
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
1. สํานักงานปลัด

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

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 

 
- ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการ คําสั่ง ที่ 589/2546           

ลว. 30 ธ.ค. 46 
 

  1.2  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  
กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
 

รอง
ปลัดกระทรวง
หัวหนากลุม
ภารกิจดาน
ทรัพยสิน 

-  การขอพระราชทานเพลิงศพ และการพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาของขาราชการ 

คําสั่ง ที่ 137/2547           
ลว. 26 มี.ค. 47 
 

  1.3  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  
กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
 

รอง
ปลัดกระทรวง
หัวหนากลุม
ภารกิจดาน
รายได 

- การขอพระราชทานเพลิงศพ และการพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาของขาราชการ 

คําสั่ง ที่ 139/2547          
ลว. 26 มี.ค. 47 

  1.4  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  
กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 

การบริหารงานบุคคล 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 

รอง
ปลัดกระทรวง
หัวหนากลุม
ภารกิจดาน
รายจายและ
หนี้สิน 

- แตงตั้งขาราชการ (ยาย) ขาราชการ 
- การขอพระราชทานเพลิงศพ และการพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาของขาราชการ 

คําสั่ง ที่ 142/2547          
ลว. 29 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมธนารักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดินพ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 
2537 

การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
งบประมาณ 

อธิบดี 
 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ ดังนี ้
- การบริหารงานบุคคล 
1) บรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการและโอนขาราชการ
ผูสอบแขงขันได 
2) เลื่อนขาราชการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
3) ลาออกของขาราชการ 
4) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และลาออกของลูกจางประจํา 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา 
6) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจาง 
7) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
และอยางไมรายแรง รวมทั้งสั่งพักราชการหรือสั่งให
ออกจากราชการไวกอนหรือสั่งลงโทษขาราชการ 
8) ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
9) ดําเนินการทางวินัยลูกจางชั่วคราว 
- การบริหารงบประมาณ 
1) เปลี่ยนแปลงรายการการจัดสรรงบประมาณ
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินการ 
3) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากงบรายจาย
ตาง ๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน 

คําสั่ง ที่  626/2546         
ลว.12 ธ.ค. 46   



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
4) สั่งการและดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
- สั่งการตามกฎหมาย 
1) การปกครอง ดูแล บํารุงรักษาที่ราชพัสดุ 
2) การใชที่ราชพัสดุ 
3) การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 
4) การสงคืนที่ราชพัสดุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.2  - กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2545 ขอ 11 และที่แกไข
เพิ่มเติม  

อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ อธิบดี  คําสั่ง ที่  258/2549 
ลว.  1 พ.ค. 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  - กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2545 ขอ 24  และที่แกไข
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 
1) การจัดใหเชาที่ราชพัสดุครั้งแรก 
2) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาที่ราชพัสดุ 
3) การขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให

กระทรวงการคลัง 
4) การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นตามขอ 45 

และขอ 47 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 
- การบอกเลิกสัญญา 

1) การบอกเลิกสัญญาเชาที่ราชพัสดุ 
2) การบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน 
3) การบอกเลิกสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์

คําสั่ง ที่ 259/2549 
ลว.  1 พ.ค. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใหกระทรวงการคลัง 
- กรณีดังตอไปนี้ตองสงเรื่องใหกรมธนารักษพิจารณา
กอน 

1) การประมูลปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังจะตองสงเรื่องใหกรมธนารักษ
พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประมูล 

2) เรื่องที่ตองเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 
3) เรื่องที่ตองเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ

พิจารณา 
4) เรื่องที่ตองใหกระทรวงการคลังหรืออธิบดี

กรมธนารักษวินิจฉัยชี้ขาดหรือพิจารณาสั่งการตามขอ 
5 (1) และ (2) แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547 

5) เรื่องการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมที่ราช
พัสดุตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 204/2547 ที่กําหนดให
อธิบดีกรมธนารักษเปนผูพิจารณากําหนดตามความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.4  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบ สร. วาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
 
 

อธิบดี 
 

 คําสั่ง ที่ 281/2549 
ลว. 15 พ.ค. 49 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการ ปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใชและ
จัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2545 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมบัญชีกลาง 3.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2548 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535  
- ระเบียบ ก.ค. วาดวย 
ลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ. 2537 
-  ระเบียบ สร.วาดวยการบริหารงาน
งบประมาณในจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2548 
-  ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ 
 

อธิบดี - การบริหารงานบุคคล 
1)พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
2) พิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
3) การแตงตั้ง (ยาย) และการลาออกจากราชการของ
ลูกจางประจํา 
4) การดําเนินการทางวินัยสําหรับขาราขการและ
ลูกจางประจํา 
- การบริหารงบประมาณ 
1) การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
การออกแบบรูปรายการกอสรางโดยละเอียด การ
กําหนดจํานวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา 
ตลอดจนการดําเนินการจัดหา ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และมาตรฐานของทาง
ราชการอยางเครงครัด  
2)  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรร
งบประมาณโดยไมเพิ่มวงเงิน 

