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รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. ความเป็นมา
รัฐสมัยใหม่ปกครองโดยกฎหมาย หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “นิติรัฐ”
ซึ่งระบบกฎหมายของรัฐสมัยใหม่วางอยู่บนพื้นฐาน “หลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง” ซึง่ เป็นหลักการพืน้ ฐานในกฎหมาย
ปกครอง ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางปกครองจะกระท�ำการใดๆ
ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้เท่านั้น เมื่อกฎหมายให้อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทางปกครองด�ำเนินการในเรือ่ งใดแล้วเท่ากับว่า ได้พจิ ารณาถึง
ความส�ำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถทีจ่ ะด�ำเนินการในเรือ่ งนัน้ เป็น
อย่างดี เจ้าหน้าทีจ่ งึ ต้องด�ำเนินการในเรือ่ งทีก่ ฎหมาย ให้อำ� นาจไว้ดว้ ยตนเอง
อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานภาคราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มี ข อบเขตกว้ า งขวางและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ม าก ซึ่ ง การจั ด ท� ำ บริ ก าร
สาธารณะจ�ำเป็นต้องมีความต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองจะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพของสังคม และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) อันส่งผล
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ให้ ก ารด� ำ เนิ น การของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารมอบอ� ำ นาจ
ทางปกครอง โดยกระจายอ�ำนาจตัดสินใจเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อ�ำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วทัว่ ถึง๑ การมอบอ�ำนาจทางปกครองนีไ้ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า “การปฏิบัติ
ราชการแทน” และมีการพัฒนาหลักการมอบอ�ำนาจมาโดยตลอด เพื่อให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามสภาพภารกิจ
ของรัฐที่มีมากขึ้น และสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ความหมายของการมอบอ�ำนาจ
การมอบอ�ำนาจเป็นกลไกส�ำคัญประการหนึง่ ในการปฏิบตั ริ าชการ
ของภาครัฐเพราะการบริหารราชการนั้นครอบคลุมทุกกิจการของประเทศ
ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและมีภารกิจต้องด�ำเนินการเป็นจ�ำนวนมาก แม้ว่า
ในทางปฏิบัติจะมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นระดับกระทรวง ทบวง
กรม และยังแบ่งส่วนงานภายในลงไปอีกเพื่อรองรับภารกิจแต่ละด้านก็ตาม
แต่ล�ำพังหัวหน้าส่วนราชการเพียงคนเดียวไม่อาจปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
ทุกด้านได้ ดังนั้น ในระบบราชการจึงมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการแต่ละแห่งไว้หลายต�ำแหน่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบลดหลั่น
กันไป เพือ่ เป็นผูช้ ว่ ยเหลือหัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบตั งิ าน ตามขอบเขต
ภาระหน้าทีข่ องส่วนราชการดังกล่าว และเพือ่ รองรับการมอบอ�ำนาจในทาง
บริหารราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
๑

นพดล เภรีฤกษ์, “การมอบอ�ำนาจทางปกครอง”, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๒๓ ตอน ๓
(๒๕๔๙) : หน้า ๓๘.
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ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละระดับต�ำแหน่งว่า ควรมอบอ�ำนาจให้กระท�ำการใน
เรือ่ งใดบ้าง เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการบังเกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐอย่าง
มีประสิทธิภาพ
การมอบอ�ำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน มิใช่เป็นเรื่องของตัวการ
ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเกิดจากความสมัครใจ
ตกลงกันระหว่างผู้มอบและผู้รับมอบ และตัวแทนมีหน้าที่ด�ำเนินการโดย
มุ่งประโยชน์ของตัวการเป็นส�ำคัญ แต่การมอบอ�ำนาจดังกล่าวเป็นการ
กระจายอ�ำนาจความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นกรณีของการ
ร่วมมือในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สาธารณะ การมอบอ�ำนาจ
จึงเป็นเรื่องหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ผู้รับมอบอ�ำนาจไม่อาจ
ปฏิเสธไม่ยอมรับมอบงานไปปฏิบัติได้ และในการปฏิบัติงานของผู้รับมอบ
อ�ำนาจมิใช่ดำ� เนินการโดยมุง่ ประโยชน์ของผูม้ อบอ�ำนาจ แต่ผรู้ บั มอบอ�ำนาจ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการเช่น
เดียวกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูม้ อบอ�ำนาจ ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ริ าชการของ
ผู้รับมอบอ�ำนาจจึงผูกพันรัฐ หากเกิดความเสียหายขึ้น รัฐต้องรับผิดชอบ
แก้ไขเยียวยา เพราะการมอบอ�ำนาจนั้น มิใช่เรื่องผูกพันตัวบุคคล แต่ผูกพัน
ถึงต�ำแหน่งหน้าที่ราชการด้วย๒
นอกจากนี้ การมอบอ�ำนาจยังเป็นเรื่องของการกระจายการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้งานของราชการมีความคล่องตัว สามารถให้บริการแก่
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท�ำให้งานมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ มีผรู้ บั ผิดชอบในผลของงานได้ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการบริหาร
๒

ส�ำนักงาน ก.พ.ร., คู่มือค�ำอธิบายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑-๑๒.
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ราชการแนวใหม่ก�ำหนดให้มีการเน้นเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในส่วนราชการ โดยผูร้ บั ผิดชอบแต่ละระดับต้องสามารถก�ำหนดกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดของผลงานได้ ซึ่งการบริหารงานในรูปแบบนี้ หัวหน้าส่วนราชการ
จะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ราชการให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
จึงต้องมีการมอบอ�ำนาจไปสู่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้งานในภาคปฏิบัติ
กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้น สามารถกระจายการให้บริการ
ถึงประชาชนโดยตรง และหัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้วางแผน ก�ำกับและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุปความหมายของการมอบอ�ำนาจทางปกครอง คือ
การที่ผู้มีอ�ำนาจมอบอ�ำนาจอันตนมีอยู่ให้แก่ผู้รับมอบอ�ำนาจ โดยผู้รับมอบ
อ�ำนาจสามารถใช้อ�ำนาจนั้นได้นามของตนเอง๓ กล่าวคือ เมื่อมีการมอบ
อ�ำนาจโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้มอบอ�ำนาจสามารถใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการใช้
อ�ำนาจได้อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้มีอ�ำนาจในเรื่องนั้น จนกว่าการ
มอบอ�ำนาจนั้นจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการมอบอ�ำนาจทาง
ปกครองก็เพื่อเป็นการแบ่งเบางานขององค์กรผู้มีอ�ำนาจ ซึ่งมีภาระหน้าที่
จ�ำนวนมากอันส่งผลให้การใช้อำ� นาจในเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นไปโดยล่าช้า ไม่ทนั ต่อ
สถานการณ์ ตลอดจนอาจเป็นไปเพือ่ ให้การตัดสินใจใช้อำ� นาจมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าการมอบอ�ำนาจทางปกครองมิใช่การ
โอนอ�ำนาจไปโดยเด็ดขาด ผู้มอบอ�ำนาจอาจก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของ
การมอบอ�ำนาจไว้ในค�ำสัง่ มอบอ�ำนาจนัน้ เอง หรืออาจยกเลิกการมอบอ�ำนาจ
๓

พนม เอี่ยมประยูร, “การมอบอ�ำนาจในฝ่ายบริหาร”, วารสารนิติศาสตร์, ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๑๘
(กันยายน ๒๕๓๑), หน้า ๑๖.
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ทีไ่ ด้กระท�ำไปนัน้ เสียได้ อาจกล่าวได้วา่ ในกรณีเช่นนีผ้ มู้ อบอ�ำนาจไม่ได้มอบ
อ�ำนาจไปให้แก่ผู้รับมอบอ�ำนาจทั้งหมด แต่เป็นการมอบอ�ำนาจของตน
ให้ไปแต่เพียงบางส่วน หรือชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อ�ำนาจในเรื่องนั้นๆ
ย่อมกลับมาเป็นของผู้มอบอ�ำนาจอีกครั้ง หากสิ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในค�ำสั่งมอบอ�ำนาจหรือมีการยกเลิกการมอบอ�ำนาจนั้น๔

๓. การพัฒนาหลักกฎหมายเกีย่ วกับการมอบอ�ำนาจในอดีตถึงปัจจุบนั
การมอบอ�ำนาจในทางปกครอง ได้มกี ารพัฒนาหลักการมอบอ�ำนาจ
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่
เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพภารกิจของรัฐที่มีมากขึ้นซึ่งแนวโน้มในการ
พัฒนาการมอบอ�ำนาจ หรือการปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มี ลั ก ษณะที่ ผ ่ อ นคลายข้ อ จ� ำ กั ด การ
มอบอ�ำนาจที่เคยก�ำหนดไว้ ให้สามารถมอบอ�ำนาจได้กว้างขวางมากขึ้น
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดิน และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง โดยอาจเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอ�ำนาจ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงตามล�ำดับ ดังนี้
๓.๑ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕
การมอบอ�ำนาจการปฏิบัติราชการในระยะแรก ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕
และมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๔๙๕ มีลักษณะเป็นการกระจายอ�ำนาจตามสายการบังคับบัญชา
๔

กริช ภูญียามา, “การมอบอ�ำนาจทางปกครองในระบบราชการ”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๙.

10 การมอบอำ�นาจตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

โดยมอบอ�ำนาจตามต�ำแหน่งให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นข้าราชการใน
ระดับรองลงไปในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนตาม
ที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นมอบหมาย เป็นการกระจายอ�ำนาจการปฏิบัติราชการ
หรือมอบอ�ำนาจในแนวดิ่งจากบนลงล่าง แบ่งออกเป็น
		 (๑) การมอบหมายหน้าที่ เป็นกรณีทผี่ ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งได้แบ่งงาน
หรือมอบหมายงานให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการตามที่
มอบหมาย หลักการนี้ใช้กับทุกต�ำแหน่งที่มีต�ำแหน่งรองหรือผู้ช่วย อาทิ
นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมอบหมายหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ รัฐมนตรีสั่งราชการแทน
ปลัดกระทรวงมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
หรืออธิบดีมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิบดี ผู้ช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
แล้วแต่กรณี เป็นต้น
		 (๒) การมอบอ�ำนาจตามกฎหมายต่างๆ กรณีอ�ำนาจในการสั่ง
การอนุญาต การให้อนุมตั ทิ นี่ ายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะพึงปฏิบตั ริ าชการ
ตามกฎหมายใด ถ้ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งการ
มอบอ� ำ นาจไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น จะมอบให้ เ ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
ปลัดกระทรวงท�ำการแทนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณีก็ได้
แต่หากเป็นเรื่องของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ จะมอบให้อธิบดีกรมนั้นๆ
หรือหัวหน้าทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบกรม ท�ำการแทนในนามนายก
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎหมายดังกล่าว
ก�ำหนดให้ใช้ในราชการส่วนกลาง และจ�ำกัดเฉพาะต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเท่านัน้ ทีจ่ ะมอบอ�ำนาจให้แก่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งรอง หรือต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยปฏิบัติราชการตามที่กฎหมายก�ำหนด
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๓.๒ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๑๕ ได้ขยายเพิ่มเติมหลักการกระจายอ�ำนาจตามสายการบังคับบัญชาเดิม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๕
โดยปรั บ ปรุ ง แก้ ไขในส่ ว นของการมอบอ� ำ นาจตามกฎหมายต่ า งๆ ให้
ผู ้ มี อ� ำ นาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ หรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการ
ที่จะพึงปฏิบัติหรือด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�ำสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค� ำ สั่ ง นั้ น หรื อ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งนั้ น มิ ไ ด้ ก� ำ หนดเรื่ อ งการ
มอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอื่น จะมอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได้ แต่ยังจ�ำกัดเฉพาะผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในส่วนราชการเดียวกัน
ยกเว้ น การมอบอ� ำ นาจให้ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ในราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
อาจท�ำการมอบอ�ำนาจข้ามส่วนราชการได้ ดังนี้
ตารางแสดงการมอบอ�ำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕
ผู้มอบอำ�นาจ
นายกรัฐมนตรี
(ข้อ ๘)
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง (ข้อ ๓๘)

