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การมอบอ านาจ (การปฏิบัติราชการแทน) 
 
  1. ท่ีมา/สาระส าคัญ 

      ตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2550 ก าหนดให ้

 
“อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ

ราชการ หรือการด าเนินการอื่น ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือ
มิได้ห้ามเร่ืองการมอบอ านาจไว้   

ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น 
ในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

ซึ่งโดยลักษณะของการมอบอ านาจนั้นผู้มอบอ านาจยังคงเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นอยู่ แต่ได้มอบอ านาจของตนให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนและผู้รับมอบอ านาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบ
อ านาจนั้น  

โดยผู้มอบอ านาจยังมีหน้าท่ีก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับมอบอ านาจ และมีอ านาจแนะน าและแก้ไข
การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้” 
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  2. วัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจ 

   
 
 
 
 
 
 
 

  1) เพ่ือการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

  2) เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

  3) กระจายอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม  

  4) ไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อ านาจ 
       และไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ มากเกินความจ าเป็น 

 
 

3. ขอบเขตการมอบอ านาจ 

3.1 ผู้มอบอ านาจ  

      มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า 
ผู้ด ารงต าแหน่งใดที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใด อาจมอบอ านาจให้ผู้
ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้  
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จากบทบัญญัติดังกล่าวผู้ด ารงต าแหน่งที่จะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นได้นั้น  
ต้องเป็น 

   

 
  กรณีของคณะกรรมการ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อ านาจ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ “ผู้มอบอ านาจ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะ
พึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการมิได้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งท่ีใช้อ านาจตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีก าหนด 
ด้วยลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการจึงไม่สามารถอาศัยอ านาจตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นกระท าการแทนได้แต่อย่างใด  
 
      3.2 ผู้รับมอบอ านาจ 

  มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อ านาจ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้   “ผู้รับมอบอ านาจ” 
หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่ได้รับมอบอ านาจจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ดังกล่าว  
 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่ง หรือ
มติของคณะรัฐมนตรี 

ก าหนดให้ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่มีเพียงผู้เดียว

มีอ านาจหน้าที่
ในการสั่ง การอนุญาต 

การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือ
การด าเนินการอื่นตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ

ของคณะรัฐมนตรีก าหนด

สามารถมอบอ านาจ
การปฏิบัติราชการทั่วไป

ของตนให้บุคคล
ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น

ปฏิบัติราชการ
แทนได้เสมอ
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มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มิได้มีการก าหนดต าแหน่งผู้รับ
มอบอ านาจไว้เฉพาะเจาะจง จึงท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่จะมอบอ านาจ
สามารถใช้ดุลยพินิจมอบอ านาจของตนให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ที่เป็น
ข้าราชการ ไม่ว่าผู้รับมอบอ านาจนั้นจะด ารงต าแหน่งในส่วนราชการ
เดียวกันกับผู้มอบอ านาจหรือต่างส่วนราชการกับผู้มอบอ านาจก็ได้  

ฉะนั้น  ลูกจ้ าง  พนักงานราชการ  หรือผู้ ด ารงต าแหน่งอื่น 
ในหน่วยงานของรัฐอื่น เช่น องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใช่
ข้าราชการ จึงไม่ถือว่าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งท่ีจะรับมอบอ านาจตามความใน
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้  

 

 

 

 

 
 หากเป็นอ านาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออก “ใบอนุญาต” หรือ 
ที่กฎหมายบัญญัติ “ผู้มีอ านาจ” อนุญาตไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามมาตรา 38 วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นกรณี 
ท่ีกฎหมายบัญญัติให้มอบอ านาจได้เป็นกรณีเฉพาะ ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
มีอ านาจมอบอ านาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  

    ผู้มอบอ านาจจะต้องพิจารณาคุณสมบัติผู้รับมอบอ านาจจาก 
ผู้ท่ีเป็นข้าราชการเท่านั้น และให้ค านึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และความเหมาะสมตามสภาพของต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจด้วย ตามนัยมาตรา 6 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550  

 
 



คู่มือ การมอบอ านาจการปฏิบัตริาชการ 

 

6 

 3.3 เรื่องที่จะมอบ 

 ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 ก าหนดว่า 
“มอบอ านาจ” หมายความว่า การท่ีผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดเว้นแต่การอนุญาตตามมาตรา 
๓๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ได้มอบอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการหรือการด าเนินการอื่นใดตามกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน 
จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  ผู้มอบอ านาจ
จะต้องมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องที่มอบ และเรื่องดังกล่าว
มิได้มีก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือ
มิได้ห้ามเร่ืองการมอบอ านาจไว้   
 
 

