
   

ผลทางกฎหมายของการมอบหมายอํานาจในการปฏิบัติราชการ∗∗∗∗ 
       

 
๑. บทนํา 
 
  ในป�จจุบัน ผู�ปฏิบัติงานในส�วนราชการของไทยยังมีความสับสนเก่ียวกับผลทางกฎหมาย
ของ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการตามท่ีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว� กับ “การมอบ
อํานาจ” ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว�าด�วยการบริหารราชการแผ�นดิน โดยบางคนเข�าใจว�า “การ
มอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการตามท่ีกฎหมายใดบัญญัติไว�เป/นการเฉพาะ คือ “การมอบ
อํานาจ” ตามกฎหมายว�าด�วยการบริหารราชการแผ�นดิน ซ่ึงเป/นการมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนใน
ลักษณะตัวการตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 เพียงแต�กฎหมายกําหนดชื่อเรียกแตกต�าง
กันเท�านั้น ในบทความเรื่องนี้ จะได�นําเสนอผลทางกฎหมายเก่ียวกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ
ของประเทศออสเตรเลีย และผลทางกฎหมายเก่ียวกับ “การมอบหมาย” และ “การมอบอํานาจ” ในการ
ปฏิบัติราชการ ตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประโยชน5ในการปฏิบัติราชการ 
ของไทยต�อไป  
 
๒. ผลทางกฎหมายเก่ียวกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการของประเทศออสเตรเลีย 
 
  หลักการใช�อํานาจหน�าท่ีและการปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย
ของประเทศออสเตรเลีย มีอยู�ด�วยกัน ๓ วิธี� 
  (๑) บุคคลท่ีเป/นเจ�าของอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายเป/นผู�ใช�อํานาจหน�าท่ีหรือปฏิบัติ
หน�าท่ีหรือภารกิจนั้นด�วยตนเอง 

(๒) กรณีท่ีกฎหมายมีบทบัญญัติกําหนดไว�เป/นการเฉพาะให�สามารถมอบอํานาจหน�าท่ี 
หรือภารกิจนั้นให�แก�บุคคลอ่ืนได� ด�วยวิธีการมีหนังสือแต�งต้ังหรือหนังสือมอบอํานาจ (instrument of 
delegation) การใช�อํานาจหน�าท่ีหรือปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจนั้นเป/นการกระทําในนามของผู�รับมอบ
อํานาจนั้นเอง  ท้ังนี้ มาตรา ๔๒� ของ The Interpretation of Legislation Act 1984 ได�อธิบาย
                                                           

∗โดยนางกรวรา บุญศิริ  นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ความเห็นใด ๆ ของผู�เขียนท่ีแสดงไว�ในบทความน้ี เป/นความคิดเห็นส�วนตัวของผู�เขียน) 
  ๑Victorian Government Solicitor’s Office, Client Newsletter Current Issues in 
Delegations, May 2008 <http://www.vgso.vic.gov.au/sites/default/files/Adminlaw.pdf> 

๒42  Exercise of delegated powers 
   (1) Where the discharge, exercise or performance by a person of a responsibility, 
power, authority, duty or function under an Act or subordinate instrument is dependent upon the 
opinion, belief or state of mind of that person in relation to a matter and the responsibility, power, 
authority, duty or function is, in accordance with the Act or subordinate instrument, delegated, the 
delegate may, unless the contrary intention appears, discharge, exercise or perform the responsibility, 
power, authority, duty or function upon the delegate's own opinion, belief or state of mind (as the 
case requires) in relation to that matter. 
    ฯลฯ   ฯลฯ 



