ผลทางกฎหมายของการมอบหมายอํานาจในการปฏิบัติราชการ∗
๑. บทนํา
ในปจจุบัน ผูปฏิบัติงานในสวนราชการของไทยยังมีความสับสนเกี่ยวกับผลทางกฎหมาย
ของ “การมอบหมาย” อํ า นาจในการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ กฎหมายเฉพาะบั ญ ญั ติไว กั บ “การมอบ
อํานาจ” ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน โดยบางคนเขาใจวา “การ
มอบหมาย” อํ า นาจในการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ กฎหมายใดบั ญ ญั ติไวเป/ น การเฉพาะ คื อ “การมอบ
อํานาจ” ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งเป/นการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใน
ลักษณะตัวการตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย5 เพียงแตกฎหมายกําหนดชื่อเรียกแตกตาง
กันเทานั้น ในบทความเรื่องนี้ จะไดนําเสนอผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ
ของประเทศออสเตรเลีย และผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ “การมอบหมาย” และ “การมอบอํานาจ” ในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ตามแนวความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี กา เพื่ อประโยชน5 ในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของไทยตอไป
๒. ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการของประเทศออสเตรเลีย
หลักการใชอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
ของประเทศออสเตรเลีย มีอยูดวยกัน ๓ วิธี
(๑) บุ คคลที่ เป/นเจาของอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเป/นผูใชอํานาจหนาที่หรื อปฏิบั ติ
หนาที่หรือภารกิจนั้นดวยตนเอง
(๒) กรณีที่กฎหมายมีบทบัญญัติกําหนดไวเป/นการเฉพาะใหสามารถมอบอํานาจหนาที่
หรือภารกิจนั้นใหแกบุคคลอื่นได ดวยวิธีการมีหนังสือแตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ (instrument of
delegation) การใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจนั้นเป/นการกระทําในนามของผูรับมอบ
อํานาจนั้นเอง ทั้งนี้ มาตรา ๔๒ ของ The Interpretation of Legislation Act 1984 ไดอธิบาย
∗

โดยนางกรวรา บุ ญศิริ นักกฎหมายกฤษฎีก าชํา นาญการ สํานั กกฎหมายปกครอง สํ านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ความเห็นใด ๆ ของผูเขียนที่แสดงไวในบทความนี้ เป/นความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน)
๑
Victorian Government Solicitor’s Office, Client Newsletter Current Issues in
Delegations, May 2008 <http://www.vgso.vic.gov.au/sites/default/files/Adminlaw.pdf>
๒
42 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
เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ วา หากการใชอํานาจหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติภารกิจ หรือ
แสดงความรับผิดชอบ ตามกฎหมายตองขึ้นอยูกับความคิดเห็น ความเชื่อ หรือความรูสึกนึกคิดของบุคคล
ที่เกี่ย วของกับอํ านาจหนาที่ หนาที่ ภารกิจ หรือความรับผิ ดชอบที่ไดรับมอบตามกฎหมาย ผูรั บมอบ
อํ า นาจอาจใชอํ า นาจหนาที่ หรื อ ปฏิ บั ติ ห นาที่ ห รื อ ภารกิ จ หรื อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ดรั บ มอบ
ตามความคิดเห็น ความเชื่อ หรือความรูสึกนึกคิดของผูรับมอบอํานาจ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ได เวนแต
จะขัดแยงกับเจตนาที่ปรากฏไวโดยชัดแจง
