
 
(ครุฑ) 

 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
ฉบับท่ี 7  (พ.ศ. 2547) 

เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนเครื่องหมายการคาสวนภูมิภาค 
------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 และมาตรา 4 
แหงพระราชบญัญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงพาณิชย    
ออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 
   1. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย ดังนี้ 

1.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2536) เร่ืองแตงตั้งพนักงาน 
เจาหนาที่ดานสิทธิบัตรในสวนภูมิภาค ลงวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2536 
   1.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2543) เร่ือง แตงตั้งนายทะเบียน
เครื่องหมายการคาสวนภูมิภาค ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 

2.  ใหผูวาราชการจังหวัดและพาณิชยจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในทองที่และเขตอํานาจของตน ดังนี้ 
   2.1 เปนพนักงานเจาหนาที่ดานสิทธิบัตร 
   2.2 เปนพนักงานเจาหนาที่แบบผังภูมขิองวงจรรวม 
   2.3 เปนนายทะเบียนเครื่องหมายการคา 

3.  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในทองที่และ 
เขตอํานาจของตน ดังนี้ 
   3.1 เปนพนักงานเจาหนาที่ดานเครื่องหมายการคา 
   3.2 เปนพนักงานเจาหนาที่ดานลิขสิทธิ์ 

4.  ใหผูวาราชการจังหวัดและพาณิชยจังหวัดตามขอ 2. และผูวาราชการจังหวดั 
ตามขอ 3. มีอาํนาจหนาที่และหลักเกณฑการใชอํานาจหนาที่ตามบัญชแีนบทายประกาศกระทรวงนี้ 
        ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   
    ประกาศ ณ วนัที่ 9  กุมภาพนัธ  พ.ศ.2547 
        
        (ลงชื่อ)  นายวัฒนา   เมืองสุข 

         (นายวัฒนา   เมืองสุข) 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 



 
บัญชีอํานาจหนาที่และหลักเกณฑการใชอํานาจหนาที ่

แนบทายประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2547) 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 

------------------------------- 
อํานาจหนาที ่ หลักเกณฑการใชอํานาจหนาที ่

- พนักงานเจาหนาที่ดานสิทธบิตัร 
 1. รับคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทัง้ 
บรรดาคําขอรองอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
 2. รับชําระคาธรรมเนียมที่เกีย่วของกับเร่ืองดังกลาว 
 ตาม 1. 

ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา และระเบียบ 
กรมทรัพยสินทางปญญาที่เกีย่วของ ดังนี ้
1. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง กําหนดแบบพิมพคําขอ            
รับสิทธิบัตร คําขอถอืสิทธิวันยื่นคําขอในตางประเทศเปนครั้งแรก           
และเอกสารประกอบคําขอดังกลาว และจํานวนสําเนา ลงวันที่ 27 กันยายน 
2542 
2. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง กําหนดแบบพิมพคําขอแกไข   
เพ่ิมเติม คําคัดคาน คําโตแยง คําอทุธรณ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
ดังกลาว และจํานวนสําเนา ลงวันที ่27 กันยายน 2542 
3. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง กําหนดแบบพิมพคําขอ 
บันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
คําขออนญุาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร คําขอจดทะเบียน  
การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร คําขอใหยกเลกิ 
สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร และคําขอจดทะเบยีนการรับโอนสทิธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดกและหลักฐานเกีย่วกับการรับมรดก  
ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 
4. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง กําหนดแบบพิมพคําขอรับ 
บําเหน็จพิเศษ คําขอคืนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิ 
บางขอ คําขอรับใบแทนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร ใบแทนใบอนญุาต 
ใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสทิธบิัตร ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 
5. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง การขึ้นทะเบียนตัวแทน 
สิทธิบัตร ลงวันที ่27 กันยายน 2542 
6. ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวยการบริหารการขอมูล 
การจดทะเบียนและการแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในสวน 
ภูมิภาค พ.ศ. 2546 ลงวันที ่16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 

- นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 
1. รับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย 
บริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม รวมทั้งบรรดา 
คําขอคํารองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
2. รับชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว  
ตาม 1. 

ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา และระเบียบ 
กรมทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง กําหนดแบบพิมพคําขอ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย 
รับรอง เครื่องหมายรวม และคําขออื่น ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 
2. ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง ใหใชแบบพิมพหนังสือและ 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย 
บริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม และคําขออื่น  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 



 
 

อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 
 3. ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวยการบริการขอมูล 

การจดทะเบียนและการแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาใน 
สวนภูมิภาค พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 

- พนักงานเจาหนาที่ดานเครือ่งหมายการคา 
 ปฏิบัติตามมาตรา 106 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2543 

ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา  วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการตรวจคน ยึด อายัด และจับกุม ตามมาตรา 106 ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ลงวันที่  
9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
 

- พนักงานเจาหนาที่แบบผังภูมิของวงจรรวม 
 1. รับคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม 
รวมทั้งบรรดาคําขอคํารองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. รับชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว  
ตาม 1. 

ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา  และระเบียบ 
กรมทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง กําหนดแบบพิมพคําขอ 
จดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม คําขออื่น และเอกสาร 
ประกอบคําขอดังกลาว ลงวันที่ 17 มกราคม 2546 
2. ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวยการบริการขอมูล 
การจดทะเบียนและการแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
ในสวนภูมิภาค พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 

- พนักงานเจาหนาที่ดานลิขสิทธิ์ 
 ปฏิบัติตามมาตรา 67 และ 68 แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  
 

ปฏิบัติตามมาตรา 67 และ 68 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ. 2537 
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(ครุฑ) 
คําส่ังกระทรวงพาณิชย 

ที่ 383/2546 
เร่ือง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบตัิราชการแทนในการพิจารณาอนุญาตใหสงสินคาออก 

ไปนอกและนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร 
------------------------------------- 

  
 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการสงออกและนําเขาใหแกประชาชนในสวนภูมิภาค                      
และเพื่อใหสอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ            
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน               
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกคําส่ังไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกคําส่ังกระทรวงพาณิชยที่ 31/2545 เร่ือง มอบอํานาจใหขาราชการเปนผูมีอํานาจ         
ลงนามในใบอนุญาตใหสงออกและนําเขาซึ่งสินคา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 
 ขอ 2 บรรดาคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ หรือขอกําหนดอื่นในสวนที่มีกําหนดไวแลวในคําส่ังนี้          
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ขอ 3 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทน                   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในการพิจารณาอนุญาตใหสงสินคาออกไปนอกและนําสินคาเขาใน                   
ราชอาณาจักรตามบัญชีรายละเอียดรายการสินคาที่มอบอํานาจ หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอํานาจใน            
การพิจารณาอนุญาตทายคําส่ังนี้ รวมทั้งใหมีอํานาจลงนามในใบอนุญาต และลงนามกํากับการแกไข                          
ใบอนุญาต 
 การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูขออนุญาตจะตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดที่ผูวา                      
ราชการจังหวัดและพาณิชยจังหวัดรับผิดชอบ 
 ขอ 4 ผูวาราชการจังหวัดและพาณิชยจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจตองพิจารณาอนุญาตและลง             
นามในใบอนุญาตใหเปนไปตามกฎระเบียบ ประกาศที่กําหนด และในกรณีที่มีการแกไขปรับปรุง                        
กฏระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับสินคาตามบัญชีแนบทายคําส่ังนี้ใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ                      
ประกาศที่ไดมีการแกไขปรับปรุงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ขอ 5 ใหผูวาราชการจังหวัดและพาณิชยจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจสงตัวอยางลายมือชื่อที่จะ               
ลงนามในใบอนุญาตใหกรมศุลกากรทราบ 
 ขอ 6 ใหผูวาราชจังหวัดและพาณิชยจังหวัดที่ ได รับมอบอํานาจรายงานการอนุญาตพรอม                    
ทั้งสงสําเนาใบอนุญาตใหกรมการคาตางประเทศทราบเดือนละ 2 ครั้ง หรือภายใน 15 วัน นับแตวันที่                 
ออกใบอนุญาต เวนแตสินคานั้น ไดกําหนดระยะเวลาในการรายงานไวเปนอยางอื่น 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 

(ลงชื่อ)   นายวัฒนา  เมืองสุข 
               (นายวัฒนา  เมืองสุข) 

               รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณชิย 
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บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งสาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ที่   373/2546  ลงวนัที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2546 

 
ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

1 ดานการบริหารงานบุคคล 
1.1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
 เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงพาณิชยในการ 
แตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย ขาราชการทุกระดับในสํานัก- 
งานพาณิชยจังหวัด 
 

 
 
- ขาราชการที่จะถูกแตงตั้ง (ยาย) ตองปฏิบัติงานกับผูวา  - 
ราชการจังหวัดมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 

 1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการทุกระดับ  
และลูกจางประจําในสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

 
- ใหเปนไปตามแบบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดาน 
การบริหารบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1052  ลงวันที่ 10 กนัยายน 2546  
และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506.6/ว 76  ลงวันที่  
16 สิงหาคม 2545 
 

 1.3 การดําเนินการทางวินัย 
 ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการทุกระดับและลูกจาง 
ประจําในสํานักงานพาณิชยจังหวัด ตามแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลให 
ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการที่สํานักงาน ก.พ. และ 
กระทรวงการคลงักําหนด ดังนี ้

(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ 
ทางวินัยอยางรายแรงกวาขาราชการทุกระดับ   และ 
ลูกจางประจําในสํานักงานพาณิชยจังหวัด ตามพระราช- 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 102 
และมาตรา 104 หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
ลูกจางประจําของสวนราชการแลวแตกรณ ี
 (2) ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
สําหรับขาราชการทุกระดับในสํานักงานพาณิชยจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
มาตรา 107 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ตองมีขาราชการของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัด-
กระทรวงพาณิชย หรือกระทรวงพาณิชยรวมเปนกรรมการ 
ดวย 

 
 
 
 
 



ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

  (3) การสั่งลงโทษขาราชการทุกระดับในสํานักงาน
พาณิชยจังหวัด ตามมติของ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.  
กระทรวง แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 104 
 (4) ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ลูกจางประจําใน 
สํานักงานพาณิชยจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 