 4. หลักเกณฑ์การมอบอ านาจ   

 4.1 วิธีการมอบอ านาจ    
  

การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือ 
 
 มาตรา 38 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า “การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ” ซึ่งหมายถึง การมอบอ านาจที่จะ
เกิดผลทางกฎหมายแก่ผู้รับมอบอ านาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบอ านาจนั้นต่อไป
ได้ จะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใดจากผู้มีอ านาจในเรื่อง
นั้นซึ่งเป็นผู้มอบอ านาจ เพราะการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการเป็นการมอบอ านาจเพื่อให้สั่งการ 
อนุญาต อนุมัติ หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมาย และอาจกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลได้ ซึ่งกรณีจะเป็นเช่นนั้นได้ต่อเมื่อมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบ
อ านาจตามกฎหมายในเร่ืองนั้น โดยมีการท าหนังสือท่ีชัดแจ้ง  
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 รูปแบบของหนังสือมอบอ านาจ  
 

มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ก าหนดว่า หนังสือมอบอ านาจจะท าในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นค าสั่ง หนังสือมอบ
อ านาจ หรือการเกษียนหนังสือ แต่หนังสือมอบอ านาจดังกล่าวจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

 
     
 
  4.2 ผลการมอบอ านาจ 

หนังสือมอบอ านาจมีผลในทันทีท่ีผู้มอบอ านาจลงนาม 
 

 เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งได้ท าหนังสือมอบอ านาจแล้ว การมอบอ านาจ
ในเรื่องดังกล่าวก็จะมีผลในทันทีที่ผู้มอบอ านาจลงนามมอบอ านาจ แม้ว่า
ผู้รับมอบอ านาจจะยังมิได้ลงนามรับทราบค าสั่งมอบอ านาจก็ตาม 
 

 
 

ชื่อหรือต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ

ชื่อหรือต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ

อ านาจท่ีมอบ 

อาจก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการใช้อ านาจ 
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หนังสือมอบอ านาจห้ามมีผลย้อนหลัง 
  

ผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีอ านาจจะมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจใช้
อ านาจดังกล่าวแทนตนได้ ผู้มอบอ านาจนั้นจะต้องท าหนังสือมอบอ านาจ 
ให้มีผลเป็นปัจจุบันหรือในอนาคต ผู้มอบอ านาจจะมอบอ านาจให้ผู้รับ
มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนโดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่ลงนาม
มอบอ านาจมิได้ เพราะขณะเวลาท่ีใช้อ านาจ ผู้รับมอบอ านาจยังไม่มี
อ านาจ ฉะนั้น การกระท าท่ีผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปในขณะนั้นย่อมไม่
เกิดผลตามกฎหมาย 

 
 

การสิ้นผลของหนังสือมอบอ านาจ 
 

เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งใดได้มีการมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ไปแล้ว การมอบอ านาจนั้นก็ยังคงมีผลอยู่ แม้ว่าผู้มอบอ านาจจะพ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว และการมอบอ านาจจะสิ้นสุดลงเมื่อเป็นไปตามเหตุท่ีมาตรา 
9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 ก าหนดไว้  
ในกรณีมีการเพิกถอนหนังสือมอบอ านาจฉบับนั้น  การสิ้นผลตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจ และการสิ้นผลโดยเหตุอื่น ๆ 
ท าให้ค าสั่งสิ้นผลไป 

 
 

4.3 การมอบอ านาจช่วง  

      บทบัญญัติ ท่ีเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป หรือท่ีเรียกว่ามอบอ านาจต่อ
หรือมอบอ านาจช่วงนั้น ได้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
บัญญัติให้ ผู้มอบอ านาจอาจก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถ
มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไปได้   
ซึ่งเป็นการยินยอมให้มีการมอบอ านาจต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีผู้มอบอ านาจก าหนดไว้ด้วย  
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   กล่าวคือ  
เมื่อผู้มอบอ านาจได้มีการมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด

ปฏิบัติราชการแทนแล้ว ผู้มอบอ านาจสามารถก าหนดให้ผู้รับมอบ
อ านาจนั้นมอบอ านาจต่อให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการ
แทนต่อไปได้  

 
 
 
 

 
 

   “ต้ องพิ จารณาคุณสมบัติ ให้ สอดคล้องกับผู้ รั บมอบอ า นาจ  และค านึ งถึ ง 
ขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจช่วงด้วย”  โดยจะระบุต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีจะรับมอบ
อ านาจต่อให้ชัดเจนไว้ในหนังสือมอบอ านาจด้วยก็ได้  

 

ท้ังนี้ หากผู้มอบอ านาจไม่ได้ก าหนดให้ผู้รับมอบ
อ านาจสามารถมอบอ านาจต่อให้แก่ผู้รับมอบอ านาจอื่น
ได้แล้ว ผู้รับมอบอ านาจก็ไม่อาจมอบอ านาจน้ันต่อให้แก่
ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นได้ เช่น อธิบดีมอบอ านาจให้แก่ผู้อ านวยการกอง
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบอ านาจ
ด้วยว่า ให้ผู้อ านวยการกองสามารถมอบอ านาจต่อไปให้ข้าราชการในกอง 
ผู้หนึ่งปฏิบัติราชการแทนต่อไปได้ กรณีเช่นนี้ผู้อ านวยการกองย่อมมีอ านาจ
มอบอ านาจต่อไปให้ข้าราชการผู้หนึ่งท่ีเห็นสมควรเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
ต่อไปได้อีก จึงต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจโดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบค าสั่งมอบอ านาจของอธิบดีท่ีให้กระท าได้ 
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  5. การมอบอ านาจของนายอ าเภอ 

  โดยท่ีมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ  
พ .ศ . 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มิได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการมอบอ านาจของนายอ าเภอไว้เป็นพิเศษ   

  ดังนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับการมอบอ านาจจึงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น ๆ 
กล่าวคือ กรณีท่ีนายอ าเภอ เป็นผู้มอบอ านาจ ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ . 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ .ศ . 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนด 
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  6. ตัวอย่างแบบฟอร์มค าสั่งมอบอ านาจ 

(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งอ าเภอ................... 
ที.่........../..................... 

เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายอ าเภอ....................... 

..................................................................... 

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของอ าเภอ................................. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 มาตรา 62 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงมอบอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายอ าเภอ............................... 
ดังต่อไปนี้ 
   1. ระบ ุชื่อ-สกุล และต าแหน่ง หรือ ระบุเฉพาะต าแหน่ง ให้มีอ านาจปฏิบัติราชการแทน ในเรื่อง 
       1. .........................................................................................................  
       2. .........................................................................................................  
       3. ......................................................................................................... 
       ฯลฯ 
   2. ระบ ุชื่อ-สกุล และต าแหน่ง หรือ ระบุเฉพาะต าแหน่ง ให้มีอ านาจปฏิบัติราชการแทน ในเรื่อง 
       1. ............................................................... .......................................... 
       2. .........................................................................................................  
       3. ....................................................................................... .................. 
       ฯลฯ 

   หากผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเรื่องส าคัญที่สมควรน าเสนอนายอ าเภอ......................
พิจารณาสั่งการ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวให้นายอ าเภอ......................พิจารณาต่อไป 

   ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. .................. 
 
 
 

     ลงชื่อ.................................................... 
                       (..................................................) 

                       นายอ าเภอ............................................ 
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7. ถาม – ตอบ  

    เรื่อง การมอบอ านาจ (ปฏิบัติราชการแทน) 

1) การมอบอ านาจตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องเป็นการมอบ
อ านาจในเรื่องการปฏิบัติราชการทั่วไปเท่านั้น ค าว่า “การปฏิบัติราชการ
ทั่วไป” หมายความว่าอย่างไร 

ตอบ    ค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ
ตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินในการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2557 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 เรื่อง กระทรวงมหาดไทยหารือ 
แนวทางการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
วินิจฉัยค าว่า “การปฏิบัติราชการท่ัวไป” หมายความว่า การปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง การบริหารราชการท่ัวไปของ
ส่วนราชการ การปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และรวมไป
ถึงการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมาย กฎ ค าสั่งและระเบียบปฏิบัติ
ราชการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดในส่วนราชการพึงต้องปฏิบัติ 

 

2) ให้ยกตัวอย่างข้อจ ากัดการมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจ
ไว้เป็นการอย่างอื่น 

ตอบ    ตัวอย่างที่ 1 อ านาจในการอนุญาตการลาป่วย การลาคลอดบุตร  
การลาไป ช่วยเหลือภริยาท่ีลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน 
ซึ่งข้อ 4 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. 2555 ก าหนดว่า “ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมาย
หรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น เป็นผู้พิจารณา
หรืออนุญาตแทนก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่งและความรับผิดชอบของ
ผู้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ” เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นการอย่างอื่นแล้ว การมอบอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีอ านาจจึง
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ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

       ตัวอย่างที่ 2 อ านาจในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
โดยท่ีข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า “ผู้มีอ านาจตามข้อนี้ จะมอบหมายหรือมอบอ านาจ
โดยท าเป็นหนังสือให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรแทนก็ได้” เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นการอย่างอื่นแล้ว การมอบอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีอ านาจจึง
ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

3) เรื่องใดบ้าง ที่ผู้มอบอ านาจอาจไม่มอบอ านาจในเรื่องดังกล่าวก็ได้ 

ตอบ         ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า ในการมอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจอาจมอบอ านาจ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีการปฏิบัติราชการของผู้มอบอ านาจ 
เพื่อให้ผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้นท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้  
โดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจตามมาตรา 5 และค านึงถึง
ขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของต าแหน่ง 
อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ  
เว้นแต่เป็นเรื่องใดตามกรณีดังต่อไปนี้ ผู้มอบอ านาจอาจไม่มอบอ านาจในเรื่อง
ดังกล่าวก็ได้ 

    (1) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจเฉพาะหรือเป็นเรื่องท่ี
โดยสภาพไม่อาจมอบอ านาจได้ 

    (2) เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับนโยบายส าคัญ 
    (3) เป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
    (4) เป็นเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความไม่เป็นธรรม

แก่ประชาชนได้ 
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4) เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 

