


แนวทางการมอบอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
-------------------------- 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

๑.  มาตรา  ๓๘  บัญญัติวา  “อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
หรือการดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น หรือ 
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน  หรือมิไดหามเรื่องการ 
มอบอํานาจไว  ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกันหรือ 
สวนราชการอื่น  หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนได  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา   

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตลอดจนการมอบอํานาจใหทํานิติกรรมสัญญา ฟองคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือท่ีผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติก็ได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติใหตอง
ออกใบอนุญาตหรือท่ีบัญญัติผูมีอํานาจอนุญาตไวเปนการเฉพาะในกรณีเชนนั้นใหผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวมีอํานาจมอบอํานาจใหขาราชการซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและผูวาราชการจังหวัดไดตามที่
เห็นสมควร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในกรณีมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัดมี
อํานาจมอบอํานาจไดตอไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนจะตรา 
พระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อกฎหมายที่ผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวอาจมอบอํานาจ
ตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได 

การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ” 

คาํอธิบายมาตรา  ๓๘ 

๑.๑  มาตรา ๓๘  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  หมายความวา   
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรีท่ีสรางอํานาจใหผูดํารงตําแหนงใดจะพึง
ปฏิบัต ิ มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน  หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว  ผูดาํรงตําแหนง
นั้นสามารถมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น  หรือผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนได  โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
การมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

๑.๒ คําวา ... 
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๑.๒  คําวา  “ผูดํารงตําแหนง”  ตามความในมาตรา ๓๘  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงท่ีใชอํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือ 
มติของคณะรัฐมนตรีกําหนด  แตเพียงผูเดียว  มิไดหมายความรวมถึงผูใชอํานาจตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ในนามคณะบุคคล  เชน  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  
แตอยางใด  และเม่ือพิจารณากฎหมายที่กําหนดใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเปนผูมีอํานาจ
ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดแลวจะเห็นไดวา  กฎหมายประสงคท่ีจะใหผูมีความรูความเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ  มารวมกันพิจารณากลั่นกรองและมีมติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  
กรรมการหรืออนุกรรมการแตเพียงผูเดียวไมสามารถใชอํานาจของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามที่
กฎหมายกําหนดได  ดังนั้น  เม่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการผูมีอํานาจตามกฎหมายมิใชผูดํารง
ตําแหนงท่ีใชอํานาจตามที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คาํส่ัง  หรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนดแตเพียง
ผูเดียวแลว  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจึงไมสามารถอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘   

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการไดแตอยางใด  เวนแต  เปนกรณี
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการดําเนินการแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคล
ใดเปนผูใชอํานาจแทนได   

๑.๓  การลงนามในหนังสือราชการ  เม่ือผูมอบอํานาจไดมอบอํานาจใหแกผูดํารง
ตําแหนงใดแลว  หากผูดํารงตําแหนงนั้นจะใชอํานาจที่รับมอบในการดําเนินการใดๆ  ใหผูรับมอบอํานาจนั้น
ลงนามในฐานะปฏิบัติราชการแทนผูมอบอํานาจชั้นตน  เชน  ผูวาราชการจังหวัด  ก.  ไดรับมอบอาํนาจจากอธบิดี
กรม  ข.  หากผูวาราชการจังหวัด  ก.  เปนผูใชอํานาจนั้นเองตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐  แลว  ผูวาราชการจังหวัด  ก.  จะตอง 
ลงนามในหนังสือราชการวา  “ผูวาราชการจังหวัด  ก.  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม  ข.”  หรือในกรณีท่ี 
ผูวาราชการจังหวัด  ก.  มอบอํานาจตอใหกับหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  ก.  ตามมาตรา  ๒๓  (๑)  

แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ. ๒๕๕๐  หากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  ก.  เปน
ผูใชอํานาจนั้น  จะตองลงนามในหนังสือราชการวา  “หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  ก.  ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรม  ข.”  เปนตน 

๑.๔  กรณีท่ีกฎหมายไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนแลวซึ่งไมอยูภายใต
บงัคับของมาตรา ๓๘  แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐  การมอบอํานาจจึงตองปฏิบัติตามที่กฎหมาย 
ฉบับนั้นๆ  กําหนดไว  เชน 

(๑)  ขอ ๖  วรรคสาม  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  กําหนดวา  “...หัวหนาสวนราชการจะมอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจายของ
สวนราชการตามระเบียบนี้  ในกรณีท่ีมิใชการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายระหวางจังหวัด  ใหกับผูวาราชการ
จังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ได...” 