วิธีการมอบอำ�นาจ
ทำ�เป็นหนังสือ

ตำ�แหน่งที่รับมอบอำ�นาจ

รองนายกรั ฐ มนตรี หรื อ
รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จำ� สำ� นั ก
นายกรัฐมนตรี
ทำ�เป็นหนังสือ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
ทำ�เป็ น คำ�สั่ ง และ ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ
ประกาศในราชกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นุเบกษา
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ผู้มอบอำ�นาจ
ปลัดกระทรวง
(ข้อ ๔๐)

วิธีการมอบอำ�นาจ
ตำ�แหน่งที่รับมอบอำ�นาจ
ทำ�เป็นหนังสือ
รองปลัดกระทรวง
ได้รับอนุมัติจากคณะ อธิบดีในสังกัด หรือ
รัฐมนตรี โดยทำ�เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด
คำ�สั่ง และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

อธิบดี (ข้อ ๔๒)

ทำ�เป็นหนังสือ
ได้รับอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรี โดยทำ�เป็น
คำ�สั่ง และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ทำ�เป็ น หนั ง สื อ ตาม
ระเบี ย บที่ ก ระทรวง
มหาดไทยกำ�หนด

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ข้อ ๕๓)

นายอำ�เภอ (ข้อ ๖๐) ทำ�เป็นหนังสือ

รองอธิบดี
ผู้ว่าราชการจังหวัด

รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประจำ�จังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการประจำ�
อำ�เภอ

จากลักษณะการมอบอ�ำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๑๘ ข้างต้นจะเห็นว่า มีข้อจ�ำกัดอยู่หลายประการ เช่น ปลัดกระทรวง
มอบอ�ำนาจได้เฉพาะรองปลัดกระทรวง ถ้าจะมอบอ�ำนาจให้แก่อธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และท�ำเป็นค�ำสั่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะการบริหารราชการ
ในขณะนั้น ประสงค์ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นหลัก
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การมอบอ�ำนาจเป็นข้อยกเว้นทีต่ อ้ งเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นอกจากนี้
ข้อยกเว้นการมอบอ�ำนาจในกรณีทกี่ ฎหมาย กฎ ค�ำสัง่ มิได้กำ� หนดเรือ่ งการ
มอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งจะต้องพิจารณากฎหมาย กฎ ค�ำสั่งต่างๆ
ด้วยว่า ก�ำหนดการมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีการก�ำหนด
ไว้เป็นอย่างอื่นก็สามารถมอบอ�ำนาจได้ ท�ำให้เกิดปัญหาการตีความในเรื่อง
ดังกล่าว และเป็นที่มาของการแยกการปฏิบัติราชการออกเป็นการปฏิบัติ
ราชการทั่วไป และการปฏิบัติราชการเฉพาะเรื่อง โดยเข้าใจว่ามอบอ�ำนาจ
ได้เฉพาะการปฏิบัติราชการทั่วไปเท่านั้น จึงมีแนวโน้มที่จะจ�ำกัดการมอบ
อ�ำนาจเพื่อมิให้ผิดกฎหมาย
๓.๓ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ได้พัฒนาหลักการมอบอ�ำนาจให้มีความผ่อนคลายมากขึ้น และพยายาม
ลดข้อจ�ำกัดที่เคยเป็นอุปสรรคตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘
ให้น้อยลง เพื่อส่งเสริมให้มีการมอบอ�ำนาจได้ง่ายกว่าเดิม โดยบัญญัติไว้
ในมาตรา ๓๘ ว่า อ�ำนาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ริ าชการ
หรือการด�ำเนินการอืน่ ที่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งใดจะพึงปฏิบตั ิ หรือด�ำเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�ำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรือ่ งนัน้ มิได้กำ� หนดเรือ่ งการมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอืน่ หรือมิได้หา้ มเรือ่ ง
การมอบอ�ำนาจไว้ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นอาจมอบอ�ำนาจโดยท�ำเป็นหนังสือ
ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น หรือ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนได้ นอกจากนีค้ ณะรัฐมนตรีอาจ
ก�ำหนดให้มีการมอบอ�ำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการหรือเงื่อนไขในการมอบอ�ำนาจให้แก่ผู้มอบอ�ำนาจ หรือผู้รับมอบ
อ�ำนาจดังกล่าวต้องปฏิบัติก็ได้
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กฎหมายฉบับนี้ ได้ตัดเงื่อนไขการมอบอ�ำนาจที่ต้องขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรีออกไป และขยายตัวบุคคลที่จะมีการมอบอ�ำนาจได้มากกว่า
เดิม โดยให้ผอู้ ำ� นวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำจังหวัดสามารถ
มอบอ�ำนาจได้ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีอาจก�ำหนดให้มีการมอบอ�ำนาจแก่
ผู้อื่นที่มิได้ระบุไว้ในกฎหมายได้ด้วย แต่หลักการส�ำคัญที่เพิ่มเงื่อนไขการ
มอบอ� ำ นาจว่ า ต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ
ค�ำสั่งห้ามเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้ ย่อมแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ชัดเจนว่า
การมอบอ� ำ นาจตามปกติ ส ามารถกระท� ำ ได้ ทุ ก เรื่ อ ง ถ้ า ไม่ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�ำสั่งห้ามมิให้มอบอ�ำนาจ ดังนั้น เมื่อเริ่มใช้บังคับ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมีการตีความ
ว่าการมอบอ�ำนาจท�ำได้ทุกเรื่อง และมีการมอบอ�ำนาจกันอย่างกว้างขวาง
ซึง่ ในระยะต่อมามีความเห็นต่างกันว่า แม้จะผ่อนคลายให้มกี ารมอบอ�ำนาจ
ได้มากขึ้น แต่ยังคงมีข้อจ�ำกัดในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค�ำสั่งก�ำหนดเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอื่นบังคับอยู่เช่นเดิม ฉะนั้น
หากเรือ่ งใดทีก่ ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสัง่ แสดงให้เห็นอยูใ่ นตัวว่า
ประสงค์ให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะเจาะจงของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ซึ่งจะต้องใช้
ดุลพินจิ พิจารณาแต่ละเรือ่ ง และกฎหมายไว้วางใจให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งนัน้ เอง
เป็นผู้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวให้เป็นที่ยุติ ก็ไม่สามารถมอบอ�ำนาจได้
๓.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสี่ของมาตรา ๓๘ แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีหลักการเพียง
แค่ขยายความเข้าใจว่า การมอบอ�ำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนั้น นอกจาก
จะเป็นการมอบอ�ำนาจทางปกครองแล้ว ยังสามารถมอบอ�ำนาจทางแพ่ง
อันได้แก่ การท�ำ นิติกรรม ฟ้องคดีและด�ำเนินคดีได้ด้วย เพื่อแก้ปัญหา
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ข้อขัดข้องในอดีตทีต่ อ้ งเปลีย่ นผูล้ งนาม เมือ่ มีการเปลีย่ นผูด้ �ำรงต�ำแหน่งอยู่
เสมอ ให้สามารถมอบอ�ำนาจตามต�ำแหน่ง ไม่ว่าบุคคลใดจะด�ำรงต�ำแหน่ง
นั้นได้ ส่วนกรณีอื่นยังคงเป็นไปตามเดิม ซึ่งผลจากการแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาการปฏิรูประบบราชการ ท�ำให้คณะรัฐมนตรีอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัตินี้ก�ำหนดระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
มอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้น เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบ
อ�ำนาจให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งประสงค์
ให้มีการกระจายอ�ำนาจการให้บริการประชาชน ไปยังผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับล่างทีท่ ำ� งานใกล้ชดิ กับประชาชนให้มากทีส่ ดุ รวมทัง้ มีระบบการก�ำกับ
ดูแลการใช้อ�ำนาจให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓.๕ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการปรับปรุงครั้งหลังสุดและใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
โดยพระราชบัญญัตินี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอ� ำนาจ
หลายประการ รวมทัง้ เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์และวิธกี ารมอบอ�ำนาจปฏิบตั ิ
ราชการแทนให้กระท�ำได้คล่องตัว ลดข้อจ�ำกัดในเรื่องการมอบอ�ำนาจ
ตามกฎหมายเดิม เพื่อตอบสนองต่อการบริหารงานแบบบูรณาการและ
มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง จะช่ ว ยลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ร าชการตามล� ำ ดั บ ชั้ น
ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
			 (๑) อ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการทั่วไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งต่างๆ ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นสามารถมอบอ�ำนาจให้
แก่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ปฏิบตั ริ าชการแทน โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับต�ำแหน่ง
ของผู้รับมอบอ�ำนาจไว้ในกฎหมาย
			 (๒) การมอบอ�ำนาจสามารถด�ำเนินการได้ ทัง้ ในส่วนราชการ
เดียวกัน และส่วนราชการอื่น
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		 (๓) การมอบอ�ำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติ
ให้ต้องออกใบอนุญาต หรือก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ
ให้มอบอ�ำนาจแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
			 (๔) การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของผู้มอบอ�ำนาจ และผู้รับ
มอบอ�ำนาจ
			 (๕) การก�ำหนดให้มีการมอบอ�ำนาจช่วงต่อไปได้
			 (๖) การมอบอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
			 (๗) การก�ำกับดูแลการมอบอ�ำนาจ