(๓) กรณีที่กฎหมายไมไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจไวเป/นการเฉพาะ และ
อํานาจหนาที่หรือภารกิจนั้นเป/นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการ (administrative nature) บุคคลที่เป/น
เจาของอํานาจหนาที่หรือภารกิจ ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายอาจมอบอํานาจหนาที่หรือภารกิจนั้ น
โดยชัดแจงหรือโดยปริยายใหกับบุคคลอื่น เพื่อดําเนินการใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติภารกิจนั้นในนาม
ของบุคคลที่เป/นเจาของอํานาจหนาที่หรือภารกิจนั้น ในลักษณะตัวการตัวแทน ทั้งนี้ โดยหลักการใช
อํานาจหนาที่ เจาของอํานาจหนาที่จะตองเป/นผูใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่นั้นดวยตนเอง หากกฎหมาย
ไมไดมี บ ทบั ญ ญั ติ โ ดยชั ด แจงวาใหสามารถมอบอํ า นาจ หนาที่ หรื อ ภารกิ จ กั บ ผู อื่ น ได แตใน
บางสถานการณ5 โดยเฉพาะกรณี ที่เ ป/ น การใชอํ า นาจหนาที่ห รื อการปฏิ บั ติ หนาที่เ กี่ ยวกั บ การบริ ห าร
ราชการ และเป/ น งานประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาอาจมอบอํ า นาจโดยชั ด แจงหรื อ โดยปริ ย ายใหกั บ
ผูใตบังคับบัญชาใหใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได แมจะไมมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการมอบ
อํานาจไวโดยเฉพาะ แตการมอบอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่แทน ไมไดทําใหผูบังคับบัญชา
ที่เป/นเจาของอํานาจหนาที่นั้นหลุดพนจากอํานาจหนาที่ของตน โดยตองถือวาผูใตบังคับบัญชาที่ไดรับมอบ
อํานาจโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในฐานะตัวแทนของบุคคลที่เป/น
เจาของอํานาจหนาที่ ซึ่งทางวิชาการเรียกหลักนี้วา “Carltona principle”๓
๓. ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการ ตามแนวความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยที่ป จจุบั นสวนราชการตางมี ภารกิจ ในการดํา เนิน งานตามกฎหมายเฉพาะตาง ๆ
มากมาย และเป/นการดําเนินการบังคับใชกฎหมายทั่วทุกทองที่ของประเทศไทย การจะใหผูดํารงตําแหนงใด
ตํา แหนงหนึ่ งตามที่ กฎหมายเฉพาะบัญ ญัติไว เป/ นผู ปฏิ บัติ หนาที่ ห รือใชอํา นาจหนาที่ ตามที่ กฎหมาย
เฉพาะบัญญัติไวแตเพียงผูเดียว ก็จะเป/นการเกินกําลังความสามารถของบุคคลคนเดียว ทําใหการบังคับใช
กฎหมายไมเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งไมเป/นการอํานวยความสะดวกกับประชาชนในการติดตอสวนราชการ
กฎหมายเฉพาะหลายฉบับ จึงมีบทบัญญัติกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดตามที่กฎหมายบัญญัติไวสามารถ
มอบหมายอํ านาจใหผูอื่ นปฏิบั ติห นาที่นั้ น ๆ ไดดวย เพื่ อเป/น การกระจายอํ านาจหนาที่ ในการปฏิบั ติ
ราชการ เชน พระราชบั ญ ญั ติ การขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง กํ า หนดใหอธิ บ ดี
กรมการขนสงทางบกหรื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมการขนสงทางบกมอบหมายเป/ น นายทะเบี ย นกลาง หรื อ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
๓

“Carltona principle” เป/นหลักกฎหมายที่มาจากคดี Carltona Pty Ltd v Commissioners of
Works [1943] 2 A11 ER 560 ซึ่งยอมรับกันวา เจาหนาที่รัฐบาลหรือองค5กรที่มีตัวแทนภายในสวนราชการ อาจไดรับ
มอบใหปฏิบัติภารกิจบางอยางโดยไมมีการมอบอํานาจอยางเป/นทางการ ดวยเหตุผลที่วา “ไมมีหัวหนาสวนราชการ
หลุดพนจากภาระหนาที่ทั้งหมดที่ตองดําเนินการในนามของตน...”

