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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๘
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“มอบอํา นาจ” หมายความวา การที่ผู ดํ า รงตํ า แหน งที่ มี อํ านาจหน า ที่ที่ จ ะพึง ปฏิ บัติ ห รื อ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใ นเรื่องใด
เวนแตการอนุญาตตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
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ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
ได ม อบอํ านาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มัติ การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การดํ า เนิ น การอื่ น ใด
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ใหแกผูดํารง
ตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน
“ผูมอบอํานาจ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ มติ ของคณะรั ฐ มนตรี ในการสั่ ง การอนุ ญ าต
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) ไมเปน การเพิ่ม ขั้น ตอนหรือระยะเวลาในการใชอํานาจ และไมตองผานการพิจารณา
ของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ มากเกินความจําเปน
เพื่อ ให เปน ไปตามวั ตถุประสงคข องการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ ง ผู มอบอํา นาจอาจวาง
แนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมในเรื่องการมอบอํานาจโดยไมขัดหรือแยงกับ
พระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ตองมีการใชอํานาจที่มอบอํานาจ
ไปนั้นก็ได
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มาตรา ๖ ในการมอบอํานาจ ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยูในอํานาจ
หนาที่การปฏิบัติราชการของผูมอบอํานาจ เพื่อ ใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยตองเปน ไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามมาตรา ๕ และ
คํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของตําแหนง อํานาจ หนาที่
และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ เวนแตเปนเรื่องใดตามกรณีดังตอไปนี้ ผูมอบ
อํานาจอาจไมมอบอํานาจในเรื่องดังกลาวก็ได
(๑) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะหรือเปนเรื่องที่โดยสภาพไมอาจมอบอํานาจได
(๒) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ
(๓) เปนเรื่องที่มีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
(๔) เปนเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนได
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการมอบอํานาจในการทํ านิติกรรมสัญญาฟองคดี
และดําเนินคดีดวย
ในกรณี ที่การดํ าเนิน การในเรื่อ งใดที่พ ระราชกฤษฎี กานี้ กํา หนดให ตอ งมีก ารมอบอํา นาจ
ใหดําเนินการมอบอํานาจตามนั้น โดยจะยกความในมาตรานี้ขึ้นอางเพื่อไมมอบอํานาจไมได
มาตรา ๗ ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) วางหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ
(๒) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ
(๓) กํากับดูแล และแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ
(๔) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชา
เมื่อมีการมอบอํานาจแลว หากผูมอบอํานาจเห็นวาผูรับมอบอํานาจใชอํานาจที่รับมอบโดยไมถูกตอง
หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย ผูมอบอํานาจอาจมีคําสั่งแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ
หรือใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไวกอน และผูมอบอํานาจเปนผูใชอํานาจนั้นโดยตรงก็ได
มาตรา ๘ การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหชัดเจน
เพียงพอที่จะเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อหรือตําแหนงของผูมอบอํานาจ
(๒) ชื่อหรือตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ
(๓) อํานาจที่มอบ รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอํานาจดวยก็ได
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มาตรา ๙ การมอบอํานาจยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอื่น
มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติราชการแทน ผูรับมอบอํานาจอาจดําเนินการใด ๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้นตามที่เห็นสมควร แตตองใชอํานาจที่รับมอบใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจหรือตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอํานาจในเรื่องนั้น 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
ในกรณี ที่ เห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารปฏิ บัติ ร าชการเรื่ องใดที่ไ ม อาจใชห ลั กเกณฑ
การมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกานี้ได ให ก.พ.ร. เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นไวเปนการเฉพาะ
หมวด ๒
การมอบอํานาจในกระทรวงเดียวกัน
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการในกระทรวง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจของสวนราชการในสังกัด ทั้งในกรณีการมอบอํานาจในสวนราชการ
เดียวกันหรือการมอบอํานาจใหกับสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัดของกระทรวงเดียวกันได
ในกรณีที่เห็นสมควร ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีม ติกําหนดหลักเกณฑทั่วไป
เกี่ยวกับการมอบอํานาจของกระทรวง เพื่อใหทุกกระทรวงปฏิบตั ิก็ได
มาตรา ๑๓ ในกระทรวงที่มีการแบงกลุมภารกิจซึ่งหัวหนากลุมภารกิจมีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวงตามมาตรา ๒๑ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหหัวหนา
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กลุมภารกิจดําเนินการมอบอํานาจตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหถือเสมือนหนึ่ง
เปนปลัดกระทรวงของสวนราชการในกลุมภารกิจนั้น
มาตรา ๑๔ ใหอธิบดีจัดใหมีการมอบอํานาจภายในกรมของตน เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
มีการกระจายความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของรัฐแตละดานหรือเพื่อประโยชนในการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ในการกําหนดเรื่องการมอบอํานาจภายในกรมตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ
ตองมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เวนแตในกรณี
มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุเรงดวนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได หัวหนา
สวนราชการอาจจัดใหมีการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นที่เห็นสมควรเปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและผูมอบอํานาจเห็นวา
ไมสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาเปนผูใชอํานาจ
ผูม อบอํ า นาจอาจมอบอํ านาจให แ ก ผู ดํ า รงตํ า แหนง ในส ว นราชการอื่ น ก็ ได โดยต อ งดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เปน สวนราชการในกรมเดียวกัน ใหทําความตกลงระหวางหัวหนาสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ แลวแจงการมอบอํานาจนั้น ใหอธิบดีทราบพรอมดวยเหตุผล
(๒) กรณีที่เปนสวนราชการที่มิไดสังกัดกรมเดียวกัน ใหทําความตกลงระหวางอธิบดีของกรม
ที่ผูมอบอํานาจสังกัดและอธิบดีท่ผี ูรับมอบอํานาจสังกัด แลวแจงใหปลัดกระทรวงทราบพรอมดวยเหตุผล
มาตรา ๑๖ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอื่น สวนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาขึ้น ตรงกับ
นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม
หมวด ๓
การมอบอํานาจใหแกสวนราชการตางกระทรวง
มาตรา ๑๗ ในการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการตางกระทรวง เวนแตกรณี
การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามหมวด ๕ ใหกระทําไดเมื่อมีการทําบัน ทึกความตกลง
ระหวางสวนราชการที่มอบอํานาจและที่รับมอบอํานาจแลวและการมอบอํานาจนั้นตองทําเปนหนังสือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๔ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