๔. การมอบอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๔.๑ หลักเกณฑ์การมอบอ�ำนาจ การมอบอ�ำนาจหรือการปฏิบัติ
ราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมา
ไม่มกี ารแบ่งแยกลักษณะของการใช้อำ� นาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือค�ำสั่งว่ากรณีใดจะมอบอ�ำนาจได้ กรณีใดไม่อาจมอบอ�ำนาจได้ ท�ำให้
เกิดข้อสงสัยว่าขอบเขตของการมอบอ�ำนาจตามกฎหมายดังกล่าวสามารถ
กระท�ำได้เพียงใด กล่าวคือ มีขอบเขตเฉพาะการมอบอ�ำนาจการปฏิบัติ
ราชการทั่วไปของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น หรือจะมีขอบเขตกว้างขวางรวมไป
ถึงกรณีที่กฎหมายบัญญัติเป็นการเฉพาะให้เป็นอ�ำนาจของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ใดที่จะเป็นผู้ใช้อ�ำนาจนั้นตามกฎหมายด้วย ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้แยกการ
มอบอ�ำนาจออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ การมอบอ�ำนาจการปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไป
และการมอบอ�ำนาจการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ออกใบอนุญาต
หรือที่บัญญัติผู้มีอ�ำนาจอนุญาตไว้การเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
มีวิธีปฏิบัติในการมอบอ�ำนาจที่ชัดเจนขึ้น ดังต่อไปนี้
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			 (๑) การมอบอ�ำนาจการปฏิบัติราชการทั่วไป ได้บัญญัติไว้
ในมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งมีข้อความว่า “อ�ำนาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด�ำเนินการอื่นที่ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งใดจะพึงปฏิบตั ิ หรือด�ำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
หรือค�ำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศหรือค�ำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้ก�ำหนด
เรื่องการมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นอาจมอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในส่วนราชการ
เดียวกันหรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการ
แทนได้” ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
			 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจก�ำหนดให้มีการมอบ
อ�ำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอ�ำนาจให้ท�ำนิติกรรมสัญญา
ฟ้องคดีและด�ำเนินคดี หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการ
มอบอ�ำนาจ หรือที่ผู้รับมอบอ�ำนาจต้องปฏิบัติก็ได้”			
			 การปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไป หมายถึง การปฏิบตั ริ าชการในความ
รับผิดชอบของ ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งานคลัง การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
ในกิจการภายนอก รวมถึงการปฏิบัติราชการต่างๆ ตามที่กฎหมาย กฎ
ค�ำสัง่ และระเบียบก�ำหนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งใดในส่วนราชการพึงต้องปฏิบตั ิ
กรณีเหล่านีย้ อ่ มเป็นเรือ่ งทีส่ ามารถมอบอ�ำนาจให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ปฏิบตั ิ
ราชการได้ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่กฎหมายได้ระบุเฉพาะเจาะจงให้ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งใดเป็นผูใ้ ช้ดลุ พินจิ พิจารณาและวินจิ ฉัยเป็นข้อยุตใิ นฝ่ายบริหารโดย
มีบทบัญญัติของกฎหมายแสดงความประสงค์ไว้เช่นนั้น ก็จะเป็นกรณีที่
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กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะตัว มิใช่การปฏิบัติราชการทั่วไป
ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถมอบอ�ำนาจได้ ๕
			 บุคคลผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ มาตรา ๓๘ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติบุคคลที่สามารถมอบอ�ำนาจได้ คือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ราชการ และบุคคลที่อาจได้รับการมอบอ�ำนาจจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ซึ่งมี
อ�ำนาจตามกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติราชการก�ำหนดไว้
บทบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลผู้จะมอบ
อ�ำนาจและผูร้ บั มอบอ�ำนาจตามกฎหมายเดิม และก�ำหนดหลักการใหม่โดย
ไม่ระบุตัวบุคคลทั้งผู้จะมอบอ� ำนาจและผู้รับมอบอ� ำนาจ ท�ำให้ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งที่จะมอบอ�ำนาจ สามารถมอบอ�ำนาจการปฏิบัติราชการทั่วไปของ
ตนให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้เสมอ รวมทั้งเป็นการรองรับ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเดิมที่เคยเป็นผู้มอบอ�ำนาจ และขยายไปถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่
งอื่นๆ ที่กฎหมายเดิมมิได้ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย
			 ๑) ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ในส่วนราชการเดียวกัน ตามมาตรา ๓๘
วรรคหนึง่ บัญญัตแิ ต่เพียงว่า “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งนัน้ อาจมอบอ�ำนาจให้ผดู้ ำ� รง
ต�ำแหน่งอืน่ ในส่วนราชการเดียวกัน” จึงมีความหมายกว้างขวางมากขึน้ มิได้
จ�ำกัดว่าต้องมอบอ�ำนาจให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเท่านัน้ ท�ำให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ที่จะมอบอ�ำนาจอาจใช้ดุลพินิจมอบอ�ำนาจของตนให้แก่ผู้ใดก็ได้ในส่วน

๕

ส�ำนักงาน ก.พ.ร., คู่มือค�ำอธิบายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้า ๒๙-๓๒.
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ราชการเดียวกันตามที่เห็นว่าสามารถจะปฏิบัติราชการให้เกิดผลส�ำเร็จได้
มากที่สุด
			 ๒) ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ในส่วนราชการอืน่ เนือ่ งจากการปฏิบตั ิ
ภารกิจของรัฐในปัจจุบันอาจมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายแห่งร่วมกัน
รับผิดชอบ และในบางครั้งการพิจารณาของแต่ละ ส่วนราชการไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันหรือไม่พร้อมกัน ซึ่งตามกฎหมายเดิมการมอบอ�ำนาจให้
ต่างส่วนราชการไม่สามารถกระท�ำได้ ท�ำให้ผู้ประกอบกิจการต้องไปติดต่อ
กับส่วนราชการทุกแห่ง เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน ดังนั้น มาตรา
๓๘ วรรคหนึ่ง จึงได้ขยายขอบเขตการมอบอ�ำนาจเพิ่มขึ้น โดยให้ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ราชการอาจมอบอ�ำนาจของตน ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในอีกส่วนราชการเป็น
ผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ เพื่อพิจารณาอนุญาตไปในคราวเดียวกันภายใน
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด หรือในกรณีมีการตั้งศูนย์บริการร่วมทุกส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องก็สามารถมอบอ�ำนาจของแต่ละส่วนราชการนั้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์บริการร่วม เพื่อปฏิบัติราชการแทนทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
			 ๓) การมอบอ�ำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด แม้ความใน
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จะไม่ระบุผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่จะมอบอ�ำนาจ
ไว้ แต่ยงั คงเป็นไปตามหลักการของกฎหมายเดิมทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ในระดับต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของทุกส่วนราชการ สามารถ
มอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได้ทุกเรื่อง
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			 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการมอบอ�ำนาจตามหลักการใหม่ ได้
ยกเลิกการระบุตวั บุคคล ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทีจ่ ะมอบอ�ำนาจและผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทีจ่ ะรับมอบอ�ำนาจ โดยเปิดกว้างให้สามารถมอบอ�ำนาจได้ทกุ ต�ำแหน่ง ท�ำให้
ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นแนวทางปฏิบัติในการมอบอ�ำนาจขึ้นไว้เสียก่อนที่จะ
มอบอ�ำนาจได้ ด้วยเหตุนมี้ าตรา ๓๘ วรรคหนึง่ จึงก�ำหนดเป็นเงือ่ นไขบังคับ
ให้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจขึน้ เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์
ในการมอบอ�ำนาจของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ให้กระท�ำได้ภายในขอบเขต
และมีวิธีการที่ก�ำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว๖
		 (๒) การมอบอ�ำนาจการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะ มาตรา ๓๘ วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ ว่า
“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอ�ำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่
บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู้มีอ�ำนาจอนุญาตไว้เป็นการ
เฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่ง มีอ�ำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
มีอ�ำนาจมอบอ�ำนาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ตามที่เห็นสมควรหรือตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด ในกรณีมอบ
อ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจมอบอ�ำนาจได้
ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ผู้มอบอ�ำนาจก�ำหนด
		 ในกรณีตามวรรคสาม เพือ่ ประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ด�ำรง
๖

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔
ตอนที่ ๘๔ ก วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐.
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ต�ำแหน่ง ซึ่งมีอ�ำนาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอ�ำนาจตามวรรคหนึ่ง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้”
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักการใหม่ที่ก�ำหนดให้แยกเรื่องการมอบอ�ำนาจ
การปฏิบัติราชการทั่วไป และการมอบอ�ำนาจการอนุญาตตามกฎหมายไว้
อย่างชัดเจน เพื่อยืนยันว่า การอนุญาตตามกฎหมายของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด
เป็นการปฏิบัติราชการในขอบเขตภาระหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทีม่ อี ำ� นาจอนุญาตอาจใช้ดลุ พินจิ มอบหมายให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ที่
เหมาะสมเป็นผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนในการอนุญาตนัน้ ได้ อย่างไรก็ตาม โดยที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
เปลีย่ นแปลงการระบุตวั บุคคลผูจ้ ะมอบอ�ำนาจและผูร้ บั มอบอ�ำนาจเป็นการ
ไม่ระบุตวั บุคคลไว้ในกฎหมาย ท�ำให้การมอบอ�ำนาจสามารถกระท�ำได้กว้าง
ขวาง ไม่วา่ จะอยูใ่ นส่วนราชการเดียวกันหรือต่างส่วนราชการ แต่ในเรือ่ งการ
อนุญาตตามกฎหมายนัน้ กฎหมายต่างๆ จะระบุตวั บุคคลผูใ้ ช้อำ� นาจอนุญาต
ไว้แล้วว่า ควรให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในส่วนราชการใดเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอนุญาต
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง อ� ำ นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการและความ
เชี่ยวชาญในการใช้ดุลพินิจอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือตาม
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น หากให้มีการมอบอ�ำนาจได้โดย
ไม่มีขอบเขตจ�ำกัดไว้ ดังเช่นการปฏิบัติราชการทั่วไป อาจท�ำให้ได้ผู้รับมอบ
อ�ำนาจทีไ่ ม่มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเพียงพอจะปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้อง และ
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงได้แยกเรื่องการมอบอ�ำนาจการ
อนุญาตตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ ออกต่างหากจากการมอบอ�ำนาจการ
ปฏิบัติราชการทั่วไป นอกจากนี้การอนุญาตยังมีลักษณะเป็นระบบควบคุม
ทางปกครองในการด�ำเนินกิจการ หรือการกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐจึงมีความจ�ำเป็นต้อง
พิจารณากลัน่ กรองว่า สมควรอนุญาตให้ประชาชนด�ำเนินการได้หรือไม่ เพียง
ใด โดยตรากฎหมายก�ำหนดลักษณะของกิจการหรือการกระท�ำทีป่ ระชาชน
ต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ�ำนาจอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วก็จะสามารถประกอบกิจการหรือกระท�ำการได้ และต้องด�ำเนิน
การภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ด้วย๗
		 (๓) ข้อจ�ำกัดการมอบอ�ำนาจ โดยปกติในการมอบอ�ำนาจ
การปฏิบัติราชการทั่วไปนั้น ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจสามารถ
มอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทนได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามมาตรา ๓๘
วรรคหนึง่ ได้บญ
ั ญัตเิ ป็นข้อจ�ำกัดไว้บางกรณีทไี่ ม่อาจด�ำเนินการมอบอ�ำนาจ
ได้ ดังนี้
				 ๑) ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ราชการก�ำหนดเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งเป็น
ผูใ้ ช้อำ� นาจต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การมอบอ�ำนาจทีก่ ำ� หนดไว้โดยเฉพาะ
ในเรื่องนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ เป็น
กฎหมายกลางที่บัญญัติหลักเกณฑ์ทั่วไป แต่หากมีกฎหมายเฉพาะเรื่อง
ก�ำหนดเรือ่ งใดไว้เพือ่ บังคับกับเรือ่ งนัน้ เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ยอ่ มต้องเป็นไป
ตามกฎหมายดังกล่าว
				 ๒) กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ราชการห้ า มเรื่ อ งการมอบอ� ำ นาจไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง อาจเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความส�ำคัญต้องให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งตามทีร่ ะบุเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจพิจารณาตัดสิน
ใจหรือปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นด้วยตนเอง หรือเป็นเรื่องที่ใช้ความรู้
๗

