เรื่องเสร็จที่ ๑๔๖/๒๕๕๓
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การมอบอํานาจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑/๕๓๔๑ ลงวั น ที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา มหาวิทยาลัยนเรศวรไดมี
คําสั่งมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในงานดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการทํา
นิติกรรมสัญญากับหนวยงานภายนอกในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร แตมีขอขัดของในการ
ปฏิบัติในเรื่องการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กลาวคือ ตาม
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติใหมหาวิทยาลัยเปนนิติ
บุคคลและมีฐานะเปนกรมในทบวงมหาวิทยาลัย ประกอบกับมาตรา ๑๗ บัญญัติใหอธิการบดีเปน
ผูบังคับบัญชาและรับ ผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและมีรองอธิการบดีหรือผูชวย
อธิการบดี ทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย และเพื่อประโยชนในการบังคับ
บั ญชา ให ถือว า อธิ ก ารบดีเป น อธิบ ดี และรองอธิก ารบดีเปน รองอธิบ ดี ตามกฎหมายวา ดว ย
ระเบี ยบบริ หารราชการแผ น ดินและกฎหมายอื่น ซึ่งในการปฏิบั ติราชการแทนและการรัก ษา
ราชการแทนอธิการบดีกอนป ๒๕๔๖ จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กลาวคือ เมื่อมีการมอบอํานาจแลวผูรับมอบอํานาจจะมอบอํานาจนั้นใหแก
ผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแตกรณีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา
๓๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจนั้นตอไปตามมาตรา
๓๘ (๙) ได ต อ มาเมื่ อ มี ก ารประกาศใช บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดเรื่องการปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน
ไวในหมวด ๔ ซึ่งมาตรา ๔๕ กําหนดอํานาจในการสั่ง การอนุมัติ การอนุญาต การปฏิบัติราชการ
หรือการดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
และเลขาธิการ อาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงตางๆ รวมถึงอธิการบดีตามความในมาตรา ๔๕
(๑) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี โดยการมอบอํานาจตองทําเปนหนังสือ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
นเรศวรจึงขอหารือในประเด็นตางๆ ดังนี้
(๑) กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เมื่ อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปลัดกระทรวง หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบอํานาจใหอธิการบดีตามความใน
มาตรา ๔๕ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๒๕๑ ลงวั น ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๕๓ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิการบดีในฐานะผูรับมอบอํานาจไมสามารถมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนง
อื่นตอไปได เวนแตผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูรักษาราชการแทนใชหรือไม
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะไมไดกลาวถึงการมอบอํานาจของอธิการบดีในฐานะผูมีอํานาจ ดังนั้น การ
มอบอํานาจของอธิการบดีใหกับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ตามความในมาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ใชหรือไม
(๓) ปจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได
แกไขเพิ่มเติมหลักการในมาตรา ๓๘ เรื่องการมอบอํานาจไว ปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ สรุปหลักการไดวา อํานาจการสั่ง การอนุญาต
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ถากฎหมายมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนง
อื่นปฏิบัติราชการแทนได ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น
หากมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจของอธิการบดีไวเปนอยางอื่นหรือหามไว เมื่อมอบใหรอง
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทน สามารถที่จะกําหนดไวในคําสั่งมอบอํานาจเรื่องของการมอบอํานาจ
ตอ (มอบชวง) ไว ตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน) และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงและมหาวิทยาลัย
นเรศวร) แลว เห็นวามีประเด็นที่ตองพิจารณาสองกรณี ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบอํานาจใหอธิการบดีตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรือ
(๓) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ แล ว
อธิการบดีจะสามารถมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไดหรือไม นั้น เห็นวา เมื่อ
พิจารณาตามมาตรา ๓๘๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่

