
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
1. กระทรวงพาณิชย 1.1 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ.คุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
พ.ศ. 2543  

การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
และนายทะเบียนเครื่องหมาย
การคา 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง 

 

-  แตงตั้ง ผวจ.เปนเจาพนักงาน และนายทะเบียน 
ดังนี ้
   1) พนักงานเจาหนาที่ดานสิทธิบัตร  
   2) พนักงานเจาหนาที่แบบผังภูมิของวงจรรวม  
   3) นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 
   4) พนักงานเจาหนาที่ดานเครื่องหมายการคา 
   5) พนักงานเจาหนาที่ดานลิขสิทธิ์ 

ประกาศกระทรวง
พาณิชย 
ฉบับที่  7 (พ.ศ. 2547) 
ลว. 9 ก.พ. 47 

  1.2 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-พ.ร.บ. การสงออกไปนอกและการนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 

การพิจารณาอนุญาตใหสงออก
ไปนอกและนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง 

 

- พิจารณาอนุญาตใหสงออกไปนอกและนําเขามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

คําสั่ง ที่ 383/2546  
ลว. 20 ธ.ค. 46 

2. สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

2.1 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  ก.ค. 46 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ 

ปลัดกระทรวง 
 

- การบริหารงานบุคคล 
1) เสนอความเห็นแตงตั้ง(ยาย) ขาราชการ 
2) เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและ
ลูกจางประจํา  
3) ดําเนินการทางวินัยขาราชการและ
ลูกจางประจํา 
4) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- การบริหารงบประมาณ 
1) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับ

คําสั่ง ที่ 373/2546  
ลว. 15 ธ.ค. 46   



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
พ.ศ. 2546 จัดสรรภายใตแผนงานเดียวกัน 

2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงานไปกําหนดเปนรายการอื่น ๆ ใน
แผนงานเดียวกัน 

3. กรมการคา
ตางประเทศ 

3.1 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  ก.ค. 46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต 

อธิบดี ใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
หนองคาย สระแกว ชลบุรี และสงขลา มีอํานาจ 
ดังนี ้
- การบริหารงานบุคคล 
1) เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการและ
ลูกจางประจํา 
2) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนขาราชการ 
3) ดําเนินการทางวินัยขาราชการและลูกจางประจํา  
4) สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- การบริหารงบประมาณ 
1) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรในแผนงานเดียวกัน 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
- การสั่งการ อนุญาต อนุมัติ 
1) อนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

คําสั่ง ที่ 277/2546  
ลว.11 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
2) อนุญาตการลาของหัวหนาสํานักงานการคา
ตางประเทศ 
3)แตงตั้งผูรักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงาน
การคาตางประเทศ 
4) อนุมัติใหขาราชการและลูกจางประจําเดินทาง
ไปราชการนอกพื้นที ่
5) อนุมัติใหขาราชการและลูกจางประจําอยู
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 
 

การพิจารณาและลงนามหนังสือ
รับรองแสดงการไดรับสิทธิ 
ชําระภาษีและขึน้ทะเบียนเปน 
ผูขอหนังสือรับรอง ตามบัญชี 
รายละเอียดรายการสินคา  

อธิบด ี
 

- พิจารณาและลงนามหนังสือรับรองแสดงการ
ไดรับสิทธิชําระภาษีนอกโควตาฯ 
- พิจารณาและลงนามหนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคา 
- พิจารณารับขึ้นทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคา 

คําสั่ง ที่  276/2546  
ลว. 11 ธ.ค. 46   

4. กรมการคาภายใน 4.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 
2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การสั่งการ การอนุญาต  
การอนุมัติ 

อธิบดี - ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ แตงตั้งเจาหนาที่
พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีพัสดุ
ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ขาย แลกเปลี่ยน 
โอน แปรสภาพ หรือทําลายพัสดุตามระเบียบ สร. 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
- อนุญาตใหขาราชการและลูกจางใชรถทั้งในและ
นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ อนุญาตใหนํารถ
สวนกลางในสํานักงานการคาภายในจังหวัด  

คําสั่ง ที่ 325/2547 
ลว. 27 ก.ย. 47 



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดไป
เก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราว
ไดเฉพาะกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัย
เพียงพอหรือมีราชการจําเปนเรงดวนตามระเบียบ 
สร. วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบด ี
 

- การบริหารงานบุคคล 
1) เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
 2) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
3) ดําเนินการทางวินัยขาราชการและลูกจางประจํา  
4) สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- การบริหารงบประมาณ 
1) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรในแผนงานเดียวกัน 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
- การสั่งการ อนุญาต อนุมัติ 
1) อนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม  
2) อนุญาตการลาของหัวหนาสํานักงานการคา
ภายในจังหวัด หัวหนาศูนยชั่งตวงวัด และหัวหนา
สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ยกเวนการลาไป