๓
การเดิ น เรื อในนานน้ํ าไทย (ฉบั บที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓ ไดบั ญ ญั ติ บ ทนิ ย ามคํ า วา “เจาทา”
หมายความวา “อธิ บ ดี ก รมเจาทาหรื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมเจาทามอบหมาย” หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ แ ร
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๔ ไดบัญญัติบทนิยามคําวา “เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่” หมายความวา
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรอําเภอหรือเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรจังหวัด แลวแตกรณี ถาในจังหวัดใด
ไมมี เ จาพนั ก งานอุ ต สาหกรรมแรจั ง หวั ด ใหหมายความวาอธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมาย หรื อ
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย5 พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ ไดบัญญัติบทนิยามคําวา “เจาหนาที่”
หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอื่นใดผูกระทําการเพื่อ
ประโยชน5ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน และมาตรา ๑๓ วรรคสอง บัญญัติวา
“เมื่อคณะรัฐมนตรีไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่
มีอํานาจเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย5นั้นไดกอนที่จะมีการเวนคืน...” ซึ่งการที่กฎหมายเฉพาะ
มีบทบัญญัติลักษณะดังกลาว และผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติไวไดมอบหมายอํานาจหนาที่
ใหกั บผู อื่น ปฏิ บัติห นาที่นั้ น ๆ ไดดวย กรณี จึงเกิด ขอสงสัยวา ผูซึ่ งไดรั บมอบหมายอํ านาจจากผูดํ ารง
ตําแหนงใด ๆ ตามกฎหมายเฉพาะ ปฏิบัติ หนาที่แทนผูดํ ารงตําแหนงนั้น ๆ ทํ านองเดี ยวกั บการมอบ
อํานาจในการปฏิบัติราชการแทนตามตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดินอยางนั้นหรือไม
จากการศึกษาความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ ผานมา พบวา คณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเห็นเกี่ยวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการ เป/น ๒ แนวทาง
แนวทางแรก เห็นวา กรณีที่กฎหมายเฉพาะมีบทบัญญัติกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใด
มีอํานาจหนาที่ใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และยังกําหนดใหผูดํารงตําแหนงนั้นสามารถมอบหมายให
ผู อื่ น ใชอํ า นาจหนาที่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ห นาที่ นั้ น ๆ ได กรณี นี้ ต องถื อ วาผู รั บ มอบหมายปฏิ บั ติ ห นาที่ แ ทน
ผูมอบหมาย ในลักษณะเดียวกับหลักตัวการตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย5 ที่การกระทํา
ของตัวแทนเป/นการกระทําในนามของตัวการและเพื่อประโยชน5ของตัวการ ซึ่งแนวทางนี้ มีความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎี ก ารองรั บ เพี ย งเรื่ อ งเดี ย ว คื อ บั น ทึ ก เรื่ อ ง หารื อ ปญหาการออกใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนสง ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๒๗) โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๗) มีความเห็นสรุปไดวา เมื่อพิจารณามาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว จะเห็นเจตนารมณ5ของกฎหมายไดวา ความใน
มาตรา ๖ นั้น หมายความวา อธิบดีเป/นนายทะเบียนกลางโดยกฎหมายใหอํานาจ สวนคําวา ผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายนั้น หมายความวา เป/นผูใชอํานาจของอธิบดีในฐานะนายทะเบียนกลาง จึงเห็นไดวา อธิบดีคงมี
อํานาจเป/นนายทะเบียนกลางอยูตลอดไป ซึ่งอาจมอบหมายหรือถอนการมอบหมายเสียเมื่อใดก็ได และ
อาจมอบหมายใหผูรั บมอบหมายหลายคนก็ได ถากิจการของนายทะเบียนกลางอาจแยกเป/นราชการ
สวนตาง ๆ ได และการมอบหมายใหกระทํากิจการที่กฎหมายใหอํานาจนั้น ผูรับมอบอํานาจยอมอยูใน