ส�ำนักงาน ก.พ.ร., คู่มือค�ำอธิบายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้า ๔๗-๕๑.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๐.
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ความสามารถของบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ และไม่ต้องการให้
ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เพราะอาจท�ำให้ภารกิจไม่ประสบผลส�ำเร็จตามที่
มุ่งหมาย
		 ส�ำหรับกรณีมอบอ�ำนาจการอนุญาตตามกฎหมาย ก็ยังคงต้อง
อยูใ่ นหลักการข้อจ�ำกัดการมอบอ�ำนาจดังกล่าว ซึง่ เป็นหลักเกณฑ์ทวั่ ไปด้วย
เช่นเดียวกัน ทั้งในกรณีที่กฎหมายบัญญัติเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้เป็น
อย่างอืน่ หรือเมือ่ มีกฎหมายเฉพาะเรือ่ งได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการมอบอ�ำนาจไว้แล้ว
ย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะนัน้ จะอ้างมาตรานีใ้ ห้มกี ารมอบอ�ำนาจ
เพื่อลบล้างบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเรื่องไม่ได้
		 ๔.๒ วิ ธี ก ารมอบอ� ำ นาจ ตามมาตรา ๓๘ วรรคห้ า แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า “การมอบอ�ำนาจให้ท�ำเป็นหนังสือ” ซึ่งหมายถึง
การมอบอ�ำนาจจะเกิดผลทางกฎหมายแก่ผู้รับมอบอ�ำนาจที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจใดต่อไปได้ จะต้องมีหนังสือแสดงการ
มอบอ�ำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกล่าวจากผู้มีอ�ำนาจในเรื่องนั้น
เพราะการมอบอ�ำนาจปฏิบัติราชการแทน เป็นการมอบอ�ำนาจในการสั่ง
การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการใดๆ ให้ผู้รับมอบอ�ำนาจด�ำเนินการ
แทนผู้มอบอ�ำนาจต่อไป อันมีลักษณะเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่มีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย จึงต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วยว่า เป็นผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น๘ โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
มอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�ำหนดให้หนังสือมอบอ�ำนาจต้องระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการมอบอ�ำนาจให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๘

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓.
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			 (๑) ชื่อหรือต�ำแหน่งของผู้มอบอ�ำนาจ
				 (๒) ชื่อหรือต�ำแหน่งของผู้รับมอบอ�ำนาจ
				 (๓) อ�ำนาจที่มอบ รวมทั้งอาจก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการใช้อ�ำนาจด้วยก็ได้
		 ๔.๓ การมอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการ
แทนต่ อ ไป การมอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ต่อไป หรือที่เรียกกันว่า มอบอ�ำนาจช่วงนั้น ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๓๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติว่า “เมื่อมีการมอบอ�ำนาจแล้ว ผู้รับมอบอ�ำนาจ
มีหน้าที่ต้องรับมอบอ�ำนาจนั้น โดยผู้มอบอ�ำนาจจะก�ำหนดให้ผู้รับมอบ
อ�ำนาจ มอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ�ำนาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ใน
กรณีการมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอ�ำนาจต่อไป ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้”
		 เนื่องจากการมอบอ�ำนาจเป็นการกระจายการปฏิบัติราชการ
ตามกฎหมาย เพือ่ ให้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทีม่ คี วามเหมาะสม และใกล้ชดิ กับเรือ่ ง
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ริ าชการเรือ่ งนัน้ เป็นผูใ้ ช้อ�ำนาจแทน ซึง่ เป็นหลักในการปฏิบตั ิ
ราชการที่ จ ะให้ ก ารบริ ก ารสาธารณะเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว กฎหมายดังกล่าวจึงบัญญัติ
รับรองหลักการปฏิบตั ริ าชการทีต่ อ้ งมีความต่อเนือ่ งในการบริการสาธารณะ
โดยก�ำหนดเป็นหลักการว่า ผูร้ บั มอบอ�ำนาจ มีหน้าทีต่ อ้ งรับมอบอ�ำนาจนัน้
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ไปปฏิบัติราชการต่อให้เกิดผลส�ำเร็จ ซึ่งมีความแตกต่างจากการตั้งตัวแทน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทขี่ นึ้ อยูก่ บั ความสมัครใจของคูก่ รณี
และยังได้บังคับว่า เมื่อมีค�ำสั่งมอบอ�ำนาจแก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดให้ปฏิบัติ
ราชการแทนแล้ว ค�ำสั่งนั้นย่อมมีผลผูกพัน ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ได้รับมอบ
อ�ำนาจให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจ โดยจะปฏิเสธ
ไม่ยอมปฏิบตั หิ น้าทีม่ ไิ ด้ เพราะความรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการในเรือ่ ง
ที่มีการมอบอ�ำนาจตกอยู่กับผู้ได้รับมอบอ�ำนาจไปแล้ว จนกว่าจะมีการ
เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งมอบอ�ำนาจเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนแปลงหลักการมอบอ�ำนาจช่วง โดย
ผู ้ ม อบอ� ำ นาจอาจก� ำ หนดให้ ผู ้ รั บ มอบอ� ำ นาจสามารถมอบอ� ำ นาจแก่
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ปฏิบตั ริ าชการแทนต่อไปได้ ซึง่ แตกต่างจากกฎหมายเดิม
ที่ผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดต้องเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
เพียงผู้เดียว ห้ามกระท�ำการมอบอ�ำนาจต่อไป หลักการตามกฎหมายใหม่นี้
จึ ง ขยายขอบเขตการมอบอ� ำ นาจกว้ า งขวางมากขึ้ น โดยให้ ส ามารถ
มอบอ�ำนาจต่อไปได้ เพื่อกระจายอ�ำนาจและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
มิให้งานกระจุกตัวอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการ
มอบอ�ำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ทีม่ ไิ ด้ระบุตวั บุคคล
ผูม้ อบอ�ำนาจและรับมอบอ�ำนาจไว้ ให้สามารถมอบอ�ำนาจแก่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ใดก็ได้ นอกจากนีย้ งั รองรับการมอบอ�ำนาจในกรณีทผี่ รู้ บั มอบอ�ำนาจมาแล้ว
มีภารกิจต้องปฏิบัติเป็นอันมาก ก็อาจมอบอ�ำนาจให้แก่ผู้รับผิดชอบใน
เรื่องนั้นโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนต่อไปได้อีก แต่ต้องเป็นกรณีที่
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ผูม้ อบอ�ำนาจได้กำ� หนดให้มกี ารมอบอ�ำนาจต่อภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ที่ผู้มอบอ�ำนาจก�ำหนดไว้ด้วย๙
		 ส�ำหรับกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติเป็นหลักเกณฑ์พิเศษเพิ่มขึ้นว่า คณะรัฐมนตรี
อาจก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ� ำ นาจจาก
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ต้องมอบอ�ำนาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้ อันเป็น
การส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และเมื่อคณะรัฐมนตรี
ก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ�ำนาจต่อแล้ว แม้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่เป็น
เจ้าของอ�ำนาจจะมิได้ก�ำหนดให้มีการมอบอ�ำนาจต่อไว้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
		 ๔.๔ หน้าทีข่ องผูม้ อบอ�ำนาจและผูร้ บั มอบอ�ำนาจ การก�ำหนด
หน้าที่ของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่า “ในการมอบอ�ำนาจ ให้ผมู้ อบอ�ำนาจพิจารณาถึงการอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของต�ำแหน่งของผู้รับมอบอ�ำนาจ และผู้รับ
มอบอ�ำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ�ำนาจตามวัตถุประสงค์ของ
การมอบอ�ำนาจดังกล่าว
๙

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๕-๘๘.
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			 เมื่อได้มอบอ�ำนาจแล้ว ผู้มอบอ�ำนาจมีหน้าที่ก�ำกับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�ำนาจ และให้มีอ�ำนาจแนะน�ำ
หรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�ำนาจได้” บทบัญญัติดังกล่าว
อาจแยกหน้าที่ของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจได้ ดังนี้
			 (๑) ผู้มอบอ�ำนาจ มีหน้าที่ต้องพิจารณาถึงการอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความ
รับผิดชอบตามสภาพของต�ำแหน่งของผู้รับมอบอ�ำนาจ โดยต้องมีเหตุผล
อันสมควรในการใช้ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่จะมอบ
อ�ำนาจ และตัวบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการมอบอ�ำนาจที่สามารถ
อธิบายได้ เมื่อได้มอบอ�ำนาจแล้ว ผู้มอบอ�ำนาจยังมีหน้าที่ก�ำกับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�ำนาจ รวมทั้งสามารถแนะน�ำ
หรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�ำนาจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ตามทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจนัน้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย นอกจากนี้
แม้ว่าจะมีการมอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
ไปแล้ว แต่อ�ำนาจตามกฎหมายที่แท้จริงยังคงเป็นของผู้มอบอ�ำนาจ มิใช่
สูญเสียการใช้อ�ำนาจเพราะเหตุที่ได้มอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นไปแล้วแต่อย่างใด
ผู้มอบอ�ำนาจซึ่งเป็นเจ้าของอ�ำนาจตามกฎหมายสามารถใช้อ�ำนาจตาม
กฎหมายนัน้ ด้วยตนเอง แต่เพือ่ มิให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งจากผูท้ ไี่ ม่ทราบการ
ใช้อ�ำนาจนั้น หรือมีการใช้อ�ำนาจซ�้ำซ้อน หากกรณีใดผู้มอบอ�ำนาจจะใช้
อ�ำนาจโดยตรงแทนผูร้ บั มอบอ�ำนาจ ก็สมควรแจ้งการใช้อำ� นาจดังกล่าวเป็น
หนังสือให้ผู้รับมอบอ�ำนาจได้รับทราบ ส�ำหรับกรณีที่ผู้รับมอบอ�ำนาจได้ใช้
อ�ำนาจไปแล้ว และเป็นค�ำสั่งทางปกครอง ถ้าผู้มอบอ�ำนาจจะเปลี่ยนแปลง
ก็ตอ้ งด�ำเนินการเพิกถอนค�ำสัง่ ทางปกครองนัน้ เสียก่อน หรือใช้กระบวนการ
ที่สูงกว่าในการสั่งการเป็นอย่างอื่น
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			 (๒) ผู้รับมอบอ�ำนาจ มีหน้าที่ต้องรับมอบอ�ำนาจและปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการมอบอ� ำ นาจนั้ น จะปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ
มอบอ�ำนาจไม่ได้ โดยผูม้ อบอ�ำนาจมีหน้าทีป่ ฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติราชการเป็นอย่างใด ผู้รับมอบอ�ำนาจย่อม
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้มอบอ�ำนาจ หากผู้มอบอ�ำนาจได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขแห่งการใช้อ�ำนาจนั้นเป็นอย่างไร ผู้รับมอบอ�ำนาจก็จะ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวด้วย๑๐

