
 
คําสั่งจังหวัดราชบุร ี
ที่  2588 /2552 

เรื่อง   การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด 
................................ 

  ดวยจังหวัดราชบุรี มีแนวทางที่จะใหการกํากับดูแลสวนราชการตาง ๆ และการปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัดราชบุรีเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสนองตอบ
ตอความตองการของประชาชนในจังหวัดไดอยางรวดเร็ว จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38  มาตรา 54 
และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพ่ิมเติม และ
มาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี  จึงมอบอํานาจใหรองผูวาราชการ
จังหวัดราชบุรี หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการโรงพยาบาล และนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน  โดยให
ยกเลิกคําส่ังจังหวัดราชบุรี ที่  2549/2551  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2551 และใหถือปฏิบัติดังนี้ 
  1.  มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอ ปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 1.1 มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด  กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
โดยใหมีอํานาจในการลงนาม  การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการทั้งหมดตามระเบียบ 
กฎหมาย หรือการดําเนินการอ่ืนใดของหนวยงานตามที่รองผูวาราชการจังหวัด  กํากับ ดูแล การปฏิบัติ
ราชการ รายละเอียด ตามผนวก ก. 
 1.2 มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด  กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวของ
กับการบรรจุแตงตั้ง  การแตงตั้ง (ยาย) เลื่อนระดับ การดําเนินการทางวินัย  และการอนุญาตการลาออก
ของขาราชการสังกัดสวนกลาง สวนภูมิภาค ตําแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับชํานาญการลงมา ตําแหนง
ประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานลงมา สําหรับราชการสวนทองถิ่นตั้งแตระดับ 7 ลงมา พนักงาน
ราชการ และลูกจางประจํา ของหนวยงานที่รองผูวาราชการจังหวัด  กํากับ ดูแล การปฏิบัติราชการ 
 1.3 มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด  กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวของ
กับการลาทุกประเภท  การอนุญาตออกนอกเขตจังหวัด   การอนุมัติไปราชการภายในราชอาณาจักร การ
อนุญาตไปตางประเทศระหวางวันลาหรือวันหยุดราชการของขาราชการในสังกัดสวนราชการสวนกลาง    
สวนภูมิภาคฯ สวนทองถิ่น  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของหนวยงานที่รองผูวาราชการจังหวัด กํากับ ดูแลการปฏิบัติ
ราชการ ยกเวนการไปตางประเทศและการอนุมัติไปราชการตางประเทศของหัวหนาสวนราชการ   
นายอําเภอ 
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 1.4 มอบอํานาจในการกํากับดูแลหนวยงาน ที่มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด
รับผิดชอบใหกํากับดูแลครบทั้งกระบวนการ คือ ตั้งแตการจัดทําแผน การปฏิบัติตามแผน การกํากับติดตาม 
ประเมินผล และการประชาสัมพันธ  แตในสวนที่เปนนโยบายสําคัญ ตองเสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบ  
หรือส่ังการกอนดําเนินงาน 
 1.5 มอบอํานาจในการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่อําเภอที่มอบใหรองผูวา
ราชการจังหวัดรับผิดชอบใหกํากับดูแลทุกดานและทุกกระบวนงาน รวมทั้งการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน การปกครอง  การบริหาร การพัฒนาฯลฯ ยกเวนงานหรือโครงการที่ไดรับมอบหมายเปน
กรณีพิเศษ 
 1.6  มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. 2549 ใหแกรองผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ 
นายอําเภอ   ผูอํานวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอําเภอ  รายละเอียด ตามผนวก ข.  
 1.7 มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ เปนผูมีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของสวนราชการนั้น ๆ  รายละเอียด ตามผนวก ค. 
 1.8 มอบอํานาจใหนายอําเภอมีอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดภายในอําเภอ ตามผนวก ง. 
 1.9 ในกรณีที่รองผูวาราชการจังหวัดตําแหนงที่ 1 ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการ           
ได ใหรองผูวาราชการจังหวัดตําแหนงที่ 2 เปนผูปฏิบัติราชการแทน  กรณีที่รองผูวาราชการจังหวัด
ตําแหนงที่ 2 ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  ใหรองผูวาราชการจังหวัดตําแหนงที่ 3 เปนผูปฏิบัติ
ราชการแทน กรณีที่รองผูวาราชการจังหวัดตําแหนงที่ 3 ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  ใหรองผูวา
ราชการจังหวัดตําแหนงที่ 1 เปนผูปฏิบัติราชการแทน 
 2. การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  เปนการมอบอํานาจทุกขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมายที่เปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัดและที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากกระทรวง ทบวง กรม ของสวน
ราชการน้ัน ๆ  และผูมอบอํานาจเห็นชอบใหมอบตอได  เวนแตเปนอํานาจที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจเฉพาะตําแหนงและการปฏิบัติราชการดังตอไปน้ี 
  2.1 งานนโยบายที่สําคัญอันเก่ียวกับงานราชการลับ และความมั่นคงของชาติ การ
ประชาสัมพันธทางการเมือง การบริหารจัดการทางการปกครอง 
  2.2 การบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับการพิจารณาความดี ความชอบของขาราชการ
และลูกจางประจํา และการดําเนินการทางวินัยของหัวหนาสวนราชการ 
 3. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามคําสั่งมอบอํานาจบังเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงคใหถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 ใหหัวหนาสวนราชการ  ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตามคําส่ังน้ี พิจารณาสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติในเร่ืองตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปโดยรวดเร็ว  โดยเฉพาะงานดานการใหบริการตอ
ประชาชน หรืองานเรงดวน 
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มอบอํานาจ : ผนวก ก 

ผนวก  ก 
การมอบอาํนาจของผูวาราชการจังหวัดราชบุรีใหกับรองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี 

แนบทายคําส่ังจังหวัดราชบุรีที่     2588/2552  ลงวันที่   26    ตุลาคม  2552 
...................................... 

  1. นายกิตติ  ทรัพยวิสุทธิ์ รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี  กํากับดูแลการปฏิบัติราชการและ
การประสานงานในการบริหารราชการสวนภูมิภาค สวนกลาง และสวนทองถิ่น ดังนี้ 

1. หนวยงานรับผิดชอบ 

   1.1 ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 - ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุมงานปกครอง/กลุมความมั่นคง) 
 - สํานักงานจังหวัดราชบุรี (ฝายอํานวยการ/กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 - ที่ทําการสัสดีจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานทองถิ่นจังหวัดราชบุรี 

   1. 2 ราชการบริหารสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 

 - ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
 - กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 137 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดราชบุรี 
 - แขวงการทางราชบุรี 
 - สํานักงานทางหลวงชนบทราชบุรี 
 - สํานักงานวิชาการพลังงาน ภาค 4 
 - ศูนยบริการวิชาการท่ี 2 (จังหวัดราชบุรี) (กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพลงังาน)   
 - สํานักงานการทองเท่ียว กีฬาจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดราชบุรี 
 - สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
 - สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 
 - สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี 
 - สํานักงานธนารักษพื้นที่ราชบุรี 
 - สํานักงานประปาเขต 3 

   1.3  ราชการบริหารสวนทองถิ่น 

 - เทศบาล 
   1.4  อําเภอ/กิ่งอําเภอ 

 - อําเภอเมืองราชบุรี 
 - อําเภอจอมบึง 
 - อําเภอสวนผ้ึง 
 - อําเภอบานคา 
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  2.นายสมศักดิ์  โยนกพันธ รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี กํากับดูแลการปฏิบัติราชการและ 
การประสานงานในการบริหารราชการสวนภูมิภาค สวนกลาง และสวนทองถิ่น ดังนี้ 

1. หนวยงานรับผิดชอบ 

    1.1 ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 - ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุมงานการเงินและบัญชี) 
 - สํานักงานจังหวัดราชบุรี (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 - สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 - โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 - สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

    1.2  ราชการบริหารสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 

 - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และ 2 
 - สํานักงานผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 6 ศธ 
 - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 
 - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี  (ยกเวน การส่ังไมฟอง) 
 - สํานักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี  (ยกเวน การส่ังไมฟอง) 
 - สํานักงานอัยการจังหวัดคดีศาลเยาวชนและครอบครัวราชบุร ี (ยกเวน การส่ังไมฟอง) 

 - เรือนจํากลางราชบุรี 
 - เรือนจํากลางเขาบิน 

 - สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชุบรี 
 - ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาค 2 (จังหวัดราชบุรี) 
 - ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี 
 - สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี 
 - ศูนยความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ 4 
 - ศูนย 1 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดราชบุรี 
 - ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 49 จังหวัดราชบุรี 
 - ศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
 - สถานสงเคราะหเด็กพกิารทางสมองและปญญาจังหวัดราชบรุ ี
 - บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุร ี

 - ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 
 - สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดราชบุรี 
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 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 - ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 1 ราชบุรี 
 - สํานักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 
 - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 - สํานักงานเคหะชุมชนจังหวัดราชบุรี 

   1.3 ราชการบริหารสวนทองถิ่น 

 - องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 
    1.4  อําเภอ/ กิ่งอําเภอ 

 - อําเภอดําเนินสะดวก 
 - อําเภอปากทอ 
 - อําเภอวัดเพลง 

    
 
 
  3. นายณรงค  พลละเอียด  รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี  กํากับดูแลการปฏิบัติราชการและการ
ประสานงานในการบริหารราชการสวนภูมิภาค สวนกลาง และสวนทองถิ่น ดังนี้ 

1. หนวยงานรับผิดชอบ 

    1.1 ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 -  สํานักงานจังหวัดราชบุรี (กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด) 
 - สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี 

   1.2  ราชการบริหารสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 

 - สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานการคาภายในจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานชั่งตวง วัด เขต 0-2 ราชบุรี 
 - โครงการชลประทานราชบุรี 
 - สถานีประมงน้ําจืดราชบุรี 
 - สํานักงานพัฒนาทีดิน เขต 10 
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 - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 - สํานักงานสงเสริมและพัฒนาเกษตร เขตที่ 2 ราชบุรี 
 - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดราชบุรี 
 - ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก 
 - ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตราชบุรี 
 - ศูนยวิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
 - ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง 
 - ศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชที่ 20 จังหวัดราชบุรี 
 - ศูนยวิจัยขาวราชบุรี 
 - สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 
 - สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี)  
 - สํานักงานส่ิงแวดลอม ภาคที่ 8 
 - ศูนยพัฒนาแหลงน้ําบาดาล ภาค 10 ราชบุรี 
 - สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ราชบุรี 
 - ศูนยเพาะชํากลาไมเศรษฐกิจที่ 4 จังหวัดราชบุรี 
 - เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี 
 - สถานีวิจัยและเพาะเล้ียงสัตวปาเขาประทับชาง 
 - สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

   1.3 ราชการบริหารสวนทองถิ่น 

 - องคการบริหารสวนตําบล 
   1.4  อําเภอ/กิ่งอําเภอ 

 - อําเภอบานโปง 
 - อําเภอโพธาราม 
 - อําเภอบางแพ 

 
 

