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ด้านขวาของเนื้อหาจะมีตัวเลขก ากับอยู่ ซึ่งตรงกับเลขข้อของแนวข้อสอบ 
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โดยสามารถเปิดไปดูข้อสอบได้เลย 

2. ถ้าเราท าข้อสอบข้อใดผิด เราสามารถดูเลขข้อของแนวข้อสอบ แล้ว
กลับมาทบทวนเนื้อหาท่ีมีเลขเดียวกันก ากับอยู่ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) 
-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให๎ไว๎ ณ วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 

เป็นปีท่ี 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล๎าฯ ให๎ประกาศวํา 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการแผํนดิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังตํอไปนี้ 

 

 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวํา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534” 

1 

  

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป1 

2 

  

 มาตรา 3  ให๎ยกเลิก 3 

 (1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 

 (2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 310 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

 (3) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 

 

                                                             
1 เลํม 108 ตอน 156 ก ฉบับพิเศษ วันที่ประกาศ 4 กันยายน พ.ศ. 2534 
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29 กันยายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517 

 (4) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 
29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2517  

 (5) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 
29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2517 

 (6) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 
29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2519 

 (7) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 22 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

 (8) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 
29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2522 

 (9) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ ฉบับท่ี 48 เรื่อง แก๎ไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 
  

 มาตรา 3/1  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความค๎ุมคําในเชิงภารกิจแหํงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหนํวยงานท่ีไมํจําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให๎แกํท๎องถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน  ท้ังนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

4 

 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตํงต้ังบุคคลเข๎าดํารงตําแหนํงหรือ
ปฏิบัติหน๎าท่ีต๎องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

 

  

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎คํานึงถึงความรับผิดชอบของผ๎ูปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน การเปิดเผยข๎อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตํละภารกิจ 

5 
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 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให๎สํวน
ราชการและข๎าราชการปฏิบัติก็ได๎ 

6 

  

 มาตรา 4  ให๎จัดระเบียบบริหารราชการแผํนดิน ดังนี้ 

 (1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 (2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 (3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

7 - 8 

  

 มาตรา 5  การแบํงราชการออกเป็นสํ วนตําง  ๆ ตามท่ีบัญญั ติ ไว๎ ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให๎กําหนดตําแหนํงและอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงานของสํวนราชการนั้น ๆ ไว๎ด๎วย 

9 

 การบรรจุและการแตํงต้ังบุคคลให๎ดํารงตําแหนํงหน๎าท่ีราชการตําง  ๆ ให๎
เป็นไปตามกฎหมาย 

 

  

 มาตรา 6  ใหน๎ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 10 
  

ส่วนที่ 1 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

11 

  

  
 มาตรา 7  ให๎จัดระเบียบบริหารราชการสํวนกลาง ดังนี้ 

 (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 

 (2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทํากระทรวง 

12–15  
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 (3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

 (4) กรม หรือสํวนราชการท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัด
หรือไมํสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 

 สํวนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  

 มาตรา 8  การจัดต้ัง การรวม หรือการโอนสํวนราชการตามมาตรา 7 ให๎ตรา
เป็นพระราชบัญญัติ 

 การจัดต้ังทบวงโดยให๎สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการ
สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด๎วย 

 การจัดต้ังกรมหรือสํวนราชการท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไมํ
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไ ว้ใน
พระราชบัญญัติด๎วย 

16-27 

  

 มาตรา 8 ทวิ  การรวมหรือการโอนสํวนราชการตามมาตรา 7 ไมํวําจะมีผล
เป็นการจัดต้ังสํวนราชการขึ้นใหมํหรือไมํ  ถ๎าไมํมีการกําหนดตําแหนํงหรืออัตราของ
ข๎าราชการหรือลูกจ๎างเพิ่มข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

28-32 

 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให๎ระบุอํานาจหน๎าท่ีของสํวนราชการ การโอน
อํานาจหน๎าท่ีตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย ซึ่งสํวนราชการหรือเจ๎าพนักงานท่ีมีอยูํเดิม 
การโอนข๎าราชการและลูกจ๎าง งบประมาณรายจําย รวมท้ังทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว๎
ด๎วย แล๎วแตํกรณี 

 

 ให๎สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหน๎าท่ี
ตรวจสอบดูแลมิให๎มีการกําหนดตําแหนํงหรืออัตราของข๎าราชการหรือลูกจ๎างของสํวน
ราชการท่ีจัดต้ังขึ้นใหมํ หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกวําจะครบ
กําหนดสามปีนับแตํวันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช๎บังคับ 
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 มาตรา 8 ตรี  การเปล่ียนช่ือสํวนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา และในกรณีท่ีช่ือตําแหนํงของข๎าราชการในสํวนราชการนั้นเปล่ียนไปให๎ระบุ
การเปล่ียนช่ือไว๎ในพระราชกฤษฎีกาด๎วย  