ตอบ      ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับ
มอบอ านาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอ านาจนั้น กล่าวคือ เมื่อผู้มอบอ านาจได้มี
ค าสั่งมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดปฏิบัติราชการแทนแล้ว ค าสั่งนั้น
ย่อมมีผลผูกพันให้ผู้ด ารงต าแหน่งท่ีได้รับมอบอ านาจนั้นมีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติราชการแทนผู้มอบอ านาจตามที่ได้รับมอบอ านาจไว้ ท้ังนี้ ผู้รับมอบ
อ านาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับมอบอ านาจมิได้ แต่หากผู้รับมอบอ านาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมปฏิบัติราชการแทนตามท่ีได้รับมอบอ านาจแล้ว ย่อมถือว่าผู้รับมอบ
อ านาจไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนด 

5) เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 

ตอบ      ตามมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว  
ผู้มอบอ านาจมีหน้าท่ีก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อ านาจได้ กล่าวคือ เมื่อผู้มอบอ านาจได้มอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใด
ปฏิบัติราชการแทนแล้ว ผู้มอบอ านาจก็มิได้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการตามท่ีได้มอบอ านาจไปแล้วแต่อย่างใด ผู้มอบอ านาจยังคง
ต้องมีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อ านาจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ ค าสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ราชการ ก าหนด แต่หากผู้รับมอบอ านาจใช้อ านาจท่ีรับมอบอ านาจมาโดย 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ค าสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติราชการ หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นท้ังต่อทางราชการหรือประชาชนแล้ว ผู้มอบอ านาจ
มีหน้าท่ีจะแนะน าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
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     รายชื่อผู้จัดท า 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่   ๑๓  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคเจ็ดและวรรคแปดของมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มข้ึน  และมีความจําเปนอยางย่ิงตองมีรองปลัดกระทรวงมากกวาทีกํ่าหนด
ไวในวรรคหาหรือวรรคหก  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 

จะรวมกันอนุมัติใหกระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มข้ึนเปนกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือ
เง่ือนเวลาไวดวยหรือไมก็ได 

ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด  ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดใหมีการประชุม
พิจารณารวมกัน  โดยกรรมการแตละฝายจะตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม  และ
ในการออกเสียงลงมติจะตองไดคะแนนเสียงของกรรมการแตละฝายเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการฝายดังกลาว
ที่มาประชุม  แลวใหนํามติดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๘  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น
ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น  หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว  ผูดํารง
ตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น  หรือ 
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจน
การมอบอํานาจใหทํานิติกรรมสัญญา  ฟองคดีและดําเนินคดี  หรือกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือ
เง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือที่ผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติก็ได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติใหตองออก
ใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผูมีอํานาจอนุญาตไวเปนการเฉพาะ  ในกรณีเชนนั้นใหผูดํารงตําแหนงซ่ึงมีอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวมีอํานาจมอบอํานาจใหขาราชการซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและผูวาราชการจังหวัด
ไดตามที่เห็นสมควร  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในกรณีมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจไดตอไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม  เพื่อประโยชนในการอาํนวยความสะดวกแกประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดรายชื่อกฎหมายที่ผูดํารงตําแหนงซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได 

การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ” 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙  เมื่อมีการมอบอํานาจแลว  ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น  โดยผูมอบ
อํานาจจะกําหนดใหผูรับมอบอํานาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไป  โดยจะกําหนด
หลักเกณฑหรือเง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวยหรือไมก็ได  แตในกรณีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัดตองมอบอํานาจตอไปใหรองผูวาราชการ
จังหวัด  ปลัดจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดก็ได 

มาตรา ๔๐ ในการมอบอํานาจ  ใหผูมอบอาํนาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ  
และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เมื่อไดมอบอํานาจแลว  ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับมอบอํานาจ  และใหมีอํานาจแนะนําหรือแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๔๐/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา ๔๐/๑  ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการภายในกรม  ถาการปฏิบัติราชการใดของ
สวนราชการนั้นมีลักษณะเปนงานการใหบริการหรือมีการใหบริการเกี่ยวเนื่องอยูดวยและหากแยกการบริหาร
ออกเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเปาหมายตามมาตรา  ๓/๑  ย่ิงข้ึน  สวนราชการดังกลาวโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น  ไปจัดต้ังเปนหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ซ่ึงมิใชเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตอยูในกํากับของสวนราชการดังกลาวก็ได  
ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดต้ัง  
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน  วิธีการบริหารงาน  การดําเนินการดานทรัพยสิน  การกํากับดูแล  
สิทธิประโยชนของบุคลากรและการยุบเลิกไวดวย 

ใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  มีหนาที่ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการตามภารกิจที่จัดต้ังหนวย
บริการรูปแบบพิเศษนั้นเปนหลัก  และสนับสนุนภารกิจอื่นของสวนราชการดังกลาวตามที่ไดรับ
มอบหมาย  และอาจใหบริการแกสวนราชการอื่น หนวยงานของรัฐหรือเอกชน  แตตองไมกระทบกระเทือน
ตอภารกิจอันเปนวัตถุประสงคแหงการจัดต้ัง 
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ใหรายไดของหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนรายไดที่ไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

“เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด  ใหจังหวัดหรือ 
กลุมจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังงบประมาณได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา  ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ” 

มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๒/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๕๒/๑  ใหจังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้  
(๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(๒) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย

และเปนธรรมในสังคม 
(๓) จัดใหมีการคุมครอง  ปองกนั  สงเสริม  และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ดอยโอกาส

เพื่อใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
(๔) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา  รวดเร็ว  

และมีคุณภาพ 
(๕) จัดใหมีการสงเสริม  อุดหนุน  และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะ
ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง  ทบวง  กรม 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนหนาที่ของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในเขตจังหวัดที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด  ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการ
จังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น  กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๓/๑  และมาตรา  ๕๓/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๕๓/๑  ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  และความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ต้ังทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหาร
สวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด  
รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม  และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม  
และผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดตองสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

มาตรา  ๕๓/๒  ใหนําความในมาตรา  ๕๓/๑  มาใชบังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ดวยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๕/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๕๕/๑  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  “ก.ธ.จ.”  ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน
ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและเปนไปตามหลักการที่กําหนดไวในมาตรา  ๓/๑ 

ก.ธ.จ. ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงมีเขตอํานาจในจังหวัดเปนประธาน  
ผูแทนภาคประชาสังคม  ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารและผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  
ทั้งนี้  จํานวน  วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหนาที่ของ  ก.ธ.จ.  ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
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ในกรณีที่  ก.ธ.จ.  พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับหรือมีกรณี
ที่เปนการทุจริต  ใหเปนหนาที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และตามแผนพัฒนาจังหวัด” 
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความใน  (๖)  และ  (๗)  ของมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่ เกี่ยวของ  หรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณตอสํานัก

งบประมาณตามมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
(๗) กํากับดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย”   
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา  ๖๑/๑  มาตรา  ๖๑/๒  และมาตรา  ๖๑/๓   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
“มาตรา  ๖๑/๑  ใหอําเภอมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอ  ดังตอไปนี้ 
(๑) อํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา  ๕๒/๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔) (๕)  และ  (๖)   

โดยใหนําความในมาตรา  ๕๒/๑  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(๒) สงเสริม  สนับสนุน  และจัดใหมีการบริการรวมกันของหนวยงานของรัฐในลักษณะ

ศูนยบริการรวม 
(๓) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรวมมือกับชุมชนในการดําเนินการใหมีแผน

ชุมชน  เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัด  และกระทรวง  
ทบวง  กรม 

(๔) ไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม
ตามมาตรา  ๖๑/๒  และมาตรา  ๖๑/๓ 

มาตรา  ๖๑/๒  ในอําเภอหนึ่ง  ใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของ
ประชาชนที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอ  ในเร่ืองที่พิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดิน  
มรดก  และขอพิพาททางแพงอื่นที่มีทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวานั้น  ตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา 
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ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่
เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท  โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูหรือ 
มีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

เมื่อมีขอพิพาทเกิดข้ึนและคูพิพาทตกลงยินยอมใหใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหคูพิพาทแตละฝาย
เลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝายละหนึ่งคน  และใหนายอําเภอ  พนักงานอัยการประจําจังหวัด  
หรือปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งเปนประธาน  เพื่อทําหนาที่เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย 
และประนอมขอพิพาท 

ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทมีอํานาจหนาที่รับฟงขอพิพาท
โดยตรงจากคูพิพาท  และดําเนินการไกลเกลี่ยใหเกิดขอตกลงยินยอมรวมกันระหวางคูพิพาทโดยเร็ว  
ถาคูพิพาททั้งสองฝายตกลงกันได  ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทจัดใหมีการ
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางคูพิพาท  และใหถือเอาขอตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความมีผลผูกพันคูพิพาททั้งสองฝาย  ในกรณทีี่คูพิพาทไมอาจตกลงกันได  ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทส่ังจําหนายขอพิพาทนั้น 

ขอตกลงตามวรรคสี่ใหมีผลเชนเดียวกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวาดวย
อนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชี  การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและการจัดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ตลอดจนคาตอบแทนของคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอม 
ขอพิพาท ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความใหคูพิพาท 
อีกฝายหนึ่งย่ืนคํารองตอพนักงานอัยการ  และใหพนักงานอัยการดําเนินการย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อใหออกคําบังคับใหตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวโดยใหนํากฎหมายวาดวย
อนุญาโตตุลาการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดรับขอพิพาทไวพิจารณา  ใหอายุความ
ในการฟองรองคดีสะดุดหยุดลง  นับแตวันที่ย่ืนขอพิพาทจนถึงวันที่คณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและ
ประนอมขอพิพาทส่ังจําหนายขอพิพาทหรือวันที่คูพิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน  แลวแตกรณี  

