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พระราชกฤษฎีกา 
ว�าด�วยการมอบอํานาจ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป-นป.ท่ี ๖๒ ในรัชกาลป0จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป-นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ5เก่ียวกับการมอบอํานาจ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว� ดังต�อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ 

พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป-นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“มอบอํานาจ” หมายความว�า การท่ีผู�ดํารงตําแหน�งท่ีมีอํานาจหน�าท่ีท่ีจะพึงปฏิบัติ

หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
เว�นแต�การอนุญาตตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐ ได�มอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนใด
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให�แก�ผู�ดํารง
ตําแหน�งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน 

“ผู�มอบอํานาจ” หมายความว�า ผู�ดํารงตําแหน�งท่ีมีอํานาจหน�าท่ีท่ีจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในการสั่งการอนุญาต 
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๘๔ ก/หน�า ๑/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
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“ผู�รับมอบอํานาจ” หมายความว�า ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�ดํารง
ตําแหน�งท่ีมีอํานาจหน�าท่ีดังกล�าว 

“ศูนย5บริการร�วม” หมายความว�า หน�วยงานท่ีรวมงานบริการของส�วนราชการ
เดียวกันหรือต�างส�วนราชการมาปฏิบัติราชการร�วมกันในการให�บริการและอํานวยความสะดวกแก�
ผู�ใช�บริการและประชาชน 

 
มาตรา ๔  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๕  การมอบอํานาจต�องเป-นไปเพ่ือวัตถุประสงค5 ดังต�อไปนี้ 
(๑) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
(๒) ความคุ�มค�า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(๓) การกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
(๔) ไม�เป-นการเพ่ิมข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใช�อํานาจ และไม�ต�องผ�านการ

พิจารณาของผู�ดํารงตําแหน�งต�างๆ มากเกินความจําเป-น 
เพ่ือให�เป-นไปตามวัตถุประสงค5ของการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู�มอบอํานาจอาจ

วางแนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมในเรื่องการมอบอํานาจโดยไม�ขัดหรือ
แย�งกับพระราชกฤษฎีกานี้ เพ่ือให�สอดคล�องกับภารกิจหรือลักษณะของงานท่ีต�องมีการใช�อํานาจท่ี
มอบอํานาจไปนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๖  ในการมอบอํานาจ ผู�มอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีอยู�

ในอํานาจหน�าท่ีการปฏิบัติราชการของผู�มอบอํานาจ เพ่ือให�ผู�รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนใน
เรื่องนั้นท้ังหมดหรือบางส�วนก็ได� โดยต�องเป-นไปตามวัตถุประสงค5ของการมอบอํานาจตามมาตรา ๕ 
และคํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของตําแหน�ง อํานาจ
หน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�รับมอบอํานาจและผู�มอบอํานาจ เว�นแต�เป-นเรื่องใดตามกรณี
ดังต�อไปนี้ ผู�มอบอํานาจอาจไม�มอบอํานาจในเรื่องดังกล�าวก็ได� 

(๑) เป-นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติให�เป-นอํานาจเฉพาะหรือเป-นเรื่องท่ีโดยสภาพไม�
อาจมอบอํานาจได� 

(๒) เป-นเรื่องท่ีเก่ียวกับนโยบายสําคัญ 
(๓) เป-นเรื่องท่ีมีความจําเป-นต�องมีการดูแลอย�างใกล�ชิดเพ่ือให�เป-นมาตรฐาน

เดียวกัน 
(๔) เป-นเรื่องท่ีอาจก�อให�เกิดความเดือดร�อนหรือเกิดความไม�เป-นธรรมแก�ประชาชน

ได� 
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งให�รวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญา

ฟQองคดีและดําเนินคดีด�วย 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีการดําเนินการในเรื่องใดท่ีพระราชกฤษฎีกานี้กําหนดให�ต�องมีการมอบ
อํานาจให�ดําเนินการมอบอํานาจตามนั้น โดยจะยกความในมาตรานี้ข้ึนอ�างเพ่ือไม�มอบอํานาจไม�ได� 

