
พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มีพระบรมราช โองการโปรดเก ล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 

มาตรา ๒๑
  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๓)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๔)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๕)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๖)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๗)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๘)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                                           
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 
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(๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๓/๑๒  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้  

มาตรา ๔  ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
(๑)  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(๒)  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

(๓)  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๕  การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ก าหนดต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้ด้วย 

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนที่ ๑ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
   

มาตรา ๗  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 
(๑)  ส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒)  กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(๓)  ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

                                                           
๒
 มาตรา ๓/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
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(๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๘๓  การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติ

ด้วย 

การจัดตั้งกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดส านักนายกรั ฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 

มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการ
ขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ การโอนอ านาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี 

ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการ
ก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตาม
วรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบก าหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘ ตรี๕  การเปล่ียนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่ชื่อ
ต าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน ประกาศ หรือ
ค าส่ังใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้ถูกเปล่ียนชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน ประกาศหรือค าส่ังนั้นอ้างถึงส่วนราชการ
หรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น 

มาตรา ๘ จัตวา๖
  การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของส่วน
ราชการนั้นเป็นอันระงับไป ส าหรับทรัพย์สินอ่ืนของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ส าหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหนี้สินของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
                                                           

๓
 มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  

๔
 มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕
 มาตรา ๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖
 มาตรา ๘ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบต าแหน่ง อันเนื่องมาแต่การยุบส่วนราชการ
ตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอ่ืนแล้ว ให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย 

ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตาม
วรรคสามก็ให้กระท าได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม แต่ทั้งนี้ต้อง
กระท าภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘ เบญจ๗
  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ที่มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม

หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จัดตั้งส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ระบุให้ชัดเจนในพระ
ราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดในกฎหมายนั้น 

มาตรา ๘ ฉ๘
  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๘ สัตต๙
  ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณร่วมกันเสนอ

ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
ตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตราก าลัง และ
ส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน 

มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐
  การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 

หมวด ๑ 

การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
   

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม 

ให้ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม มีฐานะเป็นกรม 

                                                           

๗
 มาตรา ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๘
 มาตรา ๘ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙
 มาตรา ๘ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๕ - 

 

ส านักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่จัดท า
นโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะส่ังให้กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมใน
ส านักนายกรัฐมนตรีจัดท าก็ได้ 

มาตรา ๑๐  ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในส านักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้๑๑

 

ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี การส่ังและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย๑๒

 

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง 
ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน๑๓

 

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอ านวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆ ด าเนินการใด ๆ เท่าที่
จ าเป็น เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการด าเนินการได้๑๔

 

มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการนี้จะส่ังให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน

ภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 

                                                           

๑๑
 มาตรา ๑๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๒
 มาตรา ๑๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๓
 มาตรา ๑๐ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๔
 มาตรา ๑๐ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



- ๖ - 

 

(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 

(๔) ส่ังให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตรา เงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในส านักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

(๕) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปด ารงต าแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรม
หนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะ
เสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาด ารงต าแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้ง
ข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และก าหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

(๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

(๙) ด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 

ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรม แต่มิได้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๑๓  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติ
ราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และ
ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มาตรา ๑๔  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
และราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 



- ๗ - 

 

มาตรา ๑๕๑๕
  ในส านักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้

ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

มาตรา ๑๖  ส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการใน
ส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีก าหนดรวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ด ารง
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ก าหนดหรือมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา ๑๙/๑ มาใช้บังคับแก่ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม๑๖

 

มาตรา ๑๗  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของส านัก
นายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี ให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการ
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวงตามมาตรา 
๒๕ วรรคสาม จะให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

                                                           

๑๕
 มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๖
 มาตรา ๑๖ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 



- ๘ - 

 

หมวด ๒ 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
   

มาตรา ๑๘  ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓)  กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 

กระทรวงใดมีความจ าเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพ่ือท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และ
ติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้มีส านักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มี
ฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น
อธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ส าหรับส่วน
ราชการนั้นเช่นเดียวกับอธิบดี ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง
ท าหน้าที่คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม ส าหรับส่วนราชการนั้น๑๗

