
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
1. 
 
 
 
 
 

 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
แรงงาน 

1.1 มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 

 
- แตงตั้ง(ยาย)ขาราชการสังกัดสวนภูมิภาคตั้งแตระดับ 8 ลงมาซึ่ง
มิใชหัวหนาสวนราชการและเสนอความเห็นในการแตงตั้ง(ยาย)
ขาราชการหัวหนาสวนราชการ 
- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการสวนกลาง 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตั้งแตระดับ 8 ลงมา 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- แตงตั้งขาราชการไมต่ํากวาระดับ 6 เปนผูรักษาราชการแทน
แรงงานจังหวัด 
- สั่งใหขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงรักษาราชการ
แทนในตําแหนงที่วาง 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 
- พิจารณาการทดลองการปฏิบัติราชการ 
- อนุญาตใหขาราชการสมัครสอบแขงขันเขารับราชการในสวนอื่น 
- อนุญาตใหจายเงินเดือนขาราชการที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ 
- พิจารณาอนุญาตใหขาราชการระดับ 7 ลงมาลาอุปสมบทหรือลา
ประกอบพิธีฮัจย 

คําสั่งที่  118/2547  
ลว. 31 มี.ค. 47 

  1.2 มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22  ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจํา

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง - พิจารณาเลื่อนคาจางลูกจางประจํา 
- อนุมัติจายคาจางลูกจางประจํา 
- อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ 
- อนุญาตใหลูกจางประจําลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย 
- ดําเนินทางวินัยอยางรายแรงลูกจางประจํา 

คําสั่งที่  328/2546    
ลว.  26 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ของสวนราชการพ.ศ. 2537 

  1.3.- มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  22  ก.ค. 2546 
 - พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสร.วาดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการและการจัด
ประชุมของทางราชการ 

 การอนุญาต อนุมัติ และ
การสั่งการ 

ปลัดกระทรวง 
 

- อนุมัติการเดินทางไปราชการตางประเทศสําหรับขาราชการและ
ลูกจาง 
 

คําสั่งที่ 80/2548  
ลว. 13 มิ.ย. 48   

  1.4 – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  22  ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสร.วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547  

การบริหารงานบุคคล 
 

ปลัดกระทรวง - สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
- ทําสัญญาจาง ตอสัญญา เลิกจางและอนุญาตใหพนักงาน
ราชการลาออก 
- ควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนพนักงานราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ 
- เลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานราชการประจําป 

คําสั่งที่ 516/2547  
ลว. 3  ธ.ค. 47 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง 
 

- จําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน 
- โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบกลาง 
- แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
 

คําสั่งที่ 335/2546  
ลว. 31 ธ.ค. 46   



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 งบประมาณ พ.ศ. 2546 

- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

  1.6 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไข
เพิ่มเติม 

การอนุมัติ อนุญาต และ
การสั่งการ 

ปลัดกระทรวง - ออกบัตรประจําตัวอนุกรรมการอัตราคาจางขัน้ต่ํา คําสั่งที่ 145/2548 
ลว.  13 ต.ค. 48 
 
 
 

  1.7 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 1. ยกเลิกคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 158/2549 
ลว. 19 ส.ค. 41 เรื่องแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน 
2. แตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้เปนพนักงานตรวจแรงงาน 

 - ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
นายอําเภอ และปลัดอําเภอ เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่
จังหวัด หรืออําเภอ หรือกิ่งอําเภอทองที่ของตน 

คําสั่งที่  217/2547 
ลว.  24 พ.ย. 47 

2. กรมการจัดหางาน 2.1 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ  ก.ค.วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล การ
อนุมัติ อนุญาตและ
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี 
 

- แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนภูมิภาคตั้งแตระดับ 8 ลงมาที่มิใช
หัวหนาสวนราชการและเสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) หัวหนาสวน
ราชการ 
- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนกลาง 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสวนภูมิภาค 
- เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
สวนกลาง 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการสวนภูมิภาคและขาราชการ
สวนกลาง 

คําสั่งที่  1292/2546 
ลว. 24 ธ.ค. 46   



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- หนังสือ ก.ค.ที่ กค0527.6/ว31 ลว.
29 เม.ย.42 เรื่องหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเรื่องการบริหารงานลูกจาง
ชั่วคราว 

- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- แตงตั้งขาราชการไมต่ํากวาระดับ 6 รักษาราชการแทนแรงงาน
จังหวัด 
- สั่งใหขาราชการรักษาการในตําแหนงที่วาง 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ 
- พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการ 
- อนญุาตใหขาราชการสมัครเขาสอบแขงขันเขารับราชการสวน
ราชการอื่น 
- อนุมัติใหขาราชการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
- อนุญาตใหขาราชการลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร และลา
พักผอน 
- อนุมัติจายเงินเดือนขาราชการที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ 
- สรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนลูกจางประจํา 
- พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา 
- อนุมัติใหลูกจางประจําเดินทางไปราชการ 
- อนุญาตลูกจางประจําลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตรและลา
พักผอน 
- อนุมติจายคาจางลูกจางประจําที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ 
- เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- เพิ่มคาจางลูกจางประจําที่ครบเกษียณอายุ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงลูกจางประจํา 
- สั่งลงโทษลูกจางประจํา 
- สั่งพักราชการลูกจางประจํา 
- สั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการ 
- อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ 
- รับรองประวัติรับราชการของลูกจางประจํา 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ 
- จาง เลิกจาง อนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาออกจากราชการ 
- อนุญาตใหลูกจางชั่วคราวเดินทางไปราชการ 
- อนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร 
และลาพักผอน 

  2.2 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ คําสั่งที่ 301/2547 
ลว. 22  มี.ค. 47 

  2.3 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22 ก.ค. 2546 

 การสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต 

อธิบดี 
 

- เพิ่มเงินคาครองชีพชั่วคราวใหขาราชการและลูกจางประจํา 
 

คําสั่ง ที่ 623/2548  
ลว. 17 มิ.ย. 48   



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 

 
 
 

 

 2.4  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี 
 

- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เจาหนาที่แกลูกจางชั่วคราว 

คําสั่งที่  688/2547  
ลว.  28 มิ.ย. 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- หนังสือ ก.ค.ที่ กค0527.6/ว31 ลว.
29  เม.ย.42  เรื่องหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเรื่องการบริหารงานลูกจาง
ชั่วคราว 
 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี 
 

- พิจารณาใหเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 
 

คําสั่งที่ 1030/2548  
ลว. 10  ต.ค. 48   



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  2.6  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําปพนักงานราชการ 
- พิจารณาใหเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ 
 

คําสั่งที่  247/2547 
ลว.  8 มี.ค. 47 

3. กรมอุตสาหกรรม 
พื้นฐานและการ
เหมืองแร 

3.1 - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบ สร. วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 

การบริหารงานบุคคล  อธิบดี - สรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ 
- จางพนักงานราชการ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
- อนุญาตลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอน ลาเขารับ
การฝกวิชาทหารของพนักงานราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ 
- สั่งลงโทษพนักงานราชการ 
- บอกเลิกสัญญาจางพนักงานราชการ 
- อนุญาตใหพนักงานราชการเดินทางไปราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ 
- อนุญาตใหพนักงานราชการลาออกจากราชการ 

คําสั่งที่  116/2548  
ลว. 7  ก.พ. 48 

  3.2 - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

การบริหารงานบุคคล  อธิบดี - จําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน 
- รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
- แกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายละเอียดรายการกอสราง การ
โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบกลาง 

คําสั่งที่  1293/2546  
ลว. 24  ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

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

 

 
 

 3.3 - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

การอนุมัติ อนุญาต 
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - เปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ. 2528 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ 

คําสั่งที่  1294/2546 
ลว. 24  ธ.ค.  46 

  3.4 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2538 

การอนุมัติ อนุญาต 
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - ออกบัตรประจําเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2538 
 

คําสั่งที่ 1295/2546 
 ลว. 24 ธ.ค. 46 

  3.5 – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การอนุมัติ อนุญาต 
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - ทําสัญญาเงินกูตามหลักเกณฑกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน 
- บอกเลิกสัญญากูยืม 
- ลงนามถึงอัยการสูงสุดเพื่อจัดพนักงานวาตางหรือแกตางคดี 

คําสั่งที่ 249/2547  
ลว. 8 มี.ค.47 

  3.6 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 

การอนุมัติ อนุญาต 
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคน
ตางดาว  

