคงแหงสังคม ยกเวนงานธุรการ 
(ข) กองนิคมสรางตนเอง เฉพาะ 
๑. ฝายแผนงานและโครงการ 
๒. ฝายสงเสริมอาชีพ 
๓. ฝายพัฒนาสังคม 
(ค) กองบริการชุมชน เฉพาะ 
๑. ฝายบริหารทั่วไป 
๒. ฝายพัฒนาและสงเคราะหชุมชน 
๓. ฝายสงเคราะหครอบครัว 
(ง) กองสงเคราะหชาวเขา ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(จ) กองสัมมาอาชีวสงเคราะห เฉพาะ 
๑. ฝายสวัสดิการสตร ี เฉพาะที่เกี่ยวกับงานแนะแนวปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตร ี
๒. ฝายแผนงานและโครงการ ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
๓. ฝายสงเสริมอาชีพ ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 
มาตรา ๓๖  ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานสงเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน
เยาวชนแหงชาติ   



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ก) สํานักงานเลขานุการกรม ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

(ข) กองนโยบายและแผนงานเยาวชน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(ค) กองประสานงานเยาวชน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

(ง) กองสงเสริมและพัฒนาเยาวชน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

(๒) กระทรวงมหาดไทย 
(ก) กรมการพัฒนาชุมชน ในสวนของกองพัฒนาสตร ีเด็ก และเยาวชนเฉพาะ 
๑. ฝายพัฒนาเด็ก 
๒. ฝายพัฒนาเยาวชน 
(ข) กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท  ในสวนของกองเยาวชนชนบท ยกเวนสวนท่ีโอนไปเปน

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
(๓) กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ในสวนของกรมประชาสงเคราะหเฉพาะ 
(ก) กองบริการชุมชน เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายหอพัก 
(ข) กองแบบแผนและสํารวจ เฉพาะ 
๑. ฝายบริหารทั่วไป 
๒. ฝายแผนงาน 
๓. ฝายสถาปตยกรรม 
(ค) กองสวัสดิการสงเคราะห 
(ง) กองสงเคราะหเด็กและบคุคลวัยรุน เฉพาะ 
๑. ฝายบริหารทั่วไป 
๒. ฝายคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
๓. ฝายแผนงานและโครงการ ยกเวนงานสถิติและทะเบียนประวัติเด็ก 
๔. ฝายสงเสริมและพัฒนาเด็ก 
(จ) สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

 
มาตรา ๓๗  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ

ดังตอไปนี ้มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
(๑) การเคหะแหงชาติ   
(๒) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๘  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี
ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 

(๑) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓) พระราชบัญญัติการรบัเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๕) พระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๖) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๗) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๘) พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๐ 
(๙) พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๐) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๑๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
สวนท่ี ๖ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   

 
มาตรา ๓๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณดังตอไปนี้ มา
เปนของสวนราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวน 
(ก) สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
(ข) สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร เฉพาะ 
๑. งานจดทะเบียนสหกรณ 
๒. งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
(๒) กรมชลประทาน ยกเวน 
(ก) โรงพยาบาลชลประทาน 
(ข) สํานักชลประทานท่ี ๑-๑๒ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานแนะนํากลุมผูใชน้ําของฝายสงเสริม

การใชน้ําบางสวน ที่โอนไปเปนของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(ค) สํานักแผนงานและโครงการ เฉพาะ 
๑. กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานจัดทํานโยบายและทิศทางการ

พัฒนาแหลงน้ําบางสวน ที่โอนไปเปนของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒. กลุมงานส่ิงแวดลอม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานศึกษาผลกระทบของการกอสรางแหลงน้ํา

บางสวน ที่โอนไปเปนของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๓. กลุมงานประเมินผล เฉพาะที่เกี่ยวกับงานติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

บางสวน ที่โอนไปเปนของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๓) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
(๔) กรมประมง ยกเวน 
(ก) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ข) กองคลัง 
(ค) กองประมงนอกนานน้ําไทย 
(ง) กองประมงน้ําจืด 
(จ) กองประมงทะเล เฉพาะ 
๑. ศูนยพัฒนาประมงทะเลท้ัง ๕ ศูนย เฉพาะ 
๑.๑ กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมง 
๑.๒ กลุมสํารวจทรัพยากร 
๒. ศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยทั้ง ๔ ศูนย เฉพาะท่ีเก่ียวกับกลุมส่ิงแวดลอมทางการ

ประมง 
๓. ศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก เฉพาะที่เกี่ยวกับสถานีอนุรักษพันธุเตา

ทะเล 
(ฉ) กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
(ช) กองอนุรักษทรัพยากรประมง เฉพาะ 
๑. ฝายบริหารและจัดการทรัพยากรประมง เฉพาะ 
๑.๑ กิจการและอํานาจหนาท่ีของงานบริหารทรัพยากร 
๑.๒ กิจการและอํานาจหนาท่ีของงานสงวนและคุมครองสัตวน้ํา 
๒. ฝายอนุรักษทรัพยากรประมงทะเล 
(ซ) สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
(ฌ) สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล 
(ญ) สถาบันวิจัยประมงน้ําจืด 
(ฎ) สํานักงานประมงจังหวัด 
(ฏ) สํานักงานประมงอําเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริมการประมงน้ําจืดระดับพื้นฐาน 
(๕) กรมปศุสัตว  ยกเวนงานสงเสริมการปศุสัตวระดับพื้นฐานของสํานักงานปศุสัตว

อําเภอ 
(๖) กรมปาไม ยกเวนบางสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และกรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๗) กรมพัฒนาที่ดิน ยกเวน 
(ก) กองวางแผนการใชท่ีดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานวางแผนการใชที่ดินชายทะเลของกลุม

วางแผนการใชที่ดิน 
(ข) กองอนุรักษดินและน้ํา เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุมอุทกวิทยาลุมน้ํา 
(๘) กรมวิชาการเกษตร 
(๙) กรมสงเสริมการเกษตร ยกเวนกองพัฒนาการบริหารงานเกษตร เฉพาะที่เกี่ยวกับ

งานสงเสริมการจัดตั้งกลุมเกษตรกรที่เปนนิติบุคคล 
(๑๐) กรมสงเสริมสหกรณ 
(๑๑) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยกเวนกองจัดการปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่

เกี่ยวกับงานสงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
(๑๒) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรณีตาม (๔) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) ๑.๑ ๑.๒ และ ๒. (ฉ) (ช) ๒. (ซ) (ญ) และ (ฎ) 
เฉพาะที่โอนไปเปนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
 

มาตรา ๔๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนของสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตร ีมาเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

มาตรา ๔๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีเฉพาะที่เกี่ยวกับงานชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนในสํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกร
และแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
 

มาตรา ๔๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะที่เกี่ยวกับสํานักงานจัดรูปที่ดิน
กลาง 

(๒) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวนของกรมพัฒนาและ
สงเสรมิพลังงาน เฉพาะ 

(ก) สํานักงานพัฒนาและสงเสริมพลังงานภูมิภาคท่ี ๑-๔ เฉพาะ 
๑. ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 
๒. งานพัฒนาแหลงน้ําการเกษตร 
(ข) สํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา เฉพาะที่เกี่ยวกับงานจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๔๓  ใหโอนกิจการและอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมการ

ปกครอง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานโรงฆาสัตว มาเปนของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

มาตรา ๔๔  ใหโอนกิจการและอํานาจหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๑) กรมประมง ในสวนของสํานักงานประมงอําเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริมการ
ประมงน้ําจืดระดับพื้นฐาน  

(๒) กรมปศุสัตว ในสวนของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริมการปศุ
สัตวระดับพื้นฐาน 

(๓) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในสวนของกองจัดการปฏิรูปที่ดิน 
เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร  
 

มาตรา ๔๕  ใหโอนกิจการและอํานาจหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนของสํานักงานพัฒนาสถาบัน
เกษตรกร เฉพาะ   

(ก) งานจดทะเบียนสหกรณ 
(ข) งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
(๒) กรมสงเสริมการเกษตร ในสวนของกองพัฒนาการบริหารงานเกษตร เฉพาะที่

เกี่ยวกับงานสงเสริมการจัดตั้งกลุมเกษตรกรที่เปนนิติบุคคล  
 

มาตรา ๔๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ มาเปนของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ท้ังน้ี การโอนขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 

มาตรา ๔๗  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ
อัตรากําลัง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะ 
(ก) กรมวิชาการเกษตร 
(ข) กรมประมง 
(ค) กรมปศุสัตว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ง) กรมสงเสริมการเกษตร 
(๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

เฉพาะที่เกี่ยวกับศูนยทดสอบ 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๔๘  นอกจากการโอนอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวชัดแจงที่อื่นแลว ใหโอนอํานาจ

หนาที่ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 
๒๕๓๕ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

สวนท่ี ๗ 
กระทรวงคมนาคม 
   

 
มาตรา ๔๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงคมนาคมดังตอไปนี้มาเปนของสวน
ราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงคมนาคม 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง  ยกเวน 
(ก) ราชการสวนกลางบางสวนท่ีโอนไปเปนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม 

และสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ข) กองกิจการระหวางประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานการสื่อสารและการอุตุนิยมวิทยา 
(ค) สํานักนโยบายและแผนการขนสงและส่ือสาร ยกเวนศูนยสารสนเทศ 
(๒) กรมการขนสงทางบก 
(๓) กรมทางหลวง  

 
มาตรา ๕๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงคมนาคม ในสวนของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
 

มาตรา ๕๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงคมนาคม ในสวนของกรมการบินพาณิชย มาเปน
ของกรมการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม 
 

มาตรา ๕๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงคมนาคม เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  
มาเปนของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม   



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) กรมเจาทา  
(๒) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) กองนิติการและการตางประเทศ 
(ค) กองเศรษฐกิจการขนสงทางทะเล 
(ง) ศูนยประสานงานการพาณิชยนาวี 
กรณีตาม (๒) (ก) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๕๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม 

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
(๒) กระทรวงคมนาคม เฉพาะ 
(ก) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในสวนของสํานักนโยบายและแผนการขนสงและ

ส่ือสาร ยกเวน 
๑. สวนกิจการอวกาศ 
๒. งานดานการสื่อสารและการอุตุนิยมวิทยา 
(ข) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  เฉพาะ 
๑. ราชการสวนกลาง ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

กระทรวงคมนาคม 
๒. สํานักงานเลขานุการกรม 
๓. กองวิจัยและวางแผน 
 
มาตรา ๕๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  
มาเปนของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

(๑) กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองการเงินและบัญช ี
(ง) กองการเจาหนาที ่
(จ) กองการพัสดุและจัดซื้อ 
(ฉ) กองกอสรางทางและโครงสราง 
(ช) กองควบคุมเครื่องจักรกล 
(ซ) กองบูรณะและซอมบํารุง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ฌ) กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
(ญ) กองแผนงานและโครงการ 
(ฎ) กองฝกอบรม 
(ฏ) กองพัฒนาแหลงน้ํา 
(ฐ) กองวิจัยและประเมินผล 
(ฑ) กองโรงงานเครื่องจักรกล 
(ฒ) กองสํารวจและออกแบบ 
(ณ) ศูนยปฏิบัติการเรงรัดพัฒนาชนบท 
(ด) สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง

พลังงาน  หรอืกระทรวงมหาดไทย 
(๒) กรมโยธาธิการ เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองการเงินและบัญช ี
(ง) กองการเจาหนาที ่
(จ) กองการพัสดุ 
(ฉ) กองควบคุมการกอสราง 
(ช) กองนิติการ 
(ซ) กองพัฒนาน้ําสะอาด 
(ฌ) กองแผนงาน 
(ญ) กองพัฒนาบอบาดาล 
(ฎ) กองวิเคราะหและวิจัย 
(ฏ) กองวิศวกรรมสะพาน 
(ฐ) กองวิศวกรรมสุขาภิบาล 
(ฑ) กองสาธารณสถานและทางหลวงทองถ่ิน 
(ฒ) สํานักงานโยธาธิการจังหวัด 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวง

พลังงาน หรอืกระทรวงมหาดไทย 
กรณีตาม (๑) และ (๒) ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
มาตรา ๕๕  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ

ดังตอไปนี ้ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
(๑) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(๒) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๕๖  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี

ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๓) พระราชบัญญัติวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชนพ.ศ. 

๒๕๔๐ 
(๔) พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 

สวนท่ี ๘ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   
 

มาตรา ๕๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานรัฐมนตร ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แลวแตกรณี  

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะท่ีเก่ียวกับ
งานแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในสํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกร และแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ    

(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนของกรมปาไม เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายสื่อสารใน
สํานักงานเลขานุการกรม 

(๓) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม 
(ข) สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม เฉพาะ 
๑. กองส่ิงแวดลอมตางประเทศ 
๒. สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี ๑-๑๒ 
(๔) กระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมอนามัย เฉพาะที่เกี่ยวกับสํานักอนามัย

ส่ิงแวดลอม เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) ศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต ๑-๑๒ ยกเวน 
๑. กลุมงานสุขาภิบาลอาหาร 
๒. กลุมงานอาชีวอนามัย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๓. กลุมงานจัดหาน้ําสะอาด 
(๕) กระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะท่ี

เกี่ยวกับงานดานน้ําบาดาลของฝายทรัพยากรธรณ ีในสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
กรณีตาม (๓) (ก) (๔) (ก) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๕๘  ใหโอนงบประมาณและอัตรากําลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวน

ของกรมชลประทาน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ มาเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แลวแตกรณี 

(๑) สํานักแผนงานและโครงการ เฉพาะ 
(ก) กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานจัดทํานโยบายและทิศ

ทางการพัฒนาแหลงน้ํา 
(ข) กลุมงานส่ิงแวดลอม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานศึกษาผลกระทบของการกอสรางแหลงน้ํา 
(ค) กลุมงานประเมินผล เฉพาะที่เกี่ยวกับงานติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
(๒) สํานักชลประทานท่ี ๑-๑๒ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานแนะนํากลุมผูใชน้ําของฝายสงเสริม

การใชน้ํา 
 

มาตรา ๕๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้ มาเปนของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๑) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวนของกรมควบคุมมลพิษ 
(๒) กระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมอนามัย เฉพาะที่เกี่ยวกับสํานักอนามัย