 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให้กระท าได้ในกรณีเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงใดมา
จัดตั้งเป็นส่วนราชการตามวรรคส่ีในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึน และให้น าความในมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๘

 

การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคสี่ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นผู้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต๑๙

 

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการตามวรรคส่ีของ
กระทรวงใด ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ๒๐

 

ให้น าความในวรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับกับส านักนายกรัฐมนตรีและทบวงตาม
หมวด ๓ โดยอนุโลม๒๑

 

มาตรา ๑๙๒๒
  กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม 

                                                           

๑๗
 มาตรา ๑๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๘
 มาตรา ๑๘ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๙
 มาตรา ๑๘ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๐
 มาตรา ๑๘ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๑
 มาตรา ๑๘ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๒
 มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



- ๙ - 

 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหาร และการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

มาตรา ๑๙/๑๒๓
  ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป 

วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง  ๆ ในกระทรวงร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมี
มติให้น างบประมาณท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ 

มาตรา ๒๐๒๔
  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคน

หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะ
ให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
แต่มิได้สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็
ได ้

มาตรา ๒๑๒๕
  ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกระทรวง 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยส่ัง

และปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่

ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรง
                                                           

๒๓
 มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๔
 มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๕
 มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 



- ๑๐ - 

 

ต่อปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีต้อง
รายงานผลการด าเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจก าหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่ง
หนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานทั่วไปให้แก่ส่วนราชการแห่ง
อ่ืนภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 

กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยส่ังและ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ 
และให้อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอ านาจหน้าที่ของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมขึ้น และมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่ก าหนดไว้ใน
วรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติ
ให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะก าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้๒๖

 

ในการด าเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณา
ร่วมกัน โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลง
มติจะต้องได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการฝ่ายดังกล่าวที่มาประชุม แล้วให้น า
มติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป๒๗

 

มาตรา ๒๒  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

มาตรา ๒๓  ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง และ
ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรค
สาม จะให้ส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงให้อนุโลมตามการจัดระเบียบ
ราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 

 

                                                           

๒๖
 มาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๗
 มาตรา ๒๑ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



- ๑๑ - 

 

หมวด ๓ 

การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
   

มาตรา ๒๕  ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือ
ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพ่ือให้มี
รัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้  และให้จัด
ระเบียบราชการในทบวงดังนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 

ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และปริมาณและคุณภาพของราชการใน
ทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวง จะให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวง
ท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ทบวงมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม 

มาตรา ๒๗  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และก าหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็
ได ้

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้
เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงปฏิบัติราชการ
ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้มีปลัดทบวงคนหนึ่ง
มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในทบวง ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 
และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายที่
รัฐมนตรีก าหนด รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวง 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 



- ๑๒ - 

 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดทบวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ 
และจะให้มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง หรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง ให้รองปลัด
ทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 

ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานปลัดทบวง มี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีปลัดทบวงก าหนดหรือมอบหมาย 

ในกรณีที่ปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าส่ังใด หรือมติขอคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กล่าวถึงอ านาจ
ของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอ านาจดังเช่นปลัดกระทรวง 

ในกรณีที่ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงานปลัด
ทบวง ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงท าหน้าที่ปลัดทบวง 

มาตรา ๒๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

มาตรา ๓๐  ส านักงานปลัดทบวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของทบวง และราชการที่
คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการในกรม 

   

มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงอาจแบ่งส่วนราชการ
ดังนี้ 

(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 

(๒) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน
ราชการตั้งข้ึนเป็นกองก็ได ้

กรมใดมีความจ าเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได ้

ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของต ารวจก็ได้๒๘
 

                                                           
๒๘

 มาตรา ๓๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



- ๑๓ - 

 

มาตรา ๓๒๒๙
  กรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของกรมนั้น 

ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 

ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการ  

ก็ได้ 
รองอธิบดีมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีอธิบดีก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๓๓  ส านักงานเลขานุการกรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้
แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขานุการกรม 

ส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ให้มีอ านาจ
หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากับผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้ากองหรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 
๓๑ วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพ่ือให้
มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้ 

หัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้รับนโยบายและค าส่ั งจากกระทรวง ทบวง กรม  
มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าส านักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของต ารวจซึ่งได้ก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา๓๐

 

มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของ
กระทรวง ทบวง หรือกรมนั้น ก็ให้กระท าได้ 

ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอ านาจหน้าที่ตรวจและแนะน าการปฏิบัติราชการอัน
เกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๖  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมจะมีเลขาธิการ ผู้อ านวยการ หรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้ าราชการ และรับผิดชอบใน
                                                           

๒๙
 มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๐
 มาตรา ๓๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 



- ๑๔ - 

 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะให้มีรองเลขาธิการ รองผู้อ านวยการ
หรือต าแหน่งรองของต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนหรือผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการหรือต าแหน่งผู้ช่วยของ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีทั้งรองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการหรือทั้งรองผู้อ านวยการและผู้ช่วย
อ านวยการ หรือทั้งต าแหน่งรองและต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และช่วยปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๓๗  ให้น าความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับ
แก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 

การปฏิบัติราชการแทน 

   

มาตรา ๓๘๓๑
  อ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้

ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้
ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบ
อ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดให้มีการมอบอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบ
อ านาจให้ท านิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและด าเนินคดี หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอ านาจ
หรือที่ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอ านาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต
หรือที่บัญญัติผู้มีอ านาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ด า รงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย
ดังกล่าวมีอ านาจมอบอ านาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดในกรณีมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจมอบอ านาจได้
ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้มอบอ านาจก าหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ 

มาตรา ๓๙๓๒
  เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น โดยผู้มอบ

อ านาจจะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขในการใช้อ านาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                                           

๓๑
 มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๒
 มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๑๕ - 

 

คณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอ านาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัดก็ได้ 

มาตรา ๔๐๓๓
  ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

มาตรา ๔๐/๑๓๔
  ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วน

ราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็น
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ย่ิงขึ้น ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในก ากับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การด าเนินการด้านทรัพย์สิน การก ากับดูแลสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย 

ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส่วนราชการดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย และอาจ
ให้บริการแก่ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง 

ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

หมวด ๖ 

การรักษาราชการแทน 

   

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรี
                                                           

๓๓
 มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๔
 มาตรา ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๑๖ - 

 

มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีส าหรับส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะ
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  

มาตรา ๔๕  ให้น าความในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดทบวงหรือรองปลัด
ทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรม
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้านายกรัฐมนตรีส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควร
เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะ
แต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการใน
กรมซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม  



- ๑๗ - 

 

มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๘  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบ
อ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๔๙  การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนอ านาจ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนตาม
อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความ
เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๕๐  ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เก่ียวกับทหาร 

หมวด ๗ 

การบริหารราชการในต่างประเทศ๓๕
 

   

มาตรา ๕๐/๑๓๖
  ในหมวดนี้ 

“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการใน
ต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล 
ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ 

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทย
                                                           

๓๕
 หมวด ๗ การบริหารราชการในต่างประเทศ มาตรา ๕๐/๑ ถึง มาตรา ๕๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๖

 มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  



- ๑๘ - 

 

ประจ าองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ 

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจ า
องค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่าข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในลักษณะ
เดียวกัน 

มาตรา ๕๐/๒๓๗
  ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและค าส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า

รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และ
เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ
แทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้ 

การส่ัง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอ านาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๕๐/๓๓๘
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้

รองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใดอัน
เป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะ
ผู้แทนหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ  

มาตรา ๕๐/๔๓๙
  หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีส่ัง
การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๓)  บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจ าอยู่
ในประเทศที่ตนมีอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๔)  รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม (๓) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเล่ือนข้ันเงินเดือน  

                                                           

๓๗
 มาตรา ๕๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๘
 มาตรา ๕๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๙
 มาตรา ๕๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



- ๑๙ - 

 

มาตรา ๕๐/๕๔๐
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติ
ราชการแทนได้ ในการนี้ให้น าความในมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะ
มอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้อ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอ านาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