๒ 

เก่ียวกับการใช�อํานาจหน�าท่ีท่ีได�รับมอบ ว�า หากการใช�อํานาจหน�าท่ี ปฏิบัติหน�าท่ี ปฏิบัติภารกิจ หรือ
แสดงความรับผิดชอบ ตามกฎหมายต�องข้ึนอยู�กับความคิดเห็น ความเชื่อ หรือความรู�สึกนึกคิดของบุคคล 
ท่ีเก่ียวข�องกับอํานาจหน�าท่ี หน�าท่ี ภารกิจ หรือความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบตามกฎหมาย ผู�รับมอบ
อํานาจอาจใช�อํานาจหน�าท่ี หรือปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจหรือแสดงความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบ  
ตามความคิดเห็น ความเชื่อ หรือความรู�สึกนึกคิดของผู�รับมอบอํานาจ ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องนั้น ๆ ได� เว�นแต�
จะขัดแย�งกับเจตนาท่ีปรากฏไว�โดยชัดแจ�ง  
  (๓) กรณีท่ีกฎหมายไม�ได�มีบทบัญญัติเก่ียวกับการมอบอํานาจไว�เป/นการเฉพาะ และ
อํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจนั้นเป/นเรื่องเก่ียวกับการบริหารราชการ (administrative nature) บุคคลท่ีเป/น
เจ�าของอํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจดังกล�าวโดยชอบด�วยกฎหมายอาจมอบอํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจนั้น 
โดยชัดแจ�งหรือโดยปริยายให�กับบุคคลอ่ืน เพ่ือดําเนินการใช�อํานาจหน�าท่ีหรือปฏิบัติภารกิจนั้นในนาม
ของบุคคลท่ีเป/นเจ�าของอํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจนั้น ในลักษณะตัวการตัวแทน  ท้ังนี้ โดยหลักการใช�
อํานาจหน�าท่ี เจ�าของอํานาจหน�าท่ีจะต�องเป/นผู�ใช�อํานาจหรือปฏิบัติหน�าท่ีนั้นด�วยตนเอง หากกฎหมาย
ไม� ได� มีบทบัญญัติโดยชัดแจ�งว�าให�สามารถมอบอํานาจ หน�า ท่ี หรือภารกิจกับผู� อ่ืนได�  แต� ใน 
บางสถานการณ5 โดยเฉพาะกรณีท่ีเป/นการใช�อํานาจหน�าท่ีหรือการปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการบริหาร
ราชการ และเป/นงานประจํา ผู� บังคับบัญชาอาจมอบอํานาจโดยชัดแจ�งหรือโดยปริยายให� กับ
ผู�ใต�บังคับบัญชาให�ใช�อํานาจหน�าท่ีหรือปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าวได� แม�จะไม�มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการมอบ
อํานาจไว�โดยเฉพาะ แต�การมอบอํานาจให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติหน�าท่ีแทน ไม�ได�ทําให�ผู�บังคับบัญชา 
ท่ีเป/นเจ�าของอํานาจหน�าท่ีนั้นหลุดพ�นจากอํานาจหน�าท่ีของตน โดยต�องถือว�าผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีได�รับมอบ
อํานาจโดยชัดแจ�งหรือโดยปริยาย ใช�อํานาจหรือปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจในฐานะตัวแทนของบุคคลท่ีเป/น
เจ�าของอํานาจหน�าท่ี ซ่ึงทางวิชาการเรียกหลักนี้ว�า “Carltona principle”๓  
 
๓. ผลทางกฎหมายเก่ียวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการ ตามแนวความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
  โดยท่ีป�จจุบันส�วนราชการต�างมีภารกิจในการดําเนินงานตามกฎหมายเฉพาะต�าง ๆ 
มากมาย และเป/นการดําเนินการบังคับใช�กฎหมายท่ัวทุกท�องท่ีของประเทศไทย การจะให�ผู�ดํารงตําแหน�งใด
ตําแหน�งหนึ่งตามท่ีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว� เป/นผู�ปฏิบัติหน�าท่ีหรือใช�อํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัติไว�แต�เพียงผู�เดียว ก็จะเป/นการเกินกําลังความสามารถของบุคคลคนเดียว ทําให�การบังคับใช�
กฎหมายไม�เกิดประสิทธิภาพ อีกท้ังไม�เป/นการอํานวยความสะดวกกับประชาชนในการติดต�อส�วนราชการ 
กฎหมายเฉพาะหลายฉบับ จึงมีบทบัญญัติกําหนดให�ผู�ดํารงตําแหน�งใดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�สามารถ
มอบหมายอํานาจให�ผู�อ่ืนปฏิบัติหน�าท่ีนั้น ๆ ได�ด�วย เพ่ือเป/นการกระจายอํานาจหน�าท่ีในการปฏิบัติ
ราชการ เช�น พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง กําหนดให�อธิบดี
กรมการขนส�งทางบกหรือผู� ซ่ึงอธิบดีกรมการขนส�งทางบกมอบหมายเป/นนายทะเบียนกลาง หรือ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
                                                           

  ๓“Carltona principle” เป/นหลักกฎหมายท่ีมาจากคดี Carltona Pty Ltd v Commissioners of 
Works [1943] 2 A11 ER 560 ซ่ึงยอมรับกันว�า เจ�าหน�าท่ีรัฐบาลหรือองค5กรท่ีมีตัวแทนภายในส�วนราชการ อาจได�รับ
มอบให�ปฏิบัติภารกิจบางอย�างโดยไม�มีการมอบอํานาจอย�างเป/นทางการ ด�วยเหตุผลท่ีว�า “ไม�มีหัวหน�าส�วนราชการ 
หลุดพ�นจากภาระหน�าท่ีท้ังหมดท่ีต�องดําเนินการในนามของตน...” 