ส่ิงแวดลอม เฉพาะ 
(ก) สวนเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
(ข) สวนเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(ค) สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กรณีตาม (๒) ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๖๐  ใหโอนบรรดากจิการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานคณะกรรมการนโยบายและฟนฟูทะเลไทย 

(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(ก) กรมประมง เฉพาะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๑. สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล 
๒. กองอนุรักษทรัพยากรประมง เฉพาะ 
๒.๑ ฝายบริหารและจัดการทรัพยากรประมง เฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการและอํานาจหนาที่

ของงานบริหารทรัพยากรและงานสงวนและคุมครองสัตวน้ํา 
๒.๒ ฝายอนุรักษทรัพยากรประมงทะเล 
๓. กองประมงทะเล เฉพาะ 
๓.๑ กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมง ในศูนยพัฒนาประมงทะเลท้ัง ๕ ศูนย 

ยกเวนงบประมาณ ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังบางสวน 
๓.๒ กลุมสิ่งแวดลอมทางการประมง ในศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยทั้ง ๔ ศูนย 

ยกเวนงบประมาณ ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังบางสวน 
๓.๓ กลุมสํารวจทรัพยากร ในศูนยพัฒนาประมงทะเลทั้ง ๕ ศูนย 
๓.๔ สถานีอนุรักษพันธุเตาทะเล ในศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
(ข) กรมปาไม เฉพาะ 
๑. สํานักวิชาการปาไม เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานปาชายเลน และสถานีวิจัยปาชายเลน จังหวัด

ระนอง ของกลุมพัฒนาปาชายเลนและปาพรุ ในสวนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการปาไม 
๒. สํานักงานปาไมเขต เฉพาะ 
๒.๑ ฝายจัดการปาชายเลน 
๒.๒ ฝายอนุรักษทรัพยากรปาไม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานจัดการปาชายเลน 
๓. สํานักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เฉพาะที่เกี่ยวกับอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
(ค) กรมพัฒนาที่ดิน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานวางแผนการใชที่ดินชายทะเลของกลุมงานวาง

แผนการใชที่ดิน ในกองวางแผนการใชที่ดิน 
กรณีตาม (๒) (ก) ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๖๑  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ

อัตรากําลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนของกรมประมง เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการ
ดังตอไปนี ้ มาเปนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองคลัง 
(๓) กองประมงนอกนานน้ําไทย 
(๔) กองประมงน้ําจืด 
(๕) กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
(๖) สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
(๗) สถาบันวิจัยประมงน้ําจืด 
(๘) สํานักงานประมงจังหวัด 
ท้ังน้ี  ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๖๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรัพยากรธรณ ี
เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมทรัพยากรธรณ ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

(๑) ราชการสวนกลาง  
(๒) สํานักงานเลขานุการกรม  
(๓) กองการเจาหนาที ่ 
(๔) กองคลัง  
(๕) กองชาง  
(๖) กองธรณีวิทยา 
(๗) กองวิเคราะห  
(๘) กองวิชาการและวางแผน  
(๙) กองเศรษฐธรณีวิทยา  
(๑๐) สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒ 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรอืสวน

ราชการอื่นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๖๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(ก) กรมชลประทาน เฉพาะ 
๑. สํานักแผนงานและโครงการ เฉพาะ 
๑.๑ กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานจัดทํานโยบายและทิศ

ทางการพัฒนาแหลงน้ํา 
๑.๒ กลุมงานสิ่งแวดลอม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานศึกษาผลกระทบของการกอสรางแหลงน้ํา 
๑.๓ กลุมงานประเมินผล เฉพาะที่เกี่ยวกับงานติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาแหลง

น้ํา 
๒. สํานักชลประทานท่ี ๑-๑๒ เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานแนะนํากลุมผูใชน้ําของฝายสงเสริม

การใชน้ํา 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ข) กรมพัฒนาที่ดิน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับกลุมอุทกวิทยาลุมน้ํา ในกองอนุรักษดินและน้ํา 
(๓) กระทรวงมหาดไทย 
(ก) กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท เฉพาะ 
๑. ราชการสวนกลาง 
๒. สํานักงานเลขานุการกรม 
๓. กองการเงินและบัญชี 
๔. กองการเจาหนาท่ี 
๕. กองกอสรางทางและโครงสราง 
๖. กองควบคุมเครื่องจักรกล 
๗. กองแผนงานและโครงการ 
๘. กองฝกอบรม 
๙. กองพัฒนาแหลงน้ํา 
๑๐. กองโรงงานเครื่องจักรกล 
๑๑. กองสํารวจและออกแบบ 
๑๒. ศูนยปฏิบัติการเรงรัดพัฒนาชนบท เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานน้ํา 
๑๓. สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานดานน้ํา 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทยหรอืสวนราชการ

อื่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ข) กรมโยธาธิการ เฉพาะ 
๑. ราชการสวนกลาง 
๒. สํานักงานเลขานุการกรม 
๓. กองการเงินและบัญชี 
๔. กองการเจาหนาท่ี 
๕. กองการพัสดุ 
๖. กองนิติการ 
๗. กองแผนงาน 
๘. กองพัฒนาน้ําสะอาด 
๙. กองวิเคราะหและวิจัย 
๑๐. กองวิศวกรรมสุขาภิบาล 
๑๑. สํานักงานโยธาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานน้ํา 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน

กระทรวงมหาดไทย หรือสวนราชการอื่นในกระทรวงทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดลอม 
(๔) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวนของกรมพัฒนาและสงเสรมิ

พลังงาน เฉพาะ 
(ก) กองออกแบบ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานน้ํา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ข) สํานักศึกษา คนควา และพัฒนาพลังงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานน้ําและธรณีวิทยา 
(ค) สํานักงานประสานความรวมมือดานพลังงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุมงานพัฒนาลุม

แมน้ําโขง 
(ง) สํานักงานพัฒนาและสงเสริมพลังงานภูมิภาคท่ี ๑-๔ เฉพาะที่เกี่ยวกับศูนยสํารวจ

อุทกวิทยา 
(จ) โครงการโขงชีมูล 
(๕) กระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมอนามัย เฉพาะ 
(ก) กองประปาชนบท 
(ข) สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม เฉพาะท่ีเกี่ยวกับกลุมงานจัดหาน้ําสะอาดในศูนยอนามัย

ส่ิงแวดลอมเขต ๑-๑๒ 
กรณีตาม (๒) (ก) (๓) (๔) และ (๕) (ก) ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๖๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

(๑) กระทรวงมหาดไทย  
(ก) กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท เฉพาะ 
๑. กองพัฒนาแหลงน้ํา 
๒. กองสํารวจและออกแบบ 
๓. ศูนยปฏิบัติการเรงรัดพัฒนาชนบท 
๔. สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทยหรอืสวนราชการ

อื่นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(ข) กรมโยธาธิการ เฉพาะ 
๑. ราชการสวนกลาง 
๒. กองพัฒนาบอบาดาล 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน

กระทรวงมหาดไทย หรือสวนราชการอื่นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๒) กระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมอนามัย เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานน้ําบาดาลใน

กองประปาชนบท 
(๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรพัยากรธรณี เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองการเจาหนาท่ี 
(ง) กองคลัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(จ) กองชาง 
(ฉ) กองเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(ช) กองน้ําบาดาล 
(ซ) กองปองกันและปราบปราม 
(ฌ) กองรังวัด 
(ญ) กองวิเคราะห 
(ฎ) กองเศรษฐธรณีวิทยา 
(ฏ) กองสัมปทาน 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวน

ราชการอื่นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๖๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวน
ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มาเปนของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

มาตรา ๖๖  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ
อัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมอนามัย เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการในสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมดังตอไปนี ้ มาเปนของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

(๑) ฝายบริหารงานท่ัวไป 
(๒) สวนเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
(๓) สวนแผนงานและประเมินผล 
(๔) สวนเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(๕) สวนวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม  
(๖) สวนสนับสนุนศูนยอนามัยสิ่งแวดลอม  
(๗) สวนอบรมและเผยแพร  
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๖๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณหนี้ สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนของกรมปาไม เฉพาะที่
เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ มาเปนของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๑) ราชการสวนกลาง  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๓) กองการเจาหนาที ่
(๔) กองการอนุญาต 
(๕) กองคลัง 
(๖) กองนิติการ 
(๗) กองแผนงาน 
(๘) กองฝกอบรม  
(๙) สํานักปองกันและปราบปราม 
(๑๐) สํานักวิชาการปาไม เฉพาะ 
(ก) ฝายบริหารทั่วไป 
(ข) สวนวนวัฒนวิจัย 
(ค) สวนวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมปาไม 
(ง) สวนวิจัยสัตวปา 
(จ) สวนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการปาไม เฉพาะท่ีเก่ียวกับ 

กลุมพัฒนาการจัดการปาไมและปาสาธิต 
(ฉ) สวนพฤกษศาสตรปาไม 
(ช) สวนวิเคราะหทรัพยากรปาไม 
(๑๑) สํานักสงเสริมการปลูกปา เฉพาะ 
(ก) สวนปลูกปาภาครัฐ 
(ข) สวนเพาะชํากลาไม 
(ค) ศูนยเพาะชํากลาไมที่ ๓ (จังหวัดยโสธร) 
(ง) ศูนยเพาะชํากลาไมที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) 
(จ) ศูนยเพาะชํากลาไมท่ี ๖ (จังหวัดพัทลุง) 
(ฉ) ศูนยเพาะชํากลาไมที่ ๘ (จังหวัดเพชรบุร)ี 
(ช) ศูนยเพาะชํากลาไมท่ี ๙ (จังหวัดเชียงใหม) 
(ซ) ศูนยเพาะชํากลาไมที่ ๑๐ (กรุงเทพมหานคร) 
(๑๒) สํานักสารนิเทศ 
(๑๓) สํานักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑๔) สํานักงานปาไมเขต เฉพาะ 
(ก) ฝายบริหารทั่วไป 
(ข) ฝายจัดการท่ีดินปาไม 
(ค) ฝายอนุรักษทรัพยากรปาไม 
(ง) ฝายสงเสรมิการปลูกและบํารงุปา เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปลูกปาภาครัฐ 
(จ) ฝายเพาะชํากลาไม 
(ฉ) กลุมวิชาการปาไม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑๕) สํานักงานปาไมจังหวัด เฉพาะ 
(ก) งานธุรการ 
(ข) ฝายปองกันรักษาปา 
(๑๖) สํานักงานปาไมอําเภอ 
กรณีตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (ก) (๑๒) และ (๑๕) (ก) ให

โอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๖๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

(๑) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับกองงานเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาต ิ

(๒) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวนของสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม ยกเวน 

(ก) กองสิ่งแวดลอมตางประเทศ 
(ข) สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี ๑-๑๒ 
 
มาตรา ๖๙  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ

ดังตอไปนี ้มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๑) องคการจัดการน้ําเสีย   
(๒) องคการสวนพฤกษศาสตร   
(๓) องคการสวนสัตว   

 
มาตรา ๗๐  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี

ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๑) พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๒) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 
สวนท่ี ๙ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๗๑  ใหโอนงบประมาณ และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้มาเปนของ

สํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร แลวแตกรณี 

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานสถิติแหงชาต ิเฉพาะ 
(ก) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ข) กองจัดเก็บขอมูลสถิติ 
(ค) กองนโยบายและประสานสถิติ 
(ง) กองปฏิบัติการประมวลผลขอมูล 
(จ) กองวิชาการประมวลผลขอมูล 
(ฉ) กองวิชาการสถิติ 
(ช) สํานักงานสถิติจังหวัด 
(๒) กระทรวงคมนาคม 
(ก) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานไปรษณีย 
(ข) กรมอุตุนิยมวิทยา เฉพาะ 
๑. กองการศึกษาและวิจัย 
๒. กองการสื่อสาร 
๓. กองชางเครื่องมือ 
๔. กองตรวจอากาศ 
๕. กองอุตุนิยมวิทยาอุทก 
๖. ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก 
๗. ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๗๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงคมนาคม ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

(๑) ราชการสวนกลาง  
(๒) กองกิจการระหวางประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานการสื่อสารและการ

อุตุนิยมวิทยา 
(๓) สํานักนโยบายและแผนการขนสงและส่ือสาร เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานดานการสื่อสารและ

การอุตุนิยมวิทยา 
(๔) สํานักนโยบายและแผนการขนสงและส่ือสาร เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสวนกิจการอวกาศ 
กรณีตาม (๑) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๗๓  ใหโอนกิจการและอํานาจหนาท่ีของกระทรวงคมนาคม ในสวนของ

กรมไปรษณียโทรเลข เฉพาะท่ีเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร    
 

มาตรา ๗๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงคมนาคม ในสวนของกรมไปรษณียโทรเลข ยกเวน
สวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเปนของ
กรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

มาตรา ๗๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเปนของสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

มาตรา ๗๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงคมนาคม ในสวนของกรมอุตุนิยมวิทยา ยกเวนสวน
ที่โอนไปเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาเปนของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

มาตรา ๗๗  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การส่ือสารแหงประเทศไทย มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

มาตรา ๗๘  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี
ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

(๑) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๒) พระราชบัญญัติสถิต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ 

 
สวนท่ี ๑๐ 

กระทรวงพลังงาน 
   

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๗๙  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการลูกจาง และ
อัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงพลังงาน 

(๑) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมโยธาธิการ  เฉพาะที่เกี่ยวกับกองควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิงและกาซ 

(๒) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวนของกรมพัฒนาและ
สงเสรมิพลังงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับสํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา 

(๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรพัยากรธรณี  เฉพาะที่เกี่ยวกับกองคลัง 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๘๐  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการลูกจาง และ

อัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงา 
(๑) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมโยธาธิการ เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองการเงินและบัญช ี
(ง) กองการเจาหนาที ่
(จ) กองการพัสดุ 
(ฉ) กองควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงและกาซ 
(ช) กองนิติการ 
(ซ) กองแผนงาน 
(ฌ) สํานักงานโยธาธิการจังหวัด 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย หรือสวนราชการอื่นในกระทรวงพลังงาน 
(๒) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวนของกรมพัฒนาและ

สงเสรมิพลังงาน เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองคลัง 
(ง) กองแผนงาน 
(จ) กองฝกอบรม 
(ฉ) กองออกแบบ 
(ช) สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน 
(ซ) สํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา 
(ฌ) สํานักศึกษา คนควาและพัฒนาพลังงาน 
(ญ) สํานักงานพัฒนาและสงเสริมพลังงานภูมิภาคท่ี ๑-๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ฎ) โครงการโขงชีมูล 
(๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรพัยากรธรณี  เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองการเจาหนาท่ี 
(ง) กองคลัง 
(จ) กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(ฉ) กองสัมปทาน 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง

อุตสาหกรรม หรือสวนราชการอื่นในกระทรวงพลังงาน 
กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
มาตรา ๘๑  ใหโอนบรรดากจิการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจางและอัตรากําลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรัพยากรธรณ ี
เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิกระทรวงพลังงาน   

(๑) กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(๒) กองวิเคราะห เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายวิเคราะหเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กรณีตาม (๑) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๘๒  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ

อัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 
(๑) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวนของกรมพัฒนาและสงเสรมิ

พลังงาน เฉพาะ 
(ก) สํานักศึกษา คนควาและพัฒนาพลังงาน 
(ข) สํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา 
(๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรพัยากรธรณี  เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองการเจาหนาท่ี 
(ง) กองคลัง 
(จ) กองชาง 
(ฉ) กองปองกันและปราบปราม 
(ช) กองรังวัด 
(ซ) กองเศรษฐธรณีวิทยา 
(ฌ) กองส่ิงแวดลอมทรพัยากรธรณ ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือสวนราชการอื่นในกระทรวงพลังงาน 

กรณีตาม (๑) และ (๒) ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๘๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ และ
ภาระผูกพันของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๑) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมโยธาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับกองควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิงและกาซ 

(๒) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะท่ีเกี่ยวกับฝายตรวจสอบและควบคุม ใน
กองอุตสาหกรรมน้ํามัน 
 

มาตรา ๘๔  ใหโอนกิจการและอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรม
โยธาธิการ  เฉพาะที่เกี่ยวกับงานกิจการไฟฟาสัมปทานในกองนิติการและกองวิศวกรรมไฟฟาและ
เครื่องกล มาเปนของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

มาตรา ๘๕  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการลูกจาง และ
อัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๑) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมโยธาธิการ  เฉพาะ 
(ก) กองควบคุมการกอสราง 
(ข) กองควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ 
(ค) กองพัฒนาน้ําสะอาด 
(ง) กองพัฒนาบอบาดาล 
(จ)  กองวิเคราะหและวิจัย 
(ฉ)  กองวิศวกรรมโครงสราง 
(ช) กองวิศวกรรมสะพาน 
(ซ) กองวิศวกรรมสุขาภิบาล 
(ฌ) กองสถาปตยกรรม 
(ญ) กองสาธารณสถานและทางหลวงทองถ่ิน 
(ฎ) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(ฏ) สํานักงานโยธาธิการจังหวัด 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย หรือสวนราชการอื่นในกระทรวงพลังงาน 
(๒) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวนของกรมพัฒนาและ

สงเสรมิพลังงาน เฉพาะ 
(ก) สํานักศึกษา คนควาและพัฒนาพลังงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ข) สํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา 
(๓) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะท่ีเกี่ยวกับฝายตรวจสอบและควบคุม ใน

กองอุตสาหกรรมน้ํามัน 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๘๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงพาณิชย ในสวนของกรมทะเบียนการคา เฉพาะที่
เกี่ยวกับสํานักน้ํามันเชื้อเพลิง มาเปนของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

มาตรา ๘๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมโยธาธิการเฉพาะที่
เกี่ยวกับกองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล  มาเปนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  ท้ังนี้ ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๘๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวน
ของกรมพัฒนาและสงเสรมิพลังงาน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวง
พลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน มาเปนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

มาตรา ๘๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มาเปนของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 
 

มาตรา ๙๐  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ
ดังตอไปนี ้มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

(๑) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   
(๒) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 
มาตรา ๙๑  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี

ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
(๑) พระราชบัญญัติการคาน้าํมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒) พระราชบัญญัติการพฒันาและสงเสรมิพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๔) พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๖) พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๗) พระราชบัญญัติปนสวนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๘) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๙) พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการไฟฟา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๑๐) พระราชบัญญัติองคกรรวมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๑๑) ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๑๒) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๓๓๑ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
สวนท่ี ๑๑ 

กระทรวงพาณิชย 
   

 
มาตรา ๙๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงพาณิชยดังตอไปนี้ มาเปนของสวน
ราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงพาณิชย 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง  
(๒) กรมการคาตางประเทศ 
(๓) กรมการคาภายใน ยกเวน 
(ก) สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(ข) สํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ ยกเวนงานสงเสริมและกํากับดูแลกิจการคลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น 
(๔) กรมการประกันภัย 
(๕) กรมทรัพยสินทางปญญา 
(๖) กรมสงเสริมการสงออก 
 
มาตรา ๙๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงพาณิชย ในสวนของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย 
 

มาตรา ๙๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงพาณิชย เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  
มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) กรมการคาภายใน ในสวนของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(๒) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย เฉพาะ 
(ก) ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา 
(ข) สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(ค) สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ 
 
มาตรา ๙๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงพาณิชย ในสวนของกรมทะเบียนการคา เฉพาะที่
เกี่ยวกับสํานักชั่งตวงวัด  มาเปนของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย   
 

มาตรา ๙๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงพาณิชย ในสวนของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย มา
เปนของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ยกเวน 

(๑) ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา  
(๒) สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
(๓) สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ  

 
มาตรา ๙๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงพาณิชย เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ มา
เปนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(๑) กรมการคาภายใน ในสวนของสํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ ยกเวนงานสงเสริมและ
กํากับดูแลกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

(๒) กรมทะเบียนการคา ยกเวน 
(ก) สํานักช่ังตวงวัด 
(ข) สํานักน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

สวนท่ี ๑๒ 
กระทรวงมหาดไทย 
   

 
มาตรา ๙๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงมหาดไทยดังตอไปนี้ มาเปนสวน
ราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงมหาดไทย 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง  ยกเวน   



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ก) กองการขาว เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานปฏิบัติการดานการขาว งานชนกลุมนอย และงาน
สัญชาติ 

(ข) กองการตางประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานความมั่นคงชายแดน 
(ค) สํานักงานจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการผูอพยพ 
(๒) กรมการปกครอง ยกเวน 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองการเจาหนาท่ี 
(ง) กองคลัง 
(จ) กองปองกันภัยฝายพลเรือน 
(ฉ) วิทยาลัยการปกครอง 
(ช) สํานักบริหารการทะเบียน 
(ซ) สํานักบริหารการปกครองทองท่ี 
(ฌ) สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น 
(ญ) สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น 
(ฎ) ที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  

เฉพาะที่เกี่ยวกับงานบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓) กรมการพัฒนาชุมชน ยกเวน 
(ก) กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
(ข) ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑-๙ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานบริการดาน

การชางพื้นฐาน 
(๔) กรมท่ีดิน ยกเวน 
(ก) กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
(ข) สํานักประเมินราคาทรัพยสิน 
กรณีตาม (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฎ) เฉพาะที่โอนเปนของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

มาตรา ๙๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๑๐๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่เกี่ยวกับสวน
ราชการดังตอไปนี ้ มาเปนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(๑) กองการขาว เฉพาะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ก) งานปฏิบัติการดานการขาว 
(ข) งานชนกลุมนอย 
(ค) งานสัญชาติ 
(๒) กองการตางประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานความมั่นคงชายแดน  
(๓) สํานักงานจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการผูอพยพ 