ฐานะตัวแทนซึ่งตองปฏิบัติตามคําสั่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายของตัวการ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย5 มาตรา ๘๐๗ ดังนั้น แมอธิบดีจะมอบหมายใหบุคคลใดเป/นนายทะเบียนกลางไปแลว อธิบดี
ก็ยังคงมีฐานะเป/นนายทะเบียนกลางตามที่กฎหมายใหอํานาจไวอยูตลอดไป
แนวทางที่สอง เห็นวา กรณีที่กฎหมายเฉพาะมีบทบัญญัติกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดมี
อํานาจหนาที่ใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และยังกําหนดใหผูดํารงตําแหนงนั้นสามารถมอบหมายใหผูอื่น
ใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่นั้น ๆ ได กรณีนี้ไมใชการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการแผนดิน ที่ผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนหรือทําการแทนผูมอบอํานาจ ในลักษณะตัวการ
ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย5 แตจะตองถือวา ผูไดรับมอบหมายมีอํานาจหนาที่ตามที่

๔
กฎหมายบัญญัติไวดังเชนเป/นอํานาจของตนเอง โดยผูไดรับมอบหมายสามารถใชดุลพินิจในการตัดสินใจ
และใชอํ า นาจในนามตนเองภายใตกรอบวั ต ถุ ป ระสงค5 ของการมอบหมายนั้ น ๆ หรื อตามที่ กฎหมาย
กําหนดไวเป/นการเฉพาะ ซึ่งแนวทางนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีการองรับหลายเรื่องดวยกัน
เชน
(๑) บั น ทึ ก เรื่ อง การตั้ ง กรรมการสอบสวนข2 า ราชการ (อํ า นาจรั ฐ มนตรี ว4า การ
กระทรวง) (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๒/๒๔๙๓)
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมายกองที่ ๑) ไดใหความเห็นสรุปไดวา
ตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๕ บัญญัติวา การตั้งกรรมการ
ทําการสอบสวนขาราชการที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงนั้น ถาขาราชการที่ถูกกลาวหาเป/น
ขาราชการชั้นเอกหรือชั้นพิเศษ ใหเป/นอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเป/นผูสั่งตั้งกรรมการ โดยบทบัญญัติมาตรานี้เป/นที่เห็นไดวา ผูมี
อํานาจสั่งตั้งกรรมการสอบสวนขาราชการชั้น เอกหรือชั้นพิเ ศษที่ ถูกหาวากระทํา ผิดวิ นัยนั้น อาจเป/ น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ได หรืออาจเป/นผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ก็ได แตไมวาจะเป/นอํานาจของผูใด ก็จะตองถือวาเป/นอํานาจเฉพาะตัวผูนั้น กลาวคือ ถารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมิไดมอบหมายใหแกใคร อํานาจนั้นก็อยูแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงโดยเฉพาะ ถาไดมอบแก
ผูบังคับบัญชาไป อํานาจนั้นก็ตกอยูแกผูรับมอบ ทั้งนี้ จะตองถือวาใครจะทําแทนใครหาไดไม
(๒) บันทึก เรื่อง หารือป9ญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน4านน้ําไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (ป9ญหาการแต4 งตั้งเจ2าท4า เจ2าพนั กงานออกใบอนุญาต และเจ2าพนักงาน
นําร4อง) (เรื่องเสร็จที่ ๙๗/๒๕๒๘)
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) ใหความเห็นสรุปไดวา
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยพระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๓ ไดบัญญัติบทนิยามคําวา “เจาทา” ไววา
“เจาทา” หมายความวา อธิบดีกรมเจาทา หรือผูซึ่งอธิบดีกรมเจาทามอบหมาย ฉะนั้น อธิบดีกรมเจาทา
หรือผูซึ่งอธิบดีกรมเจาทามอบหมาย จึงเป/นผูที่กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยระบุแตงตั้งเป/น
เจาทาแลว
(๓) บันทึก เรื่อง การมอบหมายให2จังหวัดเปDน “เจ2าท4า” ตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน4านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (เรื่องเสร็จที่ ๒๗/๒๕๓๐)
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) ใหความเห็นสรุปไดวา
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓ ไดบัญญัติบทนิยามคําวา “เจาทา” ไววา
“เจาทา” หมายความวา “อธิ บ ดี ก รมเจาทาหรื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมเจาทามอบหมาย” จึ ง เป/ น กรณี ที่