(๒) ขอ ๙ วรรคหนึง่... 
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(๒)  ขอ ๙  วรรคหนึ่ง  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กําหนดวา  “...ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเปน
หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได...” 

(๓)  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรีท่ีไดกําหนด  
เร่ือง การมอบหมายไวเปนการเฉพาะแลว  เชน   

-  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล   พ .ศ .   ๒๕๔๑   ไดนิยามคํ าว า   
“ผูอนุญาต”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

-  พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๑๒  บญัญัติวา  การอนุญาตตั้งโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๑๒  บัญญัติวา  การอนุญาตตั้งโรงงานจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมมอบหมาย 

๑.๕  บทบัญญัติในมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  หมายความวา  
กรณีท่ีกฎหมายฉบับใดไดบัญญัติใหตองออกใบอนุญาต  หรือท่ีไดบัญญัติผูมีอํานาจอนุญาตไวเปนการเฉพาะ  
ผูมีอํานาจตามกฎหมายฉบับนั้นสามารถมอบอํานาจใหกับขาราชการซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและผูวาราชการ
จงัหวัดไดเทานั้น  ไมอาจมอบอํานาจใหขาราชการในสวนราชการอื่นได  เชน   

-  พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  ๒๔๘๔,  พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

-  พระราชบัญญัติสวนปา  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

-  พระราชบัญญัตเิล่ือยโซยนต  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

แตอยางไรก็ดี  เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายฉบับนั้นอาจมอบอํานาจในเรื่องดังกลาวใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกันหรือ 
สวนราชการอื่นนอกจากผูใตบังคับบัญชาและผูวาราชการจังหวัดก็ได  หากไดกําหนดรายชื่อกฎหมายนั้นไวใน
พระราชกฤษฎีกาตามที่มาตรา  ๓๘  วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  กําหนดไว  ท้ังนี้  การกําหนดรายชื่อกฎหมายดังกลาวใหสวนราชการ 
สงเร่ืองมายังสํานักงาน  ก.พ.ร.  เพ่ือดําเนินการตอไป 

๒.  มาตรา  ๓๙  บัญญัติวา  “เม่ือมีการมอบอํานาจแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับ
มอบอํานาจนั้น โดยผูมอบอํานาจจะกําหนดใหผูรับมอบอํานาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการ
แทนตอไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวยหรือไมก็ได แตในกรณีการ 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัดตองมอบอํานาจ
ตอไปใหรองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของในจังหวัดก็ได” 

 

คาํอธบิาย... 
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คําอธิบายมาตรา  ๓๙ 

๒.๑  คําวา  “ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจนั้น”  หมายความวา  เม่ือ 
ผูมอบอํานาจไดมีคําส่ังมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงใดปฏิบัติราชการแทนแลว  คําส่ังนั้นยอมมีผลผูกพัน 
ใหผูดํารงตําแหนงท่ีไดรับมอบอํานาจนั้นมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติราชการแทนผูมอบอํานาจตามที่ไดรับ 
มอบอํานาจไว  ท้ังนี้  ผูรับมอบอํานาจจะปฏิเสธไมยอมรับมอบอํานาจมิได  แตหากผูรับมอบอํานาจปฏิเสธ 
ไมยอมปฏิบัติราชการแทนตามที่ไดรับมอบอํานาจแลวยอมถือวาผูรับมอบอํานาจไมปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ี
กฎหมายกําหนด 

๒.๒  การมอบอํานาจตอ  เม่ือผูมอบอํานาจไดมีหนังสือหรือคําส่ังมอบอํานาจใหแกผู
ดํารงตําแหนงใดปฏิบัติราชการแทนแลว  หากผูมอบอํานาจมีความประสงคท่ีจะใหผูรับมอบอํานาจจากตน
สามารถมอบอํานาจตอไปอีกได  ผูมอบอํานาจจะตองกําหนดใหผูรับมอบอํานาจมีอํานาจมอบอํานาจนั้นให 
ผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนตอไปไวในหนังสือหรือคําส่ังมอบอํานาจดวย  รวมทั้งจะตองกําหนดตัว 
ผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่จะใหเปนผูปฏิบัติราชการแทนไวดวย  หากไมไดกําหนดใหมอบอํานาจตอไวผู รับ 
มอบอํานาจก็ไมอาจมอบอํานาจตอใหแกผูดาํรงตําแหนงอ่ืนได 

