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เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“การพัฒนาระบบสาธารณสุข” หมายความวา  การศึกษา คนควา และวิจัยกิจการดานสาธารณสุข ในเชิงสห

                                                 
 



วิทยาการ โดยสัมพันธกับศาสตรดานอ่ืน เชน สังคมศาสตร วิทยาศาสตร การแพทย เศรษฐศาสตร จิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร 

เพ่ือใหกิจการดานสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอยางมีระบบ และสามารถแกไขปญหาสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

“กองทุน” หมายความวา  กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

“สถาบัน” หมายความวา  สถาบันวจัิยระบบสาธารณสุข 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

“พนักงาน” หมายความวา  พนักงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

“ลูกจาง” หมายความวา  ลูกจางของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๔  ใหมีคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินเจ็ดคน เปน

กรรมการ และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดยเฉพาะมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(๑) พิจารณาแผนหลักและแผนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๒) กาํหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน 

(๓) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุน และพิจารณาจัดสรรทุนสําหรับกิจกรรมหลักตาง ๆ 

(๔) อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจําปของสถาบัน 

(๕) ออกขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบังคับวาดวยการบริหารงานของสถาบัน 

(๖) กําหนดจํานวน ตําแหนง ระยะเวลาจาง อัตราเงินเดือน คาจางและเงนิอื่นของพนักงานและลูกจาง 

(๗) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ แตงต้ัง การกําหนดตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง การเลื่อน



เงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน วินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษทางวินัย การรองทุกขของพนักงานและลูกจาง รวมทั้ง

การบริหารงานบุคคลโดยท่ัวไป 

(๘) ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและการคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการและการมอบให

ผูอื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการ 

(๙) ออกขอบังคับวาดวยสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกพนักงานและลูกจาง 

 

มาตรา ๖  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอยูในตําแหนงคราวละสองป 

ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง

กรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปน

กรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซ่ึงพนจาก

ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงต้ังอีกได 

 

มาตรา ๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจาก

ตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี หรือหยอน

ความสามารถ 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 



ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๐  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ไดรับเบ้ียประชุมและ

ประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๑๑  ใหจัดต้ังสถาบันขึ้น เรียกวา “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” และใหสถาบันน้ีเปนนิติบุคคล มี

วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหทางวชิาการตาง ๆ เพื่อวางเปาหมาย นโยบาย และจัดทําแผนโครงการ และ

มาตรการตาง ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ 

(๒) ประสานงานกบัหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล และหนวยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนที่

เก่ียวของ เพ่ือกําหนดนโยบายการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนําผลการวิจัยไปใชในการกาํหนดนโยบายและแผน 

(๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและสงเสริมความรวมมือการวิจัย

ระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งดําเนินการวิจัยดานระบบสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญตาม

นโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่นดําเนินการ 

(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศ เพ่ือใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(๕) บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูและผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงานของรัฐ เอกชน และ

สาธารณชน 

(๖) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 



(๗) กระทําการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของสถาบันหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๑๒  ใหสถาบันมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๑๑ และอํานาจเชน

วานี้ใหรวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซ้ือ วาจาง รับจาง จัดหา ขาย จําหนาย 

เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินท้ังในและ

นอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศ ในกิจการที่เก่ียวกับการ

พัฒนาระบบสาธารณสุข 

(๓) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

(๔) เขารวมกิจการกับบุคคลอ่ืนหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือประโยชนแกการพัฒนา

ระบบสาธารณสุข 

(๕) กูหรือยืมเงิน ภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

(๖) ใหกูหรือใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน เพื่อประโยชนแกการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

(๗) วาจางหรือมอบใหบุคคลใดประกอบกิจการสวนใดสวนหน่ึงของสถาบนั 

(๘) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

 

มาตรา ๑๓  ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คุณสมบัติของผูอํานวยการใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๑๔  ใหผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการใหออกดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



 

มาตรา ๑๕  ผูอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของสถาบัน และตามนโยบาย 

ขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ 

(๒) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสถาบันทุกตําแหนง 

(๓) บรรจุ แตงต้ัง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจางตลอดจนใหพนักงาน

หรือลูกจางออกจากตําแหนง  ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบัน โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับ ระเบียบหรือมติของ

คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๖  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน และเพ่ือการนี้ 

ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางขึน้นั้น ถามีขอความจํากัดอํานาจผูอํานวยการในการทํานิติ

กรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับที่มีขอความเชนวาน้ันในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนของผูอํานวยการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๑๘  ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสถาบัน เรียกวา “กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข” เพ่ือ

เปนทุนหมุนเวียนและใชจายสําหรับการดําเนินงานของสถาบัน ประกอบดวย 

(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให 

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดินประจําป 

(๓) เงินอุดหนุนจากตางประเทศ รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 

(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 

(๕) ดอกผลหรือรายไดของกองทุน รวมทั้งผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและคาตอบแทนการใหใชหรือ

การโอนสิทธิบัตร 

(๖) เงินและทรัพยสินอื่นท่ีตกเปนของกองทุน 



 

มาตรา ๑๙  รายไดของกองทุนและของสถาบันใหนําสงเขากองทุนโดยไมตองสงกระทรวงการคลัง 

 

มาตรา ๒๐  ใหสถาบันวางและถือไวซ่ึงระบบการบัญชีท่ีเหมาะสมแกกิจการแยกตามประเภทงานสวนท่ีสําคัญ มี

สมุดบัญชีรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหน้ีสินท่ีแสดงกิจการที่เปนอยูตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอมดวย

ขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

 

มาตรา ๒๑  ใหสถาบันจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน สงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอย

ย่ีสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสถาบันทุกรอบป แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ

คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๒  ทุก ๆ ป ใหสถาบันจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอรัฐมนตรีโดยแสดงงบดุล 

บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตอง พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชีรวมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปท่ี

ลวงมาดวย 

ใหรัฐมนตรีเสนอรายงานประจําปตามวรรคหนึ่งตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 

มาตรา ๒๓  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งเงินงบประมาณของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับราชการของฝายศึกษาวิจัย กองระบาดวิทยา และงานเศรษฐศาสตร

สาธารณสุข ฝายเทคนิคการวางแผนและบริหารแผนงานโครงการสาธารณสขุ กองแผนงานสาธารณสุข ท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ ไปเปนของสถาบัน 

 

ขาราชการหรือลูกจางผูใดของกระทรวงสาธารณสุข ถาสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของ

สถาบัน และไดแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุและแตงต้ังภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช

บังคับ ใหโอนขาราชการหรือลูกจางผูน้ันไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แตท้ังน้ีตามท่ีรัฐมนตรีและสถาบันจะไดตกลงกัน 

ใหขาราชการหรือลูกจางท่ีโอนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณีไดรับเงินเดือนหรือคาจาง 

รวมท้ังสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับท่ีเคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถาบัน แตจะ

แตงต้ังใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวาเงินเดือนหรือคาจางท่ีไดรับอยูเดิมไมได 

การโอนขาราชการตามมาตรานี้ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวา



ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การโอนลูกจางตามมาตรานี้ ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิก

จางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญตามขอบังคับของสถาบัน ขาราชการ

หรือลูกจางผูใดที่โอนไปตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางกอนท่ีมีการโอน

เปนเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือ

บํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคหก จะตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีโอน สําหรับกรณีของ

ขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ สาํหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปน

หลักฐานยื่นตอผูวาจางเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลงัทราบ 

 

มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบญัญัติใหสอดคลองกับการโอนอาํนาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบญัญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕2[๒] 

 

มาตรา ๑๑๗  ในพระราชบัญญัติสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคาํวา “ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม” เปน “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คอื โดยท่ีพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได
บัญญัติใหจดัตั้งสวนราชการขึน้ใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหนาท่ีของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แลว และเนือ่งจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตาํแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมี
การแกไขบทบญัญติัตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาทีท่ี่โอนไปดวย  ฉะนัน้ เพือ่อนุวัตใิหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏใน

                                                 
 



พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบญัญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพือ่ให
ผูเกี่ยวของมีความชดัเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอาํนาจหนาทีว่าตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกจิของ
สวนราชการหรอืผูรับผิดชอบตามกฎหมายนัน้ไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลีย่นช่ือ
สวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตาํแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัตหินาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอาํนาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการ
ในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบ
เลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจาํเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา นี ้

 

 