คําสั่ง ที่  284/2546  
ลว. 11 ธ.ค. 46   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตางประเทศ 
3)แตงตั้งผูรักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงาน
การคาภายในจังหวัด หัวหนาศูนยชั่งตวงวัด และ
หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
4) อนุมัติใหหัวหนาสํานักงานการคาภายใน
จังหวัด หัวหนาศูนยชั่งตวงวัด และหัวหนา
สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเดินทางไปราชการใน
เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 
5) อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงาน
การคาภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัด และ
สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเดินทางไปราชการนอก
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
- อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงาน
การคาภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัด และ
สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดอยูปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.3 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี (เพิ่มเติมคําสั่ง 284/2546  ลว. 11 ธ.ค. 46) 
1. มอบอํานาจให ผวจ. ทุกจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมการคาภายใน 

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
(2) อนุญาตใหขาราชการและลูกจาง ใชรถ

ทั้งในและนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

คําสั่ง  ที่ 325/2547 
ลว.  27 ก.ย. 47 



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
2. ให ผวจ. มอบอํานาจตาม ขอ 1 แกหัวหนา
สํานักงานการคาภายในจังหวัด หัวหนาศูนยชั่ง
ตวงวัด หรือหัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด แลว
รายงานใหอธิบดีกรมการคาภายในทราบ 
3. ให ผวจ. รายงานผลการใชอํานาจตาม ขอ 1 ป
ละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน มี.ค.และ ก.ย.ของทุกป  

  4.4  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

การอนุมัติ อนุญาต ใหปฏิบัติ
ราชการแทน  

 - อนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจาง สั่งเชา และการลงนาม
ในสัญญาหรือขอตกลงที่อยูในอํานาจของอธิบดี
กรมการคาภายในตามหลักเกณฑ และวิธีการ 
การซื้อ การจาง การเชา การใชจายเงินตลอดจน
การเบิกจาย และเก็บรักษาเงินกองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2538 
2. ให ผวจ. มอบอํานาจตาม ขอ 1 แกการคา
ภายในจังหวัดแลวรายงานใหอธิบดีกรมการคา
ภายในทราบ 
3. ให ผวจ. รายงานผลการใชอํานาจตาม ขอ 1 ป
ละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกป 

คําสั่ง ที่ 175/2549 
ลว. 25 พ.ค. 49 

5. กรมการ
ประกันภัย 

5.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ..ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ คําสั่ง ที่ 70/2547 
ลว. 24 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  5.2  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 

 - พ.ร.บ..ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 

อธิบดี 
 

- การบริหารงานบุคคล 
1) เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
 2) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
3) ดําเนินการทางวินัยขาราชการและลูกจางประจํา  
- การบริหารงบประมาณ 
1) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรในแผนงานเดียวกัน 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
- การสั่งการ อนุญาต อนุมัติ 
1) อนุญาตการลาของหัวหนาสํานักงานประกันภัย
จังหวัด ยกเวนการลาไปตางประเทศ 
2)อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงาน
ประกันภัยจังหวัด เดินทางไปราชการนอกเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ 
3)อนุมัติใชรถยนตราชการสวนกลางของ
สํานักงานประกันภัยจังหวัดเดินทางไปราชการ
นอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
4) อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงาน
ประกันภัยจังหวัด อยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และจายคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
5) อนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจาง เต็มวงเงินตาม 

คําสั่ง ที่  247/2546  
ลว. 12 ธ.ค. 46   



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

 
 
 

 

 5.3 – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค.46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535และที่แกไขเพิ่มเติม 

การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต อธิบด ี
 

- ทําคําวินัจฉัยเกี่ยวกับขอพิพาทคาสินไหม
ทดแทนตาม พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
- เปนนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบ 
ภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ดําเนินการตามอํานาจอธิบดีตาม พ.ร.บ. คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- อนุมัติจํานวนเงินและสั่งจายคาเสียหายเบื้องตน
จากเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

คําสั่ง ที่  248/2546  
ลว. 12 ธ.ค. 46 

6. 
 
 
 

 

กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 
 
 

6.1 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การปฏิบัติราชการแทน 
งานดานทรัพยสินทางปญญา 

อธิบด ี
 

- ใหคําแนะนํา คําปรึกษา การจดทะเบียน หรือ
ขอมูลทรัพยสินทางปญญา และกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
- ใหบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญา 
- รับแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญา 

คําสั่ง ที่  259/2546  
ลว. 16 ธ.ค. 46   
 
 
 

  6.2 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. การผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. 2548 
- กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดผลิตแผน

การปฏิบัติราชการแทน 
งานดานทรัพยสินทางปญญา 
(เพิ่มเติม) 

