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พระราชกฤษฎีกา 
แบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ 

กองทัพเรือ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

 ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.  
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพเรือ   
กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๒๓  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่
ของสวนราชการกองทัพเรือ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหแบงสวนราชการกองทัพเรือ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 

(๒) กรมสารบรรณทหารเรือ 

(๓) กรมกําลังพลทหารเรือ 

(๔) กรมขาวทหารเรือ 

(๕) กรมยุทธการทหารเรือ 

(๖) กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ 

(๗) กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 

(๘) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

(๙) สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 

(๑๐) กรมการเงินทหารเรือ 

(๑๑) กรมจเรทหารเรือ 

(๑๒) สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 

(๑๓) สํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือ 

(๑๔) สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 

(๑๕) กองเรือยุทธการ 

(๑๖) ทัพเรือภาคที่  ๑ 

(๑๗) ทัพเรือภาคที่  ๒ 

(๑๘) ทัพเรือภาคที่  ๓ 

(๑๙) หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

(๒๐) หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 

(๒๑) ฐานทัพเรือสัตหีบ 

(๒๒) ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

(๒๓) กรมสารวัตรทหารเรือ 

(๒๔) กรมอูทหารเรือ 

(๒๕) กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 

(๒๖) กรมชางโยธาทหารเรือ 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒๗) กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

(๒๘) กรมพลาธิการทหารเรือ 

(๒๙) กรมแพทยทหารเรือ 

(๓๐) กรมการขนสงทหารเรือ 

(๓๑) กรมอุทกศาสตร 
(๓๒) กรมสวัสดิการทหารเรือ 

(๓๓) กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ 

(๓๔) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

(๓๕) โรงเรียนนายเรือ 

(๓๖) สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 

(๓๗) หนวยทหารอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเทากองรอย  กองพัน  กรม  หรือกองพล  ซ่ึงข้ึนตรงตอ
กองทัพเรือ 

มาตรา  ๔ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ  มีหนาที่ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ 
งานเลขานุการและงานธุรการใหกับผูบัญชาการทหารเรือ  รองผูบัญชาการทหารเรือ  ผูชวยผูบัญชาการ
ทหารเรือ  เสนาธิการทหารเรือ  และผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่ผูบัญชาการทหารเรือมอบหมาย  ตลอดจน
ดําเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการสงเสริมภาพลักษณและการประชาสัมพันธของกองทัพเรือ   
มีเลขานุการกองทัพเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๕ กรมสารบรรณทหารเรือ   มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ 
งานธุรการ  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการสารบรรณและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
มีเจากรมสารบรรณทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๖ กรมกําลังพลทหารเรือ  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการกําลังพล  ไดแก  การเตรียมกําลังพล  การจัดหากําลังพล  การจัดการกําลังพล  
การปกครองกําลังพล  การสัสดี  การศึกษา  การสวัสดิการ  การบํารุงขวัญ  และวินัยทหาร  ตลอดจนให
การฝกและศึกษาวิชาการกําลังพลและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมกําลังพลทหารเรือ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา ๗ กรมขาวทหารเรือ  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับการ  และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการขาว  การรักษาความปลอดภัย  การทูตฝายทหารเรือไทยในตางประเทศ   
การติดตอกับทูตฝายทหารตางประเทศในประเทศไทย  การพิธีการทูตที่กองทัพเรือตองรวมดวย  
ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการขาวและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมขาวทหารเรือ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๘ กรมยุทธการทหารเรือ  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการยุทธการ  การพัฒนากําลังรบ  การกําหนดและจัดทําอัตรากําลัง  กิจการความมั่นคง
ทางทะเล  สนธิสัญญาและพันธกรณีระหวางประเทศ  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการดานการยุทธการ
และวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมยุทธการทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๙ กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  ประสานงานและ
กํากับการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง  ไดแก  การสงกําลัง  การซอมบํารุง  การลําเลียงขนสง  การบริการ  
การรักษาพยาบาลและการสงกลับ  การกอสราง  การจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  การฐานทัพ  และ
การระดมสรรพกําลัง  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสถิติ  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการสงกําลัง
บํารุงและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

มาตรา ๑๐ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  
ประสานงาน  กํากับการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสงคราม
อิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ  การสงกําลังและซอมบํารุงดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กิจการวิทยุกระจายเสียง  ตลอดจนเปนศูนยกลางวิทยาการดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกิจการอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๑ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือน   งานดําเนินการทางสงครามการเมืองในหนวยทหาร   
การปฏิบัติการจิตวิทยา  การชวยเหลือประชาชน  การประชาสัมพันธ  การพัฒนาประเทศ  การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของกองทัพเรือ  และสนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตลอดจน 
ใหการฝกและศึกษาวิชาการกิจการพลเรือนและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมกิจการ 
พลเรือนทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