๓ 

การเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓ ได�บัญญัติบทนิยามคําว�า “เจ�าท�า” 
หมายความว�า “อธิบดีกรมเจ�าท�าหรือผู� ซ่ึงอธิบดีกรมเจ�าท�ามอบหมาย” หรือพระราชบัญญัติแร�  
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๔ ได�บัญญัติบทนิยามคําว�า “เจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�ประจําท�องท่ี” หมายความว�า 
เจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�อําเภอหรือเจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�จังหวัด แล�วแต�กรณี ถ�าในจังหวัดใด
ไม�มีเจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�จังหวัดให�หมายความว�าอธิบดีหรือผู� ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย หรือ
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย5 พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ ได�บัญญัติบทนิยามคําว�า “เจ�าหน�าท่ี” 
หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอ่ืนใดผู�กระทําการเพ่ือ
ประโยชน5ของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน และมาตรา ๑๓ วรรคสอง บัญญัติว�า 
“เม่ือคณะรัฐมนตรีได�ประกาศตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ี 
มีอํานาจเข�าครอบครองหรือใช�อสังหาริมทรัพย5นั้นได�ก�อนท่ีจะมีการเวนคืน...” ซ่ึงการท่ีกฎหมายเฉพาะ 
มีบทบัญญัติลักษณะดังกล�าว และผู�ดํารงตําแหน�งตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ได�มอบหมายอํานาจหน�าท่ี
ให�กับผู�อ่ืนปฏิบัติหน�าท่ีนั้น ๆ ได�ด�วย กรณีจึงเกิดข�อสงสัยว�า ผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายอํานาจจากผู�ดํารง
ตําแหน�งใด ๆ ตามกฎหมายเฉพาะ ปฏิบัติหน�าท่ีแทนผู�ดํารงตําแหน�งนั้น ๆ ทํานองเดียวกับการมอบ
อํานาจในการปฏิบัติราชการแทนตามตามกฎหมายว�าด�วยการบริหารราชการแผ�นดินอย�างนั้นหรือไม� 
  จากการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีผ�านมา พบว�า คณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเห็นเก่ียวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการ เป/น ๒ แนวทาง  
  แนวทางแรก เห็นว�า กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะมีบทบัญญัติกําหนดให�ผู�ดํารงตําแหน�งใด 
มีอํานาจหน�าท่ีใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และยังกําหนดให�ผู�ดํารงตําแหน�งนั้นสามารถมอบหมายให�
ผู� อ่ืนใช�อํานาจหน�าท่ีหรือปฏิบัติหน�าท่ีนั้น ๆ ได� กรณีนี้ต�องถือว�าผู�รับมอบหมายปฏิบัติหน�าท่ีแทน 
ผู�มอบหมาย ในลักษณะเดียวกับหลักตัวการตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 ท่ีการกระทํา
ของตัวแทนเป/นการกระทําในนามของตัวการและเพ่ือประโยชน5ของตัวการ ซ่ึงแนวทางนี้ มีความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีการองรับเพียงเรื่องเดียว คือ บันทึก เรื่อง หารือป�ญหาการออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส�ง ตามพระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๒/๒๕๒๗) โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร�างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีความเห็นสรุปได�ว�า เม่ือพิจารณามาตรา ๖ 
แห�งพระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แล�ว จะเห็นเจตนารมณ5ของกฎหมายได�ว�า ความใน
มาตรา ๖ นั้น หมายความว�า อธิบดีเป/นนายทะเบียนกลางโดยกฎหมายให�อํานาจ ส�วนคําว�า ผู�ซ่ึงอธิบดี
มอบหมายนั้น หมายความว�า เป/นผู�ใช�อํานาจของอธิบดีในฐานะนายทะเบียนกลาง จึงเห็นได�ว�า อธิบดีคงมี
อํานาจเป/นนายทะเบียนกลางอยู�ตลอดไป ซ่ึงอาจมอบหมายหรือถอนการมอบหมายเสียเม่ือใดก็ได� และ
อาจมอบหมายให�ผู�รับมอบหมายหลายคนก็ได� ถ�ากิจการของนายทะเบียนกลางอาจแยกเป/นราชการ 
ส�วนต�าง ๆ ได� และการมอบหมายให�กระทํากิจการท่ีกฎหมายให�อํานาจนั้น ผู�รับมอบอํานาจย�อมอยู�ใน
ฐานะตัวแทนซ่ึงต�องปฏิบัติตามคําสั่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายของตัวการ ตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย5 มาตรา ๘๐๗  ดังนั้น แม�อธิบดีจะมอบหมายให�บุคคลใดเป/นนายทะเบียนกลางไปแล�ว อธิบดี
ก็ยังคงมีฐานะเป/นนายทะเบียนกลางตามท่ีกฎหมายให�อํานาจไว�อยู�ตลอดไป  
  แนวทางท่ีสอง เห็นว�า กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะมีบทบัญญัติกําหนดให�ผู�ดํารงตําแหน�งใดมี
อํานาจหน�าท่ีใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และยังกําหนดให�ผู�ดํารงตําแหน�งนั้นสามารถมอบหมายให�ผู�อ่ืน
ใช�อํานาจหน�าท่ีหรือปฏิบัติหน�าท่ีนั้น ๆ ได� กรณีนี้ไม�ใช�การมอบอํานาจตามกฎหมายว�าด�วยการบริหาร
ราชการแผ�นดิน ท่ีผู�รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนหรือทําการแทนผู�มอบอํานาจ ในลักษณะตัวการ
ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 แต�จะต�องถือว�า ผู�ได�รับมอบหมายมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ี
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กฎหมายบัญญัติไว�ดังเช�นเป/นอํานาจของตนเอง โดยผู�ได�รับมอบหมายสามารถใช�ดุลพินิจในการตัดสินใจ
และใช�อํานาจในนามตนเองภายใต�กรอบวัตถุประสงค5ของการมอบหมายนั้น ๆ หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว�เป/นการเฉพาะ ซ่ึงแนวทางนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีการองรับหลายเรื่องด�วยกัน 
เช�น  
  (๑) บันทึก เรื่อง การตั้งกรรมการสอบสวนข2าราชการ (อํานาจรัฐมนตรีว4าการ
กระทรวง) (เรื่องเสร็จท่ี ๑๐๒/๒๔๙๓) 
      คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร�างกฎหมายกองท่ี ๑) ได�ให�ความเห็นสรุปได�ว�า 
ตามมาตรา ๖๑ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๕ บัญญัติว�า การต้ังกรรมการ
ทําการสอบสวนข�าราชการท่ีถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงนั้น ถ�าข�าราชการท่ีถูกกล�าวหาเป/น
ข�าราชการชั้นเอกหรือชั้นพิเศษ ให�เป/นอํานาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวง หรือผู�บังคับบัญชาท่ีได�รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเป/นผู�สั่งต้ังกรรมการ โดยบทบัญญัติมาตรานี้เป/นท่ีเห็นได�ว�า ผู�มี
อํานาจสั่งต้ังกรรมการสอบสวนข�าราชการชั้นเอกหรือชั้นพิเศษท่ีถูกหาว�ากระทําผิดวินัยนั้น อาจเป/น
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงก็ได� หรืออาจเป/นผู�บังคับบัญชาท่ีได�รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวง 
ก็ได� แต�ไม�ว�าจะเป/นอํานาจของผู�ใด ก็จะต�องถือว�าเป/นอํานาจเฉพาะตัวผู�นั้น กล�าวคือ ถ�ารัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมิได�มอบหมายให�แก�ใคร อํานาจนั้นก็อยู�แก�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงโดยเฉพาะ ถ�าได�มอบแก�
ผู�บังคับบัญชาไป อํานาจนั้นก็ตกอยู�แก�ผู�รับมอบ  ท้ังนี้ จะต�องถือว�าใครจะทําแทนใครหาได�ไม�  
  (๒) บันทึก เรื่อง  หารือป9ญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน4านน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (ป9ญหาการแต4งตั้งเจ2าท4า เจ2าพนักงานออกใบอนุญาต และเจ2าพนักงาน 