   
---------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ข 
การมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาค/สวนกลางปฏิบัติราชการแทน 

เก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส พ.ศ. 2549 
(การอนุมัติการส่ังซื้อ  สั่งจางทุกข้ันตอน รวมทั้งอํานาจอ่ืน ๆ ในการดําเนินการจัดหาพัสดุ) 

(แนบทายคําส่ังจังหวัดราชบุรี ที่  2588 /2552  ลงวนัที่   26  ตุลาคม  2552 ) 
------------------------- 

ผูไดรับมอบอํานาจ วงเงินที่ไดรบัมอบหมาย หมายเหตุ 
- รองผูวาราชการจังหวัด ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 10 ลานบาท  

ยกเวนวิธีพิเศษ 
 

- หัวหนาสวนราชการ ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 1.5  ลานบาท   
ยกเวนวิธีพิเศษ 

 

- นายอําเภอ ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 1  ลานบาท   
 ยกเวนวิธีพิเศษ 

 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชบุร ี ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 1  ลานบาท    
ยกเวนวิธีพิเศษ 

 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 1  ลานบาท    
ยกเวนวิธีพิเศษ 

 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 500,000 บาท    
ยกเวนวิธีพิเศษ 

 

- สาธารณสุขอําเภอ ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน  50,000  บาท    
ยกเวนวิธีพิเศษ 

เฉพาะเงินบํารุงของ
สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด 

 



ผนวก ค. 
             บัญชีการมอบอํานาจผูวาราชการจังหวัดใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ
สวนกลางปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือดําเนินการอ่ืน 

(แนบทายคําส่ังจังหวัดราชบุรี ที ่  2588/2552  ลงวนัที่   26    ตลุาคม   2552) 

ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง   

มติ  ครม. 

1 ทุกสวนราชการ 1.1 การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยทุกขั้นตอน 
ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน 200,000 บาท 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม 

  1.2 การแตงต้ังผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และ
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 

 

  1.3 การตรวจสอบพัสดุประจําปและการจําหนายพัสดุทุก
ขั้นตอน 

 

  1.4 การแตงต้ังหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหัวหนาหนวยพัสดุและ
เจาหนาที่พัสดุของสวนราชการ 

 

  1.5 การลงนามใน ก.พ.7  และการสง ก.พ.7 รวมทั้งเอกสาร
ประวัติลูกจางและพนักงานราชการ  

- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 

  1.6 การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของขาราชการ 

- กฎ ก.พ.ฉบับท่ี 21 พ.ศ.2540  

  1.7 การลงนามในแบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญพิเศษ 
บําเหน็จดํารงชีพ หรือเงินทดแทนขาราชการสามัญออกจาก
ราชการ  แบบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การขอรับและการจายบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 

  1.8 การลงนามในแบบขอรับบํานาญพิเศษ และ/หรือบําเหน็จ
ตกทอดกรณีถึงแกความตาย  

 

  1.9 การลงนามในแบบขอรับเงินบําเหน็จบํานาญปกติ และ/
หรือเงินบําเหน็จพิเศษลูกจาง และแบบรับรองสมุดประวัติ 
แบบขอรับเงินกองทุน กบข. 

 

  1.10 การอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
รวมท้ังการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของขาราชการและ
ลูกจางในสังกัด 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการอนุญาตให เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ.2524  

  1.11 การอนุญาตใหลูกจาง ในสังกัดลาปวย ลากิจสวนตัว  
ลาคลอดบุตร  ลาพักผอนประจําป  ที่เปนอํานาจของ  
ผูวาราชการจังหวัด 

- ระเบียบวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. 2535 
 

  1.12 การอนุญาตใหพนักงานราชการ ในสังกัดลาปวย  
ลากิจสวนตัว  ลาคลอดบุตร  ลาพักผอนประจําป  ที่เปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
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  1.13 การอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
รวมทั้งการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของพนักงานราชการ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  1.14 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
    

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  1.15 การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ลูกจางประจํา 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด วยลู กจ า งประจํ าของส วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 14 

  1.16 การส่ังจาง การเลิกจาง และการอนุญาตใหลูกจาง
ชั่วคราวลาออกจากราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการจาง
ลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 
กค 0527.6/ว 31  
ลว. 26 เมษายน 2542 

  1.17 งานเกี่ยวกับการส่ังการใหขาราชการลูกจางและ
พนักงานราชการในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
อนุมัติใหเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 

  1.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางในสังกัด  

  1.19การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ด ว ยห ลั ก เ กณฑ ก า รป ฏิบั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

  1.20 การอนุญาตการใชรถยนตสวนกลางออกนอกเขตจังหวัด
ที่ต้ังสํานักงานหรือเปนการใชขามคืน รวมทั้งการอนุญาตให
นําไปเก็บรักษานอกบริเวณของสวนราชการเปนครั้งคราว
ตามความจําเปน 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการใชรถราชการ  พ.ศ. 
2523 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  1.21 การดําเนินการทางทะเบียนรถที่อยูในสังกัด เชน การจด
ทะเบียน การโอน การตอทะเบียนรถ การแจงยายเขา-ออก 
การเปลี่ยนลักษณะรถ การเปลี่ยนสีรถ การขอคัดใบแทนคูมือ
จดทะเบียนรถ การขอคัดเครื่องหมายการเสียภาษีรถประจําป
หรือปายทะเบียนรถใหมแทนของเดิมที่สูญหาย การยกเลิก
การใชรถ และการอื่น ๆ ที่กระทําตอนายทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต และวาดวยการขนสงทางบก 

- พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 
2522 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และ
พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 

  1.22 การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การรับเงินหรือทรัพย สินที่มีผู
บริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 

  1.23 การจายเ งินยืมและการจายเงินงบประมาณของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- ระเบียบการเบิกจายเงินจาก
คลังการเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินสงคลัง พ.ศ. 2551  
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มติ  ครม. 

  1.24 การอนุมัติคาใชจายในการฝกอบรม - ระเบียบ กค. วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมการจัดงานและการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549  

  1.25 การเบิกคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต เชน 
คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาเชาหมายเลข คา
เชาเครื่องอุปกรณ คาใชบริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- หนังสือ กค. ที่ 0526.7/ว39 
ลว. 25 มีนาคม 2539 

  1.26 การอนุมัติเบิกคาใชจายตาง ๆ  ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง
ทุกฉบับท่ีระบุวาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณและไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแลว 

- ระเบียบ กค. วาดวยการเบิก
จายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการ
บริหารงานของสวนราชการ 
พ.ศ. 2549 

  1.27 การติดต้ังและยายโทรศัพทประจําของหนวยงาน - หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
มาก ที่ กค 0502/47675 ลงวันที่ 
22 สิงหาคม 2533 

  1.28 อนุมัติการทําลายหนังสือของสวนราชการ  - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  
และที่แกไขเพิ่มเติม 

  1.29 กํากับ  ดูแล  เกี่ยวกับการรวมหรือจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาเฉพาะกิจตาง ๆ   ในสวนที่เกี่ยวของ 

 

  1.30 งานที่ปฏิบัติเปนประจํา  ไดแกการโตตอบหนังสือการตอบ
รับ  การเตือน  การเรงรัด  การทักทวงการทวงถาม  การขอเบิก
แบบพิมพและพัสดุตางๆ(สําหรับการโตตอบหนังสือราชการที่เปน
การช้ีแจงขอบกพรองของผูปฏิบัติหรือจําเปนตองใชถอยคําใน
หนังสือตําหนิการกระทําหรือวากลาวใหพึงสังวรณหรือเปนหนังสือ
เตือนการทํางานลาชาหรือละเลยการปฏิบัติใหเปนอํานาจของผูวา
ราชการจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทนลงนามโดยเฉพาะ) 

 

  1.31 งานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือคําส่ังของ
ทางราชการ  อันเปนระเบียบภายในของสวนราชการตางๆ  
ที่ตองปฏิบัติเปนประจํา  เปนงานที่ไมมีปญหาและเปนงานที่
มิไดเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดโดยเฉพาะ 

 

  1.32 รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการโอนหรือเปล่ียนแปลง
งบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรร เมื่อ ผวจ. อนุมัติใหโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณ
กําหนด ใหสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินทราบภายใน 15 วัน นับแตวันทีโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการ พรอมสําเนาแจงสวนราชการตนสังกัดทราบ 
 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ด วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 
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  1.33 การลงนามเกี่ยวกับการรายงาน หรือการแจงขอมูล หรือ
ผลการดําเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะตองดําเนินการ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยไมตองมีการ
วินิจฉัย  ส่ังการ  

 

2 ที่ทําการปกครอง
จังหวัด 

2.1 การอนุมัติใหเบิกจายเงินนอกงบประมาณตาง ๆเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของหนวยงานในวงเงินไมเกิน  
50,000  บาท 

 

  2.2 การรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ เกี่ยวกับหมูบาน  
อพป. 

- พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหาร
หมู บ านอาสาพัฒนาปองกัน
ตนเอง  พ.ศ.  2522 

  2.3 การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความ
จําเปนและเรงดวน 

- หนังสือ ที่  มท 0309/ว 588 
ลว. 26 เม.ย. 2522 

  2.4 งานทะเบียนราษฎร  และทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน 

- พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.2534 และพ.ร.บ.บัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 

  2.5 การพิจารณาตออายุใบอนุญาตการคาของเกาอันไดแก  
โบราณวัตถุ  เพชร  พลอย  ทองนาค  เงิน อื่น ๆ 

- พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาด
และคาของเกา  พ.ศ. 2474 

  2.6 การลงนามบัตรประจําตัว การควบคุมการขออนุญาตจด
ทะเบียนต้ังชื่อ - สกุลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนดในตําแหนงนายทะเบียนจังหวัด 

- พ.ร.บ.ชื่อบุคคลพ.ศ. 2505 คําส่ัง
กระทรวงมหาดไทย  ที่
1430/2505 ลว.5 ธ.ค. 2505  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2506 

  2.7 ควบคุมการออกและใชบัตรประจําตัวกํานันผูใหญบาน  
แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานันผูชวยผูใหญบาน  ฝาย
รักษาความสงบ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด ว ย ก า ร อ อ ก แ ล ะ ใ ช บั ต ร
ประจําตัวกํานัน  ผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล  สารวัตร
กํานัน  ผูชวย ผูใหญบานฝาย
รักษาความสงบ  พ.ศ. 2515 

  2.8 การควบคุมการดําเนินงานสุสานและฌาปนสถาน - พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ. 2528 

  2.9 การลงนามในบัตรประจําตัวกรรมการอิสลาม และการ
ออกใบรับรองกรรมการอิสลาม 

- คําส่ังกระทรวงมหาดไทย 
192/2531  ลว. 21 มี.ค. 2531 

  2.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังมูลนิธิเปลี่ยนแปลงมูลนิธิ - ระเบียบการจดทะเบียนมูลนิธิ 
พ.ศ. 2497 แกไขเพิ่มเติม  ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2526 
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  2.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังมัสยิด - ระเบียบการจดทะเบียนมัสยิด 
พ.ศ. 2494 