๕. สรุปหลักเกณฑ์การมอบอ�ำนาจตามกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
			 เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการมอบอ�ำนาจทางปกครอง
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับต่างๆ จะเห็นว่า เดิม
กฎหมายก�ำหนดให้มอบอ�ำนาจได้อย่างจ�ำกัด และในการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวทีผ่ า่ นมาแต่ละครัง้ ได้พฒ
ั นาบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการมอบอ�ำนาจทาง
ปกครองให้มีลักษณะที่กว้างขวางและยืดหยุ่นมากขึ้นตามล�ำดับ กล่าวคือ
มีการเพิ่มประเภทของต�ำแหน่งที่สามารถมอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ปฏิบัติราชการแทน และพยายามลดข้อจ�ำกัดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
มอบอ�ำนาจทางปกครองให้น้อยลง เพื่อให้สอดคล้องรองรับภารกิจการจัด
ท�ำบริการสาธารณะทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ตามความสลับซับซ้อนของสังคม
รวมทั้งสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงกัน
โดยสรุ ป หลัก เกณฑ์ที่เ ป็นสาระส�ำคัญในการพิ จารณามอบอ� ำ นาจตาม
๑๐

อัชพร จารุจินดา, “การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน”, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๒๕
ตอน ๑ (๒๕๕๑) : หน้า ๒๒-๒๓.
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พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้ ดังนี้
			 (๑) การมอบอ� ำ นาจทางปกครองจะกระท� ำ ได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ มี
กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนให้มีการมอบอ�ำนาจได้ ซึ่งอาจเป็นกฎหมาย
เฉพาะเรื่องฉบับใดฉบับหนึ่งที่ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
กระท�ำการใดๆ หรือกฎหมายทัว่ ไปทีว่ างหลักในเรือ่ งการมอบอ�ำนาจไว้ ได้แก่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม
			 (๒) ในกรณีเป็นอ�ำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศหรือค�ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ซึ่งได้ก�ำหนดเรื่องการ
มอบอ�ำนาจไว้แล้ว การมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือค�ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น
			 (๓) หากเป็นกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือ
ค�ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการใดๆ ไว้โดย
มิได้ก�ำหนดเรื่องการมอบอ�ำนาจเป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อ�ำนาจไว้ การมอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
			 (๔) กรณีอ�ำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้อง
ออกใบอนุญาต หรือบัญญัติผู้มีอ�ำนาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ การมอบ
อ�ำนาจดังกล่าว ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งมีอ�ำนาจมอบอ�ำนาจให้ข้าราชการ
ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควร
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หรือตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด เมื่อมอบอ�ำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้ว ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอำ� นาจมอบอ�ำนาจนัน้ ได้ตอ่ ไป ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ผู้มอบอ�ำนาจก�ำหนด
			 (๕) รูปแบบการมอบอ�ำนาจให้ท�ำเป็นหนังสือ โดยระบุราย
ละเอียดเกี่ยวกับการมอบอ�ำนาจให้ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับผู้มอบอ�ำนาจ
ผู้รับมอบอ�ำนาจและอ�ำนาจที่มีการมอบ รวมทั้งอาจก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการใช้อ�ำนาจด้วยก็ได้
			 (๖) ผู้มอบอ�ำนาจอาจก�ำหนดให้ผู้รับมอบอ�ำนาจมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นต่อไปได้ แต่ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
มอบอ� ำ นาจต่ อ ไป ให้ กั บ รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ปลั ด จั ง หวั ด หรื อ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้
		 (๗) สิ่งที่ต้องค�ำนึงในการมอบอ�ำนาจ ให้ผู้มอบอ�ำนาจพิจารณา
ถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบตั ริ าชการ
และการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต�ำแหน่งของผู้รับมอบ
อ�ำนาจด้วย
		 (๘) เมื่อได้มีการมอบอ�ำนาจตามกฎหมายแล้ว ผู้มอบอ�ำนาจ
มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�ำนาจ
และมีอ�ำนาจแนะน�ำหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�ำนาจได้๑๑

๑๑

บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๖๓/๒๕๕๑ เรื่องเสร็จที่ ๕๕๙/๒๕๕๐
เรื่องเสร็จที่ ๓๓๘/๒๕๔๗ เรื่องเสร็จที่ ๙๔/๒๕๔๕ และเรื่องเสร็จที่ ๒๒๓/๒๕๔๔.
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๖. กรณีศึกษาความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอ�ำนาจ
เนือ่ งจากการมอบอ�ำนาจหรือการปฏิบตั ริ าชการแทน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมา ในระยะแรกไม่มีการ
แบ่งแยกลักษณะของการใช้อำ� นาจตามกฎหมายว่ากรณีใดจะมอบอ�ำนาจได้
กรณี ใ ดไม่ อ าจมอบอ� ำ นาจได้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ว่ า ขอบเขตของการ
มอบอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจะกระท�ำได้
มากน้อยเพียงใด แม้ปจั จุบนั พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จะได้แก้ไขเปลีย่ นแปลงหลักการของการมอบอ�ำนาจ
ให้แตกต่างไปจากกฎหมายเดิม โดยแยกการมอบอ�ำนาจปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไป
และการมอบอ�ำนาจการอนุญาตตามกฎหมายที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะออก
จากกัน รวมทั้งได้ยกเลิกการระบุตัวบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่จะมอบอ�ำนาจ
และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่รับมอบอ�ำนาจ เพื่อให้มีการมอบอ�ำนาจได้อย่าง
กว้างขวางแล้ว แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั คงมีปญ
ั หาความไม่ชดั เจนในการพิจารณา
บทบัญญัตขิ องกฎหมายแต่ละฉบับว่า กรณีใดเป็นอ�ำนาจการปฏิบตั ริ าชการ
ทั่วไป และกรณีใดเป็นอ�ำนาจเฉพาะของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเป็นเรื่องที่
โดยสภาพไม่อาจมอบอ�ำนาจได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน และความชอบด้วยกฎหมายของการมอบอ�ำนาจทีไ่ ม่สอดคล้องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบ
อ�ำนาจปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้หารือ
ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖
ถึงปัจจุบนั พบว่า มีกรณีตวั อย่างการมอบอ�ำนาจทางปกครองทีม่ ลี กั ษณะเป็น
อ�ำนาจเฉพาะของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามกฎหมาย หรือเป็นเรื่องที่ไม่อาจ
มอบอ� ำ นาจให้ ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อื่ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทนได้ โดยอธิ บ าย
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หลักกฎหมายและเหตุผลประกอบค�ำวินจิ ฉัย พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะเพือ่ แก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการมอบอ�ำนาจปฏิบัติราชการ ในกรณีดังต่อไปนี้
๖.๑ การปฏิบตั ิราชการทีเ่ ป็นอ�ำนาจเฉพาะของผูด้ �ำรงต�ำแหน่ง
ที่เป็นคณะบุคคล
			 ๖.๑.๑ คณะกรรมการที่ไ ด้ รั บ การแต่ งตั้ งตามกฎหมาย
จ�ำนวน ๕ เรื่อง๑๒ ได้แก่ (๑) การใช้อ�ำนาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
กลางในการพิจารณาอนุญาตโอนสิทธิในทีด่ นิ ก่อนครบก�ำหนดเวลาห้าปี ตาม
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗
(๒) อํานาจของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการพิจารณาวินิจฉัยการคัด
ค้านคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) อ�ำนาจของคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในการดาํ เนินคดีเกีย่ วกับการ
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (๔) อํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในการพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดกรณีทพี่ นักงานอัยการเห็นว่า หลัก
ฐานอันเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดยังไม่สมบูรณ์
และไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น ของ
แผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (๕) อ�ำนาจของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ในการสั่งปิดชั่วคราวหรือการพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการของสถานประกอบการ ตามมาตรา ๑๓ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
๑๒