หนา   ๓๐ 
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มาตรา ๑๒ สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน   
กํากับการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ  การบริหารทรัพยากร  การบัญชี  และการควบคุมภายใน  
ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการกิจการปลัดบัญชีและวิชาการอื่นตามที่ได รับมอบหมาย   
มีปลัดบัญชีทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๓ กรมการเงินทหารเรือ  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก  รับ  จาย  และเก็บรักษาเงิน  
และการดําเนินงานดานการเงิน  การบัญชี  ตลอดจนการพัฒนาและการฝกศึกษาของเหลาทหารการเงิน  
มีเจากรมการเงินทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๔ กรมจเรทหารเรือ   มีหนาที่ตรวจ   ประเมินค า   เสนอแนะ   และติดตาม 
ผลการปฏิบัติราชการของหนวยตาง ๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ธรรมเนียม 
ของทหารและวิธีปฏิบัติทางเทคนิค  รวมทั้งประสิทธิภาพและความพรอมของหนวย  ตลอดจนสืบสวน
สอบสวนในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมจเรทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๕ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ  มีหนาที่ดําเนินการตรวจสอบภายใน 
โดยอิสระ  เพื่อประเมินคาประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุงหมายของ
กองทัพเรือ  มีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๖ สํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการและประสานงาน 
การจัดหายุทโธปกรณหลักและยุทโธปกรณที่กองทัพเรือมอบหมาย  รวมทั้งสนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวม
ของยุทโธปกรณที่กองทัพเรือจัดหา  ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาติดตามเทคโนโลยีทางทหาร  
มีผูอํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๗ สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ  มีหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายของกองทัพเรือ  
พิจารณาเสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมาย  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ 
ดานกฎหมายและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๘ กองเรือยุทธการ  มีหนาที่ จัดและเตรียมกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศ  
อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพและพรอมที่จะทําการรบได  มีผูบัญชาการกองเรือ
ยุทธการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา ๑๙ ทัพเรือภาคที่  ๑  มีหนาที่ปองกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง  รวมทั้ง
ผลประโยชนของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามตาง ๆ  และดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ  
การปองกันพื้นที่  การสารวัตรทหาร  กิจการพลเรือน  และการควบคุมเรือพาณิชยตามที่ไดรับมอบหมาย  
มีผูบัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๐ ทัพเรือภาคที่  ๒  มีหนาที่ปองกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง  รวมทั้ง
ผลประโยชนของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามตาง ๆ  และดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ   
การปองกันพื้นที่  การสารวัตรทหาร  กิจการพลเรือน  และการควบคุมเรือพาณิชยตามที่ไดรับมอบหมาย 
มีผูบัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๑ ทัพเรือภาคที่  ๓  มีหนาที่ปองกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง  รวมทั้ง
ผลประโยชนของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามตาง ๆ  และดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ  
การปองกันพื้นที่  การสารวัตรทหาร  กิจการพลเรือน  และการควบคุมเรือพาณิชยตามที่ไดรับมอบหมาย  
มีผูบัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๒ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  มีหนาที่ จัดและเตรียมกําลังฝายนาวิกโยธิน  
อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพและพรอมที่จะทําการรบได  มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๓ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง  มีหนาที่จัดและเตรียมกําลังปองกนัภัย
ทางอากาศและภัยทางทะเลตามที่ไดรับมอบหมาย  อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพ
และพรอมที่จะทําการรบได  มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

มาตรา ๒๔ ฐานทัพเรือสัตหีบ  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ  การรักษาความสงบเรียบรอย
และระเบียบวินัยของทหาร  การสารวัตรทหาร  การรักษาความปลอดภัยฐานที่ต้ังหนวยทหารและพื้นที่ 
ที่ไดรับมอบหมาย  การกิจการพลเรือน  การเรือนจํา  การสวัสดิการ  และสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ  
ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการดานการฐานทัพและวิชาการอื่นตามที่ได รับมอบหมาย   
มีผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๕ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ  การปองกันพื้นที่   
การรักษาความสงบเรียบรอย  การรักษาความปลอดภัยฐานที่ต้ังหนวยทหารและพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย  



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การกิจการพลเรือน  การควบคุมเรือพาณิชย  การเรือนจํา  การดุริยางค  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ
ดานการฐานทัพ  การดุริยางค  และวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีผูบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๖ กรมสารวัตรทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับการและดําเนินการ
เกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัย  การจับกุมบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร  การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ซ่ึงอยูในอํานาจศาลทหาร  การจราจรในกิจการทหาร  การรักษาความปลอดภัย  การพิจารณาอํานวยการ
ในยามสงครามเกี่ยวกับทหารพลัดหนวย  เชลยศึก  ชนชาติศัตรู  และผูล้ีภัย  ตลอดจนใหการฝกและ 
ศึกษาวิชาการสารวัตรและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีผูบังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๗ กรมอูทหารเรือ   มีหนาที่อํานวยการ   ประสานงาน   แนะนํา   กํากับการ 