นําร4อง) (เรื่องเสร็จท่ี ๙๗/๒๕๒๘) 
      คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร�างกฎหมาย คณะท่ี ๖) ให�ความเห็นสรุปได�ว�า
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทยพระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน�านน้ําไทย(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๓ ได�บัญญัติบทนิยามคําว�า “เจ�าท�า” ไว�ว�า  
“เจ�าท�า” หมายความว�า อธิบดีกรมเจ�าท�า หรือผู�ซ่ึงอธิบดีกรมเจ�าท�ามอบหมาย  ฉะนั้น อธิบดีกรมเจ�าท�า
หรือผู�ซ่ึงอธิบดีกรมเจ�าท�ามอบหมาย จึงเป/นผู�ท่ีกฎหมายว�าด�วยการเดินเรือในน�านน้ําไทยระบุแต�งต้ังเป/น
เจ�าท�าแล�ว   
  (๓) บันทึก เรื่อง การมอบหมายให2จังหวัดเปDน “เจ2าท4า” ตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน4านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (เรื่องเสร็จท่ี ๒๗/๒๕๓๐)  
      คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร�างกฎหมาย คณะท่ี ๖) ให�ความเห็นสรุปได�ว�า 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓ ได�บัญญัติบทนิยามคําว�า “เจ�าท�า” ไว�ว�า  
“เจ�าท�า” หมายความว�า “อธิบดีกรมเจ�าท�าหรือผู� ซ่ึงอธิบดีกรมเจ�าท�ามอบหมาย” จึงเป/นกรณีท่ี
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย ฯ ได�บัญญัติเก่ียวกับวิธีการ “มอบหมาย” ไว�เป/นกรณีพิเศษ
โดยเฉพาะแล�ว โดยจะมอบหมายให�บุคคลใดเป/น “เจ�าท�า” ก็ได�ตามท่ีอธิบดีกรมเจ�าท�าจะเห็นสมควร และ
การท่ีบุคคลใดได�รับมอบหมายให�เป/น “เจ�าท�า” บุคคลนั้นก็มีอํานาจหน�าท่ีปฏิบัติการใด ๆ ในส�วนท่ีได�รับ
มอบหมายตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ดังเช�นเป/นอํานาจของตนเอง หาใช�เป/นการทําการแทนอธิบดีกรมเจ�าท�า
แต�อย�างใดไม� ในกรณีเช�นนี้จึงมิใช�เป/นเรื่องการมอบอํานาจตามข�อ ๔๒ แห�งประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงมุ�งหมายถึงการมอบให�ผู�หนึ่งผู�ใดมีอํานาจไปกระทํา
การแทนผู�มอบ ผู�รับมอบจึงมิได�มีอํานาจเป/นของตนเองข้ึนมาด�วยแต�อย�างใด อีกท้ังบุคคลท่ีอธิบดีจะมอบ
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อํานาจเพ่ือให�ปฏิบัติราชการแทนได�นั้นมีจํากัดเฉพาะผู�ท่ีดํารงตําแหน�งรองอธิบดีกับผู�ว�าราชการจังหวัด
เท�านั้น ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืน ๆ หาใช�เป/นผู�ท่ีอธิบดีจะมอบอํานาจให�ได�ไม� เม่ือความมุ�งหมายในเรื่องนี้ของ
บทกฎหมายท้ังสองแตกต�างกัน กรณีจึงย�อมไม�อาจนําบทบัญญัติข�อ ๔๒ แห�งประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๑๘ ฯ มาใช�บังคับแก�การมอบหมายให�บุคคลใดเป/น “เจ�าท�า”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน�านน้ําไทย ฯ  
  (๔) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู2มีอํานาจพิจารณาอุทธรณFคําส่ัง
ทางปกครอง (ในกรณีท่ีผู2ทําคําส่ังทางปกครองเปDนองคFกรปกครองส4วนท2องถ่ิน) (เรื่องเสร็จท่ี ๗๔/
๒๕๕๔) 
      คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ได�อธิบายข�อความคิดทางกฎหมายเก่ียวกับ 
“การมอบหมาย” และ “การมอบอํานาจ” สรุปได�ว�า หลักการของ “การมอบอํานาจ” ตามมาตรา ๓๘ 
วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับบทนิยามคําว�า 
“มอบอํานาจ” ในมาตรา ๓ แห�งพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมายได�
กําหนดหลักเกณฑ5เก่ียวกับการมอบอํานาจไว�ว�า ถ�ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือ 
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได�กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว�เป/นอย�างอ่ืน หรือมิได�ห�ามเรื่องการ
มอบอํานาจไว� ผู�มอบอํานาจย�อมมีดุลพินิจท่ีจะมอบอํานาจให�แก�ผู�รับมอบอํานาจ ซ่ึงเป/นผู�ดํารงตําแหน�ง
อ่ืนในส�วนราชการเดียวกันหรือส�วนราชการอ่ืน หรือผู�ว�าราชการจังหวัดเป/นผู�ปฏิบัติราชการแทนตามท่ี
ได�รับมอบอํานาจในเรื่องนั้นท้ังหมดหรือบางส�วนก็ได� ซ่ึงการมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนในกรณีนี้จะ
กระทําได�ต�อเม่ือผู�มอบอํานาจต�องเป/นผู�มีอํานาจหรือใช�อํานาจหรือสั่งการได�ตามกฎหมาย แต�ได�มอบ
อํานาจให�บุคคลอ่ืนปฏิบัติราชการแทนตน และบุคคลผู�ได�รับมอบอํานาจนั้นสามารถลงนามในฐานะ 
ผู�ปฏิบัติราชการแทนผู�ใช�อํานาจได� อย�างไรก็ตาม หลักของการมอบอํานาจนี้ เนื่องจากผู�มอบอํานาจยัง
ต�องรับผิดชอบในอํานาจของตน ผู�มอบอํานาจจึงต�องคํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความเหมาะสมตามสภาพของตําแหน�ง อํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�รับมอบอํานาจ รวมท้ัง
สามารถวางแนวทาง กําหนดรายละเอียด และกํากับดูแลวิธีปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข�องกับการมอบ
อํานาจเพ่ือให�สอดคล�องกับภารกิจหรือลักษณะของงานท่ีได�รับมอบด�วย 