 

 1.4 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 ใหดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ 
ในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรู 
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมี 
คุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อ 
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใช 
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตามแนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
ใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการที่สํานักงาน  
ก.พ. กําหนด 
 

 
- ตองมีขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยรวมเปน
กรรมการดวย 

2 ดานการบริหารงบประมาณ 
2.1 โอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
ภายใตแผนงานเดียวกัน ไปใชในการดําเนินงานซึ่งอยู 
ในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ โดยใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรของจังหวัด แตไมกระทบกับผลผลิตตาม 
กลยุทธของหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการของ
กระทรวงพาณิชย 
2.2 โอนหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนิน- 
งานไปกําหนดเปนรายการอื่น ๆ ในแผนงานเดียวกัน 
หรือตางแผนงาน เพื่อใชในการดําเนินงาน ซึ่งอยูใน 
อาํนาจหนาที่ของสวนราชการ โดยใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรของจังหวัด แตไมกระทบกับผลผลิตตาม 
กลยุทธของหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการของ
กระทรวงพาณิชย 
 
 

 
(1) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร 
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
(3) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลง 
รายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ใหรายงานสํานัก- 
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงิน 
แผนดินทราบโดยเร็ว แตอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับแต 
วันที่โอนและหรือ เปล่ียนแปลงรายการ ตามระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ พรอมสําเนาแจงสวนราชการ 
ตนสังกัดทราบดวย 

 



 
บัญชีรายละเอียดรายการสินคาที่มอบอํานาจ หลกัเกณฑและเงือ่นไข 

การใชอํานาจในการพิจารณาอนุญาต 
แนบทายคําสั่งกระทรวงพาณชิย ที ่         /2546  ลงวนัที่           ธันวาคม พ.ศ. 2546 

1. สินคาสงออก 
ลําดับที ่ รายการสินคา 

ที่มอบอํานาจ 
หลักเกณฑและเงื่อนไข 

การใชอํานาจ 
กฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ 

1 ขาวเจา ขาวเหนยีว  
ขาวกลอง ขาวนึ่ง  
และปลายขาว  
(ยกเวน การสงออก 
ขาวภายใตโควตา
ภาษีไปสหภาพยุโรป  
และการสงออกขาว 
ที่มีการซ้ือขายตาม 
ตัวอยาง) 

1. การสงออกโดยไมม ี
วัตถุประสงคเพื่อการคา  
    ใหพิจารณาอนุญาตได
ตามหลกัเกณฑทีก่ําหนด 
2. การสงออกเพื่อการคา 
 2.1 การสงออกโดยเอกชน 
ใหพิจารณาอนุญาตแก 
ผูสงออกที่ไดรับอนญุาตให 
เปนผูประกอบการคาขาว
ประเภทคาขาวสงออกไป 
จําหนายตางประเทศตาม  
พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489 
(จากกรมการคาภายใน)  
โดยไมจํากัดปริมาณ 
 2.2 กรณีการสงออกขาว 
หอมมะลิไทยทางดาน 
ศุลกากร ทากรุงเทพฯ  
แหลมฉบัง สุไหงโก-ลก และ 
ปาดังเบซาร ตองจัดใหมกีาร 
ตรวจสอบคุณภาพและตองมี 
ใบรับรองมาตรฐานสนิคา 
แสดงตอหนาพนักงานศุลกากร
กอนสงออก 
 2.3 กรณีการสงออกขาว  
นอกเหนือจากขอ 2.2 
 ขาวที่สงออกตองผานการ 

1. พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไป 
นอกราชอาณาจักรซึ่งสนิคาบางอยาง (ฉบับ 

ที่ 13) พ.ศ. 2490 
2. ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เร่ือง การสง 
สินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 17) 
พ.ศ. 2509 
3. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการสง 
ขาวออกไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบับที ่1)  
พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2539 (ฉบับที ่8)  
พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2541 (ฉบับที ่10)  
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 13)  
พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2546        
4. ประกาศกรมการคาตางประเทศ ฉบับที่ 99  
(พ.ศ. 2534)  เร่ือง หลกัเกณฑและวิธกีารสง 
ขาวเอกชนออกไปนอกราชอาณาจักร 
5. ประกาศกรมการคาตางประเทศ   เร่ือง  
หลักเกณฑและวิธีการสงขาวออกไปนอก 
ราชอาณาจกัร โดยไมมวีัตถปุระสงคเพื่อ 
การคา พ.ศ. 2545 
6. ประกาศกระทรวงพาณิชย   เร่ือง  
กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปนสินคา 
มาตรฐานและมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิ 
ไทย พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
7. ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  กําหนด 
ดานศุลกากรที่ผูสงหรือนาํสินคามาตรฐาน 
ขาวหอมมะลิไทยออกนอกราชอาณาจักร  
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  ตรวจสอบคุณภาพจาก 
สภาหอการคาแหงประเทศ 
ไทยแลว 
3. การรายงานอนุญาต 
 ใหสงรายงานการอนุญาต 
ใหกรมการคาตางประเทศ 
ทราบภายใน 7 วัน นบัแต 
วันที่ออกใบอนุญาต 

ตองแสดงใบรับรองมาตรฐานสินคาลงวันที่  
15 กุมภาพนัธ 2545 
8. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีการตรวจสอบ 
มาตรฐานสินคาและการตรวจสอบมาตรฐาน 
สินคาขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2545 
9. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง กําหนด 
อัตราคาบริการการตรวจสอบมาตรฐาน 
สินคาและการออกใบรับรองมาตรฐานสินคา 
ขาวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 

2 ไมและแปรรูปตาม
กฎหมายวาดวยปาไม 
(เฉพาะไมสน และ 
ไมยูคาลิปตัส) 

1. ไมสน 
 ใหพิจารณาอนุญาตได
โดยไมจํากัดปริมาณตาม
หลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตสงออกที่กาํหนด 
2. ไมยูคาลิปตัส 
 ใหพิจารณาอนุญาตได
โดยไมจํากัดปริมาณตาม
หลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตสงออกไมสวนปา  
ที่กําหนด 

1. พระราชกฤษฏีกาควบคุมการสงออกไป 
นอกราชอาณาจักรซึ่งสนิคาบางอยาง (ฉบับ 
ที่ 46) พ.ศ. 2520 
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การสง 
สินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 50)  
พ.ศ. 2520 
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การ 
ผอนผันอนุญาตใหสงไมสนออกไปนอก 
ราชอาณาจกัร ลงวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2525 
4. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการผอน 
ผันอนุญาตใหสงไมทีท่ําออกจากสวนปาที ่
ปลูกขึ้นทัง้ของรัฐและเอกชนออกไปนอก 
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2526 
 

3. ไมยางพาราทัง้ไมซุง
และไมแปรรูป 

ใหพิจารณาอนุญาตไดโดย 
ไมจํากัดปริมาณตาม
หลักฐานประกอบการขอ
อนุญาต 
สงออกทีก่ําหนด 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การสงไม 
ยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 
2545 
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยเอกสาร 
หรือหลักฐานประกอบคําขออนุญาตสงไม 
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   ยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 
2545 
 

4. ถานไม  
(เฉพาะถานไมปา
เลนถานไมยางพารา 
ถานไมยูคาลปิตัส 
และถานขี้เลือ่ยอัด
แทง) 

1. ถานไมปาเลนและถาน
ไมยางพารา 
 ใหพิจารณาอนุญาตได
โดยไมจํากัดปริมาณตาม
หลกัฐานประกอบการอนุญาต 
สงออกทีก่ําหนด 
2. ถานไมยูคาลิปตัส 
 ใหพจิารณาอนญุาตไดโดย
ไมจํากัดปริมาณตาม
หลักฐานประกอบการขอ
อนุญาต 
สงออกทีก่ําหนด 
3. ถานขี้เลื่อยอัดแทง 
 ใหพิจารณาอนุญาตได 
โดยไมจํากัดปริมาณ 
 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การสง 
สินคาออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2522) 
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง กําหนด 
มาตรการจัดระเบียบในการสงสินคาออกไป 
นอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 3 (ฉบับที่ 2522) 
3. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เร่ือง  
การสงถานไมออกไปนอกราชอาณาจักร 
ลงวนัที ่24 กมุภาพนัธ 2529 
4. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เร่ือง  
การอนุญาตใหสงถานไมยูคาลิปตัส ออกไป 
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2542 

5. หอย 
(เฉพาะ 4 รายการ
ตามประกาศที่
กําหนด) 

 ใหพิจารณาอนุญาตได
ตามหนังสือรับรองของกรม 
ประมง 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการสง 
สินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46)  
พ.ศ. 2531 
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการ 
อนุญาตใหสงหอยและเปลือกหอยออกไป 
นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 
 

6. กุงกุลาดํามีชวีติ ที่มี
ขนาดความยาวตั้งแต 
7.5 นิว้ หรือน้าํหนัก  
70 กรัมข้ึนไป รวมถึง 
ลูกกุงที่จะเกิดจาก 

 ใหพิจารณาอนุญาตได 
เฉพาะกรณีทีน่ําออกไปเพื่อ 
เปนตัวอยาง เพื่อวิเคราะห 
หรือเพื่อการศึกษาเทาที ่
จําเปน โดยจะตองมีหนังสือ 

ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการสง 
สินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 41) 
พ.ศ. 2530 
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ลําดับที ่ รายการสินคา 
ที่มอบอํานาจ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การใชอํานาจ 

กฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ 

 พอแมพนัธุกุงขนาด 
ดังกลาว 

รับรองจากกรมประมง 
ประกอบการขออนุญาต 
สงออก 
 

 

7. น้ํามนัเชื้อเพลิงและ 
ผลิตภัณฑของน้าํมนั 
เชื้อเพลิงที่จะสงออก 
ทางดานศุลกากร 
บริเวณชายแดนในเขต
จังหวัดศรีสะเกษ  
สุรินทร บุรีรัมย 
ปราจีนบุรี (ปจจุบัน 
อยูในเขตจังหวัด 
สระแกว) จันทบุรี  
ตราดและอุบลราชธานี 
(เขตอําเภอน้ํายืน) 

