
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการมอบอํานาจ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการมอบอํานาจ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ 

พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“มอบอํานาจ” หมายความวา การที่ผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึง

ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใดเวนแตการอนุญาตตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ
การดําเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น ใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน 

“ผูมอบอํานาจ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๔ ก/หนา ๑/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูรับมอบอํานาจ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่ไดรับมอบอํานาจจากผู
ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาว 

“ศูนยบริการรวม” หมายความวา หนวยงานที่รวมงานบริการของสวนราชการ
เดียวกันหรือตางสวนราชการมาปฏิบัติราชการรวมกันในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการและประชาชน 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๕  การมอบอํานาจตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
(๑) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
(๒) ความคุมคา ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(๓) การกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
(๔) ไมเปนการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใชอํานาจ และไมตองผานการ

พิจารณาของผูดํารงตําแหนงตางๆ มากเกินความจําเปน 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูมอบอํานาจ

อาจวางแนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมในเรื่องการมอบอํานาจโดยไม
ขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกานี้ เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ตองมีการใช
อํานาจที่มอบอํานาจไปนั้นก็ได 

 
มาตรา ๖  ในการมอบอํานาจ ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่

อยูในอํานาจหนาที่การปฏิบัติราชการของผูมอบอํานาจ เพ่ือใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
ในเรื่องนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตาม
มาตรา ๕ และคํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของ
ตําแหนง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ เวนแตเปน
เร่ืองใดตามกรณีดังตอไปนี้ ผูมอบอํานาจอาจไมมอบอํานาจในเรื่องดังกลาวก็ได 

(๑) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะหรือเปนเรื่องที่โดยสภาพ
ไมอาจมอบอํานาจได 

(๒) เปนเรื่องที่เก่ียวกับนโยบายสําคัญ 
(๓) เปนเรื่องที่มีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 
(๔) เปนเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแก

ประชาชนได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญา
ฟองคดีและดําเนินคดีดวย 

ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหตองมีการมอบ
อํานาจใหดําเนินการมอบอํานาจตามนั้น โดยจะยกความในมาตรานี้ข้ึนอางเพื่อไมมอบอํานาจ
ไมได 

 
มาตรา ๗ ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจดําเนินการ ดังตอไปนี ้
(๑) วางหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๒) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 
(๓) กํากับดูแล และแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๔) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชา 
เมื่อมีการมอบอํานาจแลว หากผูมอบอํานาจเห็นวาผูรับมอบอํานาจใชอํานาจทีรั่บ

มอบโดยไมถูกตองหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย ผูมอบอํานาจอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติ
ราชการของผูรับมอบอํานาจหรือใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไวกอน และผูมอบ
อํานาจเปนผูใชอํานาจนั้นโดยตรงก็ได 

 
มาตรา ๘  การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ

มอบอํานาจใหชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือหรือตําแหนงของผูมอบอํานาจ 
(๒) ช่ือหรือตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ 
(๓) อํานาจที่มอบ รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจดวยก็

ได 
 
มาตรา ๙  การมอบอํานาจยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือส้ินผลลง

โดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติราชการแทน ผูรับมอบอํานาจอาจดําเนินการใดๆ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้นตามที่เห็นสมควร แตตองใชอํานาจที่รับมอบให
เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจหรือตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใช
อํานาจในเรื่องนั้น รวมทั้งตองจัดทํารายงานผลการใชอํานาจดังกลาวตามหลักเกณฑที่ผูมอบ
อํานาจกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  ให ก.พ.ร. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบ

อํานาจของผูดํารงตําแหนงใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ อํานาจหนาที่เชนวานี้ให
รวมถึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) แนะนําใหผูมอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขการมอบอํานาจให
ถูกตอง 

(๒) กําหนดใหสวนราชการรายงานขอมูลเก่ียวกับการมอบอํานาจใหทราบตามที่
เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให ก.พ.ร. เปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยคําวินิจฉัยของ ก.พ.ร. ใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติราชการเรื่องใดที่ไมอาจใช
หลักเกณฑการมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกานี้ได ให ก.พ.ร. เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นไวเปนการเฉพาะ 

 
หมวด ๒ 

การมอบอํานาจในกระทรวงเดียวกัน 
   

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการในกระทรวง ใหปลัดกระทรวงมี

อํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจของสวนราชการในสังกัด ทั้งในกรณีการ
มอบอํานาจในสวนราชการเดียวกันหรือการมอบอํานาจใหกับสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัดของ
กระทรวงเดียวกันได 

ในกรณีที่เห็นสมควร ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติกําหนด
หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการมอบอํานาจของกระทรวง เพ่ือใหทุกกระทรวงปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๑๓  ในกระทรวงที่มีการแบงกลุมภารกิจซึ่งหัวหนากลุมภารกิจมีอํานาจ

เชนเดียวกับปลัดกระทรวงตามมาตรา ๒๑ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหหัวหนากลุมภารกิจดําเนินการมอบอํานาจตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหถือเสมือนหนึ่งเปนปลัดกระทรวงของสวนราชการในกลุมภารกิจนั้น 

 
มาตรา ๑๔  ใหอธิบดีจัดใหมีการมอบอํานาจภายในกรมของตน เพ่ือใหการ

ปฏิบัติราชการมีการกระจายความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของรัฐแตละดานหรือ
เพ่ือประโยชนในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

ในการกําหนดเรื่องการมอบอํานาจภายในกรมตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดให
หัวหนาสวนราชการตองมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง เวนแตในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุเรงดวนอันไม
อาจหลีกเล่ียงได หัวหนาสวนราชการอาจจัดใหมีการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่
เห็นสมควรเปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและผู
มอบอํานาจเห็นวาไมสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหแกผูอยูใตบังคับ
บัญชาเปนผูใชอํานาจผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นก็ได 
โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่เปนสวนราชการในกรมเดียวกัน ใหทําความตกลงระหวางหัวหนาสวน
ราชการที่เก่ียวของ แลวแจงการมอบอํานาจนั้น ใหอธิบดีทราบพรอมดวยเหตุผล 

(๒) กรณีที่เปนสวนราชการที่มิไดสังกัดกรมเดียวกัน ใหทําความตกลงระหวาง
อธิบดีของกรมที่ผูมอบอํานาจสังกัดและอธิบดีที่ผูรับมอบอํานาจสังกัด แลวแจงใหปลัดกระทรวง
ทราบพรอมดวยเหตุผล 

 
มาตรา ๑๖  ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวน

ราชการระดับกระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอ่ืน สวนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการ
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การมอบอํานาจใหแกสวนราชการตางกระทรวง 
   

 
มาตรา ๑๗  ในการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการตาง

กระทรวง เวนแตกรณีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามหมวด ๕ ใหกระทําไดเมื่อมี
การทําบันทึกความตกลงระหวางสวนราชการที่มอบอํานาจและที่รับมอบอํานาจแลว และการมอบ
อํานาจนั้นตองทําเปนหนังสือ 

บันทึกความตกลงตามวรรคหนึ่งตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการใชอํานาจซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังนี ้

(๑) ขอบเขตอํานาจที่ไดมอบ 
(๒) แนวทาง นโยบาย และขอสงวนของการใชอํานาจ 
(๓) ช่ือและตําแหนงของเจาหนาที่ที่ติดตอไดในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับ

กระบวนการใชอํานาจ 
ใหปลัดกระทรวงของแตละกระทรวงที่เก่ียวของกับการมอบอํานาจเปนผูลงนาม

ในบันทึกขอตกลง ในกรณีที่เปนการมอบอํานาจระหวางกรมของแตละกระทรวง ใหอธิบดีของกรม
ที่เก่ียวของกับการมอบอํานาจเปนผูรวมลงนามในบันทึกขอตกลงดวย 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนาบันทึกความตกลงและหนังสือมอบ
อํานาจดังกลาวใหแก ก.พ.ร. ดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือ ก.พ.ร. มีมติใหมีการมอบอํานาจใน
เร่ืองใดระหวางสวนราชการตางกระทรวง ใหสวนราชการที่เก่ียวของมีหนาที่มอบอํานาจใหเปนไป
ตามนั้น โดยมิใหนําความในมาตรา ๑๗ มาใชบังคับ แตทั้งนี้ถาคณะรัฐมนตรีหรือ ก.พ.ร. กําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการมอบอํานาจและการปฏิบัติราชการไวอยางใด ใหสวนราชการที่เก่ียวของมี
หนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๙  ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวน

ราชการระดับกระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอ่ืน สวนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการ
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การมอบอํานาจใหแกศนูยบริการรวม 
   

 
มาตรา ๒๐  เมื่อมีการจัดตั้งศูนยบริการรวม ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูดํารง

ตําแหนงที่เก่ียวของมอบอํานาจทั้งปวงในสวนที่เก่ียวของกับภารกิจของศูนยบริการรวมนั้น ใหแก
ผูมีหนาที่ปฏิบัติในศูนยบริการรวม 

อํานาจที่จะมอบและระยะเวลาในการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือ ก.พ.ร. กําหนด โดยไมตองปฏิบัติตามหมวด ๒ และหมวด ๓ 

 
มาตรา ๒๑  ใหศูนยบริการรวมจัดทํารายงานแสดงการมอบอํานาจตามมาตรา 

๒๐ และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับมอบอํานาจให ก.พ.ร. ทราบ ภายในเวลาที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 

 
หมวด ๕ 

การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด 
   

 
มาตรา ๒๒  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ

การดําเนินการอื่นที่สวนราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําส่ังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพื้นที่จังหวัด ถากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบ
อํานาจไวเปนอยางอ่ืนหรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดใหแกผูวาราชการจังหวัด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติ
ราชการแทนใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนง ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่อํานาจนั้นเกี่ยวกับราชการของสวนราชการใด และสวนราชการนั้น
ปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ
ในจังหวัดนั้น 

(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวา
ราชการจังหวัดปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของในจังหวัด เปนผูปฏิบัติราชการ
แทนก็ได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคหนึ่ง 
ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอผูมอบอํานาจเพื่อทราบดวย 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการตาม
กฎหมายของผูวาราชการจังหวัดดวย 

 
มาตรา ๒๔  ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ และหัวหนา

สวนราชการประจําจังหวัดดําเนินการมอบอํานาจใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๒๕  การใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ผูรับมอบอํานาจจากผูวา

ราชการจังหวัดและของผูดํารงตําแหนงใดในจังหวัด ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๒๓ แลว ใหผูวาราชการจังหวัดมี

อํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรับมอบอํานาจใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
มอบอํานาจนั้น และในกรณีที่เห็นวาผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยไมถูกตอง
หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายผูวาราชการจังหวัดอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจหรือใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการดังกลาวไวกอน และใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูใชอํานาจในเรื่องนั้นโดยตรงก็ได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาเร่ืองใดเปนเรื่องที่ไมอาจมอบอํานาจได
เนื่องจากเปนกรณีตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ผูวาราชการจังหวัดอาจไมมอบอํานาจนั้นก็ได แตตอง
แจงการไมมอบอํานาจพรอมทั้งเหตุผลใหสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่มอบอํานาจทราบ 
ทั้งนี้ สวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่มอบอํานาจมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ใหนําขอขัดแยงนั้น
เสนอ ก.พ.ร. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับการมอบอํานาจตามมาตรา ๒๔ ดวยโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การมอบอํานาจใหปฏิบตัิราชการแทนในตางประเทศ 
   

 
มาตรา ๒๗ สวนราชการใดมีภารกิจที่ตองดําเนินการในตางประเทศ ใหหัวหนา

สวนราชการนั้นมอบอํานาจทั้งปวงที่จะตองดําเนินการในตางประเทศนั้นใหแกหัวหนาคณะผูแทน
และใหหัวหนาคณะผูแทนมอบอํานาจใหรองหัวหนาคณะผูแทนหรือบุคคลในคณะผูแทน 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ให
สวนราชการซึ่งกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
วางระเบียบการมอบอํานาจใหเหมาะสมกับภารกิจการบริการประชาชน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็วประสิทธิภาพ และประหยัด ในการบริการประชาชน ตามแนวทางตามพระราช
กฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน 

คณะรัฐมนตรีจะมีมติใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนดําเนินการใหมีระเบียบ
วาดวยการมอบอํานาจใหสอดคลองกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยจะกําหนดใหระเบียบ
ดังกลาว อยางนอยตองกําหนดใหการใชอํานาจของผู รับมอบอํานาจในเขตจังหวัดใดตอง
สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัดนั้นดวยก็ได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๐  การใดที่เก่ียวกับการมอบอํานาจที่เคยดําเนินการตามหลักเกณฑของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช
บังคับ ใหถือวาเปนการมอบอํานาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหการมอบ
อํานาจในการสั่งการการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอื่นใดที่ผูดํารง
ตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการ
เดียวกันหรือสวนราชการอื่น หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนได ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 