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย ฯ ไดบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ “มอบหมาย” ไวเป/นกรณีพิเศษ
โดยเฉพาะแลว โดยจะมอบหมายใหบุคคลใดเป/น “เจาทา” ก็ไดตามที่อธิบดีกรมเจาทาจะเห็นสมควร และ
การที่บุคคลใดไดรับมอบหมายใหเป/น “เจาทา” บุคคลนั้นก็มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ ในสวนที่ไดรับ
มอบหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไวดังเชนเป/นอํานาจของตนเอง หาใชเป/นการทําการแทนอธิบดีกรมเจาทา
แตอยางใดไม ในกรณีเ ชนนี้จึ งมิใชเป/นเรื่องการมอบอํานาจตามขอ ๔๒ แหงประกาศของคณะปฏิวั ติ
ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งมุงหมายถึงการมอบใหผูหนึ่งผูใดมีอํานาจไปกระทํา
การแทนผูมอบ ผูรับมอบจึงมิไดมีอํานาจเป/นของตนเองขึ้นมาดวยแตอยางใด อีกทั้งบุคคลที่อธิบดีจะมอบ

๕
อํานาจเพื่อใหปฏิบัติราชการแทนไดนั้นมีจํากัดเฉพาะผูที่ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกับผูวาราชการจังหวัด
เทานั้น ผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ หาใชเป/นผูที่อธิบดีจะมอบอํานาจใหไดไม เมื่อความมุงหมายในเรื่องนี้ของ
บทกฎหมายทั้งสองแตกตางกัน กรณีจึงยอมไมอาจนําบทบัญญัติขอ ๔๒ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๑๘ ฯ มาใชบังคับแกการมอบหมายใหบุคคลใดเป/น “เจาทา”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย ฯ
(๔) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู2มีอํานาจพิจารณาอุทธรณFคําสั่ง
ทางปกครอง (ในกรณีที่ผู2ทําคําสั่งทางปกครองเปDนองคFกรปกครองส4วนท2องถิ่น) (เรื่องเสร็จที่ ๗๔/
๒๕๕๔)
คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๒) ไดอธิ บายขอความคิ ดทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ
“การมอบหมาย” และ “การมอบอํานาจ” สรุปไดวา หลักการของ “การมอบอํานาจ” ตามมาตรา ๓๘
วรรคหนึ่ ง แหงพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผนดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แกไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญญัติร ะเบี ยบบริ หารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกั บบทนิ ยามคําวา
“มอบอํ า นาจ” ในมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎี กาวาดวยการมอบอํ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมายได
กําหนดหลักเกณฑ5เกี่ยวกับการมอบอํานาจไววา ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเป/นอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการ
มอบอํานาจไว ผูมอบอํานาจยอมมีดุลพินิจที่จะมอบอํานาจใหแกผูรับมอบอํานาจ ซึ่งเป/นผูดํารงตําแหนง
อื่นในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น หรือผูวาราชการจังหวัดเป/นผูปฏิบัติราชการแทนตามที่
ไดรับมอบอํานาจในเรื่องนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ซึ่งการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในกรณีนี้จะ
กระทําไดตอเมื่อผูมอบอํานาจตองเป/นผูมีอํานาจหรือใชอํานาจหรือสั่งการไดตามกฎหมาย แตไดมอบ
อํา นาจใหบุ คคลอื่ น ปฏิ บั ติร าชการแทนตน และบุ คคลผูไดรั บมอบอํ า นาจนั้ นสามารถลงนามในฐานะ
ผูปฏิบัติราชการแทนผูใชอํานาจได อยางไรก็ตาม หลักของการมอบอํานาจนี้ เนื่องจากผูมอบอํานาจยัง
ตองรับผิดชอบในอํานาจของตน ผูมอบอํานาจจึงตองคํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความเหมาะสมตามสภาพของตําแหนง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจ รวมทั้ง
สามารถวางแนวทาง กําหนดรายละเอียด และกํากับดูแลวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการมอบ
อํานาจเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ไดรับมอบดวย
สํ า หรั บ “การมอบหมาย” นั้ น เมื่ อ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ ง แหงพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดไวเฉพาะหลักเกณฑ5ของ “การมอบอํานาจ” ซึ่งถือเป/นการปฏิบัติ
ราชการแทนเทานั้น ดั งนั้น หากเป/ น กรณี ที่กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ประกาศ หรื อคํ า สั่ง หรื อมติ ของ