 ใหพิจารณาอนุญาตไดตาม
ประเภท ชนิด และปริมาณ 
ที่มีหนงัสือรับรองจากการ 
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย  
[ปจจุบันเปนบริษัท ปตท.  
จํากัด (มหาชน)] 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการสง 
สินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 65)  
พ.ศ. 2536 
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการ 
กําหนดดานศลุกากรในการสงน้าํมนัเชื้อ 
เพลิงและผลิตภัณฑของน้ํามันเชื้อเพลิง 
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2536 
3. ประกาศกรมการคาตางประเทศ ฉบับที่ 36  
(พ.ศ. 2536) เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ 
การอนุญาตใหสงน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิต 
ภัณฑของน้ํามันเชื้อเพลิงออกไปนอก 
ราชอาณาจกัร 
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2. สินคานาํเขา 
รายการสินคา 
ที่มอบอํานาจ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การใชอํานาจ 

กฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ 

เครื่องแตงกาย ตามพิกัด 
ศุลกากรประเภทที่ 61.01 ถงึ 
 61.14 6117.90 62.01 ถึง 
62.11 และ 6217.90 
เฉพาะที่ยงัไมสําเร็จรูป ไมวา
จะสมบูรณแลวหรือไมก็ตาม 
และสวนตาง ๆ ของเครื่อง 
แตงกายตามประเภทพิกัด 
ขางตน แตไมรวมถึงสวน 
คอ ปก ขอมือ ขอแขน  
ขอบเอว ปากกระเปาและ 
ขอบขากางเกง 
 
 
 

 ใหอนุญาตไดโดยไมจํากัด
ปริมาณตามหลักเกณฑที่กาํหนด 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการ 
นําสนิคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่75) 
พ.ศ. 2533 
2. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เร่ือง 
การนาํเขาชิน้สวนเครื่องแตงกายเขามาใน 
ราชอาณาจกัร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2540 

บัญชีรายละเอยีด/legal/ผช. 
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(ครุฑ) 
คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

ที่  373  /  2546 
เร่ือง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบตัิราชการแทน 

--------------------------------- 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย                  
ใหผูวาราชการจังหวัด สอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี                  
ระเบียบนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ        
บริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38  (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                
พ.ศ. 2534  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 ปลัด-
กระทรวงพาณิชย จึงออกคําส่ังดังตอไปน้ี 
                     ขอ 1. ใหยกเลิกคําส่ัง ดังตอไปน้ี 
                               1) คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ที่ 378/2544 ลงวันที่ 11 ธนัวาคม 2544                 
เร่ือง การมอบอํานาจของปลดักระทรวงพาณิชยใหผูวาราชการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
                                2) คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ที่ 89/2545 ลงวันที่ 10 เมษายน 2545                
เร่ือง การมอบอํานาจของปลดักระทรวงพาณิชยใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
                                 3) คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ที่ 317/2545 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545                 
เร่ือง การมอบอํานาจของปลดักระทรวงพาณิชยใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
                      ขอ 2. บรรดาคําส่ัง ระเบียบ หรือประกาศอื่นในสวนที่มีกําหนดไวแลว หรือซึง่ขัดหรือแยง           
กับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
                      ขอ 3. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลดักระทรวงพาณิชย      
ดานการบริหารงานบุคคลในสวนของการแตงตั้ง   (ยาย)  ขาราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การดําเนินการ 
ทางวินัย  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ตามบญัชีการมอบ-     
อํานาจและหลกัเกณฑการใชอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 
                       ขอ 4. ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 3. ปละ 2 คร้ัง  ในชวงเดือน      
มีนาคมและกันยายนของทุกป 
                       ทั้งนี้   ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

 
                                                                             ส่ัง  ณ  วันที่     15    ธนัวาคม  2546 
 
                                                                               (ลงชื่อ)  นายการุณ      กิตติสถาพร 
                                                                                           (นายการุณ      กิตติสถาพร) 
                                                                                               ปลัดกระทรวงพาณิชย 



                                                                           (ครุฑ) 
                                                         คําส่ังกรมการคาตางประเทศ 

ที่ 277/2546 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

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

 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต  การอนุมัติ     
ของสวนราชการสังกัดกรมการคาตางประเทศ ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในภูมิภาคสอดคลองกับระบบการ 
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบ      
อํานาจ พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณา         
การ พ.ศ. 2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                     
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545       
อธิบดีกรมการคาตางประเทศออกคําส่ังไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 บรรดาคําส่ัง ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดอื่นในสวนที่มีกําหนดไวแลวในคําส่ังนี้    
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้  ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ขอ 2 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
สระแกว จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการคาตางประเทศดานการ      
บริหารงานบุคคล ในสวนของการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทาง          
วินัย การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ดานการบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต      
การอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 
 ขอ 3 ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 2 ปละ 2 คร้ัง ในชวงเดือนมีนาคม  
และกันยายนของทุกป 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 
           ส่ัง ณ วนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

 
                 (ลงชื่อ)  นายราเชนทร  พจนสุนทร 

           (นายราเชนทร  พจนสนุทร) 
            อธิบดกีรมการคาตางประเทศ 

 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งกรมการคาตางประเทศ ที่ 277/2546 

ลงวนัที่ 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
 

ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 
1. ดานการบริหารงานบุคคล 

      1.1 แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ 
 เสนอความเหน็ในการแตงตัง้ (ยาย) หรือไมยายขาราชการ
พลเรือนสามญัทุกระดับและลูกจางประจาํในสํานักงานการคา
ตางประเทศ 

1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 เสนอความเหน็เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ของขาราชการพลเรือนสามัญทกุระดับในสํานกังาน
การคาตางประเทศ 
      1.3 การดําเนินการทางวินยั 
 ดําเนนิการทางวนิยักับขาราชการพลเรือนสามัญและ
ลูกจางประจําในสํานักงานการคาตางประเทศ ทัง้นี้ ตาม
แนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกบัการดําเนินการทางวนิัยดานการบรหิารงาน 
บุคคลใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการที่สํานกังาน 
 ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนดดังนี ้

(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนนิการทาง 
วินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามญัทุกระดับและ 
ลูกจางประจําในสํานักงานการคาตางประเทศ ตาม 
พระราชบัญญติัระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 
102 และ มาตรา 104 หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
ลูกจางประจําของสวนราชการแลวแตกรณี  

(2)ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน สําหรบั
ขาราชการพลเรือนสามัญทกุระดับและลูกจางประจํา 

 
 
 

 
 
• ขาราชการหรือลูกจางประจาํที่ถกู 
 แตงตั้ง (ยาย) ตองปฏิบัติงานกับผูวา 
 ราชการจงัหวดัมาแลวไมนอยกวา 6

เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ตองมีผูแทนของกรมการคา 

ตางประเทศหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงพาณิชยรวมเปนกรรมการ 
ดวยอยางนอย 1 คน 

 
 

 
 



ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 
 ในสํานักงานการคา ตางประเทศตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 107 หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจาํของสวนราชการ 
แลวแตกรณี  

(3)ดําเนินการทางวนิัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือน
สามัญทกุระดับและลูกจางประจําในสาํนกังานการคา 

ตางประเทศ ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 102 หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
ลูกจางประจําของสวนราชการแลวแตกรณี  
       (4) ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามญัทุกระดับและ 
ลูกจางประจําในสํานักงานการคาตางประเทศ ตาม 
พระราชบัญญติัระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
มาตรา 103 และมาตรา 104 หรือระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจางประจําของสวนราชการแลวแตกรณี  

1.4 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 ใหดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถใน
การใชภาษาทองถิ่น เพื่อการปฏิบัติมีความรูเกี่ยวกับ 
ขนบธรรมเนยีมาประเพณีของทองถิน่และมีคุณลักษณะ 
กลมกลนืกับประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ 
หนาที่ของตําแหนง โดยใชวธิีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ 
ราชการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการมอบอํานาจดานการ
บริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 
 
 
 
• ตองมีผูแทนของกรมการคา            

ตางประเทศหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงพาณิชยรวาเปนกรรมการ
ดวยอยางนอย 1 คน  

 
 
 
 
 
 
• ตองไดรับการประสานแจงจากกรมการ

คาตางประเทศกอน 
• ตองมีขาราชการในกรมการคา       

ตางประเทศเปนกรรมการดวย 

2 ดานการบริหารงบประมาณ 
 2.1 โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ภายใตแผนงานเดียวกันไปใชในงานซึง่อยูในอํานาจหนาที่ของ
กรมการคาตางประเทศ โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
 
 
 
 

 

   



ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 
 จังหวัดแตไมกระทบกับผลผลิตตามกลยทุธของกรมการคา 

ตางประเทศและเปาหมายการใหบริหารของกระทรวงพาณิชย 
 2.2 โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงนิเหลือจายจากการดําเนนิงาน
ไปกําหนดเปนรายการอืน่ ๆ ในแผนงานเดียวกนัหรือ 
ตางแผนงานเพื่อใชในการดําเนนิงานซึ่งอยูในอํานาจหนาที ่
ของกรมการคาตางประเทศ โดยใหสอดคลองกับยทุธศาสตร
ของจังหวัด แตไมกระทบกบัผลผลิตตามกลยุทธของกรมการ 
คาตางประเทศและเปาหมายการใหบริการของกระทรวง 
พาณิชย 

 
 
 
• การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงนิเหลือ

จายตองไมกอใหเกิดรายการผูกพัน
ขามปงบประมาณและกรณมีีหนี ้ 

      คาสาธารณูปโภคเปนอันดับแรก 
 

3 ดานการสั่งการ   การอนญุาต   การอนุมัติ 
 3.1 อนุมัติการสั่งซื้อ ส่ังจางที่อยูในอาํนาจของอธิบดี
กรมการคาตางประทศ ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ 
 ถาผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ขอ 9 (1.2) ใหหวัหนา 
สํานักงานการคาตางประเทศ ผูวาราชการจังหวัดไมตองขอ
ความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชัน้ตนอกี 
 3.2 อนุญาตการลาของหัวหนาสาํนกังานการคาตาง 
ประเทศ ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการยกเวนการ 
ลาไปตางประเทศ 
 3.3 แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหวัหนาสํานักงานการคา
ตางประเทศ ตามกฎหมาย วาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน 
 3.4 อนุมัติใหขาราชการและลูกจางประจาํในสํานักงาน
การคาตางประเทศเดินทางไปราชการนอกเขตพื้นที่ความรับ 
ผิดชอบ 
 3.5 อนุมัติใหขาราชการและลูกจางประจาํในสํานักงาน 
การคาตางประเทศ อยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ 
 