อธิบดี 1. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา การแจงขอมูล 
ทรัพยสินทาง และขอกฎหมายที่ เกี่ยวของ 
2. ใหบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญา 
3. รับแจงขอมูลตามมาตรา 16 มาตรา 17 และ
มาตรา 18 แหง พ.ร.บ. การผลิตผลิตภัณฑซีดี  

คําสั่ง ที่ 152/2548 
ลว. 23 ส.ค. 48 



สจบ. 1 - 9 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ซีดีและอุปกรณของเครื่องจักร พ.ศ. 2548 
- ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา ตาม 
พ.ร.บ. การผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. 2548  
ลว. 23 ส.ค.48 

พ.ศ. 2548  

  6.3  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 พ.ศ. 2546 

การแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในทองที่และ
เขตอํานาจของตน 

อธิบดี - รับคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
รวมทั้งคําขอ คํารองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
- รับชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 

ประกาศกรมทรัพยสิน
ทางปญญา 
ลว. 14 มิ.ย. 47 

7. กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

7.1  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค.46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 

การอนุญาตใหคนตางดาว
ประกอบธุรกิจ 

อธิบดี - พิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ คําสั่ง ที่  211/2546  
ลว. 16 ธ.ค. 46 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7.2 – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค.46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจําของ

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต 

อธิบดี - การบริหารงานบุคคล 
1) เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
สวนกลางที่ปฏิบัติในจังหวัด 
2) เสนอความเห็นในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติในจังหวัด 
3) การดําเนินการทางวินัยขาราชการและ
ลูกจางประจํา 

คําสั่ง ที่  209/2546  
ลว. 12 ธ.ค. 46 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 10 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 
 

4) สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- การบริหารงบประมาณ 
1) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรในแผนงานเดียวกัน 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
- การสั่งการ อนุญาต อนุมัติ 
1) อนุญาตการลาของหัวหนาสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัด  
2)อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด เดินทางไปราชการ
นอกเขตจังหวัด 
3) อนุมัติ การซื้อ การจางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
4) อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงาน 
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด อยูปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
5) แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7.3 – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่  22 ก.ค. 46 
 -  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การพิจารณาสั่งใหขยายหรือ
เลื่อนกําหนดเวลาการยื่นงบ
การเงิน 

อธิบดี - พิจารณาสั่งใหขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาการ
ยื่นงบการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตาม พ.ร.บ. 
การบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11  

คําสั่ง ที่ 235/2547 
ลว. 22 ก.ย. 47 



สจบ. 1 - 11 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระบียบ สร. วาดวยการมอบอํานาจ  
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2546 

  7.4  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22 ก.ค. 46 
 -  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526  
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ  
- ระเบียบ สร. วาดวยการมอบอํานาจ  
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2546 

การอนุมัติ อนุญาต 
การวินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
ตามระเบียบ สร. วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ขอ 67 และการอนุมัติ การซื้อ การจาง ตามบัญชี
การมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ  (ให
มีผูแทนของกรมพัฒนาธุรกิจการคารวมเปน
กรรมการดวยอยางนอย 1 คน) 
- อนุมัติการซื้อ การจางตามระเบียบ สร. วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จากเงิน
นอกงบประมาณ (เงินกองทุนคาใชจายในการ
ดําเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา) ซึ่งอยูใน
อํานาจของอธิบดี 

คําสั่ง ที่ 42/2549 
ลว. 22 พ.ค. 2549 

8. 
 

กรมสงเสริมการ
สงออก 

8.1 – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 22 ก.ค. 46 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต 

อธิบดี - การบริหารงานบุคคล 
1) เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
ศูนยสงเสริมการสงออกในภูมิภาค ที่มีสํานักงาน
ในจังหวัด 
2) เสนอความเห็นในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการศูนยสงเสริมการสงออกใน
ภูมิภาค ที่มีสํานักงานในจังหวัด 

คําสั่ง ที่ 156/2546 
ลว. 11 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 12 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพาณิชย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

3) การดําเนินการทางวินัยขาราชการและ
ลูกจางประจํา 
- การบริหารงบประมาณ 
1) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรในแผนงานเดียวกัน 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
- การสั่งการ อนุญาต อนุมัติ 
1) อนุมัติ การซื้อ การจางของศูนยสงเสริมการ
สงออกในภูมิภาคตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
2) อนุญาตการลาของหัวหนาศูนยสงเสริมการ
สงออกในภูมิภาค ยกเวนการลาไปตางประเทศ  
3) อนุมัติใหหัวหนาศูนยสงเสริมการสงออกใน
ภูมิภาคเดินทางไปราชการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
4)อนุมัติใหขาราชการและลูกจาง เดินทางไป
ราชการนอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
5) แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนย
สงเสริมการสงออกในภูมิภาค 
6) อนุมัติใหขาราชการและลูกจางศูนยสงเสริม
การสงออกในภูมิภาค อยูปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ 

 