คําสั่ง ที่ ก.204/2546  
ลว.14 พ.ย. 46 



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 

3) การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจาย
งบลงทุนในแผนงบประมาณเดียวกัน ไปกําหนดเปน
รายจายใด ๆ 
ยก เ ว น เป น ร ายกา รค าที่ ดิ น  และหากมี หนี้ ค า
สาธารณูปโภคคางชําระใหโอนไปชําระเปนลําดับแรก  
4) การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ในงบลงทุน ไป เพิ่ มวง เ งิ นรายการครุภัณฑหรื อ
สิ่งกอสรางไดไมเกินรอยละ 10 
5 )  การใช จ าย  การโอน  และหรื อ เป ลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย งบกลางโดยอนุโลม 
-  สั่งซื้อ สั่งจาง และดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
 
 

  3.2  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 
ระเบียบ สร.วาดวยหลักเกณฑการ

การบริหารงานบุคคล อธิบดี 
 

- แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ 
 

คําสั่ง  ที่  24/2547  
ลว. 6 ก.พ. 47   



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
-  ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ อธิบดี - จําหนายพัสดุที่หมดอายุการใชงานและหมดความ
จําเปนในการใชงาน 

คําสั่ง ที่ ก.57/2547  
ลว. 21 เม.ย. 47  

  3.4  – พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
-  ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549  

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

อธิบดี - จัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
หนวยงานภายในจังหวัดที่กิจกรรม โครงการ หรือการ
กอสราง มีมูลคาไมเกินหาสิบลานบาท 

คําสั่ง ที่  ก. 75/2549 
ลว. 26 พ.ย. 49  

4. กรมศุลกากร 4.1 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบก.ค.วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ  

อธิบด ี
 

- การบริหารงานบุคคล  
1) เสนอความเห็นการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย
ขาราชการ 
2) เสนอความเห็นเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
3) ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
4) ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกลูกจางประจํา 
- การบริหารงบประมาณ 
1) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการเหลือจายจากการ

คําสั่ง ที่  497/2546  
ลว. 9 ธ.ค. 46 



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

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

ดําเนินการ 
3) สั่งหรือจางไดเต็มวงเงินที่อธิบดีมีอํานาจ 
4) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดหา ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางตามความ
จําเปน 
- อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
1) สั่ง อนุมัติ อนุญาต ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการอื่น
ใด ตามกฎหมายศุลกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4.2  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ 

อธิบด ี
 

- การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- ควบคุมดูแลการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ การออกแบบรูป และรายการกอสราง 
 

คําสั่ง ที่  180/2547  
ลว. 19 เม.ย. 47  

 
 
 
 

 

 4.3  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ปฏิบัติราชการ 

อธิบดี 
 

- อนุมัติ อนุญาต ปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอื่นใด
ตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ
การศุลกากร 

คําสั่ง ที่  691/2547  
ลว. 30 ธ.ค. 47  



สจบ. 1 - 9 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
5. กรมสรรพากร 5.1  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล   อธืบดี - การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- การดําเนินการทางวินัย 

คําสั่ง ที่ ท.166/2547  
ลว.31 มี.ค. 47  

  5.2  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหารงาน
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ 

อธืบดี - การบริหารงานบุคคล 
1) สรรและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- การบริหารงบประมาณ 
1) การใชรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
3) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย 
4) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
5) สั่งซื้อหรือสั่งจางไดเต็มวงเงินของอํานาจอธิบด ี
6) จําหนายพัสดุตามขอ 157 แหง ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

คําสั่ง ที่ ท.291/2547 
ลว. 30 ก.ย. 47 

  5.3  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - พิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่ง
ลงโทษทางวินัยแกลูกจางประจํา 

คําสั่ง  ที่ ท.507/2547  
ลว.30 ก.ย. 47 



สจบ. 1 - 10 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงการคลัง  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยการเลื่อนขั้น
คาจางประจํา พ.ศ. 2544 

  5.4  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร คําสั่ง  ที่  ท. 706 / 2546 
ลว.  26  ธ.ค. 46 

6. กรมสรรพสามิต 6.1  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหารงาน
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 

อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- เสนอความเห็น แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เสนอความเห็นพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ระดับ 8 ลงมา 
- เสนอความเห็นพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่เหลือ
จายในแผนงานเดียวกัน 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางไดเต็มวงเงินของอธิบดี  
- จําหนายพัสดุตามระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คําสั่ง  ที่  677 / 2548 
ลว. 9 ธ.ค. 48  



สจบ. 1 - 11 -
 