 
 

 

                                                                   
 



 
(ครุฑ) 

คําส่ังกรมการคาตางประเทศ 
ที่ 276/2546 

เร่ือง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบตัิราชการแทนในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง 
และขึ้นทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรอง 

 

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

 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการสงออกและนําเขาใหแกประชาชนในสวนภูมิภาค และ                
เพื่อใหสอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ                            
สํานัก นายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                
พ .ศ .  2534 ซึ่ งแกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  5) พ .ศ .  2545                        
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ จึงออกคําส่ังไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหยกเลิกคําส่ังกรมการคาตางประเทศ ที่ 172/2544 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการ             
จังหวัดตามโครงการจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2544 
 ขอ 2 บรรดาคําส่ัง   ระเบียบ   ประกาศ   หรือขอกําหนดอื่นในสวนที่กําหนด   ไวแลวในคําส่ังนี้                   
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ขอ 3 มอบอํานาจให ผู ว าราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมการคา                       
ตางประเทศ ดังนี้ 

3.1 พิจารณาและลงนามหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีนอกโควตา  รวมทั้ง                        
ลงนามกํากับการแกไขหนังสือรับรอง    ตามบัญชีรายละเอียดรายการสินคา    หลักเกณฑและเงื่ อนไข  
ก า ร อ อ ก ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง แ ส ด ง ก า ร ไ ด รั บ สิ ท ธิ ชํา ร ะ ภ า ษี น อ ก โ ค ว ต า พั น ธ ก ร ณี ต า ม ค ว า ม ต ก
ล ง การเกษตรภายใตองคการการคาโลก  (WTO) (บัญชี  ก .) ทายคํา ส่ังนี้  

3.2 พิจารณาและลงนามหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา  รวมทั้งลงนามกํากับการแกไข                   
หนังสือรับรอง  ตามบัญชีรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา                          
(บัญชี  ข .)  ทายคํา ส่ังนี้  

3.3 พิจารณารับขึ้นทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาแบบเอ  (FORM A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ตามบัญชีรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา  (บัญชี ค.)                          
ทายคําส่ังนี้ การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูขอตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัด 
รับผิดชอบ 
 ขอ 4 ผู ว า ราชการจั งหวัดที่ ไ ด รับมอบอํ านาจตองพิจารณาออกหนั ง สือ รับรองและรับ                             
ขึ้นทะเบียนให เปนไปตามกฎระเบียน  ประกาศที่ กํ าหนดและในกรณีที่ มีการแก ไขปรับปรุงกฎระเบียบ                            
ประกาศ  ที่ เกี่ ยวของกับการดํา เนินการบัญชีแนบทายคํา ส่ังนี้  ใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ประกาศที่                             
ไดมีการแกไขปรับปรุงใหม 
 ขอ 5 ใหผูวาราชการจังหวัดที่ได รับมอบอํานาจสงตัวอยางลายมือชื่อที่จะลงนามในหนังสือ                           
รับรองพรอมตัวอยางตราประทับของหนวยงานใหกรมการคาตางประเทศเพื่อแจงใหประเทศปลายทาง                            
ทราบ 
                         ขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการออกหนังสือรับรองพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรับรอง และ
รายงานผลการขึ้นทะเบียนใหกรมการคาตางประเทศทราบเดือนละ 2 ครั้ง หรือภายใน 15 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือ
รับรองหรือรับขึ้นทะเบียนแลวแตกรณี 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
             ส่ัง  ณ  วันที่  11  ธันวาคม   พ.ศ.  2546 

 
            (ลงชื่อ)  นายราเชนทร   พจนสุนทร 

         ( นายราเชนทร   พจนสุนทร ) 
         อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 
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บัญชี ก. 
บัญชีรายละเอียดรายการสินคา หลักเกณฑและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิ 

   ชําระภาษีนอกโควตาตามพันธกรณีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการการคาโลก ( WTO) 
แนบทายคําสัง่กรมการคาตางประเทศ ที่ 276/2546  ลงวันที่  11 ธันวาคม  2546 

 
รายการสินคาที่มอบ

อํานาจ 
หลักเกณฑและเงื่อนไข 

การใชอํานาจ 
กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ 

สินคาเกษตร 22 รายการ 
ตามบัญชีแนบทาย
ประกาศกระทรวงพาณิชย 
วาดวยการนําสินคาเขามา
ในราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ 
11) พ.ศ. 2539 ยกเวน
น้ํามันปาลมฯ ในลําดับที่ 
17 

ใหพิจารณาออกหนังสือรับรอง
เฉพาะปริมาณนอกโควตา ตาม
หลักเกณฑการเปดตลาดที่
กําหนดในแตละสินคาโดยไม
จํากัดปริมาณ 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนํา 
สินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่111)  
พ.ศ. 2539 
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนํา 
สินคาเขาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 115)  
พ.ศ. 2539 
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนํา 
สินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่117)  
พ.ศ. 2539 
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนํา 
สินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่143)  
พ.ศ. 2539 
5. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระ 
ภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับ 
ภาษีนอกโควตาสินคาเกษตร 18 รายการ  
พ.ศ. 2540 
6. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระ 
ภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับ 
สินคาขาวโพดเลี้ยงสัตวป 2546 พ.ศ. 2546 
 
 
 
 

 
 



รายการสินคาที่มอบ
อํานาจ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การใชอํานาจ 

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ 

  7. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระ 
ภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับ 
สินคาเมล็ดถั่วเหลือง ป 2547 พ.ศ. 2546  
8. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระ 
ภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับ 
สินคาน้ําตาล ป 2546 พ.ศ. 2545 
9. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระ 
ภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับ 
สินคากากถั่วเหลือง ป 2546 พ.ศ. 2546  
หมายเหตุ ระเบียบกระทรวงพาณิชยลําดบัที่ 
6-9 จะมีการปรับเปล่ียนทุกป 
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บัญชี ข. 
บัญชีรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองแหลงกาํเนิดสินคา 
แนบทายคําสั่งกรมการคาตางประเทศ ที่ 276/2546  ลงวันที่  11  ธันวาคม 2546 

 

ลําดับที ่ ประเภทหนังสือรับรอง 
ที่มอบอํานาจ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การใชอํานาจ 

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ 

1. หนังสือรับรอง 
แหลงกําเนิดสินคา  
แบบ เอ (FORM A) 

 ใหพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ไดตามหลักเกณฑการใหสิทธิ 
พิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการ
ทั่วไป (GSP) ของประเทศ 
ผูใหสิทธิพิเศษ 
 

 การใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
เปนการทั่วไป (Generalize System  
of Preferences : GSP) 

2 หนังสือรับรอง 
แหลงกําเนิดสินคา 
แบบดี (FORM D) 

 ใหพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ไดตามหลักเกณฑการใหสิทธิ
ประโยชนภายใตขอตกลงวาดวย
อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เทากัน
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน 
 

 ขอตกลงวาดวยอัตราภาษีศุลกากร 
พิเศษที่เทากันสําหรับเขตการคาเสรี 
อาเซียน (Common Effective 
Preferential Tariff : CEPT) 

3. หนังสือรับรอง  
แหลงกําเนิดสินคา  
แบบ จ ีเอส ที พี  
(FORM G S T P) 

 ใหพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ไดตามหลักเกณพการใหสิทธิพิเศษ
ตามขอตกลงระบบการแลกเปลี่ยน
สิทธิพิเศษทางการคาระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนา 
 

 ขอตกลงระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิ
พิเศษทางการคาระหวางประเทศ
กําลังพัฒนา (The Giobal System of  
Trade Preference Among  
Developing Countries : GSTP) 

4. หนังสือรับรอง 
แหลงกําเนิดสินคา แบบ 
ทั่วไป 

 ใหพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ไดตามหลักเกณฑการรับรอง 
แหลงกําเนิดสินคาเปนการทั่วไป 
ที่ประเทศผูนําเขากําหนด 
 

 

5. หนังสือรับรอง 
แหลงกําเนิดสินคากาแฟ 

 ใหพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ไดตามหลักเกณฑการออก 
หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา
กาแฟและขอบงัคับองคการกาแฟ 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง  
การสงออกสินคาออกไปนอก 
อาณาจักร ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2524) 
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวย 
 

 
 



 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทหนงัสือรับรอง 
ที่มอบอํานาจ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การใชอํานาจ 

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกีย่วของ 

  ระหวางประเทศ (ICO) การสงกาแฟออกไปนอก 
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2540 
3. ประกาศกรมการคาตางประเทศ 
เร่ือง การขออนญุาตสงออกและการ
ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
กาแฟ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2540 
 

6. หนังสือรับรอง 
แหลงกําเนิดสินคาแบบ 
อื่น ๆ  

 ใหพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ไดตามหลักเกณฑตามความตกลง
ระหวางประเทศ หรือประเทศ 
ผูนําเขา หรือกระทรวงพาณิชย 
หรือกรมการคาตางประเทศ 
กําหนด (ถาม)ี 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชี ค. 
บัญชีรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรอง

แหลงกาํเนิดสินคา 
แนบทายคําส่ังกรมการคาตางประเทศ ที่ 276/2546  ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2546 

การดําเนินการที่มอบ
อํานาจ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การใชอํานาจ 