 
มาตรา ๑๐๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ มาเปนของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะท่ีเก่ียวกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาต ิ 

(๒) กระทรวงมหาดไทย เฉพาะ 
(ก) กรมการปกครอง ในสวนของกองปองกันภัยฝายพลเรือน 
(ข) กรมการพัฒนาชุมชน ในสวนของศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑-๙ 

เฉพาะที่เกี่ยวกับงานบริการดานการชางพื้นฐาน 
(ค) กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท เฉพาะ 
๑. ราชการสวนกลาง 
๒. สํานักงานเลขานุการกรม 
๓. กองการเงินและบัญชี 
๔. กองการเจาหนาท่ี 
๕. กองกอสรางทางและโครงสราง 
๖. กองการพัสดุและจัดซ้ือ 
๗. กองควบคุมเคร่ืองจักรกล 
๘. กองบูรณะและซอมบํารุง 
๙. กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
๑๐. กองแผนงานและโครงการ 
๑๑. กองฝกอบรม 
๑๒. กองพัฒนาแหลงน้ํา 
๑๓. กองเยาวชนชนบท 
๑๔. กองโรงงานเครื่องจักรกล 
๑๕. กองวิจัยและประเมินผล 
๑๖. กองสงเสริมอาชีพและรายได 
๑๗. กองสํารวจและออกแบบ 
๑๘. ศูนยปฏิบัติการเรงรัดพัฒนาชนบท 
๑๙. สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

(๓) กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ในสวนของกรมประชาสงเคราะห เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับกองสงเคราะหผูประสบภัย ยกเวนฝายสังคมสงเคราะหและฟนฟู 

กรณีตาม (๒) (ค) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๐๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงมหาดไทยดังตอไปนี้  มาเปนของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

(๑) กรมการผังเมือง  
(๒) กรมโยธาธิการ  เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองการเงินและบัญช ี
(ง) กองการเจาหนาที ่
(จ) กองการพัสดุ 
(ฉ) กองควบคุมการกอสราง 
(ช) กองนิติการ 
(ซ) กองแผนงาน 
(ฌ) กองวิเคราะหและวิจัย 
(ญ) กองวิศวกรรมโครงสราง 
(ฎ) กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล 
(ฏ) กองวิศวกรรมสุขาภิบาล 
(ฐ) กองสถาปตยกรรม 
(ฑ) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(ฒ) สํานักงานโยธาธิการจังหวัด 
ท้ังน้ี  ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม หรือกระทรวงพลังงาน 
กรณีตาม (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฏ) และ (ฒ) ให

โอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
มาตรา ๑๐๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมการปกครอง เฉพาะที่
เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

(๑) สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น  
 
มาตรา ๑๐๔  ใหโอนงบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง

ของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมการปกครอง เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ มาเปนของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย   

(๑) ราชการสวนกลาง 
(๒) สํานักงานเลขานุการกรม  
(๓) กองการเจาหนาที ่ 
(๔) กองคลัง  
(๕) วิทยาลัยการปกครอง  
(๖) สํานักบริหารการทะเบียน  
(๗) สํานักบริหารการปกครองทองท่ี  
(๘) ที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  

เฉพาะที่เกี่ยวกับงานบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
สวนท่ี ๑๓ 

กระทรวงยุติธรรม 
   

 
มาตรา ๑๐๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงยุติธรรมดังตอไปนี้  มาเปนของสวน
ราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงยุติธรรม 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง  ยกเวน 
(ก) สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
(ข) สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 
(๒) กรมคุมประพฤติ 
(๓) กรมบังคับคดี 
 
มาตรา ๑๐๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงยุติธรรม ในสวนของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม  
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๐๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม   

(๑) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมราชทัณฑ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานการคุมประพฤติ
ในสํานักคุมประพฤติ    

(๒) กระทรวงยุติธรรม ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงาน
การคุมประพฤติเด็กและเยาวชนตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน   
 

มาตรา ๑๐๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงยุติธรรม ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา มาเปนของ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
 

มาตรา ๑๐๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงยุติธรรม ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ยกเวนที่โอนไปเปนของกรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มาเปนของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  
 

มาตรา ๑๑๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมราชทัณฑ ยกเวนสวนท่ี
โอนไปเปนของกรมคุมประพฤต ิกระทรวงยุติธรรมมาเปนของกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 
 

มาตรา ๑๑๑  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้ สิทธิ ภาระผูกพัน และอัตรากําลังของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิเฉพาะที่เกี่ยวกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ มาเปนของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม  ท้ังนี ้ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๑๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มาเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม 
 

มาตรา ๑๑๓  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี
ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

(๑) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๓) พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๖) พระราชบัญญัติวินัยขาราชการกรมราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

 
สวนท่ี ๑๔ 

กระทรวงแรงงาน 
   

 
มาตรา ๑๑๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดังตอไปนี ้มาเปนของสวนราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงแรงงาน 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวน 
(ก) ราชการสวนกลางบางสวน เฉพาะสวนท่ีโอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(ข) กองกฎหมายและขอพิพาทแรงงาน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานสํานักงานคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธและงานสํานักงานผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 
(๒) กรมการจัดหางาน 
(๓) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
(๔) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ยกเวนงานของกองทุนผูรับงานไปทําที่บาน 
(๕) สํานักงานประกันสังคม 

 
มาตรา ๑๑๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในสวนของสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี มาเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงแรงงาน 
 

มาตรา ๑๑๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เฉพาะที่
เกี่ยวกับงานสํานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ และงานสํานักงานผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานในกอง
กฎหมายและขอพิพาทแรงงาน มาเปนของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๑๗  ใหโอนกิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิและภาระ
ผูกพันของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในสวนของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับกองทุนผูรับงานไปทําที่บาน มาเปนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  
 

มาตรา ๑๑๘  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี
ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

(๑) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒ 
(๕) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๖) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๗) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๘) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๙) พระราชบัญญัติสงเคราะหอาชีพแกคนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๑๐) พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
สวนท่ี ๑๕ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
   

 
มาตรา ๑๑๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ 
มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม 

(๑) กรมการศาสนา เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสํานักงานพุทธมณฑล 
(๒) กรมศิลปากร เฉพาะ 
(ก) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ข) สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
(๓) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เฉพาะที่เกี่ยวกับกองเอกชนสัมพันธ 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๑๒๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ 
มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง เฉพาะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ก) กองนิติการ 
(ข) ราชการบริหารสวนภูมิภาค ในสวนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเฉพาะที่เกี่ยวกับ

ฝายสงเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(๒) กรมการศาสนา เฉพาะ 
(ก) หนวยตรวจสอบภายใน 
(ข) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ค) กองแผนงาน 
(ง) กองศาสนศึกษา 
(๓) กรมศิลปากร เฉพาะ 
(ก) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ข) กองคลัง 
(ค) กองการเจาหนาท่ี 
(ง) กองแผนงาน 
(จ) สถาบันนาฏดุริยางคศิลป 
(ฉ) สถาบนัศิลปกรรม 
(ช) หอสมุดแหงชาติ 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เฉพาะ 
(ก) กองกลาง 
(ข) กองกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม 
(ค) กองนโยบายและแผนวัฒนธรรม 
(ง) กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ 
(จ) กองเอกชนสัมพันธ 
(ฉ) สถาบันวัฒนธรรมศึกษา 
กรณีตาม (๑) (ก) และ (๒) ถึง (๔) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๑๒๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมการศาสนา ยกเวนท่ี
โอนไปเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ มาเปนของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๒๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมศิลปากร ยกเวนที่โอน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไปเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเปนของ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 