เมื่อได้มีการมอบอ านาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าที่ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้  

มาตรา ๕๐/๖๔๑
  การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ านาจหรือมีค าส่ังใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะ

ผู้แทน ให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  

ส่วนที่ ๒ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

   

มาตรา ๕๑  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
(๑)  จังหวัด 

(๒)  อ าเภอ 

หมวด ๑ 

จังหวัด 

   

มาตรา ๕๒  ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อ าเภอตั้งข้ึนเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

การตั้ง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดย่ืน

ค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ 
ให้ถอืว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ๔๒

  

มาตรา ๕๒/๑๔๓
  ให้จังหวัดมีอ านาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(๑)  น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

                                                           

๔๐
 มาตรา ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔๑
 มาตรา ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔๒
 มาตรา ๕๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๓
 มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



- ๒๐ - 

 

(๒)  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น
ธรรมในสังคม 

(๓)  จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

(๔)  จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 

(๕)  จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะด าเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย 
หรือที่มีกฎหมายก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑  

มาตรา ๕๓๔๔
  ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดใน

การบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก าหนด 

คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคน
ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจั งหวัดจากกระทรวงและท บวงต่าง  ๆ เว้นแต่
กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ๔๕

 

ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงหรือทบวงนั้นส่งมา
ประจ าอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
หนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หั วหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพ่ิมขึ้นเฉพาะการ
ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้  

มาตรา ๕๓/๑๔๖
  ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

                                                           

๔๔
 มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๕
 มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖  

๔๖
 มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๒๑ - 

 

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จ านวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการด าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  

มาตรา ๕๓/๒๔๗
  ให้น าความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดย

อนุโลม  

มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหนึ่ ง ให้มี ผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ งเป็นผู้รับนโยบายและค า ส่ังจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และ
ประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขต
จังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็ได้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา๕๔ ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมี
อ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น  

มาตรา ๕๕/๑๔๘
  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะ

หนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ท าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ 

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทน
ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จ านวน 
วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีกรณีที่เป็นการ
ทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

                                                           

๔๗
 มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๘
 มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  



- ๒๒ - 

 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๕๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
(๑)๔๙

 บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 

(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีส่ัง
การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๓)  บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

(๔)  ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น 
ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือค าส่ังของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี หรือ
ยับย้ังการกระท าใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังของกระทรวง ทบวง 
กรมมติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี่ยวข้อง 

(๕)  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและ
หัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 

(๖)๕๐
 เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อส านักงบประมาณ

ตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗)๕๑
 ก ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

(๘)  ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ านาจท า
รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙)  บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

                                                           

๔๙
 มาตรา ๕๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๐
 มาตรา ๕๗ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๑
 มาตรา ๕๗ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๒๓ - 

 

มาตรา ๕๘  การยกเว้น จ ากัด หรือตัดทอน อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการ
ในจังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอ านาจหน้าที่ ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะกระท าได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ 

มาตรา ๕๙  ให้น าความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนตามหมวดนี้ 

มาตรา ๖๐  ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้ 
(๑)  ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานจังหวัด 

(๒)  ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม 

นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

หมวด ๒ 

อ าเภอ 

   

มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ 

การตั้ง ยุบ และเปล่ียนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๖๑/๑๕๒
  ให้อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตอ าเภอ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  อ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยให้น าความใน
มาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒)  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม 

(๓)  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผนชุมชน 
เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

(๔)  ไกล่เกล่ียหรือจัดให้มีการไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตาม
มาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 

มาตรา ๖๑/๒๕๓
  ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทของ

ประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก และข้อ
พิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ให้นายอ าเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นคณะ
บุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสม
กับการท าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลือก
บุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝ่ายละหนึ่งคน และให้นายอ าเภอ พนักงาน อัยการประจ าจังหวัดหรือ
                                                           

๕๒
 มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๓
 มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๒๔ - 

 

ปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอม
ข้อพิพาท 

ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทมีอ านาจหน้าที่รับฟังข้อพิพาทโดยตรงจาก
คู่พิพาท และด าเนินการไกล่เกล่ียให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาทโดยเร็ว ถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตก
ลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
ระหว่างคู่พิพาท และให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ในกรณี
ที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทส่ังจ าหน่ายข้อพิพาทนั้น 

ข้อตกลงตามวรรคส่ีให้มีผลเช่นเดียวกับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชี การด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทและการจัดท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งย่ืน
ค าร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการด าเนินการย่ืนค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือให้ออกค าบังคับให้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยให้น ากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา ให้อายุความในการ
ฟ้องร้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันที่ย่ืนข้อพิพาทจนถึงวันที่คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท
ส่ังจ าหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่พิพาทท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี 

ความในมาตรานี้ให้ใช้กับเขตของกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑/๓๕๔
  บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอใดหากเป็นความผิดอันยอม

ความได้ และมิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจ านง ให้
นายอ าเภอของอ าเภอนั้นหรือปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกล่ียตามควรแก่กรณี และเมื่อ
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามท่ีไกล่เกล่ียและปฏิบัติตามค าไกล่เกล่ียดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ไกล่เกล่ีย ให้จ าหน่ายข้อพิพาทนั้น แต่เพ่ือ
ประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้เริ่มนับแต่
วันที่จ าหน่ายข้อพิพาท 

หลักเกณฑ์และวิธีในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๒  ในอ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการใน
อ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ 

นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

บรรดาอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซึ่งกฎหมายก าหนดให้
กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอ 

                                                           
๕๔ มาตรา ๖๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๖๓  ในอ าเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกล่าว
ในมาตรา ๖๒ ให้มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ า
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอ าเภอนั้น 

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอ าเภอแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้ปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๖๕  นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติ ว่า

การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็นไป
ตามกฎหมายนั้นด้วย 

(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีส่ัง
การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๓)  บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอ่ืนซึ่ง
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 

มาตรา ๖๖  ให้แบ่งส่วนราชการของอ าเภอดังนี้ 
(๑)  ส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอ าเภอนั้น ๆ มีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับ

บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 

(๒)  ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง 
ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๖๗  ให้น าความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนตามหมวดนี้ 

มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอ าเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ 
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ส่วนที่ ๓ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

   

มาตรา ๖๙  ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครอง
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒)  เทศบาล 

(๓)  สุขาภิบาล 

(๔)  ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด 

มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลสุขาภิบาล และราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ๕๕
 

   

มาตรา ๗๑/๑๕๖
  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า  “ก.พ.ร.”  

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนที่
นายกรัฐมนตรีก าหนดเป็นรองประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยา
องค์การ และสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องท างานเต็มเวลาก็ได้๕๗

 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยวิธีการ

สรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๗๑/๒๕๘
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

                                                           

๕๕
 ส่วนท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา ๗๑/๑ ถึง มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๕๖

 มาตรา ๗๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕๗ มาตรา ๗๑/๑ วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๓)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ซึ่ ง
ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๕)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

มาตรา ๗๑/๓๕๙
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว 

อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

มาตรา ๗๑/๔๖๐
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๑/๒ 

(๔)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

มาตรา ๗๑/๕๖๑
  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

สามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก็ได้ 

มาตรา ๗๑/๖๖๒
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 

                                                                                                                                                                                           

๕๘
 มาตรา ๗๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕๙
 มาตรา ๗๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖๐
 มาตรา ๗๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖๑
 มาตรา ๗๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖๒
 มาตรา ๗๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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มาตรา ๗๑/๗๖๓
  การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างานเต็มเวลา
หรือไม ่

ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบัติ
หน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๗๑/๘๖๔
  การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องท างานเต็มเวลา ให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๗๑/๙๖๕
  ให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการในส านัก

นายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. ก าหนด โดยมี
เลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๗๑/๑๐๖๖
  ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่าง
อ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการก าหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้ 

(๒)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มิได้อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 

(๓)  รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
มาตรา ๓/๑ 

(๔)  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบ
เลิก การก าหนดชื่อ การเปล่ียนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 

