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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่   ๑๓  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคเจ็ดและวรรคแปดของมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มข้ึน  และมีความจําเปนอยางย่ิงตองมีรองปลัดกระทรวงมากกวาทีกํ่าหนด
ไวในวรรคหาหรือวรรคหก  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
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จะรวมกันอนุมัติใหกระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มข้ึนเปนกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือ
เง่ือนเวลาไวดวยหรือไมก็ได 

ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด  ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดใหมีการประชุม
พิจารณารวมกัน  โดยกรรมการแตละฝายจะตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม  และ
ในการออกเสียงลงมติจะตองไดคะแนนเสียงของกรรมการแตละฝายเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการฝายดังกลาว
ที่มาประชุม  แลวใหนํามติดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๘  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น
ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น  หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว  ผูดํารง
ตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น  หรือ 
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจน
การมอบอํานาจใหทํานิติกรรมสัญญา  ฟองคดีและดําเนินคดี  หรือกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือ
เง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือที่ผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติก็ได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติใหตองออก
ใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผูมีอํานาจอนุญาตไวเปนการเฉพาะ  ในกรณีเชนนั้นใหผูดํารงตําแหนงซ่ึงมีอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวมีอํานาจมอบอํานาจใหขาราชการซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและผูวาราชการจังหวัด
ไดตามที่เห็นสมควร  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในกรณีมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจไดตอไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม  เพื่อประโยชนในการอาํนวยความสะดวกแกประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดรายชื่อกฎหมายที่ผูดํารงตําแหนงซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได 

การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ” 
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มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙  เมื่อมีการมอบอํานาจแลว  ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น  โดยผูมอบ
อํานาจจะกําหนดใหผูรับมอบอํานาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไป  โดยจะกําหนด
หลักเกณฑหรือเง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวยหรือไมก็ได  แตในกรณีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัดตองมอบอํานาจตอไปใหรองผูวาราชการ
จังหวัด  ปลัดจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดก็ได 

มาตรา ๔๐ ในการมอบอํานาจ  ใหผูมอบอาํนาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ  
และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เมื่อไดมอบอํานาจแลว  ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับมอบอํานาจ  และใหมีอํานาจแนะนําหรือแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๔๐/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา ๔๐/๑  ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการภายในกรม  ถาการปฏิบัติราชการใดของ
สวนราชการนั้นมีลักษณะเปนงานการใหบริการหรือมีการใหบริการเกี่ยวเนื่องอยูดวยและหากแยกการบริหาร
ออกเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเปาหมายตามมาตรา  ๓/๑  ย่ิงข้ึน  สวนราชการดังกลาวโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น  ไปจัดต้ังเปนหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ซ่ึงมิใชเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตอยูในกํากับของสวนราชการดังกลาวก็ได  
ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดต้ัง  
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน  วิธีการบริหารงาน  การดําเนินการดานทรัพยสิน  การกํากับดูแล  
สิทธิประโยชนของบุคลากรและการยุบเลิกไวดวย 

ใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  มีหนาที่ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการตามภารกิจที่จัดต้ังหนวย
บริการรูปแบบพิเศษนั้นเปนหลัก  และสนับสนุนภารกิจอื่นของสวนราชการดังกลาวตามที่ไดรับ
มอบหมาย  และอาจใหบริการแกสวนราชการอื่น หนวยงานของรัฐหรือเอกชน  แตตองไมกระทบกระเทือน
ตอภารกิจอันเปนวัตถุประสงคแหงการจัดต้ัง 
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ใหรายไดของหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนรายไดที่ไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

“เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด  ใหจังหวัดหรือ 
กลุมจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังงบประมาณได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา  ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ” 

มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๒/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๕๒/๑  ใหจังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้  
(๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(๒) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย

และเปนธรรมในสังคม 
(๓) จัดใหมีการคุมครอง  ปองกนั  สงเสริม  และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ดอยโอกาส

เพื่อใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
(๔) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา  รวดเร็ว  

และมีคุณภาพ 
(๕) จัดใหมีการสงเสริม  อุดหนุน  และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะ
ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง  ทบวง  กรม 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนหนาที่ของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในเขตจังหวัดที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด  ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการ
จังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น  กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๓/๑  และมาตรา  ๕๓/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๕๓/๑  ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  และความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ต้ังทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหาร
สวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด  
รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม  และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม  
และผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดตองสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

มาตรา  ๕๓/๒  ใหนําความในมาตรา  ๕๓/๑  มาใชบังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ดวยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๕/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๕๕/๑  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  “ก.ธ.จ.”  ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน
ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและเปนไปตามหลักการที่กําหนดไวในมาตรา  ๓/๑ 

ก.ธ.จ. ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงมีเขตอํานาจในจังหวัดเปนประธาน  
ผูแทนภาคประชาสังคม  ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารและผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  
ทั้งนี้  จํานวน  วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหนาที่ของ  ก.ธ.จ.  ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
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ในกรณีที่  ก.ธ.จ.  พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับหรือมีกรณี
ที่เปนการทุจริต  ใหเปนหนาที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และตามแผนพัฒนาจังหวัด” 
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความใน  (๖)  และ  (๗)  ของมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่ เกี่ยวของ  หรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณตอสํานัก

งบประมาณตามมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
(๗) กํากับดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย”   
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา  ๖๑/๑  มาตรา  ๖๑/๒  และมาตรา  ๖๑/๓   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
“มาตรา  ๖๑/๑  ใหอําเภอมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอ  ดังตอไปนี้ 
(๑) อํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา  ๕๒/๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔) (๕)  และ  (๖)   

โดยใหนําความในมาตรา  ๕๒/๑  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(๒) สงเสริม  สนับสนุน  และจัดใหมีการบริการรวมกันของหนวยงานของรัฐในลักษณะ

ศูนยบริการรวม 
(๓) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรวมมือกับชุมชนในการดําเนินการใหมีแผน

ชุมชน  เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัด  และกระทรวง  
ทบวง  กรม 

(๔) ไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม
ตามมาตรา  ๖๑/๒  และมาตรา  ๖๑/๓ 

มาตรา  ๖๑/๒  ในอําเภอหนึ่ง  ใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของ
ประชาชนที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอ  ในเร่ืองที่พิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดิน  
มรดก  และขอพิพาททางแพงอื่นที่มีทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวานั้น  ตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา 
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ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่
เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท  โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูหรือ 
มีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

เมื่อมีขอพิพาทเกิดข้ึนและคูพิพาทตกลงยินยอมใหใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหคูพิพาทแตละฝาย
เลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝายละหนึ่งคน  และใหนายอําเภอ  พนักงานอัยการประจําจังหวัด  
หรือปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งเปนประธาน  เพื่อทําหนาที่เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย 
และประนอมขอพิพาท 

ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทมีอํานาจหนาที่รับฟงขอพิพาท
โดยตรงจากคูพิพาท  และดําเนินการไกลเกลี่ยใหเกิดขอตกลงยินยอมรวมกันระหวางคูพิพาทโดยเร็ว  
ถาคูพิพาททั้งสองฝายตกลงกันได  ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทจัดใหมีการ
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางคูพิพาท  และใหถือเอาขอตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความมีผลผูกพันคูพิพาททั้งสองฝาย  ในกรณทีี่คูพิพาทไมอาจตกลงกันได  ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทส่ังจําหนายขอพิพาทนั้น 

ขอตกลงตามวรรคสี่ใหมีผลเชนเดียวกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวาดวย
อนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชี  การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและการจัดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ตลอดจนคาตอบแทนของคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอม 
ขอพิพาท ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความใหคูพิพาท 
อีกฝายหนึ่งย่ืนคํารองตอพนักงานอัยการ  และใหพนักงานอัยการดําเนินการย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อใหออกคําบังคับใหตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวโดยใหนํากฎหมายวาดวย
อนุญาโตตุลาการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดรับขอพิพาทไวพิจารณา  ใหอายุความ
ในการฟองรองคดีสะดุดหยุดลง  นับแตวันที่ย่ืนขอพิพาทจนถึงวันที่คณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและ
ประนอมขอพิพาทส่ังจําหนายขอพิพาทหรือวันที่คูพิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน  แลวแตกรณี  

ความในมาตรานี้ใหใชกับเขตของกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 
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มาตรา  ๖๑/๓  บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดข้ึนในเขตอําเภอใดหากเปนความผิด 
อันยอมความได  และมิใชเปนความผิดเกี่ยวกับเพศ  ถาผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอม หรือแสดง
ความจํานง  ใหนายอําเภอของอําเภอนั้นหรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอดังกลาวมอบหมายเปนผูไกลเกลี่ย
ตามควรแกกรณี  และเมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอมเปนหนังสือตามที่ไกลเกลี่ยและปฏิบัติตาม
คําไกลเกลี่ยดังกลาวแลว  ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู เสียหายและผู ถูกกลาวหาไม ยินยอมตามที่ไกล เกลี่ย  ให จําหนายขอพิพาทนั้น   
แตเพื่อประโยชนในการที่ผูเสียหายจะไปดําเนินคดีตอไป  อายุความการรองทุกขตามประมวลกฎหมายอาญา 
ใหเร่ิมนับแตวันที่จําหนายขอพิพาท 

หลักเกณฑและวิธีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๗๑/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผล  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคนตองทํางานเต็มเวลาก็ได” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๑/๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑/๙  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เปนสวนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของ  ก.พ.ร.  และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ  ก.พ.ร.  
กําหนด โดยมีเลขาธิการ  ก.พ.ร.  ซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี” 

มาตรา ๑๗ ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติ
ราชการแทนตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ใหหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 

ราชการแผนดิน  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังคงใชบังคับตอไปได ทั้งนี้ ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระบบ 
การบริหารราชการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการจัดองคกรภาครัฐใหสอดคลองกับทิศทาง
การนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเพื่อใหการปฏิบัติราชการสามารถอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สนับสนุนใหมีการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน 
ไดกวางขวางขึ้น  เพ่ือเนนการบริการประชาชนใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  นอกจากนั้น  เพ่ือใหการบริหาร
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  และใหการบริหารงานแบบ
บูรณาการในจังหวัดบรรลุผล  สมควรปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของจังหวัด  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  
และการจัดทํางบประมาณของจังหวัดใหเหมาะสม  รวมทั้งสมควรสงเสริมใหมีคณะกรรมการธรรมาธิบาล
จังหวัด  เพ่ือสอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  อันจะทําใหการบริหารเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม  และมีความรับผิดชอบ  
ตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของอําเภอเพื่อสนับสนุนใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม  และ
สมควรใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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