๑

มาตรา ๓๘ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการ
อื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
นั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจ
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผู
ปฏิบัติราชการแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
บั ญ ญั ติ เ ป น หลั ก ว า อํ า นาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การ
ดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ถากฎหมายในเรื่อง
นั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารง
ตําแหนงอื่นเปนผูปฏิบัติราชการแทนได กรณีนี้จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการมอบ
อํ า นาจไว เ ป น อย า งอื่ น จึ ง ต อ งพิ จ ารณาตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรไดรับมอบอํานาจ
ตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรื อ (๓) ๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการฯ แลว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะผูรับมอบอํานาจยอมไมอาจ
มอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไดตามมาตรา ๔๖๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ประเด็นที่สอง ในคําสั่งมอบอํานาจของอธิการบดีจะกําหนดใหผูที่รับมอบอํานาจ
สามารถมอบอํ า นาจช ว งต อ ไปอี ก ได ห รื อ ไม นั้ น เห็ น ว า ในประเด็ น นี้ จํ า ต อ งพิ จ ารณา

๒

มาตรา ๔๕ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการ
อื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คํา สั่ ง ใด หรื อ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งใด ถ า กฎหมาย ระเบี ยบ ข อ บัง คับ หรื อคํ าสั่ ง นั้น หรื อ มติข อง
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว
ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ การ
บริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติใน
มาตรา ๔๔ (๑) และ (๒) ดังตอไปนี้
(๑) รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอาจมอบอํ า นาจให รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิการบดีใน
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูวาราชการจังหวัด
(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูวาราชการจังหวัด
(๓) เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษา
ของรัฐที่จัด การศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักบริ หารงานหรื อผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูวาราชการ
จังหวัด
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๔๖ เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๔๕ โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่
ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแตกรณีการมอบอํานาจ
ใหแกผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจนั้นตอไป ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินก็ได
ในการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหแกรองผูวาราชการจังหวัด หรือ
ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบ สวนการมอบอํานาจใหแก
บุคคลอื่น นอกจากรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว

๔
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
สําหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔
นั้น มาตรา ๔๕ ไมไดบัญญัติเรื่องการมอบอํานาจของอธิการบดีไปยังผูดํารงตําแหนงอื่นภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรไว จึงไมอาจนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับกรณีนี้ได
สวนกรณีการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ ซึง่
แก ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัติวา กรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจ
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นเปนผูปฏิบัติราชการแทนไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราช
กฤษฎี กาว า ดว ยการมอบอํา นาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตเ มื่อ พิจ ารณาพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย
นเรศวรฯ แลว เห็นวา มาตรา ๑๗๖ บัญญัติใหอธิการบดีมอบอํานาจใหรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีได และอธิการบดียังสามารถมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี
ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ
ภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของหนวยงานนั้นก็ไดตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๓๖๗ อันเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นแลว มาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไมอาจนํามาใชบังคับกับการมอบอํานาจของ

๔

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๖
มาตรา ๑๗ ให มี อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี เพื่อ
ทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
จํานวนรองอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน
เพื่อประโยชนในการบังคับบัญชา ใหถือวาอธิการบดีเปนอธิบดี และรองอธิการบดีเปนรอง
อธิบดี ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายอื่น
๗
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน
สํานัก ศูนย และภาควิชา หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา อํานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารง
ตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาค วิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของหนวยงานนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด

๕
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได การมอบอํานาจชวงตามมาตรา ๓๙๘ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน จึงไมอาจกระทําไดเชนเดียวกัน และการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวรฯ มิไดบัญญัติเรื่องการมอบอํานาจชวงไว ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดีจึงไมอาจมอบ
อํานาจชวงตอไปได ดังนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงไมสามารถกําหนดเรื่องการมอบ
อํานาจชวงไวในคําสั่งมอบอํานาจ เพื่อใหผูรับมอบอํานาจสามารถมอบอํานาจนั้นใหกับผูดํารง
ตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไปอีก
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๕๓

๘

มาตรา ๓๙ เมื่อมีการมอบอํานาจแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น โดย
ผูมอบอํานาจจะกําหนดใหผูรับมอบอํานาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไป โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวยหรือไมก็ได แตในกรณีการมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัดตองมอบอํานาจตอไปใหรองผูวาราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดก็ได