คณะรัฐมนตรีใด ไดกําหนดเรื่องการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น
ไวแลว ก็ยอมเป/นไปตามนั้น เนื่องจากเป/นอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย โดยผูมอบหมายสามารถมอบหมาย
ใหผูอื่นเป/นผูปฏิบัติราชการหรือดําเนินการได โดยผูไดรับมอบหมายสามารถใชดุลพินิจในการตัดสินใจและ
ใชอํานาจในนามตนเองภายใตกรอบวัตถุประสงค5ของการมอบหมายนั้น ๆ หรือตามที่กฎหมายกําหนดไว
เป/นการเฉพาะ เชน มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่บัญญัติวา “หาม
มิใหผูใดประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลใด ๆ ไมวาจะเป/นผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินในเขตน้ําบาดาลนั้นหรือไม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย” หรือ
มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บัญญัติวา “ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเป/นนายทะเบียนกลางมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับการขนสง

๖
ระหวางจังหวัดและการขนสงระหวางประเทศ” ซึ่งกรณีนี้จะไมอยูภายใตหลักเกณฑ5ของมาตรา ๓๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผนดิ น (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดั งนั้ น หากผู บริ ห ารเทศบาลตํ า บลอั มพวาซึ่ งเป/ น
ผูบริหารทองถิ่นไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจาทา ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แลว ก็มีฐานะเป/น “เจาทา” เชนเดียวกับอธิบดีกรมเจาทา โดยไม
ถือวาเป/นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจาทา ซึ่งหากผูบริหารเทศบาลตําบลอัมพวาออกคําสั่งทาง
ปกครองใด ๆ ใหผูซึ่งเป/นเจาของหรือครอบครองสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําลําน้ํารื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไป
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และถาผูรับคําสั่งทางปกครองไมเห็นดวยและไดยื่นอุทธรณ5คําสั่งทางปกครอง
ดังกลาว กรณีนี้ผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ5คําสั่งทางปกครองนั้น จะตองเป/นผูวาราชการจังหวัด
ทั้งนี้ ตามขอ ๒ (๑๐) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๕) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบหมายให2ปฏิบัติหน2าที่
เจ2 า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร4 ป ระจํ า ท2 อ งที่ ตามมาตรา ๔ แห4 ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร4 พ.ศ. ๒๕๑๐
(เรื่องเสร็จที่ ๕๐๒/๒๕๕๔)
คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๒) ไดใหความเห็ นสรุปไดวา หากกฎหมายใดมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ “มอบหมาย” ไวเป/นกรณีพิเศษโดยเฉพาะแลว บุคคลที่ไดรับมอบหมายยอมมี
อํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ ในสวนที่ไดรับมอบหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไวดังเชนเป/นอํานาจของ
ตนเอง หาใชเป/ น การทํ า แทนผู มอบหมายแตอยางใด สวนการมอบอํ า นาจนั้ น มาตรา ๓๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติปรับปรุงหลักเกณฑ5และวิธีการในเรื่องการมอบ
อํา นาจใหปฏิบั ติ ราชการแทนเพื่ อใหมีความชั ดเจนยิ่ งขึ้ น โดยแยกกรณีการมอบอํ านาจในการปฏิ บั ติ
ราชการทั่วไปตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง กับการมอบอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่กําหนดใหตอง
ออกใบอนุญาตหรือที่กําหนดผูมีอํานาจอนุญาตไวเป/นการเฉพาะตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม โดยในการ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการทั่วไปนั้น ผูมีอํานาจอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นไดโดยไมจํากัด
ตําแหนง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ5ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตถา
กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเป/นอยางอื่น หรือหามเรื่อง
การมอบอํานาจไว ก็ตองมอบอํานาจใหบุคคลที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนด สําหรับ
กรณีการมอบอํานาจในการอนุญาตนั้น ผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจสามารถที่จะมอบอํานาจใหขาราชการ
ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาและผูวาราชการจังหวัด หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได ดังนั้น ความมุงหมายใน
เรื่องการมอบหมายและการมอบอํานาจมีความแตกตางกัน จึงมิอาจนําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาใชบังคับกับการมอบหมายตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวเป/นการเฉพาะได
โดยที่พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการมอบหมายไว
เป/ น การเฉพาะ โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กลาว บั ญ ญั ติ บ ทนิ ย ามคํ า วา “เจาพนั ก งาน
อุ ต สาหกรรมแรประจํ า ทองที่ ” หมายความวา เจาพนั กงานอุ ต สาหกรรมแรอํ า เภอหรื อเจาพนั กงาน
อุ ต สาหกรรมแรจั ง หวั ด แลวแตกรณี ถาในจั ง หวั ด ใดไมมี เ จาพนั ก งานอุ ต สาหกรรมแรจั ง หวั ด ให
หมายความวาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย แตเนื่องจากในปจจุบันปรากฏขอเท็จจริงวาไมมีตําแหนง

๗
เจาพนั กงานอุ ต สาหกรรมแรอํ า เภอหรื อเจาพนั กงานอุ ต สาหกรรมแรจั งหวั ด ปฏิ บั ติ ห นาที่ ในราชการ
สวนภูมิภาค ดังนั้น ตามบทนิยามดังกลาว เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่จึงไดแก อธิบดีกรม
อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแร และผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร
มอบหมาย นอกจากนี้ ไมปรากฏวามีบทบัญญัติใดจํากัดการมอบหมายไววาตองมอบหมายใหกับบุคคลใด
โดยเฉพาะเจาะจง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจึงอาจมอบหมายใหขาราชการสังกัด
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรหรือขาราชการสังกัดสวนราชการอื่นเป/นเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ได โดยไมตองนําเรื่องการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจฯ มาใชบังคับ
๔. บทวิเคราะหF
ตามที่ไดนําเสนอผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการ
ตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาขางตน เห็นไดวา ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
แนวทางแรก (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๒๗) ที่เห็นวา การมอบหมายอํานาจใหผูใดปฏิบัติราชการตามที่
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว ตองถือวาผูไดรับมอบหมายปฏิบัติราชการแทนผูมอบหมายทํานองเดียวกับ
การมอบอํา นาจตามกฎหมายวาดวยระเบี ยบบริ หารราชการแผนดิ น ซึ่งเป/ นหลักการเดีย วกั บตั วการ
ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย5นั้น ถูกกลับความเห็นโดยความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในแนวทางที่สองที่เห็นวา การมอบหมายอํานาจในการปฏิบัติราชการมีความแตกตางจากการ
มอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ผูไดรับมอบหมายมีอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติไวดังเชนเป/นอํานาจของตนเอง ไมไดปฏิบัติราชการแทนหรือทําการแทนผูมอบหมาย
อํานาจ ผูไดรับมอบหมายสามารถใชดุลพินิจในการตัดสินใจและใชอํานาจในนามตนเองภายใตกรอบ
วัตถุประสงค5ของการมอบหมายนั้น ๆ หรือตามที่กฎหมายกําหนดไวเป/นการเฉพาะได
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติ
ราชการของประเทศออสเตรเลีย เห็นไดวา “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการตามความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแนวทางที่สอง สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการมอบอํานาจหนาที่ใหกับบุคคลอื่น
ตามที่ มีก ฎหมายเฉพาะบั ญ ญั ติไวของประเทศออสเตรเลี ย ที่ ผ ลของการมอบอํ า นาจทํ าใหผู รั บ มอบ
สามารถใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ในนามของผูรับมอบอํานาจนั้นเอง ไมไดเป/นการทําการแทน
ผูมอบอํานาจในลักษณะตัวการตัวแทน สวนการ “การมอบอํานาจ” ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย
วาดวยการบริ ห ารราชการแผนดิ น ตามความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี กาในแนวทางที่ ส อง จะ
สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการมอบอํานาจหนาที่ใหกับบุคคลอื่นของประเทศออสเตรเลีย กรณีที่กฎหมาย
ไมไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจไวเป/นการเฉพาะ และอํานาจหนาที่หรือภารกิจนั้นเป/นเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารราชการ บุคคลที่เป/นเจาของอํานาจหนาที่หรือภารกิจดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย
อาจมอบอํานาจหนาที่หรือภารกิจนั้นโดยชัดแจงหรือโดยปริยายใหกับบุคคลอื่น เพื่อดําเนินการใชอํานาจ
หนาที่หรือปฏิบัติภารกิจนั้นในนามของบุคคลที่เป/นเจาของอํานาจหนาที่หรือภารกิจนั้น ในลักษณะตัวการ
ตัวแทน
ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นดวยกับผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติ
ราชการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแนวทางที่สอง เพราะหากหลักการมอบหมายอํานาจ
ในการปฏิบัติราชการเป/นหลักการเดียวกับการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

๘
แผนดิ น แลว ก็ ไ มมี ค วามจํ า เป/ น ที่ ก ฎหมายเฉพาะตาง ๆ จะตองกํ า หนดบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร
มอบหมายอํานาจใหผูใดปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการไวเป/นการเฉพาะอีก เพราะสามารถนํากฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินซึ่งเป/นกฎหมายกลางที่วางหลักเกี่ยวกับการมอบอํานาจในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการมาปรั บใชในการบริ ห ารราชการแผนดิ น ไดอยู แลว ดั ง นั้ น ความมุ งหมายของ “การ
มอบหมาย” ตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว กับ “การมอบอํานาจ” ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินจึงมีความแตกตางกัน ซึ่งผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ “การมอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติ
ราชการตามความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก าในแนวทางที่ ส อง สามารถนํ า ไปปรั บ ใชกั บ การ
มอบหมายอํานาจในการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมายตาง ๆ ไดมีบทบัญญัติกําหนดเรื่องการมอบหมายไว
เป/นการเฉพาะได โดยหากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการทราบผลทางกฎหมายที่แตกตางกันของ
“การมอบอํานาจ” ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และ “การ
มอบหมาย” อํานาจในการปฏิบัติราชการตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว จะทําใหเจาหนาที่เขาใจได
ตอไปวา การที่เจาหนาที่ผูใดไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินออก
คําสั่งทางปกครอง เป/นกรณีที่ผูรับมอบอํานาจออกคําสั่งทางปกครองแทนผู มอบอํานาจ จึงตองถือวา
ผูมอบอํานาจเป/นผูออกคําสั่งนั้นเอง ดังนั้น ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ5ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของบุคคล
ซึ่งเป/นผูมอบอํานาจ แตหากเจาหนาที่ผูใดไดรับมอบหมายอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดไวเป/นการเฉพาะ
ออกคําสั่งทางปกครอง เป/นกรณีที่เจาหนาที่ผูรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่นั้น ๆ ในนามของตนเอง กลาวคือ
ออกคําสั่งทางปกครองในนามของตนเอง ไมไดออกคําสั่งทางปกครองแทนผูมอบหมายอํานาจ ดังนั้น
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ5ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบั บที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของผูรับมอบหมาย ไมใชของผูมอบหมายอํานาจ