    สําหรับ “การมอบหมาย” นั้น เม่ือมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดไว�เฉพาะหลักเกณฑ5ของ “การมอบอํานาจ” ซ่ึงถือเป/นการปฏิบัติ
ราชการแทนเท�านั้น  ดังนั้น หากเป/นกรณีท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีใด ได�กําหนดเรื่องการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน
ไว�แล�ว ก็ย�อมเป/นไปตามนั้น เนื่องจากเป/นอํานาจท่ีมีอยู�ตามกฎหมาย โดยผู�มอบหมายสามารถมอบหมาย
ให�ผู�อ่ืนเป/นผู�ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการได� โดยผู�ได�รับมอบหมายสามารถใช�ดุลพินิจในการตัดสินใจและ
ใช�อํานาจในนามตนเองภายใต�กรอบวัตถุประสงค5ของการมอบหมายนั้น ๆ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�
เป/นการเฉพาะ เช�น มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่ีบัญญัติว�า “ห�าม
มิให�ผู�ใดประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลใด ๆ ไม�ว�าจะเป/นผู�มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ท่ีดินในเขตน้ําบาดาลนั้นหรือไม� เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย” หรือ 
มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีบัญญัติว�า “ให�อธิบดีหรือผู�ซ่ึง
อธิบดีมอบหมายเป/นนายทะเบียนกลางมีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ในส�วนท่ีเก่ียวกับการขนส�ง