บั น ทึ ก เรื่ อ ง หารื อ ข้ อ กฎหมาย (การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการคุ ้ ม ครองการท� ำ งานตาม
มาตรา ๗๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕) (เรื่องเสร็จที่ ๔๘/๒๕๒๗).
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกรณี
ที่คณะกรรมการตามกฎหมายข้างต้นมอบหมายให้คณะกรรมการระดับ
จังหวัดหรือคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ใช้อ�ำนาจปฏิบัติงานตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่องดังกล่าวแทน เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของคณะ
กรรมการและท�ำให้การปฏิบตั ริ าชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวม
ทั้งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อันจะส่งผลให้การบังคับใช้
กฎหมายบังเกิดประสิทธิภาพ สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
			 เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะ
อนุกรรมการตามที่กฎหมายต่างๆ ก�ำหนดไว้โดยทั่วไปอาจจ�ำแนกได้เป็น ๒
แบบ๑๓ กล่าวคือ แบบที่หนึ่ง กฎหมายบัญญัติให้คณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะกรรมการจะ
ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการ เช่น การเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณา
หรือการพิจารณาข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดในปัญหาใดปัญหาหนึง่ ก่อนน�ำ
เสนอคณะกรรมการ แบบที่สอง กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนให้คณะ
อนุกรรมการมีอำ� นาจท�ำการแทนคณะกรรมการได้ เช่น การตัง้ อนุกรรมการ
วิสามัญ (อ.ก.พ.วิสามัญ) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาเรื่องการด�ำเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ เป็นต้น ดังนั้น จึงถือว่าคณะ
อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือแบ่งเบาการท�ำงาน
ของคณะกรรมการเป็นเรื่องๆ ไปเท่านั้น หากประสงค์ให้คณะอนุกรรมการ
สามารถกระท�ำการแทนคณะกรรมการในเรือ่ งใดแล้ว หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
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ก็สมควรจะได้พิจารณา เสนอแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในเรือ่ งนัน้ เพือ่ ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจมอบหมายให้ผอู้ นื่ ด�ำเนินการแทน
และให้ ค ณะอนุ ก รรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น นั้ น สามารถปฏิ บั ติ ง านแทนคณะ
กรรมการได้อย่างชัดเจน โดยต้องค�ำนึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ
และความเหมาะสมของต�ำแหน่ง และอ�ำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ�ำนาจให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย
			 ๖.๑.๒		อ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี ในการอนุมตั กิ อ่ หนีผ้ กู พัน
งบประมาณประจ�ำปีต่อๆ ไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหารือว่า การอนุมตั ใิ ห้หน่วยงาน
หนึง่ หน่วยงานใดเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั เิ กีย่ วกับการก่อหนีผ้ กู พันเกินกว่าหนึง่
ปีงบประมาณ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หรือหมวดอื่นๆ ที่เบิก
จ่ายในลักษณะหมวดดังกล่าวตามคําขอของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเรื่อง
ทํานองเดียวกับเรื่องที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังพิจารณา
อนุญาตการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ จะสามารถกระทาํ ได้เพียงใด
และจะเป็นการขัดกับข้อกฎหมายตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีความเห็นว่า การจัดทํางบประมาณแผ่นดิน โดยปกติจะต้องพิจารณา
เกี่ ย วกั บ ประมาณการรายรั บ และงบประมาณรายจ่ า ยภายในรอบ
ปีงบประมาณเป็นหลัก ในกรณีจําเป็นที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณฅ
รายจ่ายประจําปี ต่อๆ ไป มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการ
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ก่อหนี้ผูกพัน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้กําหนด
อาํ นาจหน้าทีข่ องผูด้ าํ รงตาํ แหน่งต่างๆ ในการจัดทาํ และบริหารงบประมาณ
ไว้แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้อํานวยการส�ำนักงบประมาณมีอํานาจหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖ และ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๓ โดยหลักการมอบอํานาจของฝ่ายบริหาร
จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้สามารถมอบอํานาจไว้อย่างชัดแจ้ง
ผู้รับมอบอํานาจจะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง
การมอบอํานาจจะต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ในกรณี
การอนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีต่อๆ ไป พระราช
บัญญัติวิธีการงบประมาณฯ กําหนดให้เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะ
พิจารณาอนุมัติโดยเฉพาะ โดยไม่มีบทบัญญัติใดให้อํานาจคณะรัฐมนตรี
มอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธี
การงบประมาณฯ ให้แก่บคุ คลหรือหน่วยงานใดได้ การทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้
กรณี ใ ดต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ก ่ อ น เนื่ อ งจากกฎหมายมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาในกรณีนั้น
ดังนัน้ คณะรัฐมนตรีจงึ ไม่อาจมอบอาํ นาจในการพิจารณาอนุมตั กิ อ่ หนีผ้ กู พัน
งบประมาณดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้ เพราะเป็นการขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ๑๔

๑๔

บันทึก เรื่อง การมอบอํานาจอนุมัติก่อหนี้ผูกพันของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น (เลขเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๓๙).
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๖.๒ การมอบอ�ำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
			 ๖.๒.๑ อ�ำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในการพิจารณาและออกค�ำสั่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ตามมาตรา ๖๖
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมอนามัยหารือว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสามารถมอบอํานาจการพิจารณา
อุทธรณ์ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้ผู้ดํารง ต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ได้หรือไม่
			 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีความเห็นว่า แม้มาตรา
๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
จะกาํ หนดให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงอาจมอบอ�ำนาจในการสัง่ การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นให้แก่รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดํารง
ต�ำแหน่ง เทียบเท่า หรือผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ถ้าไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
กําหนดเรือ่ งการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอืน่ หรือห้ามเรือ่ งการมอบอาํ นาจไว้
ก็ตาม แต่การมอบอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวจะต้องเป็น การมอบอาํ นาจให้ผดู้ าํ รงตาํ แหน่งอืน่ ปฏิบตั ริ าชการแทน
เฉพาะแต่อำ� นาจในการปฏิบตั ริ าชการโดยทัว่ ไปเท่านัน้ สาํ หรับกระบวนการ
ในการอุทธรณ์นั้นกําหนดขึ้นก็เพื่อประโยชน์ในการเยียวยาความเดือดร้อน
ของบุคคลซึ่งได้รับอันเนื่องมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖
กําหนดให้ผู้ที่ได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกําหนดไว้ใน
มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ให้คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการ

การมอบอำ�นาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

37

กระทรวง สาธารณสุขเป็นที่สุดด้วย บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามที่
กําหนดไว้ดังกล่าวนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ ที่จะให้ผู้มีอํานาจพิจารณาและ
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ที่มีสถานะและมีอ�ำนาจหน้าที่
ที่จะเยียวยาความเดือดร้อนของบุคคล เนื่องจากคําสั่งของผู้ที่มีสถานะและ
อํานาจหน้าที่ดังกล่าวต้อง เป็นที่ยุติและเป็นที่สุดในฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุนี้
อํานาจในการพิจารณาและออกคําสั่งเกี่ยวกับการ อุทธรณ์ของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงมิใช่อํานาจในการปฏิบัติราชการโดยทั่วไป แต่มีลักษณะเป็นอํานาจโดย
เฉพาะของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่อาจมอบอํานาจให้แก่
ผู้ดํารงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ซึ่งหาก พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประสงค์จะให้มีการมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารง
ตําแหน่ง อื่นได้ก็จะต้องบัญญัติไว้โดยชัดเจน ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคาํ สัง่ มอบอาํ นาจในการพิจารณาและออกคาํ สัง่
อุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ ให้แก่รฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง สาธารณสุขและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงไม่อาจกระทําได้ ๑๕
			 ๖.๒.๒ อ� ำ นาจของรั ฐ มนตรี ผู ้ รั ก ษาการตามพระราช
กฤษฎี ก าที่ อ อกตามมาตรา ๖ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เ งิ น
ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราช
บั ญญั ติว ่ าด้ วยการเวนคืนอสัง หาริมทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กระทรวง
มหาดไทยได้มีหนังสือถึงส�ำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า ตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ ก�ำหนดให้
๑๕

บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอ�ำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขและอธิบดีกรมอนามัย (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๙/๒๕๕๐).
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รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ มีอ�ำนาจใน
การวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และถือว่า
เป็ น การปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น อ� ำ นาจเฉพาะตาม
ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรือ่ งเสร็จที่ ๑๒๙/๒๕๕๐)
ด้วย แต่โดยทีก่ ฎหมายดังกล่าวไม่มบี ทบัญญัตเิ ฉพาะเกีย่ วกับการมอบอ�ำนาจ
ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่น ดังนั้น ในการพิจารณา
เรื่องการมอบอ�ำนาจในการปฏิบัติราชการกรณีดังกล่าว จึงต้องพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่จะ
พึงปฏิบัติ หรือด�ำเนินการตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในอ�ำนาจ
หน้าทีก่ ารปฏิบตั ริ าชการ แม้วา่ จะเป็นเรือ่ งทีม่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจ
เฉพาะก็ตาม ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นอาจมอบอ�ำนาจดังกล่าวให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อื่นในส่วนราชการเดียวกัน ฯลฯ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้นก็ได้
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการมอบอ�ำนาจตามมาตรา ๕ และ
ค�ำนึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพ
ของต�ำแหน่ง ฯลฯ ด้วย จึงขอหารือว่า ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย
ถูกต้อง ตรงตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่
			 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้น�ำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการ
บริหารราชการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๖(๑) แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�ำหนดว่า ผู้มอบอ�ำนาจอาจ
ไม่มอบอ�ำนาจในเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะ หรือเป็น
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เรื่องที่ไม่อาจมอบอ�ำนาจได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า มาตรา ๒๕ แห่งพระ
ราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก�ำหนดให้อำ� นาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นอ�ำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพ
ระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ซึ่งเป็นอ�ำนาจเฉพาะของรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ จึงไม่สามารถมอบ
อ�ำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๖(๑) แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ อย่างไรก็ดี โดยที่มาตรา
๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ บัญญัติ
ว่า “ในกรณีทมี่ รี ฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง การสัง่ หรือการปฏิบตั ริ าชการ
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มอบหมาย” ดังนั้น รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
มาตรา ๖ อาจมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ได้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ดังกล่าว ๑๖
๖.๓ การมอบอ�ำนาจให้ข้าราชการต่างกรมปฏิบัติราชการแทน
เรื่องนี้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้หารือส�ำนักงาน ก.พ.ร. กรณีที่
กระทรวงมหาดไทยมีค�ำสั่งให้ข้าราชการต่างกรม เช่น รองอธิบดี รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอ�ำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในส่วน
ราชการอื่ น ที่ ไ ม่ มี ภั ย พิ บั ติ ไ ปช่ ว ยราชการในจั ง หวั ด ที่ ป ระสบภั ย และ
ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดใน
จังหวัดที่ประสบภัย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทีมีหน้าที่แก้ไข
๑๖