 
มาตรา ๗ ในการมอบอํานาจ ให�ผู�มอบอํานาจดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) วางหลักเกณฑ5และเง่ือนไขการใช�อํานาจของผู�รับมอบอํานาจ 
(๒) จัดให�มีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใช�อํานาจของผู�รับมอบ

อํานาจ 
(๓) กํากับดูแล และแนะนําการใช�อํานาจของผู�รับมอบอํานาจ 
(๔) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผู�บังคับบัญชา 
เม่ือมีการมอบอํานาจแล�ว หากผู�มอบอํานาจเห็นว�าผู�รับมอบอํานาจใช�อํานาจท่ีรับ

มอบโดยไม�ถูกต�องหรืออาจก�อให�เกิดความเสียหาย ผู�มอบอํานาจอาจมีคําสั่งแก�ไขการปฏิบัติราชการ
ของผู�รับมอบอํานาจหรือให�ผู�รับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไว�ก�อน และผู�มอบอํานาจเป-นผู�ใช�
อํานาจนั้นโดยตรงก็ได� 

 
มาตรา ๘  การมอบอํานาจให�ทําเป-นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับการมอบ

อํานาจให�ชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข�าใจในเรื่อง ดังต�อไปนี้ 
(๑) ชื่อหรือตําแหน�งของผู�มอบอํานาจ 
(๒) ชื่อหรือตําแหน�งของผู�รับมอบอํานาจ 
(๓) อํานาจท่ีมอบ รวมท้ังอาจกําหนดหลักเกณฑ5และเง่ือนไขการใช�อํานาจด�วยก็ได� 
 
มาตรา ๙  การมอบอํานาจย�อมมีผลตราบเท�าท่ียังไม�มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดย

เง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติราชการแทน ผู�รับมอบอํานาจอาจดําเนินการใดๆ เพ่ือให�

บรรลุวัตถุประสงค5ของการมอบอํานาจนั้นตามท่ีเห็นสมควร แต�ต�องใช�อํานาจท่ีรับมอบให�เป-นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีมีการมอบอํานาจหรือตามหลักเกณฑ5และเง่ือนไขการใช�อํานาจในเรื่อง
นั้น รวมท้ังต�องจัดทํารายงานผลการใช�อํานาจดังกล�าวตามหลักเกณฑ5ท่ีผู�มอบอํานาจกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  ให� ก.พ.ร. มีอํานาจหน�าท่ีกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบ

อํานาจของผู�ดํารงตําแหน�งใดๆ เพ่ือให�เป-นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ อํานาจหน�าท่ีเช�นว�านี้ให�รวมถึง 
(๑) แนะนําให�ผู�มอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงหรือแก�ไขการมอบอํานาจให�ถูกต�อง 
(๒) กําหนดให�ส�วนราชการรายงานข�อมูลเก่ียวกับการมอบอํานาจให�ทราบตามท่ี

เห็นสมควร 
ในกรณีท่ีมีป0ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให� ก.พ.ร. เป-นผู�มี

อํานาจวินิจฉัยคําวินิจฉัยของ ก.พ.ร. ให�เป-นท่ีสุด 
ในกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน5แก�การปฏิบัติราชการเรื่องใดท่ีไม�อาจใช�

หลักเกณฑ5การมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกานี้ได� ให� ก.พ.ร. เสนอความเห็นต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ5เก่ียวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นไว�เป-นการเฉพาะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๒ 

การมอบอํานาจในกระทรวงเดียวกัน 
   

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชน5ในการปฏิบัติราชการในกระทรวง ให�ปลัดกระทรวงมี

อํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจของส�วนราชการในสังกัด ท้ังในกรณีการมอบ
อํานาจในส�วนราชการเดียวกันหรือการมอบอํานาจให�กับส�วนราชการอ่ืนท่ีอยู�ในสังกัดของกระทรวง
เดียวกันได� 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร ก.พ.ร. อาจเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติกําหนดหลักเกณฑ5
ท่ัวไปเก่ียวกับการมอบอํานาจของกระทรวง เพ่ือให�ทุกกระทรวงปฏิบัติก็ได� 