กฎระเบียบ ประกาศที่เกีย่วของ 

 การขึ้นทะเบียนเปนผูขอ 
หนังสือรับรอง FORM A 

1. ใหพจิารณาขึ้นทะเบียนตาม 
หลักเกณฑที่กําหนด 
2. การกําหนดหมายเลขทะเบียน
เปนผูขอหนังสือรับรอง FORM A 
เลขทะเบียนหลักแรก (รหัส 
สถานที่ออก) ใหกําหนดโดยใช
หมายเลข 8 ตามดวยอักษรยอ 
ของจังหวัด 

1. ระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการขึ้น
ทะเบียนผูขอหนังสือรับรอง FORM A พ.ศ.
2536 
3. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เร่ือง 
การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูขอหนังสือ 
รับรอง FORM A และการตออายุ พ.ศ.2541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมการคาภายใน 

ที่ ๓๒๕/๒๕๔๗ 
เรื่อง  มอบอํานาจเพิ่มเติมใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

------------------------------- 
 
 ตามที่กรมการคาภายในไดมีคําส่ังที่ ๒๘๔/๒๕๔๖  เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด              
ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖  มอบอํานาจการบริหารงานบุคคล การดําเนินการ           
ทางวินัย การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต             
การอนุมัติใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนไปแลว นั้น 
 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูวาราชการจังหวัดเพิ่มเติ่ม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ   แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔   
ซึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕   อธิบดีกรมการคา
ภายใน จึงออกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทน   อธิบดีกรมการคาภายใน                               
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และแตงตั้ง                      
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพหรือสูญไป ขาย แลกเปลี่ยน โอน  แปรสภาพ 
หรือทําลายพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
 (๒) อนุญาตใหขาราชการและลูกจางใชรถทั้งในและนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ                             
อนุญาตใหนํารถสวนกลางในสํานักงานการคาภายในจังหวัดศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด        
ไปเก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวไดเฉพาะกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัย              
เพียงพอหรือมีราชการจําเปนเรงดวน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓              
โดยใหผูวาราชการจังหวัดรายงานภายหลังการอนุญาตดังกลาวใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ                  
สํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่อนุญาตทุกครั้ง พรอมทั้งแจงให                     
กรมการคาภายในทราบการอนุญาตดังกลาวโดยเร็วดวย 
 ขอ ๒ ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตามขอ ๑ แกหัวหนาสํานักงานการคาภายใน                 
จังหวัด หัวหนาศูนยชั่งตวงวัด หรือหัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด แลวรายงานให                                   
อธิบดีกรมการคาภายในทราบ 
 ขอ ๓  ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ ๑ ปละ ๒ ครั้ง                                    
ในชวงเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกป 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ส่ัง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ 

 
(นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ) 
อธิบดีกรมการคาภายใน 



 
(ครุฑ) 

คําส่ังกรมการคาภายใน 
ที่  ๒๘๔/๒๕๔๖ 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 

--------------------------- 
 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ                 
ของกรมการคาภายในใหผูวาราชการจังหวัดสอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๖ และ   ระเบียบสํานักนายก -
รัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ.๒๕๔๖ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  (๗ )  แหงพระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการ                    
แผ นดิ น  พ .ศ .๒๕๓๔  ซึ่ ง แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ดยพระ ร าชบัญญั ติ ร ะ เ บี ยบบ ริ ห า ร ร าชกา รแผ นดิ น                           
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๔ อธิบดีกรมการคาภายในจึงออกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 (๑) คํ า ส่ั งกรมการค าภายใน  ที่  ๘๓ /๒๕๔๒   เ รื่ อ ง  มอบอํ านาจให ผู ว า ราชการจั งหวั ด                      
ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2542 
 (๒)  คําส่ังกรมการคาภายใน  ที่  ๓๓๖ /๒๕๔๔   เรื่อง  การมอบอํานาจของอธิบดีกรมการคา            
ภายในใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ CEO ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 
 (๓) คํา ส่ังกรมการคาภายใน  ที่  ๓๐๔ /๒๕๔๕   เ รื่ อง  มอบอํานาจให ผู ว าราชการจั งหวัด                
ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 (๔)  คําส่ังกรมการคาภายใน  ที่  ๓๐๕ /๒๕๔๕  เรื่อง  การมอบอํานาจของอธิบดีกรมการคา             
ภายในใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ CEO ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ขอ ๒. บรรดาคําส่ัง ระเบียบ หรือประกาศอื่นในสวนที่มีกําหนดไวแลว หรือซ่ึงขัดหรือ                    
แยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
              ขอ ๓. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี   กรมการคาภายใน 
ดานการบริหารงานบุคคลในสวนของการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ การเลื่อน ขั้นเงินเดือน การดําเนินการทาง
วินัย การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ดานการ  บริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติตามบัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑ  การใชอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 
 ขอ ๔. ให ผู ว า ราชการจั งหวัดรายงานผลการใช อํ านาจตามขอ  ๓ .  ปละ  ๒  ครั้ ง  ในช ว ง                   
เดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกป 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
                 ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
                (ลงชื่อ)  นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 
             ( นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ ) 
                 อธิบดีกรมการคาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๒ 



บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งกรมการคาภายใน   ที่   ๒๘๔/๒๕๔๖ 

ลงวนัที่     ๑๑     ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 
๑ ดานการบริหารงานบุคคล 

 ๑.๑  การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
 เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการ
พลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงานการคาภายในจังหวัด  
ศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด กรณีที่มีศูนย  
ชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดประจําในจังหวัด 
 ๑.๒  การเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
 เสนอความเห็น เพื่ อประกอบการพิจารณาเลื่ อนขั้ น  
เงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงาน  
การคาภายในจังหวัด  ศูนยชั่ งตวงวัดหรือสํานักงานสาขา  
ชั่งตวงวัด กรณีที่มีศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
ประจําในจังหวัด 
 ๑.๓  การดาํเนินการทางวนิัย 
 ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนสามัญและ
ลูกจางประจําในสํานักงานการคาภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัด
หรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด  กรณีที่มีศูนยชั่งตวงวัดหรือ
สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดประจําในจังหวัด ทั้งนี้ตามแนวทาง
ปฏิบัติ               เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยดานการ
บริหารงานบุคคลให             กับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณา
การที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้ 
 (๑)  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
อย า ง ร า ยแร งข า ร าชการพล เ รื อนสามัญทุ ก ระดั บและ  
ลูกจางประจําในสํานักงานการคาภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัด 
หรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด  กรณีที่มีศูนยชั่งตวงวัดหรือ  
สํานักงานสาขาชั่ งตวงวัดประจําในจังหวัด  ตามพระราช  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๒ 

 
 

  ขาราชการที่จะถูกแตงตั้ง   (ยาย)  ตอง 
ปฏิบัติงานกับผูวาราชการจังหวัดมาแลวไม  
นอยกวา 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตองมีผูแทนของกรมการคาภายในหรือ 
กระทรวงพาณิชยรวมเปนกรรมการดวย  
อยางนอย ๑ คน 
 
 

 
 



ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 
 และมาตรา  ๑๐๔  หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการแลวแตกรณี 
 (๒) ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนสําหรับ
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงานการคาภายใน
จังหวัด ศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด กรณีที่มี  
ศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดประจําในจังหวดัตาม
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕              
มาตรา ๑๐๗ 
 (๓) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกระดับในสํานักงานการคาภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัด
หรือ สํานักงานสาขาชั่ งตวงวัด  กรณีที่ มีศูนยตวงวัดหรือ  
สํานักงานสาขาชั่ งตวงวัดประจําในจังหวัด  ตามพระราช  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๒ 
 (๔) ส่ั งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับใน
สํานักงานการคาภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงาน
สาขา  ชั่งตวงวัด กรณีที่มีศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่ง
ตวงวัดประจําในจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๓  และ มาตรา ๑๐๔ 
 (๕) ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงลูกจางประจําใน  
สํานักงานการคาภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงาน
สาขาชั่งตวงวัด กรณีที่มีศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขา  
ชั่งตวงวัดประจําในจงัหวัด 
 ๑.๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 ใหดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  
ในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรู เกี่ยวกับ  
ขนบธรรมเนียมประ เพณีของทองถิ่ นและมีคุณลักษณะ  
กลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ  
หนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ  
ราชการตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการมอบอํานาจดาน  
การบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
• ตองมีผูแทนของกรมการคาภายในหรือ 
กระทรวงพาณิชยรวมเปนกรรมการดวย  
อยางนอย ๑  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ตองไดรับการประสานแจงจากกรมการคา 
ภายในกอน 
• ตองมีขาราชการในกรมการคาภายในรวม 
เปนกรรมการดวย 
 

 
 

 
 

 
 

๒ 
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๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

ดานการบริหารงบประมาณ 
 ๒ .๑  โอนหรือ เป ล่ียนแปลงงบประมาณที่ ได รับจัดสรร  
ภายใตแผนงานเดียวกันไปใชในงานซึ่งอยูในอํานาจหนาที่  
ของกรมการคาภายใน โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
จังหวัด แตไมกระทบกับผลผลิตตามกลยุทธของกรมการคา  
ภายในและเปาหมายการใหบริการของกระทรวงพาณิชย 
 ๒.๒ โอนหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน  
ไปกําหนดเปนรายการอื่น  ๆ  ในแผนงานเดียวกันหรือตาง  
แผนงานเพื่อใชในการดําเนินงานซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ
กรมการคาภายใน  โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ  
จังหวัด แตไมกระทบกับผลผลิตตามกลยุทธของกรมการคา  
ภายในและเปาหมายการใหบริการของกระทรวงพาณิชย 
ดานการสั่งการอนุญาตการอนุมัต ิ
 ๓ .๑  อนุมัติการสั่ งซื้อ  ส่ังจางที่อยู ในอํานาจของอธิบดี  
กรมการคาภายใน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย  
การพัสดุ 
 ๓.๒ อนุญาตการลาของหัวหนาสํานักงานการคาภายใน
จังหวัด หัวหนาศูนยชั่งตวงวัด และหัวหนาสํานักงานสาขา  
ชั่งตวงวัด ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ ยกเวน  
การลาไปตางประเทศ 
 ๓.๓ แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานการคา
ภายในจังหวัด หัวหนาศูนยชั่งตวงวัด และหัวหนาสํานักงาน  
สาขาชั่งตวงวัด ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 ๓.๔ อนุมัติใหหัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัด  
หัวหนาศูนยชั่งตวงวัด และหัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด  
เดินทางไปราชการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 ๓.๕ อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงานการคา
ภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัด หรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด  
กรณีที่มีศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดประจําใน
จังหวัด เดินทางไปราชการนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายตอง  
ไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ  
และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระให  
โอนไปชํ าระหนี้ ค าสาธารณูปโภคเปน  
อันดับแรก 