และดําเนินการเกี่ยวกับการซอม  สราง  ดัดแปลง  ทดสอบ  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือ  ยานรบ   
และอุปกรณการชางที่เกี่ยวของ  การสงกําลังพัสดุสายชาง  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการชาง 
และวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมอูทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๘ กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน   แนะนํา   
กํากับการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการซอม  สราง  ดัดแปลง  ทดสอบ  วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  การสงกําลังพัสดุสายอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  
ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการอิ เล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรและวิชาการอื่นตามที่ 
ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๙ กรมชางโยธาทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  แนะนํา  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการซอม  สราง  ดัดแปลง  และบํารุงรักษาอาคารสถานที่  ส่ิงกอสราง  เคร่ืองทุนแรง  
และอุปกรณสายชางโยธา  การสงกําลังพัสดุสายชางโยธา  การวิจัยและพัฒนา  ตลอดจนใหการฝกและ
ศึกษาวิชาการชางโยธาและวิชาการอื่นตามที่ได รับมอบหมาย   มีเจ ากรมชางโยธาทหารเรือ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๐ กรมสรรพาวุธทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  แนะนํา  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการซอมและสรางเคร่ืองสรรพาวุธ  การสงกําลังพัสดุสายสรรพาวุธ  การถอดทําลาย



หนา   ๓๓ 
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วัตถุระเบิด  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการสรรพาวุธ  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการสรรพาวุธ
และวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมสรรพาวุธทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๑ กรมพลาธิการทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  แนะนํา  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการสงกําลังพัสดุสายพลาธิการ  การบริการ  และการโภชนาการ  ตลอดจน 
ใหการฝกและศึกษาวิชาการพลาธิการและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมพลาธิการทหารเรือ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๒ กรมแพทยทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  แนะนํา  กํากับการ   
และดําเนินการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ  การสงกําลัง  และการซอมบํารุงพัสดุสายแพทย  รวมทั้ง 
การวิจัยและพัฒนาการแพทย  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการแพทยและวิชาการอื่นตามที่ 
ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมแพทยทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๓ กรมการขนสงทหารเรือ   มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  แนะนํา  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการขนสง  การซอมพาหนะสายขนสง  การสงกําลังพัสดุสายขนสง  รวมทั้ง 
การวิจัยและพัฒนาการขนสง  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการขนสงและวิชาการอื่นตามที่ 
ไดรับมอบหมาย  มีเจากรมการขนสงทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๔ กรมอุทกศาสตร   มีหนาที่อํานวยการ   ประสานงาน   แนะนํา   กํากับการ  
ดําเนินการ  ใหการสนับสนุน  และใหบริการดานอุทกศาสตร  สมุทรศาสตร  อุตุนิยมวิทยา  วิศวกรรมชายฝง   
เคร่ืองหมายทางเรือ  การเดินเรือ  เวลามาตรฐานประเทศไทย  และงานเขตแดนระหวางประเทศ  รวมทั้ง
การสงกําลังพัสดุสายอุทกศาสตร  สมุทรศาสตร  และอุตุนิยมวิทยา  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิจัย
พัฒนาวิชาการอุทกศาสตร  สมุทรศาสตร  อุตุนิยมวิทยา  และวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
มีเจากรมอุทกศาสตรเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๕ กรมสวัสดิการทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  แนะนํา  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ  การแนะนําและสงเสริมการอาชีพทั่วไปแกทหาร  ขาราชการ  
ลูกจาง  และครอบครัวในกองทัพเรือ  ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย  
มีเจากรมสวัสดิการทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๖ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  แนะนํา  กํากับการ
และดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากิจการทางวิทยาศาสตรของกองทัพเรือ  การสงกําลังพัสดุ 



หนา   ๓๔ 
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สายวิทยาศาสตร  การวิเคราะหและทดสอบพัสดุ  การปฏิบัติและการปองกันทางนิวเคลียร  ชีวะ  เคมี  
ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการวิทยาศาสตรและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  มีเจากรม
วิทยาศาสตรทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๗ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  มีหนาที่อํานวยการ  ประสานงาน  แนะนํา  กํากับการ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการฝกศึกษา  การสงเสริมความรูทั่วไป  การสงกําลังซอมบํารุง  และบริการพัสดุ
ประเภทเครื่องชวยการศึกษาและตํารา  การอนุศาสนาจารย  งานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร  
การศึกษาวิเคราะห  จัดทําและประเมินยุทธศาสตร  และกําหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ  ตลอดจน 
ใหการฝกและศึกษาวิชาการทหารเรือและวิทยาการที่เกี่ยวของของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและ
สถานศึกษาในกํากับ  มีเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๘ โรงเรียนนายเรือ  มีหนาที่ใหการศึกษา  อบรม  และดําเนินการฝกนักเรียนนายเรือ  
มีผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๓๙ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  
ประสานงาน  กํากับการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ   
ทั้งในดานหลักการและดานยุทโธปกรณ  ตลอดจนรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  และประเมินผลการวิจัย
และพัฒนาการทางทหาร  เพื่อนําไปใชหรือนําไปสูการผลิต  มีผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๔๐ หนวยทหารอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเทากองรอย  กองพัน  กรม  หรือกองพล  ซ่ึงข้ึนตรงตอ
กองทัพเรือ  มีหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการ
และกําหนดหนาท่ีของสวนราชการกองทัพเรือ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  ใหเหมาะสมกับสภาพงาน
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 