หนังสือส�ำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๖/๒๔๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง ข้อหารือ
การมอบอ�ำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย.
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ปัญหาอุทกภัยต้องการที่จะมอบอ�ำนาจของตนให้แก่ข้าราชการที่มาช่วย
ราชการปฏิบตั ริ าชการแทน แต่เนือ่ งจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินจิ ฉัย
ว่า การมอบอ�ำนาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทนจะกระท�ำได้เฉพาะผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยไม่รวมถึงผู้ที่ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการ
จึงหารือว่าส่วนราชการสามารถมอบอ�ำนาจให้ผู้ที่มาช่วยราชการต่างกรม
ปฏิบัติราชการแทนได้หรือไม่
		 ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ห ารื อ กรณี ดั ง กล่ า วไปยั ง ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณา
แล้วเห็นว่า มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักทั่วไปของการมอบอ�ำนาจ
ไว้ โดยก�ำหนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทีม่ อี ำ� นาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ
การปฏิบัติราชการ หรือการด�ำเนินการอื่นที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ
หรือด�ำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งใด อาจมอบอ�ำนาจให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ในส่วน
ราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนได้ ก็ต่อเมื่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งนั้น หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนัน้ มิได้กำ� หนดเรือ่ งการมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่าง
อื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และแม้บทบัญญัติดังกล่าวจะมิได้มีการก�ำหนดต�ำแหน่ง
ของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจไว้เป็นการเฉพาะดังเช่นเดิม และ
ให้ดุลพินิจแก่ผู้มอบอ�ำนาจที่จะพิจารณามอบอ�ำนาจให้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อื่น ทั้งในส่วนราชการเดียวกันหรือต่างส่วนราชการได้ก็ตาม แต่ในการ
พิจารณาเพื่อมอบอ�ำนาจให้แก่ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นนั้น ผู้มอบอ�ำนาจจะต้อง
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ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ทีก่ ำ� หนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย กรณีตามข้อหารือนี้
จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่ประสบภัยจะ
สามารถมอบอ�ำนาจให้ข้าราชการซึ่งมาช่วยราชการปฏิบัติราชการแทนได้
หรือไม่กรณีหนึ่ง และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหา
อุทกภัย จะสามารถมอบอ�ำนาจให้ข้าราชการซึ่งมาช่วยราชการปฏิบัติ
ราชการแทนได้หรือไม่อีกกรณีหนึ่ง
		 เมื่อพิจารณาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ.
๒๕๕๐ ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอ�ำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๕ มาตรา ๒๓ โดยกรณีทมี่ กี ารมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน หากอ�ำนาจที่ได้รับมอบ
อ�ำนาจมานัน้ เกีย่ วกับราชการของส่วนราชการใด และส่วนราชการนัน้ ปฏิบตั ิ
หน้าที่อยู่ในจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ�ำนาจนั้นให้แก่หัวหน้าส่วน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัดนัน้ แต่ในกรณีทอี่ ำ� นาจนัน้ มิได้เกีย่ วกับราชการ
ของส่วนราชการใดในจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมีอ�ำนาจที่จะมอบ
อ�ำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ การที่กระทรวงมหาดไทย
ได้มคี ำ� สัง่ ให้ขา้ ราชการต่างกรมไปช่วยราชการในจังหวัดทีป่ ระสบภัย จึงเป็น
กรณีการใช้อ�ำนาจในทางบริหารของปลัดกระทรวงในฐานะผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการสั่ง
ให้ข้าราชการในกรมหนึ่งไปช่วยราชการในอีกกรมหนึ่งเป็นครั้งคราวเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารราชการ แต่ค�ำสั่งดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดผลในทาง
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กฎหมายที่จะถือว่าข้าราชการผู้นั้นมีต�ำแหน่งในส่วนราชการที่ไปช่วย
ราชการ ด้วยเหตุนี้ข้าราชการที่ได้รับค�ำสั่งให้ไปช่วยราชการจึงไม่ใช่ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในจังหวัดที่ไปช่วยราชการแต่อย่างใด และยังคงด�ำรงต�ำแหน่งใน
ส่วนราชการทีข่ า้ ราชการผูน้ นั้ สังกัดอยูเ่ ดิมในช่วงระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
เมื่อมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้กำ� หนดต�ำแหน่งทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดจะมอบอ�ำนาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทน
ไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องเป็นผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ภายในจังหวัดเท่านั้น ดัง
นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่อาจมอบอ�ำนาจให้แก่ข้าราชการซึ่งมาช่วย
ราชการในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได้
		 ส� ำ หรั บ กรณี ที่ อ ธิ บ ดี จ ะมอบอ� ำ นาจให้ ข ้ า ราชการซึ่ ง สั ง กั ด
กระทรวงเดียวกันที่มาช่วยราชการในส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนนั้น
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารมอบอ�ำนาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทนภายในกระทรวงเดียวกันไว้ใน
หมวด ๒ โดยในมาตรา ๑๕ เป็นกรณีของการมอบอ�ำนาจให้แก่ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในส่วนราชการอื่นปฏิบัติราชการแทน เมื่อกรณีของการไปช่วย
ราชการมิได้มผี ลทางกฎหมายให้ขา้ ราชการผูน้ นั้ เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในส่วน
ราชการที่ไปช่วยราชการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การที่อธิบดีจะมอบอ�ำนาจให้
ข้าราชการซึง่ ไปช่วยราชการปฏิบตั ริ าชการแทน จึงต้องด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในมาตรา ๑๕ ที่อธิบดีของกรมที่ผู้มอบ
อ�ำนาจสังกัดต้องท�ำความตกลงกับอธิบดีที่ผู้รับมอบอ�ำนาจสังกัด แล้วแจ้ง
ให้ปลัดกระทรวงทราบพร้อมด้วยเหตุผล และอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีจ่ ะต้องเป็น
กรณีมคี วามจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ริ าชการ และเห็นว่าไม่สมควร
มอบอ�ำนาจการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ใช้
อ�ำนาจด้วย
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		 นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ยังมีข้อสังเกต
ว่า การมีคำ� สัง่ ให้ขา้ ราชการซึง่ สังกัดส่วนราชการหนึง่ ไปช่วยราชการในส่วน
ราชการอื่น แม้จะสามารถกระท�ำได้โดยใช้อ�ำนาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายในฐานะของการเป็นผู้บังคับบัญชา แต่การไปช่วยราชการในส่วน
ราชการอื่นนั้น มิได้มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ไปช่วยราชการมีอ�ำนาจ
หน้าทีต่ ามต�ำแหน่งทีไ่ ปช่วยราชการแต่อย่างใด กรณีการด�ำเนินการดังกล่าว
จึงควรน�ำมาใช้อย่างจ�ำกัด เฉพาะเท่าที่มีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น อีกทั้งกรณี
ของการมอบอ�ำนาจให้แก่ข้าราชการซึ่งมาช่วยราชการปฏิบัติราชการแทน
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นหรือเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่จ�ำเป็นต้องใช้
ความรู้ความสามารถของข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ นั้น บทบัญญัติใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไม่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ซึ่งมุ่งหมายให้เกิดการ
กระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ลดขั้นตอนให้สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงสมควรที่จะมี
การปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อ
แก้ ไขปั ญ หาและให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อไป๑๗
๑๗

บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอํานาจให้ข้าราชการต่างกรมปฏิบัติราชการแทน
(เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๗/๒๕๕๕).
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๖.๔ การมอบอ�ำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนผูว้ า่ ราชการจังหวัด สืบเนือ่ งจากคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) ได้มีค�ำวินิจฉัยร้องทุกข์ (เรื่องด�ำที่ ๕๔๒๐๑๖๖ เรื่องแดงที่
๐๐๒๗๒๕๕) ให้เพิกถอนค�ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๗๓๑/๒๕๕๔ ลงวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่แต่งตั้งนางอินทนีย์ มุ้งเงิน ผู้ร้องทุกข์ ต�ำแหน่ง
สาธารณสุขอ�ำเภอแม่รมิ (นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ) ซึง่ รักษา
ราชการแทนสาธารณสุขอ�ำเภอแม่แตง ให้ไปรักษาราชการแทนสาธารณสุข
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รบั มอบอ�ำนาจ
ให้ลงนามปฏิบตั ริ าชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นค�ำสัง่ ทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เพราะการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ�ำเภอเป็น
อ�ำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีหน้าที่ต้องมอบอ�ำนาจนั้นต่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ตามมาตรา ๒๓(๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทนในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งลงนามในค�ำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนของส่วนราชการ เป็นการมอบอ�ำนาจที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายก�ำหนด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่มีอ�ำนาจปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ไปรักษา
ราชการแทนสาธารณสุขอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ได้
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		 กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๔
ก�ำหนดให้ในจังหวัดมีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูช้ ว่ ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งกรณีค�ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ข้างต้นอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อ
ระบบการมอบอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ในภาพรวม และไม่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบตั งิ านของรองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้หารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการมอบอ�ำนาจในลักษณะดังกล่าวไปยังส�ำนักงาน
ก.พ.ร. เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดต่อไป
		 ส�ำนักงาน ก.พ.ร.ได้น�ำข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการตีความและวินจิ ฉัยปัญหา
กฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติ
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความหมายว่า ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ ค�ำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่สร้างอ�ำนาจให้ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ใดจะพึงปฏิบัติมิได้ก�ำหนดเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้
ห้ามเรือ่ งการมอบอ�ำนาจไว้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งนัน้ สามารถมอบอ�ำนาจให้ผดู้ ำ� รง
ต�ำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเห็นได้ว่า
บทบัญญัติมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
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พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์การมอบอ�ำนาจไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว ส�ำหรับหลักเกณฑ์การมอบอ�ำนาจของส่วนราชการส่วน
กลางให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และวิธีการมอบอ�ำนาจต่อของผู้ว่าราชการ
จังหวัดนัน้ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อพิจารณาประกอบกับอ�ำนาจของ
จังหวัดตามมาตรา ๕๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จะเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าว
มีเจตนารมณ์ต้องการให้จังหวัดน�ำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ และโดยที่ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มี ฐ านะเป็ น
ผูบ้ ริหารงานของจังหวัด ฉะนัน้ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวจึงเป็นบทบังคับให้หวั หน้าส่วนราชการต่างๆ ด�ำเนินการมอบอ�ำนาจ
การปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดซึง่ เป็นผูท้ ตี่ อ้ งผลักดันและปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล
ได้รับทราบและก�ำกับการด�ำเนินการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดด้วย
นอกจากนี้มาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวยังก�ำหนดบังคับ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบอ�ำนาจจากส่วนราชการต่างๆ ด�ำเนิน
การมอบอ� ำ นาจที่ ไ ด้ รั บ มอบอ� ำ นาจมานั้ น ให้ แ ก่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ มี
ส่วนราชการอยู่ในจังหวัด เนื่องจากส่วนราชการเจ้าของภารกิจย่อมทราบ
และมี ค วามเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี อ ยู ่ แ ล้ ว
แต่หากส่วนราชการนั้นไม่มีหน่วยงานอยู่ในจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจพิจารณามอบอ�ำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้
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		 ส�ำหรับความในมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ก�ำหนดให้มีรอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูช้ ว่ ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นั้น เป็นเพียงบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้ในกรณีที่มิได้มีกฎหมายก�ำหนดไว้เป็น
อย่างอื่น แต่เนื่องจากมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ประกอบกับมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
มอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การมอบอ�ำนาจไว้เป็นการ
เฉพาะแล้ว เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบอ�ำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
เปรียบเทียบกับบทบัญญัติมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระ
ราชบัญญัตดิ งั กล่าวจะเห็นว่า ในกรณีทผี่ วู้ า่ ราชการจังหวัดได้รบั มอบอ�ำนาจ
จากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในกระทรวงมหาดไทย หรือจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในส่วน
ราชการส่วนกลาง แต่สว่ นราชการนัน้ ไม่มหี วั หน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องใน
จังหวัดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจมอบอ�ำนาจให้กับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ฉะนั้น บทบัญญัติเรื่องการมอบอ�ำนาจ
ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบตั งิ านของรอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด
จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการมอบอ�ำนาจที่กฎหมายก�ำหนด๑๘

๗. ข้อพิจารณาหลักกฎหมายจากความเห็นของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษาความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในเรือ่ งการมอบอ�ำนาจทางปกครองข้างต้น ได้อธิบาย
หลักกฎหมายและเหตุผลประกอบค�ำวินิจฉัยเป็นแนวทางส�ำหรับส่วน
๑๘