คําสั่งที่  1264/2547  
ลว. 17 พ.ย. 47 



สจบ. 1 - 9 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534และที่
แกไขเพิ่มเติม 

 

4. กรมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

4.1 – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - เสนอแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยไมรายแรงขาราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการ 
- สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนสําหรับขาราชการ 
- สั่งลงโทษขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลขาราชการ 
- สั่งใหขาราชการรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันฝมือ
แรงงานภาคหรือจังหวัด 
- อนุญาตใหผูอํานวยการฯเดินทางไปราชการ 
- อนุญาตใหขาราชการลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดและลา
พักผอน 
- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ลูกจางประจํา 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงลูกจางประจํา 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงลูกจางประจํา 
- สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนสําหรับลูกจางประจํา 
- สั่งลงโทษลูกจางประจํา 

ค่ําสั่ง ที่  932/2546 
ลว.22 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 10 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
- อนุญาตใหลูกจางประจําลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดและลา
พักผอน 
- จาง เลิกจาง อนุญาตใหลาออกจากราชการ สั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและสั่งลงโทษทางวินัยแกลูกจางชั่วคราว 

  4.2 – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

บริหารงบประมาณ อธิบดี - สั่งซื้อ จาง อนุญาตในเรื่องเกี่ยวกับพัสดุ ครั้งหนึ่งในวงเงินไมเกิน 
500,000 บาท 
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการ
จัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่สํานักงบประมาณอนุมัติให
แลวโดยไมเพิ่มวงเงิน 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณภายใตแผนงานเดียวกัน 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงานหรือ
จัดซื้อจัดจางไปแลวไปกําหนดเปนรายการใด ๆ ในแผนงานเดียวกัน
ได 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตาง ๆ
ภายในแผนงานเดียวกันไปเพิ่มวงเงินในรายการครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ  

ค่ําสั่งที่ 954/2546       
ลว. 24 ธ.ค. 46 

  4.3 – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่

การอนุมัติ อนุญาต และ
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - อนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตรใหแกผูสําเร็จการฝกใน
หลักสูตรเฉพาะพื้นที่ 
 
 

ค่ําสั่งที่ 953/2546       
ลว. 24 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 11 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

  4.4 - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

การอนุมัติ อนุญาตและ
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - ลงนามในใบแตงตั้งทนายความและหนังสือถึงอัยการจังหวัด
เพื่อใหจัดพนักงานอัยการวาตางหรือแกตางคดี 

คําสั่ง ที่ 951/2546 
ลว. 24 ธ.ค. 46 

  4.5 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

การอนุมัติ อนุญาตและ
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - อนุญาตและการออกใบอนุญาตสําหรับการทดสอบฝมือ
คนหางาน 
- ตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตสําหรับการทดสอบฝมือ
คนหางาน 
 

คําสั่ง ที่ 952/2546 
ลว. 24 ธ.ค. 46 

  4.6 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือ

การอนุมัติ อนุญาตและ
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - บอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูยืมชําระเงินกูยืมคืนกองทุน 
- ลงลายมือชื่อในเช็คเพื่อสั่งจายจากบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน” 
- ใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมแรงงาน 
- อนุญาตแกไขเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมแรงงาน 
- รับแจงการออกหนังสือการฝกอบรมแรงงาน 

คําสั่ง ที่  955/2546 
ลว.  24 ธ.ค. 46  



สจบ. 1 - 12 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
แรงงาน พ.ศ. 2545 - รับแจงการโอนการประกอบกิจการของผูดําเนินการฝกใหแก

บุคคลอื่น 
- จดแจงการเปลี่ยนแปลงผูดําเนินการฝกอบรม 
- ดําเนินการใหผูรับการฝกอบรมซึ่งคางการฝกอบรมโอนไปรับการ
ฝกอบรมในสาขาอาชีพเดียวกันกับผูดําเนินการฝกรายอื่น 
- ใหความเห็นชอบหลักสูตรและรายการคาใชจายในการฝกอบรม 
- รับแจงการเลิกการประกอบกิจการ 
- ดําเนินการฝกซึ่งคางกรณีอยูในวันที่เลิกกิจการหรือมีเหตุจําเปนไป
รับการฝกในสาขาเดียวกันกับผูดําเนินการฝกรายอื่น 
- ยกเวนใหผูดําเนินการฝกที่ยกเลิกกิจการหรือมีเหตุจําเปนไมตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการฝกที่คางอยู 
- รับทราบหลักสูตรการฝกอบรมนักเรียน นักศึกษา 
- อนุญาตเปนศูนยการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
- ใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการ
คาใชจายการฝกอบรม 