  2.12 การลงนามในตั๋วรับจํานําในฐานผูประสานงานแจงการ
ถือปฏิบัติ 

- หนังสือที่ มท 0314/ว 2501 
ลว. 7พ.ย. 2520 

  2.13 การอนุมัติใหยืมเงินทดรองจายเงินฌาปนกิจของ
ขาราชการ  ลูกจาง 

- หนังสือ ที่ มท 0313/ว 83905 
ลว. 25 ต.ค. 2519 

  2.14 การลงนามในบัตรประจําตัวสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน 

- ระเบียบกองอาสารักษา
ดินแดนวาดวยบัตรประจําตัว
สมาชิก อส.พ.ศ. 2512 

  2.15 การอนุมั ติใหเบิกจายเงินฌาปนกิจของขาราชการ 
ลูกจาง กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ฯลฯ ตาม
ระเบียบ ปค. วาดวยฌาปนกิจสงเคราะหกํานัน  ผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน พ.ศ. 2530 และฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2543 

- ระเบียบการฌาปนกิจกรรมการ
ปกครอง วาดวยการฌาปนกิจ
สงเคราะหขาราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2539 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2544 

  2.16 ควบคุมการออกและใชบัตรประจําตัวของสมาชิกไทย
อาสาปองกันชาติ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยไทยอาสาปองกันชาติ พ.ศ. 
2521 

  2.17 การส่ังจายเงินรางวัลแกผูแจงความนําจับตามกฎหมาย
วาดวยบัตรประจําตัวประชาชน 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจายเงินรางวัลในคดี
จับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย  วา
ดวยบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. 2534 ขอ 5,9,13 

  2.18 การออกบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ (Synthesizer)  

- ระเบียบกรมการปกครองวา
ดวยการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
แ บ บ สั ง เ ค ร า ะ ห ค ว า ม ถี่ 
(Synthesizer) ของหนวยงานใน
สังกัดกรมการปกครอง พ .ศ . 
2538 ขอ 16 

  2.19 การอนุมัติใหเบิกจายเงินคาเลาเรียนบุตร  กํานันผูใหญบาน 
ฯลฯ 

- ระเบียบ  มท. วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนตําแหนงและเงินอื่นใหแก
กํานันผูใหญบาน  พ.ศ. 2520 

3 สํ านั กงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด 

3.1การอนุมั ติจ ายเ งินอุดหนุนสังคมสงเคราะห (อพป . ) 
ชวยเหลือราษฎรที่เดือดรอนในหมูบาน(อพป.) ครั้งหนึ่งไม
เกิน 1,000  บาท 
 
 

 



 6 
ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่ กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติ  ครม. 

  3.2 การอนุมัติจายเงินอุดหนุนสังคมสงเคราะหสวนภูมิภาค  
ชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาสังคมในกรณีจําเปนและ
ฉุกเฉินครั้งหนึ่งไมเกิน1,000  บาท 

 

  3.3 การอนุมัติจายเงินอุดหนุนสังคมสงเคราะหสวนภูมิภาค  
ชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาสังคม  ในกรณีจําเปนและ
ฉุกเฉินครั้งหนึ่งไมเกิน1,000  บาท 

 

  3.4 การอนุมัติจายเงิน  หรือส่ิงของเพื่อสงเคราะหเด็กและ
ครอบครัวที่ ประสบความเดือดรอนตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว  
พ.ศ. 2529  ขอ 9 ขอ 8 ครั้งหนึ่งไมเกิน  2,000  บาท 

 

  3.5 งานติดตอสวนกลางที่ตองรายงานเปนประจําทุกเดือน  
เชน  รายงานประจําเดือน ฯลฯ 

 

  3.6 การอนุมัติจายเงินชวยเหลือผูตกทุกขไดยากเปนคา
พาหนะเดินทางและคาอาหารสงกลับภูมิลําเนาเดิมในวงเงิน
ครั้งละไมเกิน  500  บาท 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การสงเคราะหผูตกทุกขไดยากใน
ประเทศใหกลับภูมิ ลํ าเนาเดิ ม  
พ.ศ. 2524 

  3.7 การลงนามในหนังสือเรียกเจาของและผูจัดการหอพัก  มา
พบเพื่อแนะนํา  ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานหอพัก 

- พ.ร.บ. หอพัก  พ.ศ. 2507 

  3.8 การลงนามในหนังสือแจงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
เพื่อใหดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 

-พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ.2517 

  3.9 การลงนามหนังสือสงตัวคนชราเขาสถานสงเคราะหคนชรา  

4 สํานักงานที่ดิน
จังหวัด 

4.1 การแกไขทะเบียนการครอบครองที่ดินเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเขตทองที่ 

- หนังสือกรมที่ดินที่ มท. 
0606/2537 ลว 5 ม.ค. 2537 

  4.2 การส่ังแกไขกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาการแจงครอบครอง
ที่ดินมีการผิดพลาดและความคลาดเคลื่อน 

-  คําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ 
1244/2497 ลว. 9 พ.ย. 2497 

  4.3 การส่ังใหตรวจสอบและรายงานเก่ียวกับการตรวจสอบ
หลักทรัพย 

 
 

  4.4 การส่ังหักเงินคาอากรแสตมปออกในอัตรารอยละ 3 ของ
เงินตออากรแสตมปที่ไดชําระและดําเนินการแทนเก่ียวกับ
การใชจายกรณีที่จําเปนและเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดเก็บอากร
แสตมป 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การชําระและนําสงภาษีจากการขาย
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2542 และ
กระทรวงการคลั งว าด วยการ
จายเงินคาใชจายในการจัดเก็บ
อากรแสตมป พ.ศ. 2542 

  4.5 การรายงานขอแกเขตและเนื้อท่ีไปยังกรมที่ดิน  
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ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง   

มติ  ครม. 

  4.6 การอนุญาตนัดรังวัดกรณีพิเศษ  นอกเหนือจากลําดับได
โดยอาศัยเหตุผลและความจําเปนเรงดวนเปนกรณี ๆ ไป 

- หนังสือกรมที่ ดิน ที่ 
8942/2499 ลว. 29 พ.ย. 2499 
-  หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0611/
ว 13697 ลว. 24 มิ.ย. 2523 
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0611/ 
ว 18134 ลว. 5 ส.ค. 2523 

  4.7  การใชจายกรณีจําเปนและเกี่ยวกับกิจการจัดเก็บอากร
แสตมป 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการรับชําระและนําสงภาษี
จากการขายอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2525 ขอ 18 และขอ 23 

  4.8 การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง - ประมวลกฎหมายที่ดิน 

5 สํานักงาน 
ประชาสัมพันธ 
จังหวัด 

 5.1ดําเนินการแทนกรมประชาสัมพันธในฐานะนิติบุคคล ดังนี้  

     1) แจงความรองทุกขกรณีทรัพยสินของทางราชการไดรับ
ความเสียหาย หรือกรณีมีการกระทําความผิดทางอาญา 

- ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  ประมวลกฎหมาย
อาญา  ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา 

      2) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด  

      3) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร - พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด  
พ.ศ. 2539 

       4) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง - พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 

      5) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. วิทยุโทรทัศน  

      6) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

- พ .ร .บ .  วิ ธีป ฏิบั ติ ร าชการ
ทางการปกครอง พ.ศ. 2539 

      7) ดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย คดีทรัพยสิน
ทางปญญา 

- พ .ร .บ .  ลมละลาย  พ .ร .บ . 
ลิ ข สิ ท ธ์ิ  แ ล ะพ . ร .บ .  วิ ท ยุ
โทรทัศน พ.ศ. 2498 

6 สํานักงานพาณิชย
จังหวัด 

6.1 การแจงความเพื่อดําเนินคดีในทางแพงและอาญาเมื่อเกิด
การทุจริตหรือเสียหายแกทรัพยสินในจังหวัด 

- คําส่ังกระทรวงพาณิชย  
 ที่ 295/2521ลว. 19 ก.ย. 2521 

  6.2 การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  ไดแก รับแจง
ขอมูลและการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและประสาน
กับสวนราชการที่เก่ียวของในการคุมครองลิขสิทธ์ิ 
 

- คําส่ังกระทรวงพาณิชย ที่ 
388/2536ลว. 9 พ.ย. 2536 
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ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง   

มติ  ครม. 

  6.3 งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489 ซึ่งตองติดตอกับ
สํานักงานคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489   
(ป.ก.ข.) 

- พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489 

  6.4 การเบิกจายแบบพิมพและการรายงานการแสดงยอดแบบ
พิมพตาง ๆ ประจําเดือน 

 

  6.5 การสงสําเนาประกาศของพนักงานเจาหนาที่จังหวัด  

  6.6 การรายงานจํานวนผูที่ไดรับอนุญาตประกอบการคาขาวแตละ
ประเภท รวมทั้งรายงานการขออนุญาตเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือ
แจงยกเลิกหรือได ส่ังเพิกถอนจากจํานวนผู ไดรับอนุญาต
ประกอบการคาขาวแตละประเภทเปนประจําทุกเดือน 

 

  6.7 การรายงานรับและการนําสงเงินรายไดที่ไดรับตาม 
พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489 ประจําเดือน 

 

  6.8 การอนุญาต การกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต และการ
พิจารณาตออายุหนังสืออนุญาตประกอบการคาขาว 

 

  6.9 ใหคําแนะนํา คําปรึกษา การจดทะเบียนหรือการแจง
ขอมูลทรัพยสินทางปญญา และขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

- ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวา
ดวยการบริการขอมูล การจดทะเบียน
และการแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญาในสวนภูมิภาค พ.ศ. 2546 

  6.10 จัดสงคําขอแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญาและคําขอ  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมหลักฐานประกอบคําขอที่ไดรับไปยัง
กรมทรัพยสินทางปญญา 

- ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา 
เรื่องการแจงขอมูลและขอรับบริการ
ขอมูลลิขสิทธ์ิ ลงวันที่ 7 พ.ย. 2545 
และระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา
และขอรับบริการขอมูลลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2545 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2545 

   - ประกาศกรมฯ เรื่อง การแจงขอมูล
และขอรับบริการขอมูลความลับทาง
การคา ลงวันที่ 7 พ.ย. 2545 และ
ระเบียบกรมฯ วาดวยการแจงขอมูล
และขอรับบริการขอมูลความลับทาง
การคา พ.ศ. 2545 

   - ประกาศกรมฯ เรื่อง การแจงขอมูล
และขอรับบริการขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นไทย ลงวันที่ 7 พ.ย. 2545 
และระเบียบกรมฯ วาดวยการแจง
ขอมูลและขอรับบริการขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นไทย พ.ศ. 2545 
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ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง   

มติ  ครม. 