 
มาตรา ๑๓  ในกระทรวงท่ีมีการแบ�งกลุ�มภารกิจซ่ึงหัวหน�ากลุ�มภารกิจมีอํานาจ

เช�นเดียวกับปลัดกระทรวงตามมาตรา ๒๑ วรรคหก แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให�หัวหน�ากลุ�มภารกิจดําเนินการมอบอํานาจตามหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดไว�ในพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยให�ถือเสมือนหนึ่งเป-นปลัดกระทรวงของส�วนราชการในกลุ�มภารกิจนั้น 

 
มาตรา ๑๔  ให�อธิบดีจัดให�มีการมอบอํานาจภายในกรมของตน เพ่ือให�การปฏิบัติ

ราชการมีการกระจายความรับผิดชอบได�อย�างเหมาะสมกับภารกิจของรัฐแต�ละด�านหรือเพ่ือประโยชน5
ในการให�บริการและอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน 

ในการกําหนดเรื่องการมอบอํานาจภายในกรมตามวรรคหนึ่ง ให�มีการกําหนดให�
หัวหน�าส�วนราชการต�องมอบอํานาจให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง เว�นแต�ในกรณีมีความจําเป-นเพ่ือประโยชน5ในการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุเร�งด�วนอันไม�อาจ
หลีกเลี่ยงได� หัวหน�าส�วนราชการอาจจัดให�มีการมอบอํานาจให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ีเห็นสมควรเป-น
ผู�ปฏิบัติราชการแทนก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๒  ในกรณีท่ีมีความจําเป-นเพ่ือประโยชน5ในการปฏิบัติราชการและผู�มอบ

อํานาจเห็นสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งและปฏิบัติ
ราชการอยู�ในส�วนราชการอ่ืน ให�ผู�มอบอํานาจดําเนินการดังต�อไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีเป-นส�วนราชการในกรมเดียวกัน ให�ทําความตกลงระหว�างหัวหน�าส�วน
ราชการท่ีเก่ียวข�องแล�วแจ�งการมอบอํานาจนั้นให�อธิบดีทราบพร�อมด�วยเหตุผล 

(๒) กรณีท่ีเป-นส�วนราชการท่ีมิได�สังกัดกรมเดียวกัน ให�ทําความตกลงระหว�างอธิบดี
ของกรมท่ีผู�มอบอํานาจสังกัดกับอธิบดีของกรมท่ีผู�รับมอบอํานาจสังกัด แล�วแจ�งให�ปลัดกระทรวง
ทราบพร�อมด�วยเหตุผล 

 

                                                 
๒ มาตรา ๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๖  ให�นําความในหมวดนี้มาใช�บังคับกับส�วนราชการและหัวหน�าส�วน
ราชการระดับกระทรวงหรือกรมท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน ส�วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือส�วนราชการท่ีมีหัวหน�าส�วนราชการเป-น
ผู�บังคับบัญชาข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรีด�วยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การมอบอํานาจให�แก�ส�วนราชการต�างกระทรวง 
   

 
มาตรา ๑๗  ในการมอบอํานาจให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนในส�วนราชการต�างกระทรวง 

เว�นแต�กรณีการมอบอํานาจให�แก�ผู�ว�าราชการจังหวัดตามหมวด ๕ ให�กระทําได�เม่ือมีการทําบันทึก
ความตกลงระหว�างส�วนราชการท่ีมอบอํานาจและท่ีรับมอบอํานาจแล�ว และการมอบอํานาจนั้นต�อง
ทําเป-นหนังสือ 

บันทึกความตกลงตามวรรคหนึ่งต�องระบุรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ5และ
วิธีการใช�อํานาจซ่ึงอย�างน�อยต�องมีรายการดังนี้ 

(๑) ขอบเขตอํานาจท่ีได�มอบ 
(๒) แนวทาง นโยบาย และข�อสงวนของการใช�อํานาจ 
(๓) ชื่อและตําแหน�งของเจ�าหน�าท่ีท่ีติดต�อได�ในกรณีมีข�อสงสัยเก่ียวกับกระบวนการ