๓.  มาตรา  ๔๐  บัญญัติวา  “ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ
ตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของ
การมอบอํานาจดังกลาว 

เม่ือไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาท่ีกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําหรือแกไขการปฏิบัตริาชการของผูรับมอบอํานาจได” 

คําอธิบายมาตรา  ๔๐ 

ความตามมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัตฉิบับดังกลาว  หมายความวา  เม่ือ
ผูมอบอํานาจไดมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงใดปฏิบัติราชการแทนแลว  ผูมอบอํานาจก็มิไดหลุดพนจาก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามที่ไดมอบอํานาจไปแลวแตอยางใด  ผูมอบอํานาจยังคงตองมีหนาท่ี
กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจใหเปนไปโดยถูกตองตามที่กฎหมาย  กฎ  
คําส่ัง  หรือระเบียบปฏิบัติราชการ  กําหนด  แตหากผูรับมอบอํานาจใชอํานาจที่รับมอบอํานาจมาโดย 
ไมถูกตองตามกฎหมาย  กฎ  คําส่ัง  หรือระเบียบปฏิบัติราชการ  หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นทั้งตอ
ทางราชการหรือประชาชนแลว  ผูมอบอํานาจมีอํานาจที่จะแนะนําหรือแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับ 
มอบอํานาจได 

 

 

พระราชกฤษฎีกา... 



 

 

๕

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

๑.  มาตรา  ๖  บัญญัติวา  “ในการมอบอํานาจ ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีการปฏิบัติราชการของผูมอบอํานาจ เพ่ือใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนใน
เร่ืองนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามมาตรา ๕ และ
คํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของตําแหนง อํานาจหนาท่ี และ 
ความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ เวนแตเปนเร่ืองใดตามกรณีดังตอไปนี้ ผูมอบอํานาจ
อาจไมมอบอํานาจในเรื่องดังกลาวก็ได 

(๑)  เปนเร่ืองท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะหรือเปนเร่ืองท่ีโดยสภาพไมอาจ
มอบอํานาจได 

(๒)  เปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับนโยบายสําคัญ 

(๓)  เปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(๔)  เปนเร่ืองท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนได 
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญาฟองคดี

และดําเนินคดีดวย 
ในกรณีท่ีการดําเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหตองมีการมอบอาํนาจให

ดําเนินการมอบอํานาจตามนั้น โดยจะยกความในมาตรานี้ข้ึนอางเพื่อไมมอบอํานาจไมได” 

คําอธิบายมาตรา  ๖ 

มาตรา  ๖  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  มีความหมายดังนี้ 
(๑)  เร่ืองท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะหรือเปนเร่ืองท่ีโดยสภาพไมอาจ 

มอบอํานาจได  หมายความวา  เร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหผูดํารงตําแหนงใดตองเปน 
ผูปฏิบัติหนาท่ีนั้นเองโดยเฉพาะและผูอ่ืนจะปฏิบัติราชการนั้นแทนไมได  เชน  อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๐  เปนตน 

(๒)  เร่ืองท่ีเก่ียวกับนโยบายสําคัญ  หมายความวา  การปฏิบัติงานในเรื่องท่ีเก่ียวพันกับ
นโยบายระดับสูงไมวาจะเปนนโยบายของประเทศหรือนโยบายของสวนราชการ  และเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญที่
จะตองอาศัยการตัดสินใจหรือการดําเนินการในระดับสูง 

(๓)  เร่ืองท่ีมีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
หมายความวา  การปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความจําเปนตองมีมาตรฐานเดียวกันทุกสวนราชการหรือทุกจังหวัด 

(๔)  เร่ืองท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนได  
หมายความวา  การปฏิบัติงานในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน
และไมมีวิธแีกไขเยียวยาเปนอยางอ่ืน 

 

๒.  มาตรา  ๗... 



