
หนา   ๘๖ 
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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมธนารักษ   

กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมธนารักษ  มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง  การดูแล  การบํารุงรักษา  และ 

การพัฒนาที่ราชพัสดุ  ใหมีมูลคาเพิ่มหรือกอใหเกิดรายได  การประเมินราคาทรัพยสิน  เพื่อประโยชนสูงสุด

ของประเทศชาติและประชาชน   และการผลิตเหรียญกษาปณและจัดสรางเคร่ืองราชอิสริยยศ  

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  และของสั่งจาง  ดวยวิธีการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและมีตนทุนที่เหมาะสม  

เพื่อใหมีจํานวนที่เพียงพอ  ตลอดจนบริหารเงินตราและเก็บรักษาทรัพยสินมีคาของแผนดินใหมีความ

ปลอดภัยและอยูในสภาพที่ดี  เพื่อนําออกเผยแพรและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม  โดยใหมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  กฎหมายวาดวยเงินตรา  กฎหมายวาดวย 

ที่ราชพัสดุ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย  และทรัพยสินอื่นตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ 



หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมธนารักษ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักบริหารกลาง   

(๒) กองแผนงาน 

(๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๔) สํานักกฎหมาย 

(๕) สํานักกษาปณ 

(๖) สํานักการคลัง 

(๗) สํานกังานธนารักษพื้นที่  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๘) สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน 

(๙) สํานักบริหารเงินตรา 

(๑๐) สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ 

(๑๑) สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

(๑๒)  -  (๑๓)  สํานักบริหารที่ราชพัสดุ  ๑  -  ๒  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๑๔) สํานักประเมินราคาทรัพยสิน 

(๑๕) สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ 

(๑๖) สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ 

ขอ ๔ ในกรมธนารักษ  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการ

บริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมธนารักษ  

โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมธนารักษเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 



หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๕ ในกรมธนารักษ  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี

กรมธนารักษ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม  และราชการ 

ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม   ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและ

ประสานราชการของกรม 

(๒) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม  ตลอดจนบุคคลภายนอก 

ที่เกี่ยวของกับงานดานเงินตราและที่ราชพัสดุ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

(๕) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ความรูความกาวหนา  และผลงานของกรม   

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๗ กองแผนงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบท

ของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัด 

(๒) จัดระบบการสํารวจ  การจัดเก็บ  และการรวบรวมสถิติขอมูลของสวนราชการในสังกัด 



หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม 

(๒) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายส่ือสารขอมูลระหวาง 

สวนราชการในสังกัดและหนวยงานภายนอก 

(๓) เปนศูนยระบบขอมูลและการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกสวนราชการในสังกัดและ

หนวยงานภายนอก 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  กฎหมายวาดวยเงินตรา  กฎหมาย 

วาดวยที่ราชพัสดุ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม   

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดินที่อยูในความรับผิดชอบของกรม 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพื่อยกรางและพัฒนากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  ประกาศ  

และหลักเกณฑตาง  ๆ ในดานการปกครอง  การดูแล  การบํารุงรักษา  และการพัฒนาที่ราชพัสดุ  การประเมิน

ราคาทรัพยสิน  การผลิตเหรียญกษาปณ  และการจัดสรางเคร่ืองราชอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ  

และในดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวย 

ที่ราชพัสดุ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๐ สํานักกษาปณ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณและเหรียญที่ระลึก  และการจัดทําเครื่องราช

อิสริยยศ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  เคร่ืองหมายตอบแทน  และของสั่งจาง 

(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยุบ  การหลอม  การทําลาย  และการลางตัวเหรียญกษาปณ 

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต้ัง  ซอมแซมประตูหองมั่นคง  และซอมแซมกุญแจตูนิรภัย 

ของสวนราชการ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนการผลิต

เหรียญกษาปณและการทําของ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักการคลัง  มีอาํนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการงบประมาณของกรม 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของกรม 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักงานธนารักษพื้นที่  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปกครอง  การดูแล  และการบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ  รวมทั้ง 

การพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุ  รวมทั้งการจัดหาประโยชนและการทํานิติกรรม

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่นตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