 
 

๓ 
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  ๓.๖ อนุมัตใิหขาราชการและลูกจางในสํานักงานการคา           

ภายในจังหวัด ศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด            
กรณีที่มีศูนยชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดประจําใน
จังหวัด อยูปฏบิัติราชการนอกเวลาราชการปกติ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
(ครุฑ) 

คําส่ังกรมการคาภายใน 
ที่  ๓๒๕/๒๕๔๗ 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
--------------------------- 

 
  ตามที่กรมการคาภายในไดมีคําส่ังที่ ๒๘๔/๒๕๔๖  เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด                      
ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖  มอบอํานาจการบริหารงานบุคคล การดําเนินการ       ทาง
วินัย การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ การบริหารงบประมาณ การส่ังการ การอนุญาต    การอนุมัติให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนไปแลว นั้น 
  เพื่อลดขึ้นตอนการปฏิบัติงานและกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูวาราชการจังหวัดเพิ่มเติม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                                 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕)               พ.ศ.
๒๕๔๕   อธิบดีกรมการคาภายใน จึงออกคําส่ัง ดังตอไปนี้   
         ข อ  ๑  ม อบ อํ า น า จ ใ ห ผู ว า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ทุ ก จั ง ห วั ด ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แ ท น                                
อธิบดีกรมการคาภายใน   ดังตอไปนี้ 
         (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และ                                    
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุด เ ส่ือมสภาพหรือสูญไป ขาย แลกเปลี่ยน โอน                      
แปรสภาพหรือทําลายพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
         (๒) อนุญาตให ข า ราชการและลูกจ า ง ใช รถทั้ ง ในและนอกเขตพื้ นที่ รั บ ผิดชอบ                                    
อนุญาตใหนํารถสวนกลางในสํานักงานการคาภายในจังหวัด ศูนยชั่วตวงวัด หรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด                   
ไปเก็บ รักษาที่ อื่น เปนการชั่ วคราวหรือ เปนครั้ งคราวได เฉพาะกรณีที่ ไม มีสถานที่ เก็บ รักษาปลอดภัย                             
เพียงพอหรือมีราชการจําเปนเรงดวน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ  พ .ศ .๒๕๒๓                          
โดยให ผู ว า ราชการจั งหวัดรายงานภายหลั งการอนุญาตดั งกล าวใหป ลัด สํานักนายกรัฐมนตรี และ                                  
สํ า นั ก ง านต ร ว จ เ งิ น แ ผ น ดิ น ท ร าบภาย ใน เ จ็ ด วั น นั บ จ า ก วั น ที่ อ นุญ าตทุ ก ค รั้ ง  พ ร อ มทั้ ง แ จ ง ใ ห                                    
กรมการคาภายในทราบการอนุญาตดังกลาวโดยเร็วดวย 
           ขอ ๒ ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตามขอ ๑ แกหัวหนาสํานักงานการคาภายใน                                 
จั ง ห วั ด  หั ว ห น า ศู น ย ชั่ ง ต ว ง วั ด  ห รื อ หั ว ห น า สํ า นั ก ง า น ส า ข า ชั่ ง ต ว ง วั ด  แ ล ว ร า ย ง า น ใ ห                                    
อธิบดีกรมการคาภายในทราบ 
            ขอ  ๓   ให ผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๑  ปละ  ๒   ครั้ ง                                    
ในชวงเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกป 
            ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๗   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

                 (ลงชื่อ)  นายศิริพล   ยอดเมืองเจริญ 
( นายศิริพล   ยอดเมืองเจริญ ) 
อธิบดีกรมการคาภายใน 

 



 
 

(ครุฑ) 
คําส่ังกรมการคาภายใน 

ที่  ๑๗๕/๒๕๔๙ 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

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

  ตามที่กรมการคาภายในไดมีคําส่ังที่ ๒๘๔/๒๕๔๖  เรื่อง มอบอํานาจให                             
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และคําส่ังที่                                
๓๒๕/๒๕๔๗  เรื่อง มอบอํานาจเพิ่มเติมใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่                            
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ มอบอํานาจการบริหารงานบุคคล การดําเนินการทางวินัย                                     
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ การบริหารงบประมาณ การส่ังการ                                          
การอนุญาต การอนุมัติใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ไปแลว นั้น 
 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูวาราชการ                
จังหวัดเพิ่มเติม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ                              
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร                               
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมการคาภายใน จึงออกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวัดอนุมัติการส่ังซื้อ ส่ังจาง                          
ส่ังเชา และการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงที่อยูในอํานาจของอธิบดีกรมการคาภายใน                            
ตามหลักเกณฑ และวิธีการ การซื้อ การจาง การเชา การใชจายเงินตลอดจนการเบิกจาย                             
และเก็บรักษาเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘ 
 ขอ ๒ ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตามขอ ๑ แกการคาภายในจังหวัด                         
แลวรายงานใหอธิบดีกรมการคาภายในทราบ 
 ขอ ๓ ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ ๑ ปละ ๒ ครั้ง                      
ในชวงเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกป 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
         (ลงชื่อ)  นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 

(นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ) 
อธิบดีกรมการคาภายใน 

 
 
 
 
 



 
 

(ครุฑ) 
คําส่ังกรมการประกันภัย 

ที่  70/2547 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

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

 ตามคําส่ังกรมการประกันภัย ที่ 247/2546 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2546 เรื่อง มอบอํานาจ                  
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการประกันภัยมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุก     
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนในดานตาง ๆ แลว นั้น 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของกรมการประกันภัย สอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัด       
แบบบูรณราการ ตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  
พ.ศ.2546 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผนดิน       
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 อธิบดี – 
กรมการประกันภัยมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนดานการบริหารงานบุคคล
เพิ่มเติม ตามบัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 

 
 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
      ส่ัง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2547 
 
              (ลงชื่อ)  นางสาวพจนีย  ธนวรานิช 
          ( นางสาวพจนีย  ธนวรานิช ) 
              อธิบดีกรมการประกันภัย 
 

 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งกรมการประกันภัยที่ 70/2547  ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2547 

 
อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

 ดานการบริหารงานบุคคล 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 

 ใหดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นและมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใช
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 
 

 ตองมีขาราชการกรมการประกันภัยเปนกรรมการ
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมการประกันภัย 

ที่  247/2546 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

--------------------------- 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัตขิอง  
สวนราชการใหผูวาราชการจังหวัด สอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามมติ          
คณะรัฐมนตรี ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 และระเบียบสํานัก               
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)              
พ.ศ.2545   อธิบดีกรมการประกันภัย จึงออกคําส่ัง ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกคําส่ัง ดังตอไปน้ี 
 1) คําส่ังกรมการประกันภัยที่ 2/2541 เร่ือง การมอบอํานาจของอธิบดีกรมการประกันภัย          
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 6 มกราคม 2541 
 2) คําส่ังกรมการประกันภัยที่ 3/2541 เร่ือง การมอบอํานาจของอธิบดีกรมการประกันภัย          
ใหหัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัด ลงวันที่ 6 มกราคม 2541 
 3) คําส่ังกรมการประกันภัยที่ 94/2545 เร่ือง แกไขเพิ่มเติมคําส่ังมอบอํานาจของอธบิดี       
กรมการประกนัภัย ลงวันที่ 4 เมษายน 2545 
 4) คําส่ังกรมการประกันภัยที่ 100/2545 เร่ือง มอบอํานาจการบริหารงบประมาณในเรื่อง        
การใชเงินประจํางวดเหลือจายใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ เพื่อ        
การพฒันา ลงวันที่ 17 เมษายน 2545 
 5) คําส่ังกรมการประกันภัยที่ 176/2546 เร่ือง การมอบอํานาจของอธิบดีกรมการประกันภยั
ใหผูวาราชการจังหวัด ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 
 ขอ 2 บรรดาคําส่ัง ระเบียบ ประกาศอื่นในสวนที่มีกําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ          
คําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ขอ 3 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการ 
ประกันภัย สวนการบริหารงานบุคคลในสวนของการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
การดําเนินการทางวินัย การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ดานการบริหารงบประมาณ 
 
 



 
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจแนบทาย           
คําส่ังนี้ 
 ขอ 4 ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 3 ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม
และกันยายน ของทุกป 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
        ส่ัง  ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2546 
 
                (ลงชื่อ)  นางสาวพจนีย  ธนวรานิช 
             ( นางสาวพจนีย  ธนวรานิช ) 
                อธิบดีกรมการประกันภัย 
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บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งกรมการประกันภัยที่ 247/2546  ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2546 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 
1 ดานการบริหารงานบุคคล 

1.1 เสนอความเห็นตอกรมการประกันภัยในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงาน             
ประกันภัยจังหวัด 
1.2 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงานประกันภัยจังหวัด 
1.3 การดําเนินการทางวินัย 
 ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจําในสํานักงานประกันภัยจังหวัด ทั้งนี้ตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการที่สํานักงาน ก.พ. และ
กระทรวงการคลังกําหนดดังนี้ 
 (1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจํา
ในสํานักงานประกันภัยจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 102 และมาตรา 104  
หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ แลวแตกรณี 
 (2) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงานประกันภัยจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 107 
 (3) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงานประกันภัยจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 102 
 (4) สั่งลงโทษสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงานประกันภัยจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และมาตรา 104 
 (5) สั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกลูกจางประจําในสํานักงานประกันภัยจังหวัด 
 

 
 ขาราชการที่จะถูกแตงตั้ง (ยาย) ตองปฏิบัติงานกับ
ผูวาราชการจังหวัดมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
 
 กรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ตอง  มี
ขาราชการของสวนราชการในสังกัดกรมการประ  กันภัย
หรือกระทรวงพาณิชยรวมเปนกรรมการดวย  อยาง  
นอย   1 คน 
 

 
 



 
ลําดับที ่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 
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3 

ดานการบริหารงบประมาณ 
2.1 โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใตแผนงานเดียวกันไปใชในการดําเนินงานซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ    สวน
ราชการ โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดแตไมกระทบกับผลผลิตตามกลยุทธของหนวยงานและเปาหมายการใหบริการ
ของกระทรวงพาณิชย 
2.2 โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงานไปกําหนดเปนราชการอื่น ๆ ในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงาน  
เพื่อใชในการดําเนินงานซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด แตไมกระทบกับ  
ผลผลิตตามกลยุทธของหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการของกระทรวงพาณิชย 

 
ดานการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัต ิ
3.1  อนุญาตการลาของหัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัด ยกเวนการลาไปตางประเทศ 
3.2  อนุมัติใหขาราชการและลูกจางของสํานักงานประกันภัยจังหวัด เดินทางไปราชการนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
3.3  อนุมัติใหรถราชการสวนกลางของสํานักงานประกันภัยจังหวัด ในการเดินทางไปราชการนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
3.4  อนุมัติใหขาราชการและลูกจางอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3.5  อนุมัติ การสั่งซื้อ สั่งจาง 
 

 
 
 
 
 การโอนหรือเปลี่ยนแปลงตองไมกอใหเกิดรายการ
ผูกพันขามปงบประมาณ และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภค
คางชําระใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนอันดับ
แรก 
 
 
 
 
เต็มวงเงิน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ  
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 
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(ครุฑ) 
คําส่ังกรมการประกันภัย 

ที่  248/2546 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

--------------------------- 
 เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย          
พ .ศ .  2535 และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ .ศ .2535 ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดย  
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  3) พ .ศ .2540 สอดคลองกับระบบการบริหารงาน  
จังหวัดแบบบูรณาการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ   
พ .ศ .2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ   
พ .ศ .2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน          
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.2545 และอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 4  
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบ 
ภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2540 อธิบดีกรมการประกันภัย จึงออกคําส่ังดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ใหยกเลิกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 1) คําส่ังกรมการประกันภัยที่ 108/2538 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมการประกันภัย ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2538 
 2) คําส่ังกรมการประกันภัยที่ 207/2544 เรื่อง การมอบอํานาจของอธิบดีกรมการประกันภัย 
ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ CEO ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
  
 ขอ 2 บรรดาคําส่ัง ระเบียบ ประกาศอื่นในสวนที่มีกําหนดไวแลว หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้              
ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 
 ขอ 3 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการประกันภัย           
ดานการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต หรือวินิจฉัยส่ังการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามบัญชีการมอบอํานาจ  
และหลักเกณฑการใชอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 
 
 
 
 



 
 ขอ 4  ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 3 ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม     
และกันยายน ของทุกป 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 
        ส่ัง  ณ วันที่  12 ธันวาคม  พ.ศ.2546 
 
                         (ลงชื่อ)  นางสาวพจนีย  ธนวรานิช 
                      ( นางสาวพจนีย  ธนวรานิช ) 
                         อธิบดีกรมการประกันภัย 
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บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งกรมการประกันภัยที่ 248/2546  ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2546 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

1 การทําคําวินิจฉัยเกี่ยวกับขอพิพากคาสินไหมทดแทน 
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535  
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
 

 พิจารณาไกลเกลี่ย ประนีประนอม และวินิจฉัยขอพพิากคาสินไหมทดแทนและเงินตามสัญญาประกันภัย ตามความในมาตรา 48 
แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
 

2 ใหเปนนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบ 
ภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2540 

1. เรื่องเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปคืนจากเจาของรถหรอืบริษทั แลวแตกรณี (มาตราx6) 
2.  เรื่องการยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายไว (มาตรา 28) 
3.  เรื่องการขายทอดตลาดรถที่ยดึไว (มาตรา 29) 
4.  เรื่องการเรียกเงินคืนจากรถทีไ่ดรับการยกเวนตามมาตรา 8 (มาตรา 32) 
5.  เรื่องการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 ที่มีโทษปรับสถานเดียว (มาตรา 46) 
 

3 อํานาจอธิบดีตามพระราชบัญญตัิคุมครองผูประสบภัย 
จากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัต ิ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 

1.  การแจงความรองทุกขตอพนกังานสอบสวน เพื่อดําเนินคดี (มาตรา 45) 
2.  การอนุญาตไมฟองคดีกรณีพนักงานอัยการมคีวามเห็นวาไมมทีางชนะคดี หรือไมคุมคาใชจายในการดําเนินคด ี
3.  การอนุญาตไมฟองคดีกรณีบุคคลซึ่งตองรับผิดชอบใชเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยถึงแกความตายและไมมีทรัพยสินมรดกตกทอด 
แกทายาท หรือไมคุมคาใชจายในการดําเนินคดทีีม่ิใชกรณีพนักงานอัยการมคีวามเห็น 
4.  เรื่องการขอเขาเฉลี่ยในทรัพยทีม่ีการขายทอดตลาด (มาตรา 28) 
5.  เรื่องการใชสิทธิไลเบี้ย (มาตรา 31) 
6.  กรณีที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยเปนเจาหนี้และมีความจําเปนตองฟองคดีตอศาลใหมีอํานาจลงนามแตงตั้งทนายความ 
เพื่อดําเนินคดีและดําเนินการใด ๆ ในฐานะคูความ (มาตรา 26 และ 31) 
7.  การประนีประนอมยอมความในศาลแทนกรมการประกันภัย 
8.  การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา รวมตลอดถึงการยื่นคําขอชําระหนี้ หรือขอเฉลี่ยทรัพยในคดีลมละลาย 
 

4 การอนุมตัิจํานวนเงินและสั่งจายคาเสียหายเบื้องตน 
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดแีพงจากเงิน 
กองทุนทดแทนผูประสบภัย 

 ตามระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการเบิกจาย การเก็บรักษา การจัดการกองทนุ และคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนทดแทน 
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2543 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมทรัพยสินทางปญญา 

ที่  259/2546 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

--------------------------- 
 
  เพื่อเปนการขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของกรมทรัพยสินทางปญญาใหกวางขวาง                      
มากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนในการเอื้ออํานวยความสะดวกแกผูยื่นคําขอแจงขอมูลทรัพยสิน                           
ทางปญญาของประชาชนทั่วไปในสวนภูมิภาค และเพื่อใหสอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัด                        
แบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ                            
พ.ศ. 2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ              
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)        
พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาจึงออกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหยกเลิกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 (1) คําส่ังกรมทรัพยสินทางปญญา ที่ 9/2536  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2536  
 เรื่องมอบหมายใหพาณิชยจังหวัดเปนตัวแทนกรมทรัพยสินทางปญญา 
 (2) คําส่ังกรมทรัพยสินทางปญญา ที่ 152/2545 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545  
เรื่อง มอบหมายใหพาณิชยจังหวัดเปนตัวแทนกรมทรัพยสินทางปญญา ในการรับแจงและบริการ          
ตรวจคนขอมูลทรัพยสินทางปญญา 
 ขอ 2 บรรดาคํา ส่ัง  ระเบียบ  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่ มีกํ าหนดไวแลว  หรือซึ่ งขัด               
หรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ขอ 3 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวกับงานดานทรัพยสินทางปญญา  
ตามบัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ขอ 4 ใหผูวาราชการจังหวัดจัดสงคําขอแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญาและคําขออื่น  ๆ   
ที่ เกี่ยวของพรอมหลักฐานประกอบคําขอที่ ได รับไวไปยังกรมทรัพยสินทางปญญา  เพื่อพิจารณา  
ภายใน  3 วัน  นับแตวันที่ ได รับคําขอ  และใหจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามที่ ได รับ  
มอบอํานาจใหกรมทรัพยสินทางปญญาทราบเปนประจําทุกเดือน โดยใหรายงานภายในวันที่ 4   ของเดือนถัดไป 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
        ส่ัง  ณ วันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ.2546 
 
                ลงชื่อ)  นายคณิสสร  นาวานุเคราะห 
            ( นายคณิสสร  นาวานุเคราะห ) 
                 รองปลัดกระทรวงพาณิชย 

          รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
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บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งกรมทรัพยสินทางปญญา  ที่  259 / 2546 

ลงวนัที่   16   ธันวาคม   พ.ศ.   2546 
------------------------------ 

 
อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

1. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา การจดทะเบียนหรือการแจงขอมูล
ทรัพยสินทางปญญา และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. ใหบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญา 
3. รับแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญา ดังนี้ 

3.1 ขอมูลลิขสิทธิ์ 
3.2 ขอมูลความลับทางการคา 
3.3 ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทย 

ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาและ
ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา 
วาดวยการบริการขอมูล การจดทะเบียนและ 
การแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
ในสวนภูมิภาค พ.ศ.2546 
 2. ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทาง 
ปญญา เร่ือง การแจงขอมูลและขอรับบริการ 
ขอมูลลิขสิทธิ์ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545  
และระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวยการ 
แจงขอมูลและขอรับบริการขอมูลลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2545 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 
 3. ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสิน 
ทางปญญา เร่ือง การแจงขอมูลและขอรับบริการ 
ขอมูลความลับทางการคา ลงวันที่ 7  
พฤศจิกายน 2545 และระเบียบกรมทรัพยสิน 
ทางปญญา วาดวยการแจงขอมูลและขอรับบริการ 
ขอมูลความลับทางการคา พ.ศ.2545  
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 
 4. ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทาง 
ปญญา เร่ือง การแจงขอมูลและขอรับบริการ 
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทย ลงวันที่ 7  
พฤศจิกายน 2545 และระเบียบกรมทรัพยสิน 
ทางปญญา วาดวยการแจงขอมูลและขอรับบริการ 
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทย พ.ศ.2545  
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 

 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมทรัพยสินทางปญญา 

ที่  ๑๕๒/๒๕๔๘ 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) 