 

 

๖

๒.  มาตรา ๗  บัญญัติวา  “ในการมอบอํานาจ  ใหผูมอบอํานาจดําเนินการ  ดงัตอไปนี้ 
(๑)  วางหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๒)  จดัใหมีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๓)  กํากับดูแล และแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๔)  จดัทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชา 
เม่ือมีการมอบอํานาจแลว หากผูมอบอํานาจเห็นวาผูรับมอบอํานาจใชอํานาจที่รับมอบ

โดยไมถูกตองหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย ผูมอบอํานาจอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับ 
มอบอํานาจหรือใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัตริาชการไวกอน และผูมอบอํานาจเปนผูใชอํานาจนั้นโดยตรง
ก็ได” 

คําอธิบายมาตรา  ๗ 

ความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  หมายความวา  เม่ือ 
ผูมอบอํานาจไดมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงใดปฏิบัติราชการแทนแลว  หากผูมอบอํานาจเห็นวาผูรับ 
มอบอํานาจใชอํานาจที่ไดรับมอบมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย  กฎ  คาํส่ัง  หรือระเบียบปฏิบัติราชการ  หรือ
อาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนทั้งตอทางราชการหรือประชาชน  ผูมอบอํานาจอาจมีคําส่ังใดๆ  เพ่ือแกไขการ
ปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ  หรือมีคําส่ังใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการตามที่มอบอํานาจ
นั้นไวกอนแลวผูมอบอํานาจเปนผูใชอํานาจอันเปนอํานาจเดิมของผูมอบอํานาจนั้นเองโดยตรงก็ได 

๓.  มาตรา  ๑๒  บัญญัติวา  “เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการในกระทรวง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจของสวนราชการในสังกัด ท้ังในกรณีการ
มอบอํานาจในสวนราชการเดียวกันหรือการมอบอํานาจใหกับสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัดของกระทรวง
เดียวกันได 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติกําหนดหลักเกณฑท่ัวไป
เก่ียวกับการมอบอํานาจของกระทรวง เพ่ือใหทุกกระทรวงปฏิบัติก็ได” 

คําอธิบายมาตรา  ๑๒ 

 มาตรา  ๑๒  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  กําหนดข้ึนโดยมีเจตนารมณให
ปลัดกระทรวงแตเพียงผูเดียวมีอํานาจในการวางแนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการมอบอํานาจของสวนราชการภายใน
กระทรวงเทานั้น  ท้ังนี้  เพ่ือใหการมอบอํานาจภายในกระทรวงเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งในการ 
วางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจดังกลาวนั้นปลัดกระทรวงควรจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง
หัวหนาสวนราชการระดับตางๆ  เชน  รองปลัดกระทรวงหัวหนากลุมภารกิจ  รองปลัดกระทรวง  อธิบดี  และ 
 

ตําแหนง... 
 



 

 

๗

ตําแหนงเทียบเทา  เพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจตามมาตรา  ๑๒  แตหากกระทรวงใด
ปลัดกระทรวงยังมิไดวางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจภายในกระทรวงไว  ก็ไมไดหมายความวาจะ
เปนการตัดอํานาจในการมอบอํานาจของผูดาํรงตําแหนงตางๆ  ในกระทรวงซึ่งเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
สามารถมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนไดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

๔.  มาตรา ๑๓  บัญญัติวา  “ในกระทรวงที่มีการแบงกลุมภารกิจซึ่งหัวหนากลุมภารกิจมี
อํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงตามมาตรา ๒๑ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
ใหหัวหนากลุมภารกิจดําเนินการมอบอํานาจตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหถือ
เสมือนหนึ่งเปนปลัดกระทรวงของสวนราชการในกลุมภารกิจนั้น” 

คาํอธิบายมาตรา  ๑๓ 

 มาตรา  ๑๓  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  มีเจตนารมณเพ่ือกําหนดให 
รองปลัดกระทรวงหัวหนากลุมภารกิจมอบอํานาจการปฏิบัตริาชการในกลุมภารกิจของตนใหแกผูดํารงตําแหนง 
อ่ืนปฏิบัติราชการแทนไดเชนเดียวกับปลัดกระทรวง  แตรองปลัดกระทรวงหัวหนากลุมภารกิจไมมีอํานาจใน
การวางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจภายในกลุมภารกิจตามมาตรา  ๑๒  แตอยางใด  เนื่องจาก 
มาตรา  ๑๒  กําหนดใหอํานาจในการวางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจภายในกระทรวงเปนของ
ปลัดกระทรวงเทานั้น 

๕.  มาตรา ๑๕  บัญญัติวา  “ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและ
ผูมอบอํานาจเห็นวาไมสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาเปน
ผูใชอํานาจผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นก็ได โดยตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑)  กรณีท่ีเปนสวนราชการในกรมเดียวกัน ใหทําความตกลงระหวางหัวหนาสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของ แลวแจงการมอบอํานาจนั้น ใหอธิบดีทราบพรอมดวยเหตุผล 

(๒)  กรณีท่ีเปนสวนราชการที่มิไดสังกัดกรมเดียวกัน ใหทําความตกลงระหวางอธิบดีของ
กรมที่ผูมอบอํานาจสังกัดและอธิบดีท่ีผูรับมอบอํานาจสังกัด แลวแจงใหปลัดกระทรวงทราบพรอมดวยเหตุผล” 

คําอธิบายมาตรา  ๑๕ 

มาตรา ๑๕  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  หมายความวา  ในกรณีท่ีมีความจําเปน
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการและผูมอบอํานาจเห็นวาไมสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องใด 
 

เร่ืองหนึ่ง... 