ความในมาตรานี้ใหใชกับเขตของกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 
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มาตรา  ๖๑/๓  บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดข้ึนในเขตอําเภอใดหากเปนความผิด 
อันยอมความได  และมิใชเปนความผิดเกี่ยวกับเพศ  ถาผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอม หรือแสดง
ความจํานง  ใหนายอําเภอของอําเภอนั้นหรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอดังกลาวมอบหมายเปนผูไกลเกลี่ย
ตามควรแกกรณี  และเมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอมเปนหนังสือตามที่ไกลเกลี่ยและปฏิบัติตาม
คําไกลเกลี่ยดังกลาวแลว  ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู เสียหายและผู ถูกกลาวหาไม ยินยอมตามที่ไกล เกลี่ย  ให จําหนายขอพิพาทนั้น   
แตเพื่อประโยชนในการที่ผูเสียหายจะไปดําเนินคดีตอไป  อายุความการรองทุกขตามประมวลกฎหมายอาญา 
ใหเร่ิมนับแตวันที่จําหนายขอพิพาท 

หลักเกณฑและวิธีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๗๑/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผล  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคนตองทํางานเต็มเวลาก็ได” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๑/๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑/๙  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เปนสวนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของ  ก.พ.ร.  และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ  ก.พ.ร.  
กําหนด โดยมีเลขาธิการ  ก.พ.ร.  ซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี” 

มาตรา ๑๗ ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติ
ราชการแทนตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ใหหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการแผนดิน  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังคงใชบังคับตอไปได ทั้งนี้ ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระบบ 
การบริหารราชการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการจัดองคกรภาครัฐใหสอดคลองกับทิศทาง
การนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเพื่อใหการปฏิบัติราชการสามารถอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สนับสนุนใหมีการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน 
ไดกวางขวางขึ้น  เพ่ือเนนการบริการประชาชนใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  นอกจากนั้น  เพ่ือใหการบริหาร
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  และใหการบริหารงานแบบ
บูรณาการในจังหวัดบรรลุผล  สมควรปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของจังหวัด  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  
และการจัดทํางบประมาณของจังหวัดใหเหมาะสม  รวมทั้งสมควรสงเสริมใหมีคณะกรรมการธรรมาธิบาล
จังหวัด  เพ่ือสอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  อันจะทําใหการบริหารเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม  และมีความรับผิดชอบ  
ตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของอําเภอเพื่อสนับสนุนใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม  และ
สมควรใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการมอบอํานาจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓๘  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“มอบอํานาจ”  หมายความวา  การที่ผู ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือ

ดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด   
เวนแตการอนุญาตตามมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
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ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ไดมอบอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด   
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ใหแกผูดํารง
ตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน 

“ผูมอบอํานาจ”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ในการสั่งการอนุญาต  
การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด 

“ผูรับมอบอํานาจ”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบอํานาจจากผูดํารงตําแหนง 
ที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาว 

“ศูนยบริการรวม”  หมายความวา  หนวยงานที่รวมงานบริการของสวนราชการเดียวกันหรือ 
ตางสวนราชการมาปฏิบัติราชการรวมกันในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการและ
ประชาชน 

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ การมอบอํานาจตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
(๑) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
(๒) ความคุมคา  ความรวดเร็ว  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
(๓) การกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
(๔) ไมเปนการเพิ่มข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใชอํานาจ  และไมตองผานการพิจารณา 

ของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  มากเกินความจําเปน 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ผูมอบอํานาจอาจวาง

แนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมในเร่ืองการมอบอํานาจโดยไมขัดหรือแยงกับ
พระราชกฤษฎีกานี้  เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ตองมีการใชอํานาจที่มอบอํานาจ
ไปนั้นก็ได 
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มาตรา ๖ ในการมอบอํานาจ  ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่อยูในอํานาจ
หนาที่การปฏิบัติราชการของผูมอบอํานาจ  เพื่อใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามมาตรา  ๕  และ
คํานึงถึงขีดความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และความเหมาะสมตามสภาพของตําแหนง  อํานาจ  หนาที่  
และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ  เวนแตเปนเร่ืองใดตามกรณีดังตอไปนี้  ผูมอบ
อํานาจอาจไมมอบอํานาจในเรื่องดังกลาวก็ได 

(๑) เปนเร่ืองที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะหรือเปนเร่ืองที่โดยสภาพไมอาจมอบอํานาจได 
(๒) เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ 
(๓) เปนเร่ืองที่มีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
(๔) เปนเร่ืองที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนได 
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญาฟองคดี   

และดําเนินคดีดวย 
ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหตองมีการมอบอํานาจ 

ใหดําเนินการมอบอํานาจตามนั้น  โดยจะยกความในมาตรานี้ข้ึนอางเพื่อไมมอบอํานาจไมได 
มาตรา ๗ ในการมอบอํานาจ  ใหผูมอบอาํนาจดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) วางหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๒) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๓) กํากับดูแล  และแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๔) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชา  
เมื่อมีการมอบอํานาจแลว  หากผูมอบอํานาจเห็นวาผูรับมอบอํานาจใชอํานาจที่รับมอบโดยไมถูกตอง

หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย  ผูมอบอํานาจอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ
หรือใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไวกอน  และผูมอบอํานาจเปนผูใชอํานาจนั้นโดยตรงก็ได 

มาตรา ๘ การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ  โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหชัดเจน
เพียงพอที่จะเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหรือตําแหนงของผูมอบอํานาจ  
(๒) ชื่อหรือตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ  
(๓) อํานาจที่มอบ  รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจดวยก็ได 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๙ การมอบอํานาจยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอื่น 

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติราชการแทน  ผูรับมอบอํานาจอาจดําเนินการใด ๆ  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้นตามที่เห็นสมควร  แตตองใชอํานาจที่รับมอบใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่มีการมอบอํานาจหรือตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจในเรื่องนั้น  รวมทั้ง
ตองจัดทํารายงานผลการใชอํานาจดังกลาวตามหลักเกณฑที่ผูมอบอํานาจกําหนด 

มาตรา ๑๑ ให  ก.พ.ร.  มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงใด ๆ  เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) แนะนําใหผูมอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขการมอบอํานาจใหถูกตอง 
(๒) กําหนดใหสวนราชการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหทราบตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให  ก.พ.ร.  เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย  

คําวินิจฉัยของ  ก.พ.ร.  ใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติราชการเรื่องใดที่ไมอาจใชหลักเกณฑ 

การมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกานี้ได  ให  ก.พ.ร.  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเร่ืองนั้นไวเปนการเฉพาะ 

 

หมวด  ๒ 
การมอบอํานาจในกระทรวงเดียวกัน 

 
 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการในกระทรวง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจของสวนราชการในสังกัด  ทั้งในกรณีการมอบอํานาจในสวนราชการ
เดียวกันหรือการมอบอํานาจใหกับสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัดของกระทรวงเดียวกันได  

ในกรณีที่เห็นสมควร  ก.พ.ร.  อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติกําหนดหลักเกณฑทั่วไป
เกี่ยวกับการมอบอํานาจของกระทรวง เพื่อใหทุกกระทรวงปฏิบติัก็ได 

มาตรา ๑๓ ในกระทรวงที่มีการแบงกลุมภารกิจซ่ึงหัวหนากลุมภารกิจมีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวงตามมาตรา  ๒๑  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหหัวหนา



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

กลุมภารกิจดําเนินการมอบอํานาจตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้  โดยใหถือเสมือนหนึ่ง
เปนปลัดกระทรวงของสวนราชการในกลุมภารกิจนั้น 

มาตรา ๑๔ ใหอธิบดีจัดใหมีการมอบอํานาจภายในกรมของตน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ 
มีการกระจายความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของรัฐแตละดานหรือเพื่อประโยชนในการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

ในการกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจภายในกรมตามวรรคหนึ่ง  ใหมีการกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ
ตองมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง  เวนแตในกรณี 
มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ  หรือมีเหตุเรงดวนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  หัวหนา
สวนราชการอาจจัดใหมีการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นที่เห็นสมควรเปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและผูมอบอํานาจเห็นวา
ไมสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาเปนผูใชอํานาจ   
ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจใหแกผู ดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นก็ได  โดยตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่เปนสวนราชการในกรมเดียวกัน  ใหทําความตกลงระหวางหัวหนาสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ แลวแจงการมอบอํานาจนั้น  ใหอธิบดีทราบพรอมดวยเหตุผล 

(๒) กรณีที่เปนสวนราชการที่มิไดสังกัดกรมเดียวกัน  ใหทําความตกลงระหวางอธิบดีของกรม
ที่ผูมอบอํานาจสังกัดและอธิบดีที่ผูรับมอบอํานาจสังกัด  แลวแจงใหปลัดกระทรวงทราบพรอมดวยเหตุผล 

มาตรา ๑๖ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอื่น  สวนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงกับ
นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๓ 
การมอบอํานาจใหแกสวนราชการตางกระทรวง 

 
 

มาตรา  ๑๗  ในการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการตางกระทรวง   เวนแตกรณี
การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามหมวด   ๕  ใหกระทําไดเมื่อมีการทําบันทึกความตกลง
ระหวางสวนราชการที่มอบอํานาจและที่รับมอบอํานาจแลวและการมอบอํานาจนั้นตองทําเปนหนังสือ  



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

บันทึกความตกลงตามวรรคหนึ่งตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการใชอํานาจ   
ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังนี้ 

(๑) ขอบเขตอํานาจที่ไดมอบ 
(๒) แนวทาง  นโยบาย  และขอสงวนของการใชอํานาจ 
(๓) ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ที่ติดตอไดในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการใชอํานาจ 
ใหปลัดกระทรวงของแตละกระทรวงที่เกี่ยวของกับการมอบอํานาจเปนผูลงนามในบันทึก