ใช�อํานาจ 
ให�ปลัดกระทรวงของแต�ละกระทรวงท่ีเก่ียวข�องกับการมอบอํานาจเป-นผู�ลงนามใน

บันทึกข�อตกลง ในกรณีท่ีเป-นการมอบอํานาจระหว�างกรมของแต�ละกระทรวง ให�อธิบดีของกรมท่ี
เก่ียวข�องกับการมอบอํานาจเป-นผู�ร�วมลงนามในบันทึกข�อตกลงด�วย 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ให�ส�งสําเนาบันทึกความตกลงและหนังสือมอบ
อํานาจดังกล�าวให�แก� ก.พ.ร. ด�วย 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ ก.พ.ร. มีมติให�มีการมอบอํานาจในเรื่องใด

ระหว�างส�วนราชการต�างกระทรวง ให�ส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องมีหน�าท่ีมอบอํานาจให�เป-นไปตามนั้น 
โดยมิให�นําความในมาตรา ๑๗ มาใช�บังคับ แต�ท้ังนี้ถ�าคณะรัฐมนตรีหรือ ก.พ.ร. กําหนดหลักเกณฑ5
เก่ียวกับการมอบอํานาจและการปฏิบัติราชการไว�อย�างใด ให�ส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องมีหน�าท่ีปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ5นั้นด�วย 

 
มาตรา ๑๙  ให�นําความในหมวดนี้มาใช�บังคับกับส�วนราชการและหัวหน�าส�วน

ราชการระดับกระทรวงหรือกรมท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน ส�วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือส�วนราชการท่ีมีหัวหน�าส�วนราชการเป-น
ผู�บังคับบัญชาข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรีด�วยโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๔ 
การมอบอํานาจให�แก�ศูนย5บริการร�วม 

   
 

มาตรา ๒๐  เม่ือมีการจัดต้ังศูนย5บริการร�วม ให�หัวหน�าส�วนราชการหรือผู�ดํารง
ตําแหน�งท่ีเก่ียวข�องมอบอํานาจท้ังปวงในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจของศูนย5บริการร�วมนั้น ให�แก�ผู�มี
หน�าท่ีปฏิบัติในศูนย5บริการร�วม 

อํานาจท่ีจะมอบและระยะเวลาในการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ให�เป-นไปตามท่ี
คณะรัฐมนตรีหรือ ก.พ.ร. กําหนด โดยไม�ต�องปฏิบัติตามหมวด ๒ และหมวด ๓ 

 
มาตรา ๒๑  ให�ศูนย5บริการร�วมจัดทํารายงานแสดงการมอบอํานาจตามมาตรา ๒๐ 

และป0ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตามท่ีได�รับมอบอํานาจให� ก.พ.ร. ทราบ ภายในเวลาท่ี ก.พ.ร. 
กําหนด 

 
หมวด ๕ 

การมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด๓ 
   

 
มาตรา ๒๒  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ

ดําเนินการอ่ืนท่ีส�วนราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ถ�ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได�กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว�เป-นอย�างอ่ืนหรือ
มิได�ห�ามเรื่องการมอบอํานาจไว� ให�หัวหน�าส�วนราชการดําเนินการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดให�แก�ผู�ว�าราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๓๔  ในกรณีที ่มีการมอบอํานาจให�ผู �ว �าราชการจังหวัดเป-นผู �ปฏิบัติ

ราชการแทน ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดดําเนินการดังต�อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีอํานาจนั้นเก่ียวกับราชการของส�วนราชการใด และส�วนราชการนั้น

ปฏิบัติหน�าท่ีอยู�ในจังหวัด ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดมอบอํานาจให�แก�หัวหน�าส�วนราชการนั้น 
(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ผู�ว�าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให�รองผู�ว�าราชการ

จังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน�าส�วนราชการหรือผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในจังหวัด เป-นผู�ปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได� 