มาตรา ๑๒๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ ยกเวนที่โอนไปเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มาเปนของ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

มาตรา ๑๒๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ เฉพาะสถาบันวัฒนธรรมศึกษา มาเปนของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม  

ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๒๕  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
 

มาตรา ๑๒๖  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี
ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

(๑) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

(๒) พระราชบัญญัติการบรหิารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๓) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๔) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๕) พระราชบัญญัติสงเสรมิกิจการฮัจย พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๖) พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
สวนท่ี ๑๖ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๒๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมดังตอไปนี ้มาเปนของสวนราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวนราชการสวนกลางบางสวนท่ีโอนไปเปนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๒) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

มาตรา ๑๒๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวน
ของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

มาตรา ๑๒๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในสวน
ของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิมาเปนของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 

มาตรา ๑๓๐  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ
ดังตอไปนี ้มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(๑) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ  
(๒) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(๓) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
(๔) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
(๕) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  

 
มาตรา ๑๓๑  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี

ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ มาเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   

สวนท่ี ๑๗ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   
 

มาตรา ๑๓๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมพลศึกษา เฉพาะสวน
ราชการดังตอไปนี ้มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) กองการลูกเสือ  
(๒) กองยุวกาชาด 
(๓) กองสารวัตรนักเรียน ยกเวนในสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 
สวนท่ี ๑๘ 

กระทรวงสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๑๓๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงสาธารณสุขดังตอไปนี้ มาเปนของ
สวนราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงสาธารณสุข 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวน 
(ก) กองการประกอบโรคศิลปะ 
(ข) กองการพยาบาล 
(ค) กองชางบํารุง 
(ง) กองแบบแผน 
(จ) กองระบาดวิทยา 
(ฉ) กองโรงพยาบาลภูมิภาค 
(ช) กองสาธารณสุขภูมิภาค 
(ซ) กองสุขศึกษา 
(ฌ) สถาบนัการแพทยแผนไทย 
(ญ) สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 
(๒) กรมการแพทย ยกเวน 
(ก) กองประสานการปฏิบัติการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุม

งานพัฒนางานควบคุมการสูบบุหรี่ 
(ข) สํานักพัฒนาวิชาการแพทย  เฉพาะที่เกี่ยวกับงานพฤติกรรมและสังคม 
(ค) สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย 
(ง) สถาบันประสาทวิทยา เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลประสาทสงขลา 
(จ) ศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน 
(๓) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(๔) กรมสุขภาพจิต 
(๕) กรมอนามัย ยกเวน 
(ก) กองประปาชนบท 
(ข) กองอาชีวอนามัย 
(ค) สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม เฉพาะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๑. สวนเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๒. สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๓. ศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต ๑-๑๒ ยกเวนกลุมงานสุขาภิบาลอาหาร 
๔. บางสวนของสวนเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 
มาตรา ๑๓๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตร ีมาเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงสาธารณสุข  
 

มาตรา ๑๓๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนของกรมชลประทาน 
เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลชลประทาน มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

มาตรา ๑๓๖  ใหโอนงบประมาณ ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานัก
นายกรัฐมนตร ีในสวนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะที่เกี่ยวกับงานประสานนโยบายและ
แผนงานโรคเอดสของสํานักนโยบายและแผน มาเปนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

มาตรา ๑๓๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมควบคุมโรคติดตอ มา
เปนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

มาตรา ๑๓๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมควบคุมโรคติดตอ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรคติดตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

มาตรา ๑๓๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  
มาเปนของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะท่ีเกี่ยวกับกองการพยาบาล 
(๒) กรมควบคุมโรคติดตอ เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรคทรวงอก  

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๔๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  
มาเปนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะท่ีเกี่ยวกับกองระบาดวิทยา  
(๒) กรมการแพทย เฉพาะ 
(ก) กองประสานการปฏิบัติการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดเฉพาะที่เกี่ยวกับกลุม

งานพัฒนางานควบคุมการสูบบุหรี่ 
(ข) สํานักพัฒนาวิชาการแพทย เฉพาะที่เกี่ยวกับงานพฤติกรรมและสังคม 
(ค) สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย 
(๓) กรมอนามัย เฉพาะ 
(ก) กองอาชีวอนามัย 
(ข) สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม เฉพาะท่ีเกี่ยวกับกลุมงานอาชีวอนามัยของศูนยอนามัย

ส่ิงแวดลอมเขต ๑-๑๒ 
 

มาตรา ๑๔๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  
มาเปนของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสถาบันการแพทยแผนไทย 
(๒) กรมการแพทย เฉพาะที่เกี่ยวกับศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน 

 
มาตรา ๑๔๒  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ

อัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมควบคุมโรคติดตอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงาน
หองปฏิบัติการโรคเรื้อน ในกองโรคเรื้อน มาเปนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 

มาตรา ๑๔๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับสวน
ราชการดังตอไปนี ้ มาเปนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

(๑) กองการประกอบโรคศิลปะ 
(๒) กองชางบํารุง 
(๓) กองแบบแผน 
(๔) กองโรงพยาบาลภูมิภาค  
(๕) กองสาธารณสุขภูมิภาค  
(๖) กองสุขศึกษา  
(๗) สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๔๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของกรมการแพทย  เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับโรงพยาบาลประสาทสงขลาในสถาบันประสาทวิทยา มาเปนของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 
 

สวนท่ี ๑๙ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

   
 

มาตรา ๑๔๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ีสิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมดังตอไปนี้ มาเปนสวน
ราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงอุตสาหกรรม  

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวน 
(ก) ราชการสวนกลาง เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร และสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
(ข) กองกลาง เฉพาะสวนท่ีโอนไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
(ค) กองวิเทศสัมพันธ เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการออยและ

น้ําตาลทราย และสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(ง) กองอุตสาหกรรมนํ้ามัน เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการออยและ

น้ําตาลทราย และสวนที่โอนไปเปนของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(จ) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของสํานักงาน

คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(๓) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ยกเวน 
(ก) สํานักบริหารงานสงเสริมอุตสาหกรรม เฉพาะสวนท่ีโอนไปเปนของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ข) สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของ

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ค) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี ๓ เฉพาะสวนท่ีโอนไปเปนของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(๔) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ยกเวน 
(ก) ราชการสวนกลาง เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ข) ศูนยทดสอบ เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ

สวนท่ีโอนไปเปนของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ค) สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ เฉพาะสวน
ที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสวนท่ีโอนไปเปนของสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(ง) สํานักบริหารมาตรฐาน ๑-๔ เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

(๕) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ยกเวน 
(ก) สํานักงานเลขานุการกรม เฉพาะสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม และสวนที่โอนไปเปนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
(ข) ศูนยขอมูลอุตสาหกรรม เฉพาะสวนท่ีโอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 
 