7 สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ
จังหวัด 

7.1 จัดทําสํามะโน หรือการสํารวจประกาศกําหนดใบแบบและ
กําหนดขอถาม และวิธีการกรอกรายการในใบแบบและใบกําหนด
ขอถาม กําหนดระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานจัดสง
ใบแบบและระยะเวลาที่ผูกรอกจะตองสงใบแบบคืน 

- พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2508 มาตรา 
16 

 

 7.2 ใหความยินยอมในเรื่องการเบิกเงินงบประมาณแทนสวน
ราชการอื่นโดยลงนามในใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทน
กัน (แบบ 8200) ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติ
แหงชาติ  ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูเบิกแทน 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0505.4/3ว 274 ลว. 30 ก.ย. 2545 

 
 7.3 แตงต้ังพนักงานและการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่

หรือพนักงานเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2508 
- พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2508 

8 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

8.1 การอนุมัติจายเงินคาอาหารคนไขโดยเงินงบประมาณและ
เงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข 

- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 
0502/6936 ลว. 28 มี.ค. 2517 

  8.2 การตออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3  
หรือประเภท 4 

- มาตรา 21  ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท  
พ.ศ. 2518 

  8.3 การอนุญาตใหผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3  
หรือประเภท 4   

- พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518  ม. 4 (2) 

  8.4 การออกใบแทนใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3  
หรือประเภท 4 

- มาตรา 32 ตามพระราชบัญญัติ
วั ต ถุ ที่ อ อ ก ฤท ธิ์ ต อ จิ ต แ ล ะ
ประสาท  พ.ศ. 2518 

  8.5 การรับแจงรายละเอียดของฉลากอาหารพรอมปรุงอาหาร
สําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที 

- คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่ 93/2540 ลว 17 มี.ค. 2540 

  8.6 การอนุมัติเบิกจายเงิน  การทําการเชาขอใชบริการและ
เบิกจายคาใชจายในการใชวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ 

 

  8.7 การอนุญาตใชรถยนตของทางราชการนําสงผูปวยไปทํา
การรักษาที่โรงพยาบาลตางจังหวัดหรือกรุงเทพฯ โดยรีบดวน
และขามคืน 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 

  8.8 การลงนามรับรองความถูกตองในแบบประวัติพนักงานของรัฐ  

  8.9 การอนุมัติใหเบิกเงินสาธารณูปโภคของหนวยงานตาง ๆ  ในสังกัด  

  8.10 การอนุมัติใหแลกเปลี่ยนยาและเวชภัณฑระหวางหนวย
ราชการและเอกชนวงเงินครั้งละไมเกิน 200,000 บาท เมื่อ
ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบแลว 

- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมขอ 
123-127 

  8.11 การอนุมัติใหยืมและแลกเปลี่ยนยาเวชภัณฑของสถาน
บริการสาธารณสุขในความรับผิดชอบ 

- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแกไขเพิ่มเติมขอ 146-150 

  8.12 ลงนามในฐานะ “ผูรับสัญญา”  ในสัญญาการเปน
พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง   

มติ  ครม. 

  8.13 การดําเนินคดีแพงในเรื่อง 
(1) การติดตามผลการขอใหศาลออกคําบังคับและการขอหมายบังคับคดี
(2) การสืบหาหลักทรัพย 

- คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ 2549/2546 
 ลว. 4 เม.ย. 2546 

  (3)การลงนามในหนังสือมอบอํานาจในการยึดทรัพย  

  (4) การตรวจสอบรายชื่อผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดลมละลาย  
และการยื่นคําขอรับชําระหนี้ 

 

  (5) การรายงานผลการดําเนินคดีใหกระทรวงการคลังทราบ  

  8.14 การประเมินบุคคลและผลงานขาราชการ ระดับ 6 ทุก
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ยกเวนสายงานนิติกรและการ
ประเมินบุคคลและผลงานของขาราชการ ตําแหนงตาง ๆ ที่มี
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณเฉพาะตัวที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  

- คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 547/2547  
ลว. 4 มี.ค. 47 

  8.15 แจงความรองทุกขและกลาวโทษในคดีอาญาคดีแพง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญากรณีความผิดท่ีเกี่ยวกับการปกครอง
และความผิดเก่ียวกับทรัพยเมื่อเกิดการทุจริตหรือเสียหายแก
ทรัพยสินของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกิดขึ้นใน
จังหวัด 

- คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ 2549/2544 ลว. 
25 ต.ค. 2544 

  8.16 การดําเนินคดีลมละลายในเรื่อง 
(1) ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย  ทั้งในกรณีที่เปน
เจาหนี้ผูเปนโจทกหรือกรณีที่ตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดี
อื่นที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมิไดเปนโจทก 

- คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ 2549/2544 ลว. 
25 ต.ค. 2544 

  (2) กระบวนการดําเนินคดีลมละลายอื่น ๆ  ตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติลมละลายและระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 

  8.17 การพิจารณาอนุญาตการลาอุปสมบท และลาไป
ประกอบพิธีฮัจย ของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ซึ่งไดรับการจัดสรรใหไปปฏิบัติงานในสวน
ราชการ 

- ระเบียบวาดวยการลาของ  
ขาราชการ พ.ศ. 2535 

  8.18 มอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงดานคดีแพง  คดีอาญาและคดีลมละลาย 

 

  8.19 การลงนามเปนผูรับสัญญา ในการทําสัญญาลาศึกษา
ฝกอบรม  การแกไขสัญญา  การคํานวณและเรียกชดใช
คาปรับ   การดําเนินการอนุมั ติผอนชําระหนี้   การนับ
ระยะเวลา  การกลับเขารับราชการเปนระยะเวลารับราชการ
ชดใชตามสัญญารวมทั้งการการดําเนินการที่เก่ียวของ 

- คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 2764/2549  
ลว. 19 ธันวาคม 2549 
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ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง   

มติ  ครม. 

  8.20 การอนุมัติติดต้ังเครื่องปรับอากาศโดยใชเงินบํารุง คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 

  8.21 ลงนามในคําส่ังการไดรับคาครองชีพพิเศษของพนักงาน
ราชการ 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 162/2549 ลว. 30 
มกราคม 2549 

9 สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

9.1 การสงเรื่องราวการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงานเพื่อ
กระทรวงอุตสาหกรรมทราบพิจารณาดําเนินการตอไป 

- คําส่ังกระทรวงอุตสาหกรรมท่ี 
282/2541 ลว. 31 ส.ค. 2541 

  9.2 การตอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน - พ .ร .บ .โรงงาน  พ .ศ .  2535 
มาตรา 15 

  9.3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน - พ .ร .บ .โรงงาน  พ .ศ .  2535 
มาตรา 12,22 

  9.4 การอนุญาตยายเครื่องจักร - พ .ร .บ .โรงงาน  พ .ศ .  2535 
มาตรา 26 

  9.5 การรับแจงเลิกกิจการโรงงาน - พ .ร .บ .โรงงาน  พ .ศ .  2535 
มาตรา 28 

  9.6 การส่ังปรับปรุงแกไขโรงงาน - พ .ร .บ .โรงงาน  พ .ศ .  2535 
มาตรา 37 

  9.7 ส่ังใหพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
ออกไปตรวจสอบโรงงาน 

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และ
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม 

  9.8 รับเงินคาคําขอ  คาธรรมเนียมและคาใชจายลวงหนา - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 
6 วรรค 3 

  9.9 รับคําขอและออกอาชญาบัตรสํารวจแร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 28 

  9.10 รับคําขอออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 29 

  9.11 รับรายงานการสํารวจแรตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 31 

  9.12 รับคําขออาชญาบัตรพิเศษ - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 33 

  9.13 รับคําขอประทานบัตร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 44 

  9.14 รับคําขอตออายุประทานบัตร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 54 
วรรค 4 

  9 .15 รับคําขอใบอนุญาตหยุดการทํา เหมืองและออก
ใบอนุญาตหยุดการทําเหมือง 

- พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 61 

  9.16 ออกใบอนุญาตใหนํามูลแร หรือมูลดินทรายออกจาก
เหมืองแร 

- พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 74 

  9.17 รับคําขอใหผูอื่นรับชวงการทํางานเหมือง - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 77 
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ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่ กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติ  ครม. 

  9.18 รับคําขอการโอนประทานบัตร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 79 

  9.19 จดทะเบียนการโอนประทานบัตร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 79 

  9.20 ประเมินคาสิทธิเหมืองที่จะโอนตามหลักเกณฑที่อธิบดี
กําหนดในกรณีผูโอนแจงวาไมมีคาตอบแทนหรือเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่เห็นวาคาตอบแทนตํ่า 

- พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 
80 วรรค 3 

  9.21 รับคําขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอดทางมรดก - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 81 

  9.22 ส่ังใหเปลี่ยนแปลงแกไขหรือหยุดการกระทําเพื่อปองกัน
หรือระงับอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน 

- พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 91 
เบญจ 

  9.23 รับคําขอและออกใบอนุญาตซื้อแรเพื่อประกอบธุรกิจ - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 93 

  9.24 รับคําขอและออกใบอนุญาตตั้งสถานท่ีเก็บแร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 102 

  9.25 รับคําขอและออกใบอนุญาตมีแรไวในครองครอง - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 106 

  9.26 รับคําขอและออกใบอนุญาตขนแร - พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 109 

  9.27 การอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยในวงเงินรายละ
ไมเกิน 50,000 บาท โดยใชบุคคลค้ําประกัน 

- ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
สงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
พ.ศ. 2525 ขอ 9 

  9.28 ใหอุตสาหกรรมจงัหวัดเปนผูอนญุาตตามที่บัญญัติไวใน 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 สําหรับโรงงานทีต้ั่งอยูในทองทีท่ี่
รับผิดชอบ  

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  
- คําส่ัง สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ 616/2546 ลว.
14 พ.ย.46 

10 สํานักงานคลัง
จังหวัด 

10.1 การอนุมัติฎีกาของสวนราชการตาง ๆ - พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491  
และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบกับ
ระเบียบการเบิกจายเงินคงคลัง  
พ.ศ. 2520 ขอ 49 

  10.2 การแจงการโอนเงินขายบิลไปกรมบัญชีกลาง - ขอบังคับวาดวยการขายบิล พ.ศ. 
2495และท่ีแกไข(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2512 

  10.3 การโอนเงินจัดสรรกลับสวนกลาง - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ด วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.2548 

  10.4 การขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจเพื่อควบคุมการไปเบิกและ  
สงเงิน 

- ระเบียบการยายต๋ัวเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2520 

  10.5 การสงสําเนาคําส่ังการจายเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ
ใหสวนราชการผู เบิกทราบและอนุมั ติการโอนเบ้ียหวัด  
บําเหน็จ บํานาญ  ไปต้ังจายทางสํานักงานอื่น 

- พ.ร.บ. บําเหน็จ  บํานาจ
ขาราชการ  พ.ศ.2494  และที่
แกไขเพิ่มเติม 
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ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่ กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติ  ครม. 

