
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
1. 
 
 

 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

1.1  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- เสนอความเห็นแตงตั้ง(ยาย)ขาราชการสังกัดสวน
ภูมิภาค 

คําสั่ง ที่  91/2547  
ลว. 25 มี.ค. 47 

  1.2  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2546 

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง - ใชเงินเหลือจาย 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพัสดุ ฯ 
 

คําสั่ง ที่ 65/2547    
ลว.  25 มี.ค. 47 

  1.3  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
 - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 
- พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร  พ.ศ. 2514   
 

การปฏิบัติราชการตาม 
พ.ร.บ. แร และ พ.ร.บ.  
จดทะเบียนเครื่องจักร 

รัฐมนตรี 
วาการ
กระทรวง 

อุตสาหกรรม 
 

อนุมัติ  อนุญาต  วินิจฉัยสั่งการ คําสั่ง ที่  685/46  
ลว. 11 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  1.4  - มติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

 การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัย ลูกจางประจํา 
 

คําสั่ง ที่ 652/2546  
ลว. 25 พ.ย. 46   

 
 
 

 

 
 
 
 

1.5  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  

การบริหารงบประมาณ    
การปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
 

ปลัดกระทรวง - อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการตาม พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง 
- อนุมัติเบิกจายคาจางเหมาบริการ 

คําสั่ง ที่ 616/2546  
ลว.14 พ.ย. 46 

 
 
 

 
 
 

1.6  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2548  
- หนังสือ ก.ค. ดวนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว62 
ลว. 14 พ.ค.39 
- หนังสือ ก.ค. ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5 /ว 
131 ลว. 28 ธ.ค.41 

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง 1.โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
2.โอนเงินงบกลาง เปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง 
โอนเงินประจํางวด และเปลี่ยนแปลงรายการเงิน
ประจํางวด 
3. อนุมัติเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ ของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

คําสั่ง ที่ 4 / 2549 
ลว. 9 ม.ค.49 



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.7  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 - พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- แตงตั้ง(ยาย) ขาราชการสวนภูมิภาค  
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสวนภูมิภาค 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการสวนกลาง 
- ดําเนินการทางวินัย ขาราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค 
- สรรหา และเลือกสรรบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ 

คําสั่ง ที่   574/2546  
ลว. 28 ต.ค. 46   

2. กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

2.1  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา คําสั่ง ที่  861/2546 
ลว.  28 พ.ย. 46 

 
 
 
 

 

 2.2  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2546 
 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี 1. โอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่
กําหนดใหเปนอํานาจสวนราชการ 
2. ใชเงินประจํางวดเหลือจายเพื่อนําไปสมทบจาย
รายการคาครุภัณฑ และสิ่งกอสรางที่สวนราชการนั้น
เปนผูดําเนินการเอง 
3. มอบอํานาจใหกับหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดดําเนินการตอไปตามที่ไดรับมอบอํานาจ 

คําสั่ง ที่ 109/2547 
ลว. 12 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 

 

 2.3  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 

อธิบดี 
 
 
 
 

1. บริหารงานพัสดุใหมีอํานาจการจัดซื้อ จัดจาง  
2. มอบอํานาจใหกับหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดดําเนินการตอไปตามที่ไดรับมอบอํานาจ  

คําสั่ง ที่ 119/2547 
ลว. 23 มี.ค. 47 

  2.4  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล 
 

อธิบดี 
 

1. เสนอความเห็นและขอความรวมมือในการแตงตั้ง 
(ยาย) หรือไมยาย 
2. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
3. แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง  
4. สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
5. ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
6. สั่งลงโทษ 

6.1 เมื่อ ผวจ. ผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ  
อ.ก.พ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณีตามขอ 3 

6.2 เมื่อ ผวจ. ผูไดรับมอบอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการใหมีการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
7. ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
ในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานมีความรู

คําสั่ง ที่ 108/2547 
ลว. 12 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมี
คุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใช
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ  
8. ดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาใน
วุฒิที่ ก.พ. กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการพล
เรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ  
9. ดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผูมีวุฒิปริญญา
โท ซึ่งสอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.เขารับ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ในระดับ 4 โดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกบรรจุเขารับราชการตามขอ 2 
10. มอบอํานาจใหกับหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดดําเนินการตอไปตามที่ไดรับมอบอํานาจ 

3. กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม 

3.1  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต อธิบดี 
 

ใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ลําปาง  พิษณุโลก  
พิจิตร  อุดรธานี  ขอนแกน นครราชสีมา  บุรีรัมย  
สุพรรณบุรี  ชลบุรี  สุราษฏรธานี และสงขลา   
มีอํานาจ  ดังนี้ 
- อนุมัติเดินทางไปราชการ 
- ดําเนินการตามระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- สั่งการ อนุญาต อนุมัติดําเนินงานใดๆ จากเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 

คําสั่ง ที่  261/2547  
ลว. 30 ธ.ค. 47 
และ 
คําสั่ง  ที่ 115/2547 
ลว. 26 มี.ค. 47   



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- สั่งการ อนุญาต อนุมัติดําเนินการใดๆ จากเงินนอก
งบประมาณรายจายประจําป 

 
 
 

 

 3.2  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี 
 

- เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
 

คําสั่ง ที่  497/2546  
ลว. 1 ธ.ค. 46 

 
 
 
 
 
 

 

 3.3  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี 
 

- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจาย 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบ
รายจายเดียวกัน 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ งบกลาง 

คําสั่ง ที่  556/2548 
ลว. 7 ธ.ค. 48   

  3.4  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - เสนอความเห็นในการแตงตั้ง(ยาย)ขาราชการ 
- เสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ น.ร. 1009.5 /1106 ลว. 

คําสั่ง ที่  427/2546 
ลว.  14 ต.ค. 46 



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 10 ก.ย. 46 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 

0708.4/ว 11  ลว. 3 ต.ค. 46 
4. กรมอุตสาหกรรม 

พื้นฐานและการ
เหมืองแร 

4.1  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล  อธิบดี - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 

คําสั่ง ที่  248/2546  
ลว. 28 พ.ย. 46 

  4.2  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล  อธิบดี - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
-  สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาราชการ 

คําสั่ง ที่  189/2546  
ลว. 30 ก.ย. 46 

 
 

 4.3  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. แร  พ.ศ. 2510 

การปฏิบัติราชการตาม 
พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 

อธิบดี - อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ คําสั่ง ที่  222/2546 
ลว. 4 พ.ย.  46 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.4  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค.2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

การบริหารงบประมาณ 
 
 
 

อธิบดี 
 
 
 

- อนุมัติจัดซื้อ จัดจาง 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงการใชเงินเหลือจาย 
 

คําสั่ง ที่ 224/2546 
 ลว.  5 พ.ย.46 
 
 



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.5  - พ.ร.บ.แร  พ.ศ.2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 
- กฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ.2522) 
 

มอบหมายใหออก
ใบอนุญาตรับชวงการทํา
เหมือง และออกคําสั่งเลิก
การรับชวงการทําเหมือง 

อธิบดี 
 
 
 

- มอบหมายใหทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูออก
ใบอนุญาตรับชวงการทําเหมืองและออกคําสั่งเลิกรับ
ชวงการทําเหมือง 
 

คําสั่ง ที่ 257/2529 
ลว. 15 ก.ค. 29 

  4.6  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.แร  พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- คําสั่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรที่ 222 / 2546 ลว. 4 พ.ย. 46 

การอนุมัติ อนุญาต 
ใบอนุญาตสงแรออกนอก
ราชอาณาจักร 
 
 

อธิบดี - ออกใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งแรที่
อยูในความควบคุมการสงออกนอกราชอาณาจักร 
สําหรับแรทุกชนิด ยกเวน แรยิปซัม 

คําสั่ง ที่ 44/2547 
ลว.  25 ก.พ. 47 

5. สํานักงาน
คณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย 

5.1 – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 
 

การบริหารงานบุคคล เลขาธิการ - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
 

คําสั่ง ที่ 288/2546  
ลว. 28 พ.ย.46 



สจบ. 1 - 9 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  5.2 – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ เลขาธิการ ใหผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร ชลบุรี  
และอุดรธานี มีอํานาจดังนี้ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจาย 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภาย
แผนงานเดียวกัน 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ   
งบกลาง  
- อนุมัติ อนุญาต  วินิจฉัยสั่งการ ตามระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

คําสั่ง ที่  284/2546  
ลว. 19 พ.ย. 46 

  5.3 – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล เลขาธิการ - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาราชการ 
 

ค่ําสั่ง ที่    266/2546  
ลว.31 ต.ค. 46 

6. สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 

6.1 – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

บริหารงานบุคคล ผอ.สํานัก ฯ - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
 

ค่ําสั่ง ที่   300/2546   
ลว. 3 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 10 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  6.2 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล ผอ. สํานัก ฯ - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาราชการ 
 

ค่ําสั่ง ที่    235/2546   
ลว. 30 ก.ย. 46 

 
 