                                                 
๓ ชื่อ หมวด ๕ การมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด แก�ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ มาตรา ๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีการปฏิบัติราชการในเรื่องใดภายในจังหวัดมีความจําเป-นต�องมีการมอบ
อํานาจเป-นอย�างอ่ืนเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ให� ก.พ.ร. มีอํานาจ
กําหนดการมอบอํานาจสําหรับการปฏิบัติราชการท่ีแตกต�างจากวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ได� 

ในกรณีท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดมอบอํานาจให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดรายงานผู�มอบอํานาจเพ่ือทราบด�วย 

 
มาตรา ๒๓/๑๕  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ

การดําเนินการอ่ืนท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ�ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได�กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว�เป-นอย�างอ่ืน หรือ
มิได�ห�ามเรื่องการมอบอํานาจไว� ผู�ว�าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจภายในจังหวัดได� 

ในการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดมอบอํานาจให�แก�ผู�ดํารง
ตําแหน�งท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เว�นแต�ในกรณีมีความจําเป-นเพ่ือประโยชน5ใน
การปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุเร�งด�วนอันไม�อาจหลีกเลี่ยงได� ผู�ว�าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให�แก�
ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ีเห็นสมควรเป-นผู�ปฏิบัติราชการแทนก็ได� 

 
มาตรา ๒๓/๒๖  เพ่ือประโยชน5ในการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขต

พ้ืนท่ีจังหวัด และเป-นกรณีมีความจําเป-นเพ่ือประโยชน5ในการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุเร�งด�วนอันไม�
อาจหลีกเลี่ยงได� ผู�ว�าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให�แก�ผู�ซ่ึงได�รับคําสั่งให�มาปฏิบัติราชการใน
จังหวัดแต�มิได�ดํารงตําแหน�งอยู�ในจังหวัดนั้นเป-นผู�ปฏิบัติราชการแทนเป-นการชั่วคราวก็ได� 

 
มาตรา ๒๔  ให�นายอําเภอ ปลัดอําเภอผู�เป-นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ และหัวหน�า

ส�วนราชการประจําจังหวัดดําเนินการมอบอํานาจให�เป-นไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
นี้ 

 
มาตรา ๒๕  การใช�อํานาจของผู�ว�าราชการจังหวัด ผู�รับมอบอํานาจจากผู�ว�าราชการ

จังหวัดและของผู�ดํารงตําแหน�งใดในจังหวัด ต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ�ม
จังหวัด 

 
มาตรา ๒๖๗  ในกรณีท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดเห็นว�าเรื่องใดเป-นเรื่องท่ีไม�อาจมอบ

อํานาจตามมาตรา ๒๓ ได� เนื่องจากเป-นกรณีตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ผู�ว�าราชการจังหวัดอาจไม�มอบ
อํานาจนั้นก็ได� 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๓/๒ แล�ว ให�ผู�ว�าราชการจังหวัด
มีอํานาจหน�าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู�รับมอบอํานาจให�เป-นไปตามวัตถุประสงค5ของการมอบ

                                                 
๕ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๒๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๒๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อํานาจนั้น ในกรณีท่ีเห็นว�าผู�รับมอบอํานาจได�ใช�อํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยไม�ถูกต�อง หรืออาจ
ก�อให�เกิดความเสียหาย หรือปรากฏเหตุข้ึนภายหลังว�าเป-นกรณีตามมาตรา ๖ (๒) (๓) และ (๔) ผู�ว�า
ราชการจังหวัดอาจมีคําสั่งให�ผู�รับมอบอํานาจแก�ไขการปฏิบัติราชการหรือหยุดการปฏิบัติราชการ
ดังกล�าวไว�ก�อน และให�ผู�ว�าราชการจังหวัดเป-นผู�ใช�อํานาจในเรื่องนั้นก็ได� 

การใช�อํานาจของผู�ว�าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ผู�ว�าราชการจังหวัดอาจมอบ
อํานาจให�แก�รองผู�ว�าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน�าส�วนราชการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ี
เก่ียวข�องในจังหวัดเป-นผู�ปฏิบัติราชการแทนก็ได� 