  10.6 การจัดเวรยามสํานักงานคลังจังหวัด  - ระเบียบการเก็บรักษาเงินคง
คลัง ณ สํานักงานคลังจังหวัด 
พ.ศ. 2519  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2517 

  10.7 การรายงานการจายแลกเหรียญกษาปณไปยังกรม  
ธนารักษ 

- หนังสือกรมธนารักษ  ที่ กค 
0402/ว 9403 ลว. 21 ส.ค. 2518 

  10.8 การอนุมัติใหเปด - ปดท่ีทําการนอกเวลา - ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง  
ณ  สํานักงานคลังจังหวัด  พ .ศ . 
2519 ขอ 48 

  10.9 การอนุมัติใหสวนราชการฝากส่ิงของในลักษณะ  
หีบหอ  ณ  ที่ทําการคลังจังหวัด 

- ระเบียบการฝากส่ิงของใน
ลักษณะหีบหอ  ณ  ที่ทําการ
คลังจังหวัด พ.ศ. 2524  ขอ 8 

  10.10 การลงนามในหนังสือสง – เบิก ยายตัวเงิน - ระเบียบ กค. วาดวยการยายตัวเงนิ
คงคลัง พ.ศ. 2538 ขอ 18 และ ขอ 30 

  10.11 การอนุมัติบัญชีถือจายเพ่ิมเติมเฉพาะกรณีปรับพอก
อัตราเงินเดือนเหลือจายทุกกรณี 

- ระเบียบ กค. วาดวยการเบิกและการ
จายเงินเดือน เงินป และเงินอ่ืน ๆ   

  10.12 การเบิก-สงเงินคงคลัง ตามระเบียบการยายตัวเงินคง
คลัง พ.ศ. 2538 (ขอ 16,18 และ 30 ) 

- ระเบียบการยายตัวเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2538 ขอ 18 และ ขอ 30 

  10.13 การส่ังระงับการอนุมัติฏีการตามรายงานของ สตง. 
รวมทั้งยกเลิกการระงับการอนุมัติฏีกาตามรายงานของ สตง. 

 

  10.14 การลงชื่อในหนังสือถึงผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
และถึงสารวัตรตํารวจ ทางหลวงที่เกี่ยวของ เพื่อขอกําลัง
ตํารวจรักษาความปลอดภัยในการขนยายตัวเงินคงคลัง 

- ระเบียบ กค.วาดวยการยายตัว
เงินคงคลัง พ.ศ. 2538 

  10.15 การลงชื่อในหนังสือตอบรับเงินคงคลัง ในการขนยาย
ตัวเงิน 

- ระเบียบ กค. วาดวยการยายตัวเงินคง
คลัง พ.ศ. 2538 

11 11.1 การประสานงานการฝกอาชีพกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

 

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด 11.2 การรับแจงการเดินทางกลับไปทํางานในตางประเทศ

ของคนหางาน 
- พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 ม. 48 

  11.3 การรองทุกขเพื่อดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําผิด - พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 
2521 
- พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ. 2528 

  11.4 การยายสํานักงาน และการจัดต้ังสํานักงานชั่วคราวนอก
เขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต 

- พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 
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  11.5 การจดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางาน - พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.6 บัตรประจําตัวหรือใบแทน  ผูรับอนุญาต ผูจัดการ 
ลูกจาง และบัตรตัวแทน  หรือใบแทนบัตรตัวแทนจัดหางาน 

- พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.7 การโฆษณาจัดหางาน - พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.8 การเปรียบเทียบปรับ - พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

12 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัด 

12.1  การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคล่ือนที่ - พระราชบัญญัติปาไม  
พุทธศักราช2484  มาตรา 38  
และมาตรา 39กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 26 (พ.ศ. 2528) 

  12.2 การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ซึ่งนําเขา
มาในราชอาณาจักร 

- พระราชบัญญติัปาไม  พุทธศักราช
2484  มาตรา 38  และมาตรา 39
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 26 (พ.ศ. 2528) 

  12.3 การอนุญาตลงนามการขอใบคูมือคนงานหรือผูรับจาง - พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 57 
และมาตรา 58 กฎกระทรวงฉบับที่ 23 
(พ.ศ. 2518) ระเบียบกรมปาไมวา
ดวยการควบคุมการแปรรูปไม พ.ศ. 
2541 หมวด 4 ขอ 22 

  12.4 การลงนามอนุญาตหนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือ
กํากับส่ิงประดิษฐ 

- ขอกําหนดที่ 15 (พ.ศ. 2526) 

  12.5 การส่ังการอนุมัติการอนุญาตที่จะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ  แบบแผน  และกฎหมายเกี่ยวกับกิจการปาไม  ซึ่ง
ผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาเห็นชอบและส่ังอนุมัติแลวให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลงนามแทน 

 

  (1) การอนุญาตทําไมสักและไมยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ - ขอกําหนด ฉบบัที่ 17 (พ.ศ. 2530)
มาตรา 11 มาตรา 58พระราชบญัญัติ
ปาไม  พุทธศักราช 2484 
 

  (2) การข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา - พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 
2535 มาตรา 5 และระเบียบกรม
ปาไหมวาดวยการขึ้นทะเบียนที่ดิน
เปนสวนปาและการโอนทะเบียน
สวนปา พ.ศ. 2535 
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  (3) การข้ึนทะเบียนตรา - พ.ร.บ.สวนปา พ.ศ. 2535 
มาตรา 9 และระเบียบกรมปาไม 
วาดวยการขึ้นทะเบียนการรับรอง 
การตรี ตอก ประทับหรือแสดงการ
ยกเลิกและการทําลาย  ท่ี ใช ใน
กิจการสวนปา พ.ศ. 2535 

  (4) การขอทําการแปรรูปไม ต้ังโรงคาไมแปรรูป มีไมแปรรูป
ไวในครอบครอง ต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน 

- พ .ร .บ .ป า ไม  พ .ศ .  2484 
มาตรา  48 และกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) 

  (5) การขอคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งส่ิงประดิษฐ
เครื่องใชหรือส่ิงอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม 

- พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 
53 ตรี  53 จัตวา และกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 27 (พ.ศ. 2530) 

  (6) การขอรับโอนใบอนุญาต ต้ังโรงคาไมแปรรูป ต้ังโรงงาน
แปรรูปไมทุกประเภท คาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่ง
ส่ิงประดิษฐเครื่องใชหรือส่ิงอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม 

- ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ควบคุมการแปรรูปไม  พ .ศ . 
2541 และหนังสือกรมปาไมดวน
มาก ที่ กษ 0704.02/26697 ลง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 

  (7) การขอขึ้นทะเบียนเลื่อยโซยนต - พ.ร.บ. เล่ือยโซยนต พ.ศ. 2545 

  12.6 การอนุญาตลงนามการขอประทับตราประจําตอหนังสือ
กํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับส่ิงประดิษฐฯ 

- ขอกําหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 
2526) ประกาศกรมปาไมเรื่อ
การใหผูรับอนุญาตต้ังโรงงาน
แปรรูปไมหรือโรงคาแปรรูปออก
หนังสือกํากับไมแปรรูป 

  12.7 การอนุญาตลงนามการขอประทับตราประจําตอหนังสือ
แสดงบัญชีรายการไมที่ไดมาจากการทําสวนปา ตาม พ.ร.บ. 
สวนปา พ.ศ. 2535 

- ระเบียบกรมปาไมวาดวยการทํา
ไมทอน ไมแปรรูป หรือส่ิงประดิษฐ
ท่ีไดมาจากการทําสวนปาเคล่ือนท่ี 

  12.8 การอนุญาตลงนามขอตออายุใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปร
รูป โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน คาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อการคาซึ่งส่ิงประดิษฐเครื่องใชหรือส่ิงอื่นใดบรรดาที่ทํา
ดวยไมหวงหาม 

- ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ควบคุมการแปรรูปไม พ.ศ. 2541 

  การรายงานเกี่ยวกับดานปาไม  

     1. รายงานการตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรม - ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ควบคุมการแปรรูปไม  พ.ศ. 2532 

     2. รายงานการทําไมสักและไมยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ - ขอกําหนด ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) 

     3. รายงานการตรวจสอบการรับจายพัสดุประจําป - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.2535 
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  12.9 นายทะเบยีนสวนปา - พ.ร.บ.สวนปา พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกรมปาไม วาดวยการขึ้น
ทะเบียนท่ีดินเปนสวนปาและการโอน
ทะเบียนสวนปา พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกรมปาไม วาดวยการขึ้น
ทะเบียน การรับรอง การตีตอกประทับ
หรือแสดง การยกเลิกและการทําลาย
ตราที่ใชในกิจการสวนปา พ.ศ. 2535 

   - ระเบียบกรมปาไม วาดวยการนําไม
ทอน ไมแปรรูปหรือส่ิงประดิษฐท่ี
ไดมาจากการทําสวนปาเคล่ือนท่ี พ.ศ. 
2535 
- หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 
1606.3/5567 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 
2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติและการ
ดําเนินการนาํไมท่ีไดมาจากการทํา
สวนปาเคล่ือนท่ี ตาม พ.ร.บ.สวนปา 
พ.ศ. 2535 

  12.10 การออกใบอนญุาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่งจักรทุก
ประเภท การยายสถานที่ต้ัง การปรบัปรงุเครือ่งจักร การแกไข
อาณาเขตและสาระสําคัญในการอนญุาต การรบัโอน - การทําการ
แทนตามใบอนญุาต 

- ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ควบคุมการแปรรูปไม ตาม พ.ร.บ.
ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2541 หมวด
ที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 
11 

  12.11 การตออายุใบอนญุาตโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่งจักรทุก
ประเภท 

- ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ควบคุมการแปรรูปไม ตาม พ.ร.บ.
ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2541 หมวด
ที่ 11 

  12.12 การออกใบอนญุาตตั้ง ยายสถานที ่การแกไขอาณาเขตและ
สาระสําคัญในการอนญุาต การรับโอน การทําการแทนตามใบอนุญาต 
   - ต้ังโรงคาไมแปรรูปโดยใชแรงงานคน (โรงเลื่อยมือ) 
   - ต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงงานคนเพือ่ประดิษฐกรรม 
   - การแปรรูปไมชั่วคราวเพือ่การคา 
   - การแปรรูปไมชั่วคราวมิใชเพื่อการคาโดยใชเครื่องจักร 
   - ต้ังโรงคาไมแปรรูป 
   - มไีมแปรรูปไวในครอบครอง 
   - คาหรือมไีวในครอบครองเพือ่การคาซึง่ส่ิงประดิษฐเครือ่งใช
หรอืส่ิงอืน่ใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม 

- ระเบียบกรมปาไม วาดวยการ
ควบคุมการแปรรูปไม ตาม พ.ร.บ.
ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2541 หมวด
ที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 
11 
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  12.13 การตออายุใบอนุญาต 
    - ต้ังโรงคาไมแปรรูปโดยใชแรงงานคน (โรงเลื่อยมือ) 
    - ต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงงานคนเพื่อประดิษฐกรรม 
    - การแปรรปูไมชั่วคราวเพื่อการคา    
    - การแปรรปูไมชั่วคราวมิใชเพื่อการคา โดยใชเครื่องจกัร 
    - ต้ังโรงคาไมแปรรูป 
    - มีไมแปรรปูไวในครอบครอง 
    - คาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ซึง่ส่ิงประดิษฐ
เครื่องใชหรือส่ิงอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม 
    - คาของปาหวงหาม 

- ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ควบคุมการแปรรูปไม ตาม 
พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ศ. 
2541 หมวดท่ี 11 

  12.14 การออกใบแทนใบอนุญาต - ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ควบคมุการแปรรูปไม ตาม พ.ร.บ.
ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2541 
หมวดที ่10 