 

 

๘

เร่ืองหนึ่งใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาเปนผูใชอํานาจ  ผูมอบอํานาจนั้นอาจมอบอํานาจในเรื่องดังกลาว 
ใหแกผูดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นในกรมเดียวกัน  หรือผูดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นที่มิไดสังกัด
กรมเดียวกันแตสังกัดกระทรวงเดียวกันก็ได  โดยการมอบอํานาจดังกลาวหากปลัดกระทรวงไดวางแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจภายในกระทรวงตามมาตรา  ๑๒  ไวแลว  ผูดํารงตําแหนงนั้นก็จะตอง
ดําเนินการมอบอํานาจตามแนวทางที่ปลัดกระทรวงกําหนด  แตหากปลัดกระทรวงมิไดวางแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการมอบอํานาจภายในกระทรวงไว  ผูดํารงตําแหนงนั้นก็สามารถใชดุลพินิจของตนในการมอบอํานาจ
ใหแกสวนราชการอื่นตามบทบัญญัติมาตรา  ๑๕  ได   

๖.  มาตรา  ๒๒  บัญญัติวา  “อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 
หรือการดําเนินการอื่นที่สวนราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําส่ังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพื้นที่จังหวัด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง
นั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนหรือมิไดหามเร่ืองการ
มอบอํานาจไว ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดใหแกผูวา
ราชการจังหวัด” 

คําอธิบายมาตรา  ๒๒ 

๖.๑  กรณีการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัด  มาตรา  ๒๒  แหงพระราชกฤษฎีกา
ฉบับดังกลาว  เปนบทบังคับที่ใหหัวหนาสวนราชการสวนกลางตองดําเนินการมอบอํานาจเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดใหแกผูวาราชการจังหวัดเทานั้น  กลาวคือ  การดําเนินการ
ของสวนราชการใดที่ตองใชอํานาจตามกฎหมาย  กฎ  คําส่ัง  หรือระเบียบปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดใด  
ใหหัวหนาสวนราชการซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  คําส่ัง  และระเบียบ  
ดําเนินการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นใหแกผูวาราชการจังหวัดเทานั้น  หัวหนา 
สวนราชการสวนกลางจะมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นไปยังหัวหนาสวนราชการประจํา
จงัหวัดโดยตรงไมได 

๖.๒  คําวา  “การปฏิบัตริาชการในเขตพื้นที่ในจังหวัด”  ตามความในมาตรา  ๒๒  แหงพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  หมายความวา  การปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ประชาชนในจังหวัด  หรือเปนการปฏิบัตริาชการที่ใหบริการประชาชนและสวนราชการในเขตพื้นที่เปนหลัก 

๖.๓  กรณีมีสวนราชการประจําจังหวัดแบบกลุมจังหวัดนั้น  หัวหนาสวนราชการสวนกลาง
ตองมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดใหแกผูวาราชการจังหวัด 
ท่ีเปนที่ตั้งของสวนราชการประจําจังหวัดนั้น 

๗.  มาตรา  ๒๓  บัญญัติวา  “ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปน 
ผูปฏิบตัิราชการแทนใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจนั้นใหแกผูดาํรงตําแหนง ดงัตอไปนี ้

(๑)  ในกรณีท่ี... 



 

 

๙

(๑)  ในกรณีท่ีอํานาจนั้นเกี่ยวกับราชการของสวนราชการใด และสวนราชการนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีอยูในจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของในจังหวัดนั้น 

 (๒)  นอกจากกรณีตาม (๑) ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการ
จงัหวัดปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของในจังหวัด เปนผูปฏิบัตริาชการแทนก็ได 

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให 
ผูวาราชการจังหวัดรายงานตอผูมอบอํานาจเพื่อทราบดวย 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการตาม
กฎหมายของผูวาราชการจังหวัดดวย” 