การดําเนินการของผู�ว�าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให�ผู�ว�าราชการ
จังหวัดแจ�งการดําเนินการพร�อมท้ังเหตุผลให�ส�วนราชการหรือผู�มอบอํานาจทราบด�วย  ท้ังนี้ หากส�วน
ราชการหรือผู�มอบอํานาจมีความเห็นเป-นอย�างอ่ืน ให�นําข�อขัดแย�งนั้นเสนอ ก.พ.ร. เป-นผู�วินิจฉัยชี้ขาด 

ให�นําความในมาตรานี้มาใช�บังคับกับการมอบอํานาจตามมาตรา ๒๔ ด�วยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๖/๑๘  ในกรณีท่ีหัวหน�าส�วนราชการมอบอํานาจให�แก�ข�าราชการ

ส�วนกลางท่ีอยู�ในจังหวัด และมิใช�กรณีท่ีต�องดําเนินการตามมาตรา ๒๒ ให�ผู�รับมอบอํานาจดังกล�าว
รายงานการใช�อํานาจในการปฏิบัติราชการแทนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดให�ผู�ว�าราชการจังหวัดทราบด�วย 
และในกรณีท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดเห็นว�าผู�รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการโดยไม�ถูกต�องหรืออาจ
ก�อให�เกิดความเสียหาย ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจในการแนะนําหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของ
ผู�รับมอบอํานาจไว�ชั่วคราว แล�วรายงานส�วนราชการหรือผู�มอบอํานาจเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
รวมท้ังอาจรายงานเรื่องดังกล�าวต�อ ก.พ.ร. ด�วยก็ได� 

 
หมวด ๖ 

การมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนในต�างประเทศ 
   

 
มาตรา ๒๗ ส�วนราชการใดมีภารกิจท่ีต�องดําเนินการในต�างประเทศ ให�หัวหน�าส�วน

ราชการนั้นมอบอํานาจท้ังปวงท่ีจะต�องดําเนินการในต�างประเทศนั้นให�แก�หัวหน�าคณะผู�แทนและให�
หัวหน�าคณะผู�แทนมอบอํานาจให�รองหัวหน�าคณะผู�แทนหรือบุคคลในคณะผู�แทน 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน5ในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ให�
ส�วนราชการซ่ึงกํากับดูแลองค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินการให�องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน วาง

                                                 
๘ มาตรา ๒๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบการมอบอํานาจให�เหมาะสมกับภารกิจการบริการประชาชน ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวก 
รวดเร็วประสิทธิภาพ และประหยัด ในการบริการประชาชน ตามแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชน5ในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน 

คณะรัฐมนตรีจะมีมติให�คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองค5การมหาชนดําเนินการให�มีระเบียบว�า
ด�วยการมอบอํานาจให�สอดคล�องกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยจะกําหนดให�ระเบียบ
ดังกล�าว อย�างน�อยต�องกําหนดให�การใช�อํานาจของผู�รับมอบอํานาจในเขตจังหวัดใดต�องสอดคล�องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัดนั้นด�วยก็ได� 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๐  การใดท่ีเก่ียวกับการมอบอํานาจท่ีเคยดําเนินการตามหลักเกณฑ5ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใช�
บังคับ ให�ถือว�าเป-นการมอบอํานาจท่ีชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ5 จุลานนท5 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งแห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให�การมอบอํานาจในการสั่งการการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีผู�ดํารงตําแหน�งใดจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ผู�ดํารง
ตําแหน�งนั้นอาจมอบอํานาจให�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนในส�วนราชการเดียวกันหรือส�วนราชการอ่ืน หรือ
ผู�ว�าราชการจังหวัดเป-นผู�ปฏิบัติราชการแทนได� ตามหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จึง
จําเป-นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป-นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือแก�ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ5การมอบอํานาจ
ให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งในส�วนราชการอ่ืนในกระทรวงเดียวกัน และการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด รวมท้ังการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของผู�รับมอบอํานาจดังกล�าว อันจะ
ทําให�การบริหารราชการเป-นไปโดยถูกต�อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจําเป-นต�องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หน�า ๒๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 

ชนิกา/จัดทํา 
๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินีย5/ตรวจ 

๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