  12.15 การออกใบคูมือคนงานหรือผูรับจาง - พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 
57 และมาตรา 58 
- กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 
2518) 
- ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ควบคมุการแปรรูปไม ตาม พ.ร.บ.
ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2541 
หมวดที ่4 

  12.16 การประทับตราประจําตอหนังสือกํากบัไมแปรรูปและ
หนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ เครือ่งใชหรอืส่ิงอืน่ใดบรรดาที่ทํา
ดวยไมหวงหาม 

- ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ประทับประจําหนังสือกํากับไม
แปรรูป และหนังสือกํากับ
ส่ิงประดิษฐ เครื่องใชหรือส่ิงอืน่
ใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม 
พ.ศ. 2533 หมวดท่ี 3 ขอ 13 

  12.17 การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคล่ือนที่ การออก
ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคล่ือนที่ ซึ่งนําเขามาใน
ราชอาณาจักร การรับแจงนําไมหรือของปาเขาเขตดานหรือ
ผานดานปาไม 

- พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 
มาตรา 38 , มาตรา 39, มาตรา 
40 
- กฎกระทรวง ฉบับท่ี 26 (พ.ศ. 
2528) ระเบียบกรมปาไมวาดวย
การนําไมหรือของปาเคล่ือนที่ 
พ.ศ. 2545 
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13 สํานักงานสหกรณ
จังหวัด 

13.1 การรายงานขอกูเงินทุนของกรมสงเสริมสหกรณและ
เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

- พ.ร.บ. สหกรณจังหวัด พ.ศ. 
2521 

  13.2 การรายงานตาง ๆ ของกิจการสหกรณทุกประเภท - พ.ร.บ. สหกรณจังหวัด พ.ศ. 2521 

  13.3 การฝกอบรมคณะกรรมการของสหกรณ พนักงานของ 
สหกรณ สมาชิกสหกรณและขาราชการในสังกัดกรมสงเสริม
สหกรณ 

 

  13.4 ดําเนินคดีทั้งปวงคดีเพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดี
ปกครอง รวมทั้งใหมีอํานาจในการรองทุกข ถอนคํารองทุกข ในคดี
ที่กรมสงเสริมสหกรณเปนโจทยยื่นฟองหรือถูกฟองเปนจําเลย อัน
เปนผลมาจากการปฏิบัติราชการ ไมวาจะไดยื่นฟองหรือถูกฟองใน
นามกรมสงเสริมสหกรณหรือในนามอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
เกี่ยวกับการฟองคดี ทั้งนี้ ใหมีอํานาจลงนามในหนังสือแตงต้ัง
พนักงานอัยการเปนทนายความวาตางหรือแกตางคดี เชน การ
ยอมรับตามที่คูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง การ
ประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใชสิทธิในการ
อุทธรณ หรือฎีกา หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม ตลอดจนใหมี
อํานาจในการรับเงินคาฤชาธรรม และรับเอกสารคืนจากศาล แตงต้ัง
ตัวแทนชวงในการรับเงินคาฤชาธรรมเนียม และรับเอกสารคืนจาก
ศาล จนถึงการดําเนินการชั้นบังคับคดีจนเสร็จส้ิน 
    13.4 (1) ดําเนินคดีเกี่ยวกับฟองคดี และการอื่น ๆ อันจําเปน
เกี่ยวกับการดําเนินคดี ซึ่งรวมแตงต้ังทนายความดวยตอสหกรณที่
กูเงินจากกรมสงเสริมสหกรณแตปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดสัญญากู
เงินในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

- หนังสือมอบอํานาจกรมสงเสริม
สหกรณ ที่ กษ 1101/692 ลว. 23 
มกราคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที ่
กษ 1101/5817 ลว. 30 พ.ค. 2546 

  13.5 ขอความเห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและถือ
ใชระเบียบของสหกรณทุกประเภท 

- พ.ร.บ. สหกรณจังหวัด พ.ศ. 
2521 

  13.6 การกูเงิน การเบิกเงิน และการถอนหลักประกันเงินกูทุน
หมุนเวียนสงเสริมสหกรณ 

 

  13. 7  มีอํานาจดําเนินเกี่ยวกับการฟองคดี และการอื่น ๆ อัน
จํ า เปน เกี่ ยวกับการดํ า เนินคดี  ซึ่ ง รวมถึ งการแต ง ต้ั ง
ทนายความดวย ตอสหกรณที่กูยืมเงินในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
ซึ่งการดําเนินการกระทําในนามกรมสงเสริมสหกรณ 
 

 

  13.8 ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดในการลงนามใน
บันทึกความตกลงยินยอมการปฏิบั ติตามเงื่อนไขการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากทางราชการแทนกรมสงเสริม
สหกรณ  

- หนังสือกรมสงเสริมสหกรณที่ กษ 
1104/3113 ลว. 25 มี.ค. 47 
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  13.9 รายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงานตรวจ
เงินแผนดินและกรมสงเสริมสหกรณทราบอยางชาไมเกิน 15 วัน 
สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการตามนัย
คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณเลขที่ 603/2546 ลว. 17 ธ.ค. 2546 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และ
ระ เบี ยบว าด วยการบริ หาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 

14 สํานักงานประมง 
จังหวัด 

14.1 การอนุญาตและลงนามใบอนุญาต  ใบรับรองและเรียก
เก็บเงินคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)  
ซึ่งออกตามความโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง  
สัตวปา พ.ศ. 2535 

- คําส่ังกรมประมง ที่ 
1187/2538ลว. 10 พ.ย. 2538 
และหนังสือกรมประมง ที่ กษ 
0528(3)/ว 578ลว.10พ.ย. 2538 

  14.2  การขอรับเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการ
ดําเนินงานจากเงินคาปรับ 

- คําส่ังกรมประมง ที่ 660/2551 
 ลว. 3 กันยายน 2551 

15 สํานักงาน 
ประกันสังคม 
จังหวัด 

15.1  การดําเนินคดีและการเปรียบเทียบความผิดตาม 
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2537 และตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537   

- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

  15.2 การดําเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดอัน
เกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 การลงนามในหนังสือบอก
กลาวถึงผูออกเช็ค  การรองทุกขเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทํา
ความผิด  จนกวาคดีจะถึงที่สุดรวมทั้งการถอนคํารองทุกข
หรือถอนฟอง 

- พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิด
จากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 
ประกอบคําส่ังสํานักงาน
ประกันสังคม ที่ 1497/2546 ลง
วันที่ 24 ธ.ค. 46 

  15.3 การรองทุกขหรือกลาวโทษตอผูกระทําความผิดตาม  
พ.ร.บ. วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 โดยมี
อํานาจดําเนินการจนกวาคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งอํานาจถอนคํารอง
ทุกขหรือถอนฟองดวย 

- พ.ร.บ. วาดวยความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็ค พ.ศ. 2534 ม. 4 

  15.4 การรองทุกขหรือกลาวโทษ ดําเนินคดีอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายที่เก่ียวของกับสํานักงานประกันสังคม 

- ลักษณะ 6 บทกําหนดโทษแหง        
พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หมวด 9 บทกําหนดโทษแหง พ.ร.บ. 
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

  15.5 ดําเนินการรายงานใหเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
ใหเปนไปตามนัยของบัญชีแนบทายคําส่ังการมอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัด ตามคําส่ังสํานักงานประกันสังคม 

- คําส่ัง สนง.ประกันสังคม ที ่
1497-1499/2546 ลว. 24 ธ.ค. 
2546 

  15.6 การอนุมัติคําขอขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลายื่นขอรับ
เงินทดแทนที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 

- คําส่ังสํานักงานประกันสังคม ที่ 
1497/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 และ 
238/2549 ลว. 9 ก.พ. 2549 

  15.7 ตอบรับการโอนเงินเขาบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม
บัญชีที่ 3 
 

- หนังสือสํานักงานประกันสังคม ที่ 
รส 0703//ว644 ลว. 15 พ.ย. 2542 



 20 
ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่ กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติ  ครม. 

  15.8 ตอบรับการโอนเงินเขาบัญชีเงินออมทรัพยกองทุนเงิน
ทดแทน 

- หนังสือสํานักงานประกันสังคม ที่ 
รส 0711/ว 507 ลว. 30 ก.ค. 2544 

  15.9 การดําเนินคดีและเปรียบเทียบความผิดตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2537 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

  15.10 การรายงานผลการดําเนินใหเลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคมใหเปนไปตามนัยของบัญชีแนบทายคําส่ังการ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามคําส่ังสํานักงาน
ประกันสังคม 

- คําส่ังสํานักงานประกันสังคมที่ 
2001/2550 ลว. 9 พฤศจิกายน 2550 

  15.11 การอนุมัติคําขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลายื่นขอรับ
เงินทดแทนที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 

- คําส่ังสํานักงานประกันสังคม ท่ี 
1497/2546 ลว. 24 ธันวาคม 2546 และ 
ท่ี 2001/2550 ลว. 9 พฤศจิกายน 2550 

 16 สํานักงาน 
สวัสดิการและ 
คุมครองแรงงาน 
จังหวัด 

16.1 การอนุมัติจายเงินสงเคราะห หรือจายเงินคาใชจายใน
การบริหารกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหลูกจางวาดวยการรับเงิน 
จายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
สงเคราะหลูกจาง พ.ศ. 2542 

17 ที่ทําการสัสดี
จังหวัด 

17.1 การโอนยายทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ยาย
ภูมิลําเนาทหารเขามาหรือออกไปอยูตางอําเภอในจังหวัด
เดียวกันหรือตางจังหวัด 

- บันทึกขอตกลงระหวาง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทย  ในระเบียบอัน
เกี่ยวกับ  พ.ร.บ. รับราชการทหาร  
พ.ศ. 2497ขอ 26  หรือ 32 

  17.2 การแกไขเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุลทหารกองเกินหรือทหาร
กองหนุนซึ่งไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ฝายปกครอง
แจงมา  ตลอดจนการแกไขส่ิงที่คาดเคล่ือนที่เปนการถูกตอง 

- ระเบียบการตามคําส่ังกองทัพบก
ท่ี104/2514และ พ.ร.บ.รับราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497  มาตรา 12 ทวิ 

  17.3 การจําหนายทหารหรือตํารวจกองประจําการทหาร
กองเกินและทหารกองหนุนตาย 

-บันทึกขอตกลงระหวาง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทย  ในระเบียบอนั
เกี่ยวกับ  พ.ร.บ. รับราชการทหาร  
พ.ศ. 2497ขอ 27 คําส่ังกองทัพบก ที่ 
29/2517ลว.24 ม.ค. 2517   

  17.4 การคําเนินงานเกี่ยวกับการฝกอบรมสมาชิกกองหนุน
เพื่อความม่ันคงของชาติ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0331/ว 71 ลว. 15 ม.ค. 2524 

  17.5 การประสานงานกับศูนยประสานงานกองหนุนเพื่อความ
มั่นคงของชาติภาค 1 

 

  17.6 การส่ังการศูนยประสานงานกองหนุนเพื่อความมั่นคง
ของชาติระดับอําเภอ 
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  17.7 การควบคุมบันทึกเพิ่ม  จําหนายและปลดยายประเภท
ทหารกองประจําการทหารกองเกินและทหารกองหนุนใน
ทะเบียนและบัญชี 

- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวง   
กลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย   
ในระเบียบอันเกี่ ยวกับ  พ.ร.บ.   
รับราชการทหาร  พ.ศ. 2497 

18 ตํารวจภูธรจังหวัด 18.1 การจัดกําลังตรวจรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ - ระเบียบตํารวจไม เกี่ยวกับคดี 
ลักษณะที่ 28  

  18.2 การรายงานเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด 
เหตุอุกฉกรรจที่เมื่อเกิดคดีเกิดขึ้นทุกครั้ง เหตุการณที่ตองรายงาน
ดาน และผลการปราบปรามยาเสพติดประจําเดือน 

 

  18.3 การสง ก.พ. 7 ของขาราชการตํารวจและการควบคุม
กําลังตํารวจภายในจังหวัด 

 

  18.4 การวางแผนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม - ระเบียบการไมเกี่ยวกับคดีท่ี 24  
บทท่ี 11 

  18.5 การโตตอบธรรมเกี่ยวกับการสงขาราชการตํารวจ/ปรับ
การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่หนวยเหนือส่ังการ 

 

  18.6 การส่ังเรื่องราวแบบคําขอรับบําเหน็จ บํานาญ  

  18.7 การขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะหในกรณีตํารวจไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ 

 

  18.8 การสงคนวิกลจริตไปรักษายังโรงพยาบาล  

  18.9 การส่ังนายแพทยออกไปชันสูตรพลิกศพ  

  18.10 การเบิกจายตอบรับอาวุธยุทธภัณฑเพื่อซอมหรือเก็บ
ยังกรมกองที่เปนเจาหนาท่ี 

 

  18.11 การเตือนใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพิมพ  

  18.12 การสงบทประพันธและการแตงกายเกี่ยวกับการ
อนุญาตมีมหรสพ (งิ้ว) ไปใหหนวยเหนือตรวจสอบ 

 

  18.13 งานเกี่ยวกับประวัติ ตามประมวลระเบียบตํารวจตาง ๆ 
ไมเก่ียวกับคดีลักษณะที่ 10 

 

  18.14 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ  ตราตาม
ประมวลระเบียบตํารวจไมเก่ียวกับคดีลักษณะที่ 10 

 

  18.15   การสงเรื่องราวแบบ ส. ขอรับบําเหน็จบํานาญ  การ
ขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะหในกรณีตํารวจไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ 

 

  18.16 การบริหารงบประมาณรายจายตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 

- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548  



 22 
ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่ กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติ  ครม. 

  18.17 การอนุญาตรถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตํารวจ
หรือรถอื่นใชไฟสัญญารณวับวามหรือใชเสีย 6 สัญญาณ
ไซเรนหรือเสียงสัญญาณอื่นใด 

 

  18.18 ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอหรือกิ่งอําเภอ รองผู
กํากับการหัวหนาสาถนตํารวจภูธรกิ่งอําเภอหรือตําบล สารวัตร 
หัวหนาสถานีตํารวจภูธรตําบล  อนุมัติดําเนินการทุกขั้นตอน
เกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  ครั้งหนึ่งในวงเงินไมเกิน 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถวน) ยกเวนวิธีพิเศษ 

 

19 สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค 4 

19.1 ลงนามในใบแตงทนายความและหนังสือถึงอัยการจังหวัด
เพื่อใหจัดพนักงานอัยการวาตางคดีใหในกรณีที่มูลคดี (การทํา
สัญญา)  

 

  19.2 การพิจารณาอนุญาตและการออกใบอนุญาตสําหรับการ
ทดสอบฝมือคนหางาน 

- พ.ร. บ. จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528  
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) 

  19.3 การตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
สําหรับการทดสอบฝมือคนหางาน 

 

  19.4 การออกใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

  19.5 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตรในแก
ผู สําเร็จการฝกในหลักสูตรการฝกเฉพาะพื้นที่ ประเภท
หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือและหลักสูตรการฝกเสริมทักษะ 

 

  19.6 บอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูกูยืมชําระเงินกูยืมคืน
กองทุน 

 

  19 .7  ลงลายมือชื่ อ ใน เช็ค  เพื่ อ ส่ั งจ ายจ ายจากบัญชี 
“เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” 

 

  19.8 ใหความเห็นชอบรายละเอียดเก่ียวกับการฝก - พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

  19.9  การอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการฝก - ประกาศคณะกรรมการสงเสริม
พัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในการใหความ
เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝก
เตรียมเขาทํางาน 

  19.10 การรับแจงการออกหนังสือรับรองผูรับการฝก วาเปน
ผูสําเร็จการฝกของผูดําเนินการฝก 
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  19 .11  การรับแจ งการโอนการประกอบกิ จการของ
ผูดําเนินการใหแกบุคคลอื่น 

 

  19.12 การจดแจง การเปล่ียนแปลงผูดําเนินการฝกเปนของ
ผูรับโอนการประกอบกิจการ 

 

  19.13 การดําเนินการใหผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยูในวันโอน
การประกอบกิจการไปรับการฝกในสาขาอาชีพเดียวกันกับ
ผูดําเนินการฝกรายอื่นหรือในสถานฝกอาชีพของทางราชการ 

 

  19.14 การใหความเห็นชอบหลักสูตรและรายการคาใชจายใน
การฝกอบรมที่ผูดําเนินการฝกดําเนินการใหผูรับการฝกไปรับ
การฝกอบรมฝมือแรงงาน 

- ประกาศคณะกรรมการสงเสริม
พั ฒน าฝ มื อ แ ร ง ง า น  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขใน
การใหความเห็นชอบหลักสูตร 
รายละ เอี ยดที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ
คาใชจายที่ใชในการฝกยกระดับ
ฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยน
สาขาอาชีพ 

  19.15 การรับแจงการเลิกการประกอบกิจการหรือการมีเหตุ
จําเปนอยางอื่นไมสามารถจะดําเนินการฝกไดอีกตอไปของ
ผูดําเนินการฝก 

 

  19.16 การดําเนินการใหผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยูในวันที่
เลิกประกอบกิจการหรือมี เหตุจําเปนจนไมสามารถจะ
ดําเนินการฝกตอไป  ไปรับการฝกในสาขาอาชีพเดียวกันกับ
ผูดําเนินการฝกรายอื่นหรือในสถานฝกอาชีพของทางราชการ 

 

  19.17 การยกเวนใหผูดําเนินการฝกท่ียกเลิกการประกอบ
กิจการหรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะดําเนินการฝกตอไป 
ไมตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการฝกที่คางอยู 
 

 

  19.18 การรับทราบหลักสูตรที่ผูดําเนินการฝกรับนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ที่สถานศึกษาสงเขารับการฝกตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาหลักสูตรของผูดําเนินการฝกหรือหลักสูตร
สถานศึกษากับผูดําเนินการฝกไดรวมกันจัดทําขึ้น 
 

 

  19.19 การอนุญาตเปนศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน  

  19.20 การใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของ
ที่ใชในการฝก 
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  19.21 รายงานการดําเนินการ ใหเปนไปตามนัยของบัญชี 
รายละเอียดการมอบอํานาจแนบทายคําส่ัง กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน ที่ 932/2546 ลว. 22 ธ.ค. 2546 คําส่ังกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน ที่ 951/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 คําส่ังกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน ที่ 952/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 และ
คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ที่ 954/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 

- คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
ที่ 932/2546 ลว. 22 ธ.ค. 2546 
- คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
ที่ 951/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 
- คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ที่ 952/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 
- คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
ที่ 954/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 

20 สํานักงานปองกัน
และบรรเทา             
สาธารณภัยจังหวัด 

20.1 การอนุมัติการดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2540 

21 สํานักงานทองถิ่น
จังหวัดราชบุรี 

21.1 พิจารณาอนุมัติจายเงินเดือนใหกับขาราชการสังกัด
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดราชบุรีที่ลา
ปวยในปหนึ่ง เกิน 60 วันทําการตอไปอีก แตไมเกิน 60 วัน
ทําการ 

- พ.ร.ฎ. การจายเงินเดือน เงินป
บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ขอ 
27 

  21.2 การออกหนังสือรับรองเทียบเคียงตําแหนงบริหาร เพื่อ
ประโยชนของขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นในการโอนไปดํารงตําแหนงบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยหลักเกณฑการเทียบเคียง
ตําแหนงเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด 

- พ .ร .บ . ขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 49 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผน ดิน  พ .ศ .  2534  แก ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 32 

  21.3 การลงนามในหนังสือสัญญาการรับทุนการศึกษาของ
ขาราชการท่ีปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดหรืออําเภอในฐานะผูรับสัญญา 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 32
และมาตรา 38 

  21.4 การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในงบ
รายจายใด ๆ ภายใตงบประมาณเดียวกัน แตตองไมกอใหเกิด
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 

- ระเบี ยบว าด วยการบริ หาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอ 23,24 

  21.5 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่เหลือจายประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแผน
งบประมาณเดียวกัน จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว ยกเวนเปนรายการคาที่ดิน 
หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 

- ระเบี ยบว าด วยการบริ หาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอ 23,25 
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22 โครงการ 
ชลประทานราชบุรี 

22.1 กระทําการแทนกรมชลประทานในฐานะที่เปนนิติบุคคล
ในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลายเกี่ยวกับที่ดิน
และทางน้ําชลประทาน ที่กรมชลประทานครอบครองและทํา
ประโยชนตาม พ.ร.บ. ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แกไข
เพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2497 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 ประกาศของคณะปฏิบัติ พ.ศ. 
2515 พ.ร.บ. การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2518 
และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และ พ.ร.บ. คนและคูน้ํา พ.ศ. 
2505 เม่ือผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบแลว 
 

- พ.ร.บ. ชลประทานหลวง พ.ศ. 
2485 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. 
การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) 
พ .ศ . 2497  (ฉบับที่3) พ .ศ . 
2507 ประกาศคณะปฏิบัติ พ.ศ. 
2515 พ.ร.บ. การชลประทาน
หลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และ 
พ.ร.บ. คันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 

23 สํานักงานพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ
พลังงานพื้นที ่4 
ราชบุร ี

23.1 การวินิจฉัยส่ังการในการแกปญหา อุปสรรค ความ
ขัดแยง ที่ เกิดจากการปฏิบัติภารกิจระหวางหนวยงาน
ผูประกอบการ และประชาชน 

- พระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
- พระราชกฤษฎีการอาคาร
ควบคุม โรงงานควบคุม และ
กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

  23.2 การกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ ภารกิจที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  23.3 การกํากับ ดูแลอาคารและโรงงานควบคุมที่ใชพลังงาน
ต้ังแต 1,000 กิโลวัตต แตไมถึง 2,000 กิโลวัตต หรือ 1,175 
กิโลโวลทแอมแปร หรือบริมาณพลังงานส้ินเปลืองเทียบเทา
พลังงานไฟฟาต้ังแต 30 ลานเมกะจูล แตไมถึง 40 ลานเมกะ
จูลใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

 