--------------------------- 
 
  เพื่อเปนการขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของกรมทรัพยสินทางปญญาใหกวางขวาง 
มากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนในการเอื้ออํานวยความสะดวกแกผูยื่นคําขอแจงขอมูลทรัพยสินทาง 
ปญญาของประชาชนทั่วไปในสวนภูมิภาค และเพื่อใหสอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๖ 
         ตามที่กรมทรัพยสินทางปญญาไดมีคําส่ังกรมทรัพยสินทางปญญา ที่ ๒๕๙/๒๕๔๖ 
ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นั้น อาศัย 
อํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ประกอบกับมาตรา ๑๖  มาตรา ๑๗  และมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี   
พ.ศ.  ๒๕๔๘   อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาจึงออกคําส่ังเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม 
ทรัพย สินทางปญญา เพื่อปฏิบัติงานในสวนที่ เกี่ยวกับงานดานทรัพย สินทางปญญาตามบัญชีการมอบ              
อํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 
 ขอ ๒  ใหผูวาราชการจังหวัดสงแบบการแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญาพรอม 
หลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ไดรับไวไปยังกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อทราบภายใน ๓ วัน  
นับแตวันที่ไดรับแบบการแจงและใหจัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตามที่ไดรับมอบอํานาจให      
กรมทรัพยสินทางปญญาทราบเปนประจําทุกเดือน โดยใหรายงานภายในวันที่ ๔  ของเดือนถัดไป 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
                  ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
               (ลงชื่อ)      นายคณิสสร  นาวานุเคราะห 
             ( นายคณิสสร  นาวานุเคราะห ) 
             อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
 
 
 



บัญชีมอบอํานาจและหลกัเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งกรมทรัพยสินทางปญญา ที่ ๑๕๒/๒๕๔๘ 

ลงวนัที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
----------------------------------------------------- 

 

อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

 
๑. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา การแจงขอมูล 
ทรัพยสินทางปญญา และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
๒. ใหบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญา 
๓. รับแจงขอมูลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา  ๑๘  แห งพระราชบัญญัติ การผลิต
ผลิตภัณฑซีดี พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศ 
กรมทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 ๑. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๒. กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดผลิตภัณฑซีดี และ 
อุปกรณของเครื่องจักร พ.ศ.2548 
 ๓. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง การกําหนด 
แบบรายการที่ตองแจง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข  
การทําการผลิต หรือวาจางทําการผลิต การเปล่ียนแปลง 
รายการ การยายสถานที่ผลิต เครื่องหมายรับรองการผลิต  
เครื่องหมายรับรองงานตนแบบ การจัดทําบัญชีของ 
ผูทําการผลิต การไดมาหรือมีไวในครอบครอง หรือ 
จําหนาย จาย โอน เครื่องจักร และการไดมาหรือมีไว 
ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก ตามพระราชบัญญัติ  
การผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



(ครุฑ) 
ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา 
เรื่อง   แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

--------------------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   
พ.ศ.2546 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 
 1. ใหผูวาราชการจังหวัดและพาณิชยจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่   เพื่อปฏิบัติ 
หนาที่ภายในทองที่และเขตอํานาจของตน 
                   2. ใหผูวาราชการจังหวดัและพาณิชยจังหวัดตามขอ1.มีอํานาจหนาที่และหลักเกณฑ
การใชอํานาจหนาที่ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 
         ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
                ประกาศ  ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
 
             (ลงชื่อ)     นายคณิสสร  นาวานุเคราะห 
             ( นายคณิสสร  นาวานุเคราะห ) 
             อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอํานาจหนาที่และหลักเกณฑการใชอํานาจหนาที ่

แนบทายประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา  
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 

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

อํานาจหนาที ่ หลักเกณฑการใชอํานาจหนาที ่
1. รับคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ 
ทางภูมิศาสตร รวมทั้งบรรดาคําขอ  
คํารองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
2. รับชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
กับเร่ืองดังกลาวตาม 1 

 ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 
 1. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง กําหนด 
แบบพิมพคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและคําขอ
อื่น ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2547 
 2. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวย วิธีการ
ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2547 
 3. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง วิธีการชําระ 
คาธรรมเนียม ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  
พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ที่ 211/2546 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ 

            ธุรกิจตามมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 
---------------------------------------- 

 
  เพื่อใหการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 7 แหง พระราชบัญญัติ          
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 เกิดความคลองตัวและสะดวกตอการขออนุญาตและสอดคลอง 
กับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
มอบอํานาจ พ.ศ.2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงออกคําส่ังดังตอไปนี้ 
   ขอ 1. ใหยกเลิกคํา ส่ังกรมทะเบียนการคาที่  61 /2544  เ รื่ อง  มอบอํานาจของ            
อธิบดีกรมทะเบียนการคาในการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ                
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544 
   ขอ 2. บรรดาคํา ส่ัง  ระเบียบ  ประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดในสวนที่ เกี่ยวของกับ          
การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนที่กําหนดไวแลวในคําส่ังนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ัง  
นี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 
  ขอ 3. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ-     
การคา ในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 
  ขอ 4. ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 3 เดือนละครั้ง ภายใน                  
วันที่ 6 ของทุกเดือนถัดจากเดือนที่ออกใบอนุญาต 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2546 
 

       (ลงชื่อ)   นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 
    ( นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช ) 

           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 211/2546 

ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ.2546 
-------------------------------- 

 
ลําดับ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใหอํานาจ 

1 อนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ที่ 209/2546 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

-------------------------------- 
 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ              
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหผูวาราชการจังหวัด สอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการตาม       
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 และระเบียบสํานักนายก              
รัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545                 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงออกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1. ใหยกเลิกคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 
   1)  คําส่ังกรมทะเบียนการคาที่ 54/2542  เรื่อง การมอบอํานาจของอธบิดี                
กรมทะเบียนการคาใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 
   2)  คําส่ังกรมทะเบียนการคาที่ 233/2544  เรื่อง การมอบอํานาจของอธิบดี              
กรมทะเบียนการคาใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2544 
   3)  คําส่ังกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่ 165/2546  เรื่อง การมอบอํานาจของอธิบดี         
กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 
  ขอ 2. บรรดาคําส่ัง ระเบียบ หรือประกาศอื่นในสวนที่มีกําหนดไวแลว หรือซ่ึงขัด หรือ   
แยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
  ขอ 3. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาดานการบริหารงานบุคคลในสวนของการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน            
การดําเนินการทางวินัย การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ดานการบริหารงบประมาณ การสั่งการ                  
การอนุญาต การอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจแนบทาย คําส่ังนี้ 
  ขอ 4. ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 3 ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน
มีนาคม และกันยายนของทุกป 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2546 

 
      (ลงชื่อ)   นางสาวอรจิต  สิงคาลวณชิ 

         ( นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช ) 
          อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา



บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําส่ังกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 209/2546 

ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2546 

ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใหอํานาจ 
1 ดานการบริหารงานบุคคล 

1.1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
 เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือน 
สามัญทุกระดับในสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 
 
 

 
 
- ขาราชการที่จะถูกแตงตั้ง (ยาย) 
ตองปฏิบัติงานกับผูวาราชการจังหวัด
มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 

 1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 
 

 

 1.3  การดําเนินการทางวินัย 
 ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจําใน  
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด  ทั้งนี้ตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ  
ดํา เนินการทางวินัยการบริหารงานบุคคลใหกับผู ว าราชการจั งหวัดแบบ  
บูรณาการที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้ 
 (1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจําในสํานักงาน 
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 มาตรา 102 และมาตรา 104 หรือระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ แลวแตกรณี 
 (2) ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนสําหรับขาราชการ 
พลเรอืนสามัญทุกระดับในสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 107 
 (3)   ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ 
ทุกระดับในสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  มาตรา 102 
 (4) ส่ังลงโทษขาราชพลเรือนสามัญทุกระดับในสํานักงาน 
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.2535 มาตรา 103 และมาตรา 104 
 (5) ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ลูกจางประจําในสํานักงาน 
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 

 
 
 
 
 
-  ตองมีผูแทนของกรมพัฒนาธุรกิจ 
การคาหรือกระทรวงพาณิชยรวมเปน
กรรมการดวยอยางนอย 1 คน 
 
 
 
 
 
-  ตองมีผูแทนของกรมพัฒนาธุรกิจ 
การคาหรือกระทรวงพาณิชยรวมเปน
กรรมการดวยอยางนอย 1 คน 
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ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใหอํานาจ 
 1.4  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 

 ใหดําเนินการสรรหาบุคคลที่ มีความรู  ความสามารถในการใชภาษา  
ทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรู เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ  
ทองถิ่นและมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตาม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 

 
- ตองไดรับการประสานแจงจาก 
กรมพัฒนาธุรกิจการคากอน 
- ตองมีขาราชการในกรม 
พัฒนาธุรกิจการคารวมเปนกรรมการ
ดวย 

2 ดานการบริหารงบประมาณ 
2.1 โอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใตแผนงาน 

เดียวกันไปใชในงาน ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดแตไมกระทบกับผลผลิตตาม 
กลยุทธของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและเปาหมายการใหบริการของ 
กระทรวงพาณิชย 
 
 2.2 โอนหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงานไปกําหนด   เปน
รายการอื่น ๆ ในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานเพื่อใชในการ 
ดําเนินการ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยให 
สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด แตไมกระทบกับผลผลิตตามกลยุทธ 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและเปาหมายการใหบริการของกระทรวง 
พาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
- การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงิน 
เหลือจายตองไมกอใหเกิดรายการ 
ผูกพันขามปงบประมาณและกรณีมี 
หนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระใหโอน 
ไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปน 
อันดับแรก 
 

3 ดานการส่ังการ การอนุญาต การอนุมัต ิ
 3.1 อนุญาตการลาของหัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 
ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
 3.2 อนุมัติใหหัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเดินทางไป 
ราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงานพัฒนาธุรกิจ 
การคาจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Xxxxx  บัญขีการมอบอํานาจ 

 
 
     

-2- 



ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใหอํานาจ 
  

 3.3  การอนุมัติและการดําเนินการซื้อ การจาง ซึ่งอยูในอํานาจของ