  4.7 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

การอนุมัติ อนุญาตและ
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - อนุญาตและออกใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 
- ตอใบอนุญาตและออกใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน 
- พิจาณาออกใบแทนใบอนุญาตฯ 
- อนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
- ลงนามในหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 

คําสั่ง ที่ 630/2547 
ลว. 27 ต.ค. 47 



สจบ. 1 - 13 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
-อนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ผูดําเนินการฝก
นําเขามาในราชอาณาจักร 
- ออกหนังสืออนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่
ผูดําเนินการฝกนําเขามาในราชอาณาจักร 
- ออกคําสั่งใหผูดําเนินการฝกปฏิบัติใหถูกตอง 
- สั่งเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกอบรม 
- ตรวจสอบความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณความปลอดภัย และคุณสมบัติบุคลากรที่จะ
ทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
- สั่งใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานปฏิบัติใหถูกตอง 
- สั่งพักใชใบอนุญาตและสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

5. กรมสวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงาน 

5.1 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยลูกจงประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
- หนังสือ ก.ค.ที่ กค0527.6/ว31 ลว.
29 เม.ย.42 เรื่องหลักเกณฑและวิธี

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนภูมิภาคตั้งแตระดับ 8 ลงมาซึ่งมิใช
หัวหนาสวนราชการ 
- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนภูมิภาค หัวหนาสวน
ราชการ 
- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนกลาง 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการระดับ 8 ลงมา 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
-สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- แตงตั้งขาราชการตั้งแตระดับ 6 เปนผูรักษาราชการแทนสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด 
- สั่งใหขาราชการรักษาการในตําแหนงที่วาง 
- พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติราชการ 

คําสั่ง ที่ 1649/2546 
ลว. 23 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 14 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ปฏิบัติเรื่องการบริหารงานลูกจาง
ชั่วคราว 

- อนุญาตใหขาราชการสมัครสอบแขงขันเขารับราชการในสวน
ราชการอื่น 
- อนุมัติใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเดินทางไปราชการ 
- อนุญาตลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอด และลาพักผอนของ
ขาราชการ 
- อนุมัติจายเงินเดือนขาราชการที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยาง
รายแรงลูกจางประจํา 
- สั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงและไมรายแรงลูกจางประจํา 
- สั่งลงโทษลูกจางประจํา 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่แกลูกจางประจํา 
- สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนแกลูกจางประจํา 
- สั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการ 
อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ 
- เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- เพิ่มคาจางลูกจางประจําที่ครบเกษียณอายุ 
อนุญาตลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอด ลาพักผอนสําหรับ
ลูกจางประจํา 



สจบ. 1 - 15 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
อนุมัติจายคาจางใหแกลูกจางประจําที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ 
- พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติราชการของลูกจางประจําสั่งบรรจุ 
แตงตั้งลูกจางประจํา 
- สอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนลูกจางประจํา 
- รับรองประวัติการทํางานของลูกจางประจํา 
- จาง เลิกจาง อนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาออกจากราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่แกลูกจางชั่วคราว 

  5.2 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

การอนุมัติ อนุญาต และ
การวินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี ใหผูวาราชการมีอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในเขตพื้นที่ของตน 

คําสั่ง ที่ 775/2541 
ลว. 19 ส.ค. 41 

  5.3 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสร.วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 
 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
- ลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ 
- อนุญาตลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร    ลาพักผอน และลา
เขารับการฝกวิชาทหารของพนักงานราชการ 
- อนุมัติใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทนระหวางลาปวย ลากิจ
สวนตัว ลาคลอดบุตร และสิทธิประโยชนอื่น ๆ 
- อนุมัติใหพนักงานราชการเดินทางไปราชการ 
- เลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และสั่งลงโทษพนักงาน