(๔) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เปนอํานาจหนาที่ของกรม   

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๓ สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ  การบูรณะ  และการเก็บรักษาทรัพยสินมีคาของแผนดิน 

(๒) จัดแสดงและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินมีคาของแผนดิน 
(๓) จําหนายและแลกเปลี่ยนเงินตราของรัฐบาลไทยและของรัฐบาลตางประเทศเพื่อสงเสริม

การสะสมเงินตรา 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนและ 

การแสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๔ สํานักบริหารเงินตรา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับและจาย  การแลก  การตรวจพิสูจน  การเบิกจาย  การรับสง  

และการเก็บรักษาเหรียญกษาปณ 
(๒) จัดทํา  ควบคุม  และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง  เช็คเงินผลประโยชน  เช็คขัดของและ 

ใบนําสงเงินของสวนราชการ  และการรับและนําสงเช็คเงินผลประโยชน 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจาย  การรับสงเงินคงคลัง  การออกเช็คส่ังจายเงิน

คงคลัง  การรับรองการจายเงินคงคลัง  การรับคืนแสตมปฤชากร  และการเก็บรักษาและเบิกจายแสตมป
อากรทะเบียนตางดาว 

(๔) บริหารจัดการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณและเหรียญกษาปณที่ระลึก 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฝากและการเก็บรักษากุญแจตูนิรภัยและทรัพยสินของ 

สวนราชการ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๕ สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําและบริหารฐานขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานที่ราชพัสดุ 
(๒) ใหบริการดานขอมูลที่ราชพัสดุใหแกภาครัฐและเอกชน 
(๓) สํารวจ  รังวัด  จัดทํา  และเก็บรักษาแผนที่ที่ราชพัสดุ   



หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  เพื่อประกอบการ
พิจารณาพิสูจนสิทธิ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานภูมิสารสนเทศ   รวมทั้งการจัดทําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรดานที่ราชพัสดุ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๖ สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปกครอง  การดูแล  และการบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ   

(๒) บริหารจัดการเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุ  การจัดหาประโยชน  และการทํานิติกรรม

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร   

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๗ สํานักบริหารที่ราชพัสดุ  ๑-๒  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่ รับผิดชอบ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารจัดการเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุ  การจัดหาประโยชน  และการทํานิติกรรม

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ   

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๘ สํานักประเมินราคาทรัพยสิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย  และทรัพยสินอื่นตาม

กฎหมายที่ เกี่ยวของ  และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคาประเมิน 

ของอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 



หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพยและ

ทรัพยสินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๙ สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบายในการบริหารและพัฒนาที่ราชพัสดุ 

(๒) กําหนดแนวทางและมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  

รวมทั้งแนวคิดและรูปแบบโครงการของที่ราชพัสดุ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

ของรัฐบาลไทยในตางประเทศ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย   

ขอ ๒๐ สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรม  และงานควบคุมการกอสรางอาคาร

หรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนที่ราชพัสดุ 

(๒) กําหนดแนวทางและมาตรฐานการใช  การบํารุงรักษา  และการบูรณะอาคารหรือส่ิงปลกูสราง

ซ่ึงเปนที่ราชพัสดุ 

(๓) กํากับดูแลการใช  การบํารุงรักษา  และการบูรณะอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนที่ราชพัสดุ 

(๔) จัดทําบัญชีราคามาตรฐานอาคารและสิ่งปลูกสรางซ่ึงเปนที่ราชพัสดุ   

(๕) จัดทําฐานขอมูลอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนที่ราชพัสดุที่ใชหรือนําไปจัดหาประโยชน  

ในระบบสารสนเทศ 



หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๒๑ ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่  สํานักบริหารที่ราชพัสดุ  ๑  และสํานักบริหารที่ราชพัสดุ  ๒  

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เปนสํานักงาน 

ธนารักษพื้นที่  สํานักบริหารที่ราชพัสดุ  ๑  และสํานักบริหารที่ราชพัสดุ  ๒  ตามกฎกระทรวงนี้  จนกวา

จะมีประกาศรัฐมนตรีตามขอ  ๓  (๗)  (๑๒)  และ  (๑๓)  แหงกฎกระทรวงนี้  แลวแตกรณี 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