มาตรา ๑๔๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตร ีมาเปนของสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

มาตรา ๑๔๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับสํานักบริหารมาตรฐาน ๔ มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  ท้ังนี้ ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๔๘  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

(๑) กรมทรัพยากรธรณ ีเฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) กองการเจาหนาท่ี 
(ค) กองการเหมืองแร 
(ง) กองชาง 
(จ) กองน้ําบาดาล 
(ฉ) กองรังวัด 
(ช) กองโลหกรรม 
(ซ) กองวิชาการและวางแผน 
(ฌ) กองสัมปทาน 
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง

พลังงาน หรือสวนราชการอื่นในกระทรวงอุตสาหกรรม 
(๒) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เฉพาะ  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ก) สํานักบริหารงานสงเสริมอุตสาหกรรม 
(ข) สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม 
(ค) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๓ 
(๓) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) ศูนยทดสอบ 
(ค) สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ 
(ง) สํานักบริหารมาตรฐาน ๑-๓ 
(๔) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เฉพาะ 
(ก) สํานักงานเลขานุการกรม 
(ข) ศูนยขอมูลอุตสาหกรรม 
กรณีตาม (๑)-(๔) ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๑๔๙  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวง

อุตสาหกรรม ในสวนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสํานักงานเลขานุการกรม มา
เปนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๕๐  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการสวนกลาง มาเปนของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม  ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๕๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรัพยากรธรณ ี
เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวง
อุตสาหกรรม 

(๑) สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑  
(๒) สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๓  

 
มาตรา ๑๕๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรัพยากรธรณ ี
เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวง
อุตสาหกรรม 

(๑) ราชการสวนกลาง  
(๒) สํานักงานเลขานุการกรม  
(๓) กองการเจาหนาที ่ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) กองคลัง  
(๕) กองการเหมืองแร 
(๖) กองชาง  
(๗) กองเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(๘) กองธรณีวิทยา  
(๙) กองปองกันและปราบปราม  
(๑๐) กองรังวัด  
(๑๑) กองโลหกรรม 
(๑๒) กองวิเคราะห  
(๑๓) กองวิชาการและวางแผน  
(๑๔) กองเศรษฐธรณีวิทยา  
(๑๕) กองสัมปทาน  
(๑๖) กองสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรณ ี 
(๑๗) สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒  
ท้ังน้ี ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวง

พลังงาน หรือสวนราชการอื่นในกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๕๓  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย มาเปนของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๕๔  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมดังตอไปนี้  มาเปนของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม  

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) กองกลาง 
(ค) กองวิเทศสัมพันธ 
(ง) กองอุตสาหกรรมนํ้ามัน 
(๒) กรมทรัพยากรธรณ ีเฉพาะ 
(ก) ราชการสวนกลาง 
(ข) กองปองกันและปราบปราม 
ท้ังน้ี ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๕๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะที่เกี่ยวกับกอง
วิเทศสัมพันธ มาเปนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ท้ังนี ้ใหโอนบางสวน
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

มาตรา ๑๕๖  ใหโอนทรัพยสิน งบประมาณ ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของกรมทรพัยากรธรณี เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ มาเปนของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

(๑) กองชาง  
(๒) กองวิชาการและวางแผน 
ท้ังน้ี  ใหโอนบางสวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
มาตรา ๑๕๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสรมิการลงทุน มาเปนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

มาตรา ๑๕๘  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี
ของนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  มาเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
   

สวนท่ี ๒๐ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

   
 

มาตรา ๑๕๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของกรมการศาสนา เฉพาะที่
เกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้ มาเปนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

(๑) ราชการสวนกลาง ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
(๒) หนวยตรวจสอบภายใน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
(๓) สํานักงานเลขานุการกรม ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
(๔) กองแผนงาน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
(๕) กองพุทธศาสนสถาน  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๖) กองศาสนศึกษา ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

(๗) สํานักงานพุทธมณฑล ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวง
วัฒนธรรม 

(๘) สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
(๙) สํานักงานศาสนสมบัติ 

 
มาตรา ๑๖๐  นอกจากการโอนอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวแจงชัดท่ีอื่น ใหโอนอํานาจหนาท่ี

ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี ้ มาเปนของนายกรัฐมนตรี 
(๑) พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๒) พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๔) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
หมวด ๒ 

ผลและเง่ือนไขการโอนอํานาจหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๑๖๑  บรรดาอํานาจหนาที่ในสวนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใดของสวนราชการหรือของสวนหนึ่งสวนใดของสวนราชการที่โอนมา หรือของ
รัฐมนตรีเจาสังกัด และผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการหรือสวนหนึ่งสวนใดของสวน
ราชการที่โอนมาดังกลาว  ใหโอนมาเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการท่ีรับโอน หรือของรัฐมนตรีเจาสังกัด 
และผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่รับโอนดังกลาว แลวแตกรณี 

บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังใดท่ีอางถึงสวน
ราชการหรือสวนหนึ่งสวนใดของสวนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด และผูซึ่งดํารงตําแหนงหรือผู
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการหรือสวนหนึ่งสวนใดของสวนราชการที่โอนมาดังกลาว ใหถือวาอางถึงสวน
ราชการที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด และผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการที่รับ
โอนดังกลาว แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๑๖๒  รัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการที่รับโอนอาจมีหนังสือกําหนดเงื่อนไขให
รัฐมนตร ีและผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการท่ีถูกโอนอํานาจหนาท่ีไป ยังคงใช
อํานาจหนาที่เดิมตอไปได  หรือปลัดกระทรวงหรืออธิบดีของสวนราชการที่รับโอน อาจมีหนังสือกําหนด
เง่ือนไขใหผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการท่ีถูกโอนอํานาจหนาท่ีไป ยังคงใชอํานาจ
หนาที่เดิมตอไป 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๖๓  ใหเรียกหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมวา 
ผูอํานวยการ เวนแตที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
         นายกรัฐมนตร ี   
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการตราพระราชบญัญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรมท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายเดิม
ท้ังหมด แลวจัดต้ังข้ึนใหม และมีการโอนภารกิจจากกระทรวง ทบวง กรมเดิมไปอยูในกระทรวง ทบวง 
กรมใหม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติดังกลาว รวมทั้งมีการกําหนดภารกิจของกระทรวงตามกฎหมาย
ใหม  นอกจากนี้ไดมีการกําหนดชื่อหนวยงานขึ้นใหมตามภารกิจใหมสําหรับภารกิจที่รับโอนมาอีกดวย ซ่ึง
พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นเพื่อกําหนดรายละเอียดการโอนบรรดากิจการ 
อํานาจหนาท่ี  ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวน
ราชการในกระทรวง ทบวง กรมเดิมที่ถูกยุบเลิกไปเปนของกระทรวง ทบวง กรมใหมและพระราชบัญญัติ
ดังกลาวยังบัญญัติใหมีการกําหนดเง่ือนไขใหผูมีอํานาจหนาที่เดิมสามารถปฏิบัติงานตอไปได เพื่อใหงาน
ตอเนื่องมิใหเกิดความเสียหายแกประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อกําหนดการดังกลาว
ใหเปนไปตามความประสงคของกฎหมาย 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๔/๑๑/๔๕ 

B+A 
 