คําสั่ง ที่ 1230/2548 
ลว. 30 ส.ค. 48 



สจบ. 1 - 16 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแก
พนักงานราชการ 
- บอกเลิกสัญญาจาง 
- อนุญาตใหพนักงานราชการลาออกจากราชการ 

  5.4  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

การอนุมัติ อนุญาต และ
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี ใหผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ระยอง ลําปาง ลําพูน และ
สงขลา มีอํานาจ ดังนี้ 
- อนุญาต อนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุ 
- อนุมัติจายและยืมเงินทุกประเภท (เวนแตเงินเดือน คาจางประจํา 
คาจางชั่วคราว คาเชาบานและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับงบกลาง) การ
รับเงิน เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงของขาราชการที่ยื่น
เรื่องขอรับคาเชาบาน 
- จัดทําบัญชีและรายงานการเงิน 
- อนุมัติใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา 

คําสั่ง ที่ 570/2547 
ลว. 19 เม.ย. 47 

  5.5 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - จําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน 
- รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางในงบลงทุน 
- อนุมัติดําเนินการและเบิกคาใชจายตาง ๆ  

คําสั่ง ที่ 1624/2548 
ลว. 26 ต.ค. 48 



สจบ. 1 - 17 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

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

  5.6  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานวาดวยการดําเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบ
ผูกระทําความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2547 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี 
 

- แตงตั้งบุคคลเปนผูมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบ
ผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2547 

1. ผูอํานวยการสํานักคุมครองแรงงาน ผูอํานวยการกองตรวจ
ความปลอดภัย และผูอํานวยการกองสวัสดิการแรงงาน สําหรับ
สํานวนคดีที่เสนอโดยพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานที่ตน
รับผิดชอบ 

2. ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  
สําหรับสํานวนคดีที่เสนอโดยพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 

คําสั่ง ที่ 1094/2548 
ลว. 11 ส.ค. 48 

  5.7 - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การปองกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับ

มอบหมายอํานาจหนาที่
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับลูกจาง 

อธิบดี -  เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน  อธิบดี กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงมอบหมาย
ให 

1. ผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
2. ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย 

เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ฝกซอมดับเพลิงหรือฝกซอมหนีไฟของนายจางที่อยูในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของตนได 

คําสั่ง ที่ 1450/2537 
ลว. 20 เม.ย. 37  



สจบ. 1 - 18 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ลูกจาง ลว. 21 พ.ย. 34 

6. สํานักงาน
ประกันสังคม 

6.1 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่
แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

การบริหารงานบุคคล เลขาธิการ - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรขาราชการเขารับราชการ 
- แตงตั้งขาราชการไมต่ํากวาระดับ 6 รักษาราชการแทน
ประกันสังคมจังหวัด 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ 
- พิจารณาผลการทดลองการปฏิบัติราชการของขาราชการ 
- อนุญาตใหขาราชการสมัครสอบแขงขันเขารับราชการของสวน
ราชการอื่น 
- อนุญาตใหขาราชการลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตรและลา
พักผอน 
- อนุมัติจายเงินเดือนใหแกขาราชการที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ 
- อนุมัติใหหัวหนาสวนราชการเดินทางไปราชการ 
- พิจารณาเลื่อนคาจางลูกจางประจํา 
- สั่งเลื่อนคาจางลูกจางประจําที่ครบเกษียณอายุ 
- อนุญาตการลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตรและลาพักผอน
ของลูกจางประจํา 
-อนุญาตใหลูกจางประจําลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจย 
- อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ 
- อนุมัติใหจายคาจางที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ 

คําสั่ง ที่ 1499/2546 
ลว. 24 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 19 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงแรงงาน 

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
- จาง เลิกจาง อนุญาตใหลาออกจากราชการ สั่งและแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและสั่งลงโทษทางวินัยลูกจางชั่วคราว 
- บรรจุ แตงตั้ง อนุญาตใหพนักงานลาออก แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย สั่งลงโทษแกพนักงาน 

  6.2  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
 - ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณพ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ เลขาธิการ - แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายจายงบกลาง 
- จําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน 
- รับเงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
- อนุมัติดําเนินการและเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
 

คําสั่ง ที่ 1498/2546 
ลว. 24 ธ.ค. 46 

 