(๕)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖)  ด าเนินการให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

ทั่วไป รวมตลอดท้ังการฝึกอบรม 

                                                           

๖๓
 มาตรา ๗๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖๔
 มาตรา ๗๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖๕
 มาตรา ๗๑/๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๖๖
 มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕   
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(๗)  ติดตาม ประเมินผล และแนะน าเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

(๘)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา มติของคณะกรรมการ
ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

(๙)  เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 

(๑๐)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

(๑๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่
มอบหมาย และจะก าหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนด้วยก็ได้ 

(๑๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 

   

มาตรา ๗๒  ค าว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอ่ืนที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๓  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในส านักงาน
รัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมี
ฐานะเป็นกรมที่ได้ตราหรือประกาศโดยอาศัยอ านาจกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

มาตรา ๗๔  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี และกรมหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมใดยังมิได้ระบุอ านาจหน้าที่ไว้ตามมาตรา ๘ วรรคส่ี 
ให้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าส่ังใดอ้างถึงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าส่ังนั้นอ้างถึง
พระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราท่ีมีนัยเช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองกการ 

 อานันท์  ปันยารชุน 

 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และเพ่ือให้
การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนดได้ และ
สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติราชการ และก าหนดอ านาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้เหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว สมควรแก้ไขปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๖๗
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
เป็นส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกัน 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๖๘
 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉ บับนี้  คือ โดยที่ เ ป็นการสมควรก าหนดให้ 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ในส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
ในการนี้ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือก าหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

                                                           

๖๗
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๒๑/หน้า ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕  

๖๘
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๖ กันยายน ๒๕๓๖  



- ๓๑ - 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๖๙
 

มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ วรรคส่ี แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๒๓๐ ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นหรือการยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าว สามารถท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ดังนั้น สมควรก าหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและวิธีการด าเนินการของแต่ละกรณี 
และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมทั้ งปรับปรุงหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
รัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๗๐
 

มาตรา ๑๖  ในวาระเริ่มแรก ให้ ก.พ.ร. ด าเนินการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปล่ียนส่วนราชการเป็นองค์การมหาชน หรือ
องค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗  ให้แก้ไขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นค าว่า“ส านักงานรัฐมนตรี” ทุกแห่ง 

มาตรา ๑๘  ให้ด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ให้อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ และตามมาตรา ๘ 
สัตต ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. 

ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คงมีอ านาจหน้าที่
เท่าท่ีไม่ซ้ ากับอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. 

                                                           

๖๙
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๓๗ ก/หน้า ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓  

๗๐
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๙ ก/หน้า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕  



- ๓๒ - 

 

ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือก าหนดภารกิจของ ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม ซึ่งต้องท าให้แล้วเสร็จและเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙  ให้บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้น ากรณีที่ส่วน
ราชการใดข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหาร
ราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นโดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให้กระทรวง
สามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถ
แยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน
ที่จะต้องปฏิบัติ และก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะสามารถก าหนด
เป้าหมายการท างานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพ่ือให้งาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพ่ือที่จะให้
การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน มีการ
มอบหมายงานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้
เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะ
ผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการท างานของภาคราชการให้มีการ
จัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๑
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการโอนกรมต ารวจ  

ไปจัดตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติและก าหนดให้ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ท าหน้าที่หัวหน้าต ารวจภูธร
จังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน ส่วนของชื่อกรมต ารวจและ
ต าแหน่งของข้าราชการต ารวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

                                                           
๗๑

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖  



- ๓๓ - 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๗๒
 

มาตรา ๑๗  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอ านาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบการบริหาร
ราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการน าพา
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพ่ือ
เน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล 
สมควรปรับปรุงอ านาจการด าเนินการของจังหวัด การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดท างบประมาณของ
จังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือสอดส่องและเสนอแนะการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงอ านาจในทางปกครองของอ าเภอเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และสมควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วน
ราชการในส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๗๓
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้องค์กรอัยการเป็นเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการมี
หน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป็น
ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           

๗๒
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐  

๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน้า ๕๑/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  