บันทึกความตกลงตามวรรคหนึ่งตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการใชอํานาจ
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังนี้
(๑) ขอบเขตอํานาจที่ไดมอบ
(๒) แนวทาง นโยบาย และขอสงวนของการใชอํานาจ
(๓) ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ที่ติดตอไดในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการใชอํานาจ
ใหปลัดกระทรวงของแตละกระทรวงที่เกี่ยวของกับการมอบอํานาจเปน ผูลงนามในบัน ทึก
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
การมอบอํา นาจและการปฏิบั ติร าชการไวอ ยา งใด ใหส วนราชการที่เ กี่ย วข องมีห นา ที่ป ฏิบั ติต าม
หลักเกณฑนั้นดวย
มาตรา ๑๙ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอื่น สวนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม
หมวด ๔
การมอบอํานาจใหแกศูนยบริการรวม
มาตรา ๒๐ เมื่อมีการจัดตั้งศูนยบริการรวม ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของ
มอบอํานาจทั้งปวงในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของศูน ยบริการรวมนั้น ใหแ กผูมีหนาที่ปฏิบัติ
ในศูนยบริการรวม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๔ ก

หนา ๗
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
ที่สวนราชการใดจะพึง ปฏิบั ติหรื อดํา เนิน การตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรื อคํา สั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพื้นที่จังหวัด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น
หรือมติของคณะรัฐ มนตรีใ นเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปน อยางอื่น หรือมิไดหาม
เรื่องการมอบอํานาจไว ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้น ที่
จังหวัดใหแกผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๒๓ ในกรณี ที่ มี ก ารมอบอํ า นาจให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น ผูป ฏิ บั ติ ร าชการแทน
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

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๔ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๒๓ แลว ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรับมอบอํานาจใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้น และ
ในกรณีที่เห็นวาผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยไมถูกตองหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย
ผูวาราชการจังหวัดอาจมีคําสั่งแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจหรือใหผูรับมอบอํานาจ
หยุดการปฏิบัติราชการดังกลาวไวกอน และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูใชอํานาจในเรื่องนั้นโดยตรงก็ได
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องที่ไมอาจมอบอํานาจไดเนื่องจากเปนกรณี
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ผูวาราชการจังหวัดอาจไมมอบอํานาจนั้นก็ได แตตองแจงการไมมอบอํานาจ
พรอมทั้งเหตุผลใหสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่มอบอํานาจทราบ ทั้งนี้ สวนราชการหรือผูดํารงตําแหนง
ที่มอบอํานาจมีความเห็นเปนอยางอื่น ใหนําขอขัดแยงนั้นเสนอ ก.พ.ร. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับการมอบอํานาจตามมาตรา ๒๔ ดวยโดยอนุโลม
หมวด ๖
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในตางประเทศ
มาตรา ๒๗ สวนราชการใดมีภารกิจที่ตองดําเนินการในตางประเทศ ใหหัวหนาสวนราชการนั้น
มอบอํานาจทั้งปวงที่จะตองดําเนิน การในตางประเทศนั้น ใหแ ก หัวหนาคณะผูแ ทนและใหหัวหน า
คณะผูแทนมอบอํานาจใหรองหัวหนาคณะผูแทนหรือบุคคลในคณะผูแทน
หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ใหสวนราชการ
ซึ่งกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนิน การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น วางระเบียบ
การมอบอํานาจใหเหมาะสมกับภารกิจการบริการประชาชน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว
ประสิทธิภาพ และประหยัด ในการบริการประชาชน ตามแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน คณะรัฐมนตรี
จะมีมติใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนดําเนินการใหมีระเบียบวาดวยการมอบอํานาจ
ใหสอดคลองกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยจะกําหนดใหระเบียบดังกลาว อยางนอยตองกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๔ ก
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ใหการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจในเขตจังหวัดใดตองสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด
นั้นดวยก็ได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๐ การใดที่เกี่ยวกับการมอบอํา นาจที่เ คยดํา เนิน การตามหลักเกณฑของระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหถือวาเปน
การมอบอํานาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๔ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๓๘ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติร ะเบีย บบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหก ารมอบอํา นาจในการสั่งการ
การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ ดํ า เนิ น การอื่ น ใดที่ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ใดจะพึ ง ปฏิ บั ติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงนั้น
อาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น หรือผูวาราชการจังหวัด
เปนผูปฏิบัติราชการแทนได ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

