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พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการมอบอํานาจ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและผู้มอบอํานาจ
เห็นสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติราชการ 
อยู่ในส่วนราชการอื่น  ให้ผู้มอบอํานาจดําเนินการดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีที่เป็นส่วนราชการในกรมเดียวกัน  ให้ทําความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
แล้วแจ้งการมอบอํานาจนั้นให้อธิบดีทราบพร้อมด้วยเหตุผล 

(๒) กรณีที่เป็นส่วนราชการที่มิได้สังกัดกรมเดียวกัน  ให้ทําความตกลงระหว่างอธิบดีของกรม 
ที่ผู้มอบอํานาจสังกัดกับอธิบดีของกรมที่ผู้รับมอบอํานาจสังกัด  แล้วแจ้งให้ปลัดกระทรวงทราบพร้อมด้วย
เหตุผล” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๕  การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๕ 
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน   
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อํานาจนั้นเก่ียวกับราชการของส่วนราชการใด  และส่วนราชการนั้นปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการนั้น 

(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
ปลัดจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เก่ียวข้องในจังหวัด  เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่การปฏิบัติราชการในเรื่องใดภายในจังหวัดมีความจําเป็นต้องมีการมอบอํานาจเป็นอย่างอื่น
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด  ให้  ก.พ.ร.  มีอํานาจกําหนดการมอบอํานาจ
สําหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากวรรคหน่ึง  (๑)  หรือ  (๒)  ได้ 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง   
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผู้มอบอํานาจเพื่อทราบด้วย” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๓/๑  และมาตรา  ๒๓/๒  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๒๓/๑ อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอื่น
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพึงปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใด   
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถ้ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้น  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  มิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น  หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อํานาจไว้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจภายในจังหวัดได้ 
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ในการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบดําเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง  เว้นแต่ในกรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ  
หรือมีเหตุเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น 
ที่เห็นสมควรเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๒๓/๒ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพื้นที่จังหวัด  
และเป็นกรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ  หรือมีเหตุเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้แก่ผู้ซึ่งได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติราชการในจังหวัดแต่มิได้ดํารงตําแหน่ง
อยู่ในจังหวัดนั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนเป็นการชั่วคราวก็ได้” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองที่ไม่อาจมอบอํานาจ 
ตามมาตรา  ๒๓  ได้  เนื่องจากเป็นกรณีตามมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจไม่มอบอํานาจ
นั้นก็ได้ 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๒๓/๒  แล้ว  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจหน้าที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอํานาจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจนั้น  ในกรณี 
ที่เห็นว่าผู้รับมอบอํานาจได้ใช้อํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยไม่ถูกต้อง  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
หรือปรากฏเหตุขึ้นภายหลังว่าเป็นกรณีตามมาตรา  ๖  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมีคําสั่ง
ให้ผู้รับมอบอํานาจแก้ไขการปฏิบัติราชการหรือหยุดการปฏิบัติราชการดังกล่าวไว้ก่อน  และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ใช้อํานาจในเรื่องนั้นก็ได้ 

การใช้อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้แก่ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เก่ียวข้องในจังหวัด  
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

การดําเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แจ้งการดําเนินการพร้อมทั้งเหตุผลให้ส่วนราชการหรือผู้มอบอํานาจทราบด้วย  ทั้งนี้  หากส่วนราชการหรือ
ผู้มอบอํานาจมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ให้นําข้อขัดแย้งนั้นเสนอ  ก.พ.ร.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ให้นําความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๔  ด้วยโดยอนุโลม” 
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖/๑  ของหมวด  ๕  การมอบอํานาจ 

ให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพ้ืนที่จังหวัด  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“มาตรา ๒๖/๑ ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการมอบอํานาจให้แก่ข้าราชการส่วนกลางที่อยู่ในจังหวัด  

และมิใช่กรณีที่ต้องดําเนินการตามมาตรา  ๒๒  ให้ผู้ รับมอบอํานาจดังกล่าวรายงานการใช้อํานาจ 
ในการปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
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เห็นว่าผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการโดยไม่ถูกต้องหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอํานาจในการแนะนําหรือยับย้ังการกระทําใด ๆ  ของผู้รับมอบอํานาจไว้ชั่วคราว  แล้วรายงานส่วนราชการ
หรือผู้มอบอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการ  รวมทั้งอาจรายงานเรื่องดังกล่าวต่อ  ก.พ.ร.  ด้วยก็ได้” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในส่วนราชการอ่ืนในกระทรวงเดียวกัน  และการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนในเขตพ้ืนที่จังหวัด  รวมท้ัง 
การกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจดังกล่าว  อันจะทําให้การบริหารราชการเป็นไปโดยถูกต้อง  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 