๖ 

ระหว�างจังหวัดและการขนส�งระหว�างประเทศ” ซ่ึงกรณีนี้จะไม�อยู�ภายใต�หลักเกณฑ5ของมาตรา ๓๘ แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนั้น หากผู�บริหารเทศบาลตําบลอัมพวาซ่ึงเป/น
ผู�บริหารท�องถ่ินได�รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ�าท�า ตามมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แล�ว ก็มีฐานะเป/น “เจ�าท�า” เช�นเดียวกับอธิบดีกรมเจ�าท�า โดยไม�
ถือว�าเป/นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ�าท�า ซ่ึงหากผู�บริหารเทศบาลตําบลอัมพวาออกคําสั่งทาง
ปกครองใด ๆ ให�ผู�ซ่ึงเป/นเจ�าของหรือครอบครองสิ่งปลูกสร�างท่ีรุกล้ําลําน้ํารื้อถอนสิ่งปลูกสร�างออกไป
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และถ�าผู�รับคําสั่งทางปกครองไม�เห็นด�วยและได�ยื่นอุทธรณ5คําสั่งทางปกครอง
ดังกล�าว กรณีนี้ผู�มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ5คําสั่งทางปกครองนั้น จะต�องเป/นผู�ว�าราชการจังหวัด  
ท้ังนี้ ตามข�อ ๒ (๑๐) แห�งกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  (๕) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบหมายให2ปฏิบัติหน2าท่ี 
เจ2าพนักงานอุตสาหกรรมแร4ประจําท2องท่ี ตามมาตรา ๔ แห4งพระราชบัญญัติแร4 พ.ศ. ๒๕๑๐  
(เรื่องเสร็จท่ี ๕๐๒/๒๕๕๔) 

    คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ได�ให�ความเห็นสรุปได�ว�า หากกฎหมายใดมี
บทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการ “มอบหมาย” ไว�เป/นกรณีพิเศษโดยเฉพาะแล�ว บุคคลท่ีได�รับมอบหมายย�อมมี
อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติการใด ๆ ในส�วนท่ีได�รับมอบหมายตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ดังเช�นเป/นอํานาจของ
ตนเอง หาใช�เป/นการทําแทนผู�มอบหมายแต�อย�างใด ส�วนการมอบอํานาจนั้น มาตรา ๓๘ แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได�บัญญัติปรับปรุงหลักเกณฑ5และวิธีการในเรื่องการมอบ
อํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนเพ่ือให�มีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยแยกกรณีการมอบอํานาจในการปฏิบัติ
ราชการท่ัวไปตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง กับการมอบอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีกําหนดให�ต�อง
ออกใบอนุญาตหรือท่ีกําหนดผู�มีอํานาจอนุญาตไว�เป/นการเฉพาะตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม โดยในการ
มอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการท่ัวไปนั้น ผู�มีอํานาจอาจมอบอํานาจให�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนได�โดยไม�จํากัด
ตําแหน�ง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต�ถ�า
กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว�เป/นอย�างอ่ืน หรือห�ามเรื่อง
การมอบอํานาจไว� ก็ต�องมอบอํานาจให�บุคคลท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีดังกล�าวกําหนด สําหรับ
กรณีการมอบอํานาจในการอนุญาตนั้น ผู�ดํารงตําแหน�งซ่ึงมีอํานาจสามารถท่ีจะมอบอํานาจให�ข�าราชการ
ซ่ึงอยู�ใต�บังคับบัญชาและผู�ว�าราชการจังหวัด หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได�  ดังนั้น ความมุ�งหมายใน
เรื่องการมอบหมายและการมอบอํานาจมีความแตกต�างกัน จึงมิอาจนําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๘ แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาใช�บังคับกับการมอบหมายตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�เป/นการเฉพาะได�  

    โดยท่ีพระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการมอบหมายไว�
เป/นการเฉพาะ โดยมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติดังกล�าว บัญญัติบทนิยามคําว�า “เจ�าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร�ประจําท�องท่ี” หมายความว�า เจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�อําเภอหรือเจ�าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร�จังหวัด แล�วแต�กรณี ถ�าในจังหวัดใดไม�มีเจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�จังหวัด ให�
หมายความว�าอธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย แต�เนื่องจากในป�จจุบันปรากฏข�อเท็จจริงว�าไม�มีตําแหน�ง



๗ 

เจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�อําเภอหรือเจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�จังหวัดปฏิบัติหน�าท่ีในราชการ 
ส�วนภูมิภาค  ดังนั้น ตามบทนิยามดังกล�าว เจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�ประจําท�องท่ีจึงได�แก� อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� และผู�ซ่ึงอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�
มอบหมาย นอกจากนี้ ไม�ปรากฏว�ามีบทบัญญัติใดจํากัดการมอบหมายไว�ว�าต�องมอบหมายให�กับบุคคลใด
โดยเฉพาะเจาะจง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�จึงอาจมอบหมายให�ข�าราชการสังกัด
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�หรือข�าราชการสังกัดส�วนราชการอ่ืนเป/นเจ�าพนักงานอุตสาหกรรมแร�
ประจําท�องท่ีได� โดยไม�ต�องนําเรื่องการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดินฯ 
และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจฯ มาใช�บังคับ   

