
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรอนรุักษแ์ละพัฒนำกรงุรตันโกสนิทร์  และเมอืงเก่ำ 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และพัฒนำ  
กรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือให้กรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ  
เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่สืบทอดควำมเจริญรุ่งเรืองทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชำติตลอดไป 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 
กรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  

และเมืองเก่ำ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับกับทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบยีบ

ทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“กรุงรัตนโกสินทร์”  หมำยควำมว่ำ 
(๑) พ้ืนที่ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง  ก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำงหรอืดดัแปลง

อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภทในพ้ืนที่บำงส่วนในท้องที่แขวงวัดสำมพระยำ  แขวงบำงขุนพรหม  แขวงบ้ำนพำนถม  
แขวงชนะสงครำม  แขวงตลำดยอด  แขวงพระบรมมหำรำชวัง  แขวงบวรนิเวศ  แขวงศำลเจ้ำพ่อเสือ  
แขวงเสำชิงช้ำ  แขวงส ำรำญรำษฎร์  แขวงวัดรำชบพิธ  แขวงวังบูรพำภิรมย์  เขตพระนคร  แขวงบำงยี่ขัน  
เขตบำงพลัด  แขวงอรุณอมรินทร์  แขวงศิริรำช  เขตบำงกอกน้อย  แขวงวัดโสมนัส  แขวงบ้ำนบำตร  
แขวงคลองมหำนำค  แขวงวัดเทพศิรินทร์  แขวงป้อมปรำบ  เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย  แขวงวัดอรุณ   
เขตบำงกอกใหญ ่ แขวงสัมพันธวงศ์  แขวงจักรวรรด ิ แขวงตลำดนอ้ย  เขตสัมพันธวงศ ์ เเขวงวัดกัลยำณ์  
เขตธนบุรี  และแขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ  เขตคลองสำน  กรุงเทพมหำนคร  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้จ ำแนก
พ้ืนที่เป็น  ๔  บริเวณ  ดังนี้   

 (ก) บริเวณที่  ๑  กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน  หมำยถึง  พ้ืนที่ในบริเวณระหว่ำงแนวกึ่งกลำง
แม่น้ ำเจ้ำพระยำไปทำงทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลำงคลองรอบกรุง  (คลองคูเมืองเดิม) 

 (ข) บริเวณที่  ๒  กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก  หมำยถึง  พ้ืนที่ในบริเวณถัดจำกบริเวณ 
กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในไปทำงทิศตะวันออก  ตั้งแต่แนวกึ่งกลำงคลองรอบกรุง  (คลองคูเมืองเดิม)   
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แนวกึ่งกลำงแม่น้ ำเจ้ำพระยำด้ำนทิศเหนือและทิศใต้  ไปจดแนวกึ่งกลำงคลองรอบกรุง  (คลองบำงล ำพู
และคลองโอ่งอ่ำง)   

 (ค) บริเวณที่  ๓  พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีตรงข้ำมบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์  หมำยถึง  พ้ืนที่ 
ในบริเวณถัดจำกบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในไปทำงทิศตะวันตก  ระหว่ำง  ทิศเหนือ  จดคลองบำงยี่ขัน
ฝั่งเหนือ  และแนวกึ่งกลำงแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ทิศใต้  จดซอยวัดกัลยำณ์และถนนเทศบำลสำย  ๑   
และเส้นตรงซึ่งลำกจำกจุดบรรจบของถนนประชำธิปกกับถนนลอดใต้สะพำนพระพุทธยอดฟ้ำไปยัง  
จุดบรรจบของซอยสมเด็จเจ้ำพระยำ  ๑  กับซอยอุทัย  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจดแนวกึ่งกลำง
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ  และทิศตะวันตก  จดซอยวัดดำวดึงษำรำม  เส้นตรงซึ่งลำกจำกจุดบรรจบของซอย  
วัดดำวดึงษำรำมกับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ำไปจดจุดบรรจบของซอยวัดดุสิตำรำมกับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ  
ซอยวัดดุสิตำรำม  คลองขนมจีน  คลองบำงกอกน้อยฝั่งเหนือ  และคลองบ้ำนขมิ้นฝั่งตะวันตก  จนจดกับ
คลองบำงกอกใหญ่ฝั่งตะวันออก   

 (ง) บริเวณที่  ๔  พ้ืนที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก  หมำยถึง  พ้ืนที่ 
ในบริเวณถัดจำกบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกไปทำงทิศตะวันออก  ตั้งแต่แนวกึ่งกลำงคลองรอบกรุง  
(คลองบำงล ำพูและคลองโอ่งอ่ำง)  แนวกึ่งกลำงแม่น้ ำเจ้ำพระยำด้ำนทิศเหนือและทิศใต้  ไปจดคลองผดุง
กรุงเกษมฝั่งตะวันออก   