     (1) ตรวจสอบเบื้องตนวาอาคารหรือโรงงานใดเขาขายเปน
อาคารหรือโรงงานควบคุม 

 

     (2) ออกหนังสือเตือนใหอาคารหรือโรงงานดังกลาวปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 

 

     (3) รายงานผลการดําเนินงานพรอมปญหา อุปสรรค ให
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานทราบทุก 15 
วัน เวนแตในกรณีเรงดวนใหรายงานทันที 

 

24 สํานักงานการคา
ภายในจังหวัด 

24.1 รายงานการดําเนินการตามนัย ขอ 3 ของคําส่ังกรมการ
คาภายใน ที่ 284/2546 ลว. 11 ธ.ค. 2546 ปละ 2 ครั้ง 
ในชวงมีนาคม และกันยายน ทุกป 

- คํ า ส่ั งกรมการค าภายในที่ 
284/2546 ลว. 11 ธ.ค. 2546 



 26 
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25 สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคา
จังหวัด 

25.1 รายงานการดําเนินการตามนัย ขอ 4 ของคําส่ังกรม
พัฒนาธุรกิจการคา ที่ 211/2546 ลว 16 ธ.ค. 2546 เดือนละ 
1 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

- คส. กรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 
211/2546 ลว 16 ธ.ค. 2546 

  25.2 รายงานการดําเนินการตามนัย ขอ 4 ของคําส่ังกรม
พัฒนาธุรกิจการคา ที่ 209/2546 ลว. 12 ธ.ค. 2546 ปละ 2 
ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคมและกันยายนทุกป 

- คส. กรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 
209/2546 ลว. 12 ธ.ค. 2546 

26 สํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจ 

26.1 การทําคําวินิจฉัยเกี่ยวกับขอพิพาทคาสินไหมทดแทน ตาม 
พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 ในการพิจารณาไกลเกลี่ย ประนีประนอม และวินิจฉัยขอ
พิพาทคาสินไหมทดแทนและเงินตามสัญญาประกันภัย 

- พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
ม.48 และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535  ม. 51 

 ประกันภัยจังหวัด 26.2 ใหเปนนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

- พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

         (1)  เรื่องเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายคืนจากเจาของ
รถ หรือบริษัทแลวแตกรณี (ม.26) 

 

         (2) การยึดรถท่ีกอใหเกิดความเสียหายไว (ม.28)  

         (3) การขายทอดตลาดรถท่ียึดไว (ม.29)   

           (4) การเรียกเงินคืนจากรถที่ไดรับการยกเวนตาม ม.8 (ม.32)  

         (5) การเปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ. คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. 
คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ที่มีโทษ
ปรับสถานเดียว (ม.46) 

 

  26.3 ดําเนินการตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2540 ในเรื่อง 

- พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  

        (1) การแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดําเนินคดี (ม.45) 

 

         (2) การอนุญาตไมฟองคดี กรณีพนักงานอัยการมีความเห็น
วาไมมีทางชนะคดี หรือไมคุมคาใชจายในการดําเนินคดี 

 

        (3) การอนุญาตไมฟองคดี กรณีบุคคลซึ่งตองรับผิดชดใช
เงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย ถึงแกความตาย และไมมี
ทรัพยมรดรตกทอดแกทายาท หรือไมคุมคาใชจายในการ
ดําเนินคดีที่มิใชกรณีพนักงานอัยการมีความเห็น 

 

       (4) เรื่องการขอเขาเฉล่ียในทรัพยที่มีการขายทอดตลาด  
(ม.28)  

 

       (5) เรื่องการใชสิทธ์ิไลเบ้ีย (ม.31)  
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       (6) กรณีที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยเปน
เจาหนี้และมีความจําเปนตองฟองคดีตอศาลใหมีอํานาจลง
นามแตงต้ังทนายความเพื่อดําเนินคดี และดําเนินการใด ๆ 
ในฐานะคูความ (ม.26 และ ม.31) 

 

       (7) กรณีประนีประนอมยอมความในศาลแทนกรม
ประกันภัย 

 

       (8) การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคํา
พิพากษารวมตลอดถึงการยื่นคําขอรับชําระหนี้หรือขอเฉล่ียทรัพย 

 

  26.4 การอนุมัติจํานวนเงินและส่ังจายคาเสียหายเบื้องตน 
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีแพงจากเงินกองทุน
ของผูประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการ
เบิกจายการเก็บรักษา การจัดการกองทุน และคาใชจายในการ
ดําเนินงานของกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2543 

- ระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวย
การเบิกจาย การเก็บรักษา การ
จัดการกองทุน และคาใชจายใน
การดําเนินงานของกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2543 

  26.5รายงานการดําเนินการตามนัยขอ 4 ของคําส่ังกรมการ
ประกันภัย ที่ 247/2546 ลว. 12 ธ.ค. 2546 โดยรายงานปละ 2 
ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกป 

 

  26.6รายงานการดําเนินการตามนัยขอ 4 ของคําส่ังกรมการ
ประกันภัย ที่ 248/2546 ลว. 12 ธ.ค. 2546 โดยรายงานปละ 2 
ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม และกันยาย ของทุกป 

 

27 โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป 

27.1  การอนุญาตใช รถยนตส วนกลางออกนอกท่ี ต้ั ง
สํานักงานและออกนอกเขตจังหวัด หรือเปนการใชขามคืน 

- ระเบียบ สร. วาดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  27.2  การอนุมัติใชรถยนตสวนกลางออกนอกเขตจังหวัดท่ีต้ัง
สํานักงาน 

 

  27.3 ปฏิบัติงานท่ีเปนปกติธรรมดา ไดแก การโตตอบหนังสือ 
การตอบรับ การเตือน การเรงรัด การทักทวง การทวงถาม 
การขอเบิกแบบพิมพ และพัสดุตาง ๆ  

 

  27.4 การอนุญาตสัญญาการยืมเงินของขาราชการในสังกัด
ภายในวงเงินไมเกิน 20,000 บาท  

- ระเบียบการเบิกจายจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. 2551 

  27.5 การอนุมัติจายเงินเปนคาอาหารคนไขภายในวงเงินไม
เกินครั้งละ 100,000 บาท 

 

  27.6 การอนุมัติจายเงินคาสาธารณูปโภคใหจายไดตาม
จํานวนที่ไดรับแจงหนี้ในแตละครั้ง 

 

  27.7  การตรวจสอบพัสดุประจําปของหนวยงานทุกขั้นตอน - ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ขอ 155 
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  27.8 การอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
รวมทั้งการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของขาราชการลูกจาง 
และพนักงานราชการในสังกัด  

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.2524 ขอ 
11(5) 

   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

28 โรงพยาบาลชุมชน 28.1 การอนุญาตใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสํานักงาน ยกเวนนอกเขต
จังหวัดเวนแตกรณีนําสงผูปวยไปทําการรักษานอกเขต
จังหวัด  ใหอนุญาตไดเฉพาะกรณี และหากมีความจําเปนใน
การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการ   (รถประจํา
โรงพยาบาล) ก็ใหมีอํานาจส่ังใชรถยนตสวนกลางของทาง
ราชการออกนอกเขตจังหวัดและคางคืนไดเพื่อการนี้  แลว
รายงานใหทราบ 

- ระเบียบ สร. วาดวยการ
อนุญาตใหเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2524 ขอ 11 (5) และ
ระเบียบ สร. วาดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 

  28.2 การตรวจสอบพัสดุประจําปของหนวยงานทุกขั้นตอน 
ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 155  

- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ขอ 155 

  28.3 การอนุมัติใชรถยนตสวนกลางออกนอกเขตที่ต้ัง
สํานักงาน 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการใชรถราชการ   พ .ศ . 
2523 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 



ผนวก ง.  
บัญชีการมอบอํานาจผูวาราชการจังหวัดใหนายอําเภอ  ปฏิบัติราชการแทน 
ในการสั่งการอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือคําเนินการอ่ืน 

(แนบทายคําส่ังจังหวัดราชบุรี ที ่    2588  / 2552  ลงวันที ่  26     ตุลาคม  2552) 

 

ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติ  ครม. 

1 อําเภอ 1.1 การอนุญาตการเดินทางไปราชการรวมทั้งการอนุญาต
ออกนอกเขตอําเภอและจังหวัด  และอนุมัติการเบิกจายใน
การเดินทางไปราชการของขาราชการและลูกจางในอําเภอ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2524 ขอ 11 (5) และพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และแกไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบ สร. วาดวยการอนุมัติ
ให เ ดินทางไปราชการ  พ .ศ . 
2524 และ พ.ร.ฎ. คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ 

  1.2 การอนุญาตใหใชรถยนตของทางราชการออกนอกเขต
อําเภอและจังหวัด หรือมีการใชขามคืน ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไข
เพิ่มเติม และอนุญาตใหใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ 

- ระเบียบ สร.วาดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  1.3 การตรวจตราดูแลการดําเนินกิจการของมูลนิธิในเขต
ทองที่รับผิดชอบ ตามความในมาตรา 128 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 

- ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ ใหตรวจชําระใหม 
พ.ศ. 2535  

  1.4 การอนุมัติทําลายเอกสารที่เกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชนในทองที่อําเภอ ตามระเบียบกรมการปกครองวา
ดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538 

- ระเบียบการกรมการปกครอง
วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2535 

  1.5 การพิจารณาเรื่องสัญชาติในเอกสารทะเบียน เชน การ
เพิ่มเติม การแกไข การจําหนาย ตามระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 
ตอนท่ี 3 ขอ 115 (3)  

- ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวา
ดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2535 

  1.6 การออกใบผานภาษีใหคนตางดาวซึ่งเดินทางออกจาก
ประเทศโดยมาตรา 14 อัฎฐ แหงประมวลรัษฎากร 

- ประมวลรัษฎากร 

  1.7 การตรวจสอบและการจําหนายพัสดุทุกขั้นตอนเกี่ยวกับงาน
พัสดุของอําเภอ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  1 .8  การออกหนั ง สือ สําคัญแสดงหลักฐานการเปน
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน  

- พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ลั ก ษณ ะ
ปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม 
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ที่ สวนราชการ อํานาจหนาที่ 
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติ  ครม. 

  1.9 กรณีผูใหญบาน และแพทยประจําตําบล ดํารงตําแหนง
จนมีอายุครบ 60 ปบริบูรณหรือดํารงตําแหนงครบวาระ 5 
ป ใหจัดทําเปนคําส่ังอําเภอ ส่ังใหพนจากตําแหนงและ
ดําเนินการเลือกและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่
วางตามระเบียบกฎหมาย 

 

  1.10 กรณีผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตร
กํานัน ลาออกจากตําแหนงใหจัดทําเปนคําส่ังของอําเภอ 
และจะดําเนินการเลือกและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน
ตําแหนงที่วางตอไป 

 

  1.11 กรณีกํานันขอเปลี่ยนสารวัตรกํานัน ใหจัดทําเปน
คําส่ังอําเภอ ส่ังใหพนจากตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงแทนตําแหนงที่วางตามที่กํานันรายงาน 

 

  1.12 งานเกี่ยวกับการส่ังการใหขาราชการและลูกจางใน
สังกัดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและอนุมัติใหเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 

 