ขอตกลง  ในกรณีที่เปนการมอบอํานาจระหวางกรมของแตละกระทรวง  ใหอธิบดีของกรมที่เกี่ยวของ
กับการมอบอํานาจเปนผูรวมลงนามในบันทึกขอตกลงดวย 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหสงสําเนาบันทึกความตกลงและหนังสือมอบอํานาจดังกลาว
ใหแก  ก.พ.ร.  ดวย 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือ  ก.พ.ร.  มีมติใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดระหวาง
สวนราชการตางกระทรวง  ใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่มอบอํานาจใหเปนไปตามนั้น  โดยมิให
นําความในมาตรา  ๑๗  มาใชบังคับ  แตทั้งนี้ถาคณะรัฐมนตรีหรือ  ก.พ.ร.  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การมอบอํานาจและการปฏิบัติราชการไวอยางใด  ใหสวนราชการที่เ ก่ียวของมีหนาที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑนั้นดวย 

มาตรา ๑๙ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอื่น  สวนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 
การมอบอํานาจใหแกศูนยบริการรวม 

 
 

มาตรา ๒๐ เมื่อมีการจัดต้ังศูนยบริการรวม  ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของ
มอบอํานาจทั้งปวงในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของศูนยบริการรวมนั้น   ใหแกผูมีหนาที่ปฏิบัติ 
ในศูนยบริการรวม 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

อํานาจที่จะมอบและระยะเวลาในการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือ  ก.พ.ร.  กําหนด  โดยไมตองปฏิบัติตามหมวด  ๒  และหมวด  ๓   

มาตรา ๒๑ ใหศูนยบริการรวมจัดทํารายงานแสดงการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๐  และปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ตามที่ไดรับมอบอํานาจให  ก.พ.ร.  ทราบ  ภายในเวลาที่  ก.พ.ร.  กําหนด 

 

หมวด  ๕ 
การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๒ อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอื่น
ที่สวนราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด   
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพื้นที่จังหวัด  ถากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้น  
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหาม 
เร่ืองการมอบอํานาจไว  ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่
จังหวัดใหแกผูวาราชการจังหวัด 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน 
ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อํานาจนั้นเกี่ยวกับราชการของสวนราชการใด  และสวนราชการนั้นปฏิบัติหนาที่
อยูในจังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดนั้น 

(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด  
ปลัดจังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัด   เปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหผูวาราชการ
จังหวัดรายงานตอผูมอบอํานาจเพื่อทราบดวย 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 
ของผูวาราชการจังหวัดดวย 

มาตรา ๒๔ ใหนายอําเภอ  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  และหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดดําเนินการมอบอํานาจใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๕ การใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  ผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด 
และของผูดํารงตําแหนงใดในจังหวัด  ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๓  แลว  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรับมอบอํานาจใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้น  และ
ในกรณีที่เห็นวาผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยไมถูกตองหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย  
ผูวาราชการจังหวัดอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจหรือใหผูรับมอบอํานาจ 
หยุดการปฏิบัติราชการดังกลาวไวกอน  และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูใชอํานาจในเรื่องนั้นโดยตรงก็ได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองที่ไมอาจมอบอํานาจไดเนื่องจากเปนกรณี
ตามมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  ผูวาราชการจังหวัดอาจไมมอบอํานาจนั้นก็ได  แตตองแจงการไมมอบอํานาจ
พรอมทั้งเหตุผลใหสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่มอบอํานาจทราบ  ทั้งนี้  สวนราชการหรือผูดํารงตําแหนง
ที่มอบอํานาจมีความเห็นเปนอยางอื่น  ใหนําขอขัดแยงนั้นเสนอ  ก.พ.ร.  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๔  ดวยโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๖ 
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในตางประเทศ 

 
 

มาตรา ๒๗ สวนราชการใดมีภารกิจที่ตองดําเนินการในตางประเทศ  ใหหัวหนาสวนราชการนั้น
มอบอํานาจทั้งปวงที่จะตองดําเนินการในตางประเทศนั้นใหแกหัวหนาคณะผูแทนและใหหัวหนา 
คณะผูแทนมอบอํานาจใหรองหัวหนาคณะผูแทนหรือบุคคลในคณะผูแทน   

 

หมวด  ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน  ใหสวนราชการ
ซ่ึงกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  วางระเบียบ 
การมอบอํานาจใหเหมาะสมกับภารกิจการบริการประชาชน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว  
ประสิทธิภาพ  และประหยัด  ในการบริการประชาชน  ตามแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน  คณะรัฐมนตรี
จะมีมติใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนดําเนินการใหมีระเบียบวาดวยการมอบอํานาจ
ใหสอดคลองกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้  โดยจะกําหนดใหระเบียบดังกลาว  อยางนอยตองกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจในเขตจังหวัดใดตองสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด
นั้นดวยก็ได 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๐ การใดที่เกี่ยวกับการมอบอํานาจที่เคยดําเนินการตามหลักเกณฑของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปน
การมอบอํานาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๘   วรรคหนึ่ง   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดใหการมอบอํานาจในการสั่งการ   
การอนุญาต   การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ   หรือดําเนินการอ่ืนใดที่ ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ 
หรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ผูดํารงตําแหนงนั้น  
อาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอ่ืน  หรือผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูปฏิบัติราชการแทนได  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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