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พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๗) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิตบัิญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

(ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๘/๑)  ของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“(๘/๑)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก  (๑๐)  ของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  

กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  หมวด  ๘/๑  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

มาตรา  ๒๑/๑  และมาตรา  ๒๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
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“หมวด  ๘/๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

มาตรา  ๒๑/๑  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการวางแผน  
ส่งเสริม  พัฒนา  และดําเนินกิจการเก่ียวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  การอุตุนิยมวิทยา  การสถิติ  
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา  ๒๑/๒  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมอุตุนิยมวิทยา 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๕) สํานักงานสถิติแห่งชาติ” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกหมวด  ๑๐  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาตรา  ๒๔  

และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๘  ไปเป็นของสํานักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยกเว้นส่วนราชการดังต่อไปนี้  ไปเป็น
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือของข้าราชการ  
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พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แล้วแต่กรณี 

(๑) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
(๒) สํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ   
(๓) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) สํานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕) สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรา ๑๑ ใหโ้อนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๐  ไปเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๒  ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังต่อไปนี้  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือ 
ของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แล้วแต่กรณี 

(๑) สํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ   
(๒) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๓) สํานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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มาตรา ๑๕ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๔  ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๖  ไปเป็นของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

มาตรา ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  หรือของข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๘  ไปเป็นของกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๒๐ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง   
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการท่ีโอนมา  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ
ส่วนราชการท่ีโอนมา  ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๑ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรก 
(๑) ให้สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยอนุโลม  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ขึ้นใหม่ 

(๒) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยอนุโลม  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ขึ้นใหม่ 

(๓) ให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยอนุโลม  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ขึ้นใหม่ 

มาตรา ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สังคม  ฐานความรู้  และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ  แต่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอํานาจหน้าที่จํากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร   
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก  ซึ่งจําเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่
บูรณาการกลไกต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน  
ดังน้ัน  เพ่ือให้มีกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึงต้องดําเนินการ 
ปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีขอบเขตอํานาจหน้าที่มากขึ้นและเปลี่ยนช่ือเป็น
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