(๒) บริเวณอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริเวณตำม  (๑)  ที่คณะกรรมกำรก ำหนด   

“เมืองเก่ำ”  หมำยควำมว่ำ 
(๑) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพำะแห่งสืบต่อมำแต่กำลก่อน  หรือที่มีลักษณะ

เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น  หรือมีลักษณะจ ำเพำะของสมัยหนึ่งในประวัติศำสตร์ 
(๒) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีรูปแบบผสมผสำนสถำปัตยกรรมต่ำงถิ่น  หรือมีลักษณะ  

เป็นรูปแบบวิวัฒนำกำรทำงสังคมที่สืบต่อมำในยุคต่ำง  ๆ 
(๓) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่เคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิมในสมัยหนึ่งและยังคงมีลักษณะเด่น  

ประกอบด้วยโบรำณสถำน 
(๔) เมืองหรือบริเวณของเมืองซึ่งโดยหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์หรือโดยอำยุ  หรือโดยลักษณะ 

แห่งสถำปัตยกรรม  มีคุณค่ำในทำงศิลปะ  โบรำณคดี  หรือประวัติศำสตร์   
“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  กระทรวง  ทบวง  กรม  รำชกำรส่วนภูมิภำค  รำชกำร

ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจ  และหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์   

และเมืองเก่ำ 
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ  ประกอบด้วย  

รองนำยกรัฐมนตรี  ซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยให้ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  เป็นประธำนกรรมกำร  ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ปลัดกระทรวงกลำโหม  
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ปลัดกระทรวงมหำดไทย  ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ  เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  เ ลขำธิกำร
พระรำชวัง  ผู้อ ำนวยกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ง
และจรำจร  อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมธนำรักษ์  
อธิบดีกรมศิลปำกร  ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นำยกสมำคมอนุ รักษ์ศิลปกรรม 
และสิ่งแวดล้อม  นำยกสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์  และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โดยควำมเห็นชอบของ
ประธำนกรรมกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรสองคน   

ข้อ ๗ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี 
ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้ยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง   
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกั บ
วำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง  หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่  ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ข้อ ๘ นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระตำมขอ้  ๗  กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิพ้นจำกต ำแหนง่

เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) ต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิด

อันได้กระท ำโดยประมำท 
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพรำะไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ  มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือมีส่วนได้เสียในกิจกำรใด ๆ  ที่อำจมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
กรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ 

ข้อ ๙ กำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วำงนโยบำย  ก ำหนดพ้ืนที่  และจัดท ำแผนแม่บทกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  

และเมืองเก่ำ  โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๒) จัดท ำแนวทำง  แผนปฏิบัติกำร  และมำตรกำรต่ำง ๆ  เพ่ือด ำเนินกำรในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๓) ให้ค ำปรึกษำและควำมเห็นโครงกำรของรัฐในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๔) สนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบเพ่ือด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ 
(๕) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ   

เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย  โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) สนับสนุน  และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนและภำคเอกชนได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์

และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ 
(๗) ประสำนงำน  ติดตำม  ตรวจสอบและก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแนวทำง  

โครงกำร  และแผนงำนที่ได้จัดท ำไว้ 
(๘) เชิญผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมำให้ค ำชี้แจง  

และข้อมูล 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเพ่ือท ำกำรแทน

คณะกรรมกำรในเรื่องที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๐) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะรัฐมนตรีทรำบตำมที่เห็นสมควร 
(๑๑) ด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้กำรอนุรักษ์  

และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำประสบควำมส ำเร็จ 
ข้อ ๑๑ ถ้ำกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ  เรื่องใด 

ไม่สอดคล้องกับนโยบำย  แผนแม่บท  แนวทำง  แผนปฏิบัติกำร  หรือมำตรกำรที่ก ำหนดขึ้นตำมระเบียบนี้   
ให้คณะกรรมกำรรำยงำนปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งกำรตำมที่ 
เห็นสมควร   

ข้อ ๑๒ ให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม  ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์ 
และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ยังคงอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมระเบียบนี้ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ  ๖   
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ข้อ ๑๔ ระเบียบ  ประกำศ  และค ำสั่ง  ที่ออกตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย 
กำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่ำ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่ำจะมีระเบียบ  ประกำศ   
หรือค ำสั่งที่ออกตำมระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๕ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  10  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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