หนังสือส�ำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๖/๒๑๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อหารือการมอบ
อ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย.
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ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจใช้พิจารณามอบอ�ำนาจการปฏิบัติ
ราชการในกรณีต่างๆ ดังนี้
๗.๑ การปฏิบตั ริ าชการตามกฎหมายในเรือ่ งทีไ่ ม่อาจมอบอ�ำนาจได้
			 ๗.๑.๑ การปฏิบัติราชการทั่วไป
					 (๑) ในกรณี ที่ ก ฎหมายได้ ร ะบุ เ ฉพาะเจาะจงให้
ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ใดเป็ น ผู ้ ใช้ ดุ ล พิ นิ จ พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ข้ อ ยุ ติ ใ น
ฝ่ายบริหาร โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายแสดงความประสงค์ไว้เช่นนั้น
ดังกรณีการวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง ย่อมถือเป็นกรณีที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะตัว ซึ่งจะท�ำให้ไม่สามารถมอบอ�ำนาจได้
					 (๒) กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ราชการห้ามเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่มีความ
ส�ำคัญต้องให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งตามทีร่ ะบุเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจพิจารณาตัดสินใจหรือ
ปฏิบตั ริ าชการในเรือ่ งนัน้ ด้วยตนเอง หรือเป็นเรือ่ งทีใ่ ช้ความรูค้ วามสามารถ
ของบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ และไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาปฏิบัติ
หน้าที่แทน เพราะอาจท�ำให้ภารกิจไม่ประสบผลส�ำเร็จตามที่มุ่งหมาย
			 ๗.๑.๒ การอนุญาตตามกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะ
					 (๑) ในกรณี ก ารใช้ อ� ำ นาจอนุ ญ าตโดยคณะบุ ค คล
แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
		 				 ก. คณะรั ฐ มนตรี กฎหมายที่ ก� ำ หนดให้
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ�ำ นาจอนุญาตจะมีลักษณะเป็นการให้ สั มปทาน
ซึง่ เป็นการให้สทิ ธิพเิ ศษแก่เอกชนเข้ามาด�ำเนินการหรือประกอบกิจการทีม่ ี
ความส�ำคัญหรือเป็นกิจการขนาดใหญ่ทมี่ ผี ลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ
อีกทั้งมีความเกี่ยวพันกับหลายส่วนราชการ ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตในกรณีนี้
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จึงไม่สามารถมอบอ�ำนาจหรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้อ�ำนาจหรือ
ออกค�ำสั่งแทนได้
						 ข. คณะกรรมการ กรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุญาต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะด้ า นเข้ า มาร่ ว มกั น พิ จ ารณาเป็ น คณะบุ ค คล
เนื่องจากกิจการที่จะอนุญาตให้เอกชนด�ำเนินการมีผลกระทบในหลายมิติ
ดังนั้น คณะกรรมการผู้มีอ�ำนาจอนุญาตจึงไม่สามารถมอบอ�ำนาจดังกล่าว
ให้บุคคลอื่นท�ำการแทนได้
					 (๒) การใช้อ�ำนาจโดยเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดเป็นนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
เจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจอนุญาต หรือให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนายทะเบียน
พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าพนักงาน ถือเป็นกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดตัวบุคคล
ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตไว้เป็นประการอื่นโดยเฉพาะ การใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจึงเป็นอ� ำนาจเฉพาะตัว ดังนั้น ผู้ด� ำรงต�ำแหน่งนายทะเบียน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นโดย
ต� ำ แหน่ ง หรื อ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากรั ฐ มนตรี จึ ง ต้ อ งใช้ อ� ำ นาจด้ ว ยตนเอง
ไม่สามารถมอบอ�ำนาจให้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้
					 (๓) การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรวิชาชีพ กฎหมายจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอ�ำนาจของรัฐในการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนให้ แ ก่ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยบุ ค คล
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ได้รับมอบอ�ำนาจเป็นการเฉพาะ เป็น
ผู้มีอ�ำนาจในการออกใบอนุญาตและควบคุมดูแลผู้ประกอบวิชาชีพด้วย
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กันเอง โดยอ�ำนาจการออกใบอนุญาตดังกล่าวเป็นอ�ำนาจที่รัฐมอบหมาย
ให้แก่องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ จึงไม่สามารถ
มอบอ�ำนาจให้องค์กรอื่นเป็นผู้ด�ำเนินการแทนได้
			 ๗.๑.๓ แนวทางการพิจารณากรณีทกี่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็น
อ�ำนาจเฉพาะ
			 (๑) เจตนารมณ์ ข องกฎหมาย ต้ อ งการให้ ผู ้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจด้วยตนเอง และในกฎหมายดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติ
ก�ำหนดให้อํานาจผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสามารถที่จะมอบหมายให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อื่นด�ำเนินการแทน หรือให้มอบอ�ำนาจปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นไว้อย่าง
ชัดเจน
					 (๒) ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ร าชการที่ จ ะมอบอํ า นาจ
เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ จ�ำเป็นต้องได้รับการพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งที่มีสถานะ และอ�ำนาจหน้าที่เยียวยาความเดือดร้อนของบุคคล
อันเนื่องมาจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยองค์กรกลุ่มใน
รูปแบบคณะกรรมการ ซึง่ มีสมาชิกประกอบด้วยกรรมการโดยต�ำแหน่งทีเ่ ป็น
หัวหน้าผู้รับผิดชอบควบคุมราชการประจ�ำในกระทรวงหรือระดับกรม และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษโดย
เฉพาะตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้มีการประชุมปรึกษาหารือและระดม
ความคิดเห็นของกรรมการทั้งหลายก่อนที่จะมีมติร่วมกัน เพื่อให้การตัดสิน
ใจใช้อำ� นาจปฏิบตั ริ าชการนัน้ เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
				 (๓) ผลจากการใช้อ�ำนาจปฏิบัติราชการของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งตามกฎหมาย จะท�ำให้สทิ ธิและประโยชน์ของบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ได้รับความกระทบกระเทือนในสาระส�ำคัญหรือต้องสูญเสียไป รวมทั้งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรมในสังคม เพราะกรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นที่ยุติหรือสิ้นสุดกระบวนการในฝ่ายบริหารไม่อาจใช้สิทธิ
โต้แย้งต่อไปได้อีก
		 ๗.๒ การปฏิบัติราชการตามกฎหมายในเรื่องที่จะไม่มอบ
อ�ำนาจก็ได้
		 กรณีนี้เป็นข้อยกเว้นแนวทางการมอบอ�ำนาจที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่มอบอ�ำนาจได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
				 (๑) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะ
หรือเป็นเรื่องที่โดยสภาพ ไม่อาจมอบอ�ำนาจได้ หลักเกณฑ์ในข้อนี้เป็นเรื่อง
ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดต้องเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นเอง
โดยเฉพาะ โดยผูอ้ นื่ จะปฏิบตั ริ าชการแทนไม่ได้ อย่างไรก็ตามมีขอ้ พิจารณา
ด้วยว่า การที่กฎหมายก�ำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ออกค�ำสั่ง หรือ
เป็นผู้ด�ำเนินการเรื่องใด ส่วนใหญ่จะเป็นการก�ำหนดให้ปฏิบัติในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการ ซึง่ เป็นผูแ้ ทนส่วนราชการ แต่มไิ ด้ประสงค์ให้เป็นอ�ำนาจ
เฉพาะตัว กรณีเช่นนี้ก็จะต้องอยู่ในแนวทางที่สมควรมอบอ�ำนาจ มิใช่เป็น
ข้อยกเว้นไม่มอบอ�ำนาจ หรือกรณีแต่งตั้งบุคคลใดด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
รองอธิบดี อธิบดีย่อมไม่สามารถมอบอ�ำนาจให้รองอธิบดีหรือผู้อ�ำนวยการกอง
เป็นผู้แต่งตั้งแทนอธิบดีได้ เพราะเป็นเรื่องที่โดยสภาพแล้วจะมอบอ�ำนาจ
ไม่ได้
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				 (๒) เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับนโยบายส�ำคัญ การปฏิบตั งิ านตาม
กฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติราชการในบางเรื่องมีความเกี่ยวพัน
กับนโยบายระดับสูง และเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต้องอาศัยการตัดสินใจหรือ
การด�ำเนินการในระดับสูง ซึง่ ไม่อาจมอบอ�ำนาจให้ผอู้ นื่ ตัดสินใจหรือด�ำเนิน
การแทนได้ กรณีเช่นนี้หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่มอบ
อ�ำนาจได้ โดยให้อ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการเรื่องนั้น ยังคงเป็นของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เองต่อไป
				 (๓) เป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดท�ำบริการสาธารณะบางประเภทอาจมี
ความจ�ำเป็นในทางวิชาการต้องอยูใ่ นมาตรฐานทีก่ ำ� หนด โดยผ่านการตรวจ
สอบจากผูท้ รี่ บั ผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานเพียงคนเดียว เพือ่ มิให้เกิดความ
ผิดพลาด กรณีเช่นนีผ้ ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบจึงต้องปฏิบตั งิ านนัน้ เอง ไม่
อาจมอบอ�ำนาจได้ เว้นแต่จะได้กำ� หนดมาตรฐานกลางให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่
สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันเสียก่อนก็อาจมอบอ�ำนาจ
ต่อไปได้
				 (๔) เป็ น เรื่ อ งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ น หรื อ
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนได้ ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
เห็นว่า หากมีการมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานเรื่องใดแล้ว จะไม่บังเกิด
ผลดีกว่าที่ตนปฏิบัติเอง เพราะอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือเกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนได้ กรณีเช่นนี้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้เป็นเจ้าของ
อ�ำนาจต้องชั่งน�้ำหนักผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการมอบอ�ำนาจดังกล่าว
รวมทั้งพิจารณาด้วยว่ามีวิธีแก้ไขเยียวยาเป็นประการอื่น เพื่อให้มีการ
มอบอ�ำนาจโดยไม่ก่อความเดือดร้อนหรือไม่ ถ้ายังสามารถแก้ไขเยียวยา
ได้แล้วก็ย่อมจะต้องด�ำเนินการมอบอ�ำนาจในเรื่องนั้นต่อไป
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		 กล่าวโดยสรุป การมอบอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินปัจจุบันได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความยืดหยุ่น โดย
สามารถทีจ่ ะมอบอ�ำนาจการปฏิบตั ริ าชการได้อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
รองรับภารกิจการจัดท�ำบริการสาธารณะที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นตามความ
สลับซับซ้อนของสังคม ยกเว้นกรณีที่เป็นอ�ำนาจเฉพาะของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือเป็นเรื่องที่โดยสภาพไม่อาจมอบอ�ำนาจได้ และจากการพิจารณา
องค์ประกอบของการปฏิบัติราชการที่เป็นอ�ำนาจเฉพาะโดยตรวจสอบจาก
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ลักษณะการปฏิบัติราชการ และผลกระทบจาก
การใช้อ�ำนาจดังกล่าว เปรียบเทียบกับหลักการแนวคิดและความเห็นทาง
กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมอบอ�ำนาจ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจด�ำเนินการของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจว่า สมควรมอบอ�ำนาจ
ในเรื่องนั้นหรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยชอบ
มีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างแท้จริง

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