คําอธิบายมาตรา  ๒๓ 

๗.๑  มาตรา  ๒๓  วรรคแรก  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวเปนบทบังคับวา  
เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจมาแลว  ผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีตองมอบอํานาจตอไปตามที่ 
มาตรา  ๒๓  (๑)  หรือ  (๒)  แลวแตกรณีกําหนด  ดังนี้ 

(๑)  เปนกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากสวนราชการที่มีสวน
ราชการตามกฎหมายของสวนราชการนั้นปฏิบัติหนาท่ีอยูในจังหวัด  ผูวาราชการจังหวัดนั้นมีหนาท่ีตองมอบ
อํานาจนั้นตอไปยังหัวหนาสวนราชการของสวนราชการดังกลาวใหเปนผูปฏิบัตริาชการแทน 

(๒)  กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากสวนราชการที่ไมมีสวน
ราชการตามกฎหมายของสวนราชการนั้นปฏิบัติหนาท่ีอยูในจังหวัด  ผูวาราชการจังหวัดสามารถใชดุลยพินิจใน
การที่จะมอบอํานาจนั้นตอไปใหแกรองผูวาราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของใน
จงัหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนตอไปไดตามที่เห็นสมควร 

๗.๒  มาตรา  ๒๓  วรรคทาย  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวเปนบทบังคับให 
ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจตามที่กฎหมาย  กฎ  คําส่ัง  ระเบียบปฏิบัติกําหนด   
มีหนาท่ีตองมอบอํานาจดังกลาวของผูวาราชการจังหวัดนั้น  ใหแกหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของในจังหวัด   
รองผูวาราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ตามมาตรา  ๒๓  (๑)  หรือ  (๒)  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
มอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แลวแตกรณี 

๘.  มาตรา ๒๖  บัญญัติวา  “เม่ือมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๒๓ แลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรับมอบอํานาจใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ 
มอบอํานาจนั้น และในกรณีท่ีเห็นวาผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยไมถูกตองหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายผูวาราชการจังหวัดอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจหรือให 
ผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการดังกลาวไวกอน และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูใชอํานาจในเรื่องนั้น
โดยตรงก็ได 

 

ในกรณี... 



 

 

๑๐

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองท่ีไมอาจมอบอํานาจไดเนื่องจากเปน
กรณีตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ผูวาราชการจังหวัดอาจไมมอบอํานาจนั้นก็ได แตตองแจงการไมมอบอํานาจ
พรอมทั้งเหตุผลใหสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีมอบอํานาจทราบ ท้ังนี้ สวนราชการหรือผูดาํรงตําแหนงท่ี 
มอบอํานาจมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ใหนําขอขัดแยงนั้นเสนอ ก.พ.ร. เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๔  ดวยโดยอนุโลม” 

คําอธิบายมาตรา  ๒๖ 

ความในมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  หมายความวา  กรณี
ท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองท่ีไมอาจมอบอํานาจไดเนื่องจากเปนกรณีตามมาตรา  ๖  วรรคหนึง่  
ผูวาราชการจังหวัดจะใชดุลพินิจไมมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงตามที่มาตรา  ๒๓  กําหนดก็ได  แต 
ผูวาราชการจังหวัดนั้นจะตองเปนผูใชอํานาจนั้นเองเทานั้น  จะมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการ
แทนหาไดไม  และผูวาราชการจังหวัดจะตองแจงการไมมอบอํานาจพรอมทั้งเหตุผลใหสวนราชการหรือผูดํารง
ตําแหนงท่ีมอบอํานาจทราบดวย  หากสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีมอบอํานาจมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 
ใหนําขอขัดแยงนั้นเสนอ ก.พ.ร. เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

๙.  มาตรา ๓๐  บัญญัติวา  “การใดที่ เก่ียวกับการมอบอํานาจที่ เคยดําเนินการตาม
หลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ ใหถือวาเปนการมอบอํานาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

 คําอธิบายมาตรา  ๓๐ 

มาตรา  ๓๐  แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  บญัญัติข้ึนโดยมีเจตนารมณเพ่ือใหการ
บริหารราชการแผนดินไมเกิดปญหาในการปฏิบัติราชการ  และสามารถดําเนินการตอไปได  ดังนั้น  การ 
มอบอํานาจที่ไดดําเนินการตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กําหนด  
และเปนการดําเนินการกอนที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใชบังคับ  จึงชอบดวย
กฎหมายและยังคงดําเนินการไดอยูตอไปโดยไมตองดําเนินการแกไขคําส่ังมอบอํานาจแตอยางใด 

************************ 