 
๔. บทวิเคราะหF 
 

ตามท่ีได�นําเสนอผลทางกฎหมายเก่ียวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาข�างต�น เห็นได�ว�า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
แนวทางแรก (เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๒/๒๕๒๗) ท่ีเห็นว�า การมอบหมายอํานาจให�ผู�ใดปฏิบัติราชการตามท่ี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว� ต�องถือว�าผู�ได�รับมอบหมายปฏิบัติราชการแทนผู�มอบหมายทํานองเดียวกับ 
การมอบอํานาจตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน ซ่ึงเป/นหลักการเดียวกับตัวการ
ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5นั้น ถูกกลับความเห็นโดยความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในแนวทางท่ีสองท่ีเห็นว�า การมอบหมายอํานาจในการปฏิบัติราชการมีความแตกต�างจากการ
มอบอํานาจตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน ผู�ได�รับมอบหมายมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว�ดังเช�นเป/นอํานาจของตนเอง ไม�ได�ปฏิบัติราชการแทนหรือทําการแทนผู�มอบหมาย
อํานาจ ผู�ได�รับมอบหมายสามารถใช�ดุลพินิจในการตัดสินใจและใช�อํานาจในนามตนเองภายใต�กรอบ
วัตถุประสงค5ของการมอบหมายนั้น ๆ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�เป/นการเฉพาะได�    
  นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับผลทางกฎหมายเก่ียวกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติ
ราชการของประเทศออสเตรเลีย เห็นได�ว�า “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการตามความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแนวทางท่ีสอง สอดคล�องกับแนวคิดเรื่องการมอบอํานาจหน�าท่ีให�กับบุคคลอ่ืน
ตามท่ีมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว�ของประเทศออสเตรเลีย ท่ีผลของการมอบอํานาจทําให�ผู�รับมอบ
สามารถใช�อํานาจหน�าท่ีหรือปฏิบัติหน�าท่ีในนามของผู�รับมอบอํานาจนั้นเอง ไม�ได�เป/นการทําการแทน 
ผู�มอบอํานาจในลักษณะตัวการตัวแทน ส�วนการ “การมอบอํานาจ” ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 
ว�าด�วยการบริหารราชการแผ�นดิน ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแนวทางท่ีสอง จะ
สอดคล�องกับแนวคิดเรื่องการมอบอํานาจหน�าท่ีให�กับบุคคลอ่ืนของประเทศออสเตรเลีย กรณีท่ีกฎหมาย
ไม�ได�มีบทบัญญัติเก่ียวกับการมอบอํานาจไว�เป/นการเฉพาะ และอํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจนั้นเป/นเรื่อง
เก่ียวกับการบริหารราชการ บุคคลท่ีเป/นเจ�าของอํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจดังกล�าวโดยชอบด�วยกฎหมาย
อาจมอบอํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจนั้นโดยชัดแจ�งหรือโดยปริยายให�กับบุคคลอ่ืน เพ่ือดําเนินการใช�อํานาจ
หน�าท่ีหรือปฏิบัติภารกิจนั้นในนามของบุคคลท่ีเป/นเจ�าของอํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจนั้น ในลักษณะตัวการ
ตัวแทน  

ท้ังนี้ ผู�เขียนเห็นด�วยกับผลทางกฎหมายเก่ียวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติ
ราชการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแนวทางท่ีสอง เพราะหากหลักการมอบหมายอํานาจ
ในการปฏิบัติราชการเป/นหลักการเดียวกับการมอบอํานาจตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการ



๘ 

แผ�นดินแล�ว ก็ไม�มีความจําเป/นท่ีกฎหมายเฉพาะต�าง ๆ จะต�องกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการ
มอบหมายอํานาจให�ผู�ใดปฏิบัติหน�าท่ีหรือปฏิบัติราชการไว�เป/นการเฉพาะอีก เพราะสามารถนํากฎหมาย
ว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดินซ่ึงเป/นกฎหมายกลางท่ีวางหลักเก่ียวกับการมอบอํานาจในการ
ปฏิบัติราชการมาปรับใช�ในการบริหารราชการแผ�นดินได�อยู�แล�ว  ดังนั้น ความมุ�งหมายของ “การ
มอบหมาย” ตามท่ีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว� กับ “การมอบอํานาจ” ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดินจึงมีความแตกต�างกัน ซ่ึงผลทางกฎหมายเก่ียวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติ
ราชการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแนวทางท่ีสอง สามารถนําไปปรับใช�กับการ
มอบหมายอํานาจในการปฏิบัติราชการตามท่ีกฎหมายต�าง ๆ ได�มีบทบัญญัติกําหนดเรื่องการมอบหมายไว�
เป/นการเฉพาะได� โดยหากเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในส�วนราชการทราบผลทางกฎหมายท่ีแตกต�างกันของ 
“การมอบอํานาจ” ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน และ “การ
มอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการตามท่ีมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว� จะทําให�เจ�าหน�าท่ีเข�าใจได�
ต�อไปว�า การท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�ใดได�รับมอบอํานาจตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดินออก
คําสั่งทางปกครอง เป/นกรณีท่ีผู�รับมอบอํานาจออกคําสั่งทางปกครองแทนผู�มอบอํานาจ จึงต�องถือว�า 
ผู�มอบอํานาจเป/นผู�ออกคําสั่งนั้นเอง  ดังนั้น ผู�มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ5ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปของบุคคล 
ซ่ึงเป/นผู�มอบอํานาจ แต�หากเจ�าหน�าท่ีผู�ใดได�รับมอบหมายอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�เป/นการเฉพาะ
ออกคําสั่งทางปกครอง เป/นกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�รับมอบหมายปฏิบัติหน�าท่ีนั้น ๆ ในนามของตนเอง กล�าวคือ 
ออกคําสั่งทางปกครองในนามของตนเอง ไม�ได�ออกคําสั่งทางปกครองแทนผู�มอบหมายอํานาจ  ดังนั้น  
ผู�มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ5ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปของผู�รับมอบหมาย ไม�ใช�ของผู�มอบหมายอํานาจ 

 
    