33-36 

 บทบัญญัติแหํงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ เทศบัญญัติหรือข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่นอื่น ประกาศ หรือคําส่ังใดท่ีอ๎างถึงสํวนราชการหรือตําแหนํงของข๎าราชการท่ีได๎
ถูกเปล่ียนช่ือตามวรรคหนึ่ง ให๎ถือวําบทบัญญัติแหํงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ 
เทศบัญญัติหรือข๎อบัญญัติท๎องถิ่นอื่น ประกาศหรือคําส่ังนั้นอ๎างถึงสํวนราชการหรือ
ตําแหนํงของข๎าราชการท่ีได๎เปล่ียนช่ือนั้น 

 

  

 มาตรา 8 จัตวา  การยุบสํวนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

31-40 

 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสํวนราชการตามวรรคหนึ่งแล๎ว  ให๎งบประมาณ
รายจํายท่ีเหลืออยูํของสํวนราชการนั้นเป็นอันระงับไป สําหรับทรัพย์สินอื่นของสํวน
ราชการนั้นให๎โอนให๎แกํสํวนราชการอื่นหรือหนํวยงานอื่นของรัฐ ตามท่ีรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ผ๎ูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหนี้สินของสํวนราชการนั้นให๎
เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 ข๎าราชการหรือลูกจ๎างซึ่งต๎องพ๎นจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหนํง อันเนื่อง
มาแตํการยุบสํวนราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได๎รับตาม
กฎหมายหรือระเบียบข๎อบังคับอื่นแล๎ว ให๎ข๎าราชการหรือลูกจ๎างได๎รับเงินชดเชยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด๎วย 

 

 ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐประสงค์จะรับ
โอนข้าราชการหรือลูกจ้างตามวรรคสามก็ให๎กระทําได๎โดยมิให๎ถือวําข๎าราชการหรือ
ลูกจ๎างผ๎ูนั้นได๎พ๎นจากราชการตามวรรคสาม แตํท้ังนี้ต๎องกระทําภายในสามสิบวันนับ
แตํพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช๎บังคับ 

41 

 มาตรา 8 เบญจ  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 8 ทวิ หรือมาตรา 8 จัตวา ท่ีมี
ผลเป็นการแก๎ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหํงกฎหมายท่ีจัดต้ังสํวนราชการ 
กฎหมายวําด๎วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง ตาม
มาตรา 230 วรรคห๎า ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ให๎ระบุให๎ชัดเจนในพระ
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ราชกฤษฎีกาวําบทบัญญัติใดถูกแก๎ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดในกฎหมายนั้น 

 มาตรา 8 ฉ  การแบํงสํวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี  กรม หรือสํวน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให๎ระบุ
อํานาจหน๎าท่ีของแตํละสํวนราชการไว๎ในกฎกระทรวงด๎วย 

 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของสํวนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวง
แบํงสํวนราชการดังกลําว กฎกระทรวงนั้นเมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎
บังคับได๎ 

42-44 

  

 มาตรา 8 สัตต  ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านัก
งบประมาณรํวมกันเสนอความเห็นตํอคณะรัฐมนตรีในการแบํงสํวนราชการภายในและ
ในการกําหนดอํานาจหน๎าท่ีของแตํละสํวนราชการตามมาตรา 8 ฉ ในการเสนอ
ความเห็นดังกลําวให๎สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง  และ
สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให๎สอดคล๎องเสนอไปในคราวเดียวกัน 

45-48 

  

 มาตรา 8 อัฏฐ  การแบํงสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน
ทบวงมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 

 

  

  

หมวด 1 

การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

49 

  

 มาตรา 9  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 ให๎สํวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม 

50-51 

 ส านักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน๎าท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เรํงรัด และติดตามนโยบาย
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และแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ  เพื่อการนี้
นายกรัฐมนตรีจะส่ังให๎กรมหรือสํวนราชการท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นและมีฐานะเป็นกรมใน
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได๎ 

 มาตรา 10  ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 ส านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในส านัก
นายกรัฐมนตรีให๎สอดคล๎องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว๎ตํอรัฐสภาหรือท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให๎มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผ๎ูชํวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได๎ 

52-54 

 ในกรณีท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมี
ท้ังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  การส่ังและการปฏิบัติ
ราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให๎เป็นไปตามท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 ในระหวํางท่ีคณะรัฐมนตรีต๎องอยูํในตําแหนํงเพื่อปฏิบัติหน๎าท่ีตํอไปจนกวํา
คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมํจะเข๎ารับหน๎าท่ี เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ 
ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจาก
ต าแหน่ง ให๎คณะรัฐมนตรีมอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถ๎าไมํมีผ๎ูดํารงตําแหนํงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตํไมํอาจ
ปฏิบัติราชการได๎ ให๎คณะรัฐมนตรีมอบหมายให๎รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 

55-56 

 ในระหวํางท่ีคณะรัฐมนตรีต๎องอยูํในตําแหนํงเพื่อปฏิบัติหน๎าท่ีตํอไปจนกวํา
คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมํจะเข๎ารับหน๎าท่ี ให๎คณะรัฐมนตรีดังกลําวอํานวยความสะดวก
ให๎หัวหน๎าสํวนราชการตําง ๆ ดําเนินการใด ๆ เทําท่ีจําเป็น เพื่อรับแนวทางการบริหาร
ราชการแผํนดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหมํมาเตรียมการดําเนินการได๎ 

 

 มาตรา 11  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 57-61 

 (1) ก ากับโดยทั่วไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้  


