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พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง   ทบวง  กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก  (๕)  ของมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติใหจัดตั้งคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแทน 
กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  และใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาท่ี  ทรัพยสิน  งบประมาณ  เงินของกองทนุ
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย  เงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต  เงินของกองทุน 
ทดแทนผูประสบภัย  หนี้  สิทธิ  และภาระผูกพันของกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  ในสวนท่ีเกี่ยวกับ 
งานประกันวินาศภัย  งานประกันชีวิต  และงานคุมครองผูประสบภัยจากรถ  ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  และใหโอนการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกบัขาราชการ
หรือลูกจางและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําและเงินตาง  ๆ  ท่ีจายควบกับเงินเดือนซ่ึงมี 
ผูครองอยู  ใหโอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย  กรณีจึงมีความจําเปนตองยกเลิก 
ความใน  (๕)  ของมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหสอดคลอง 
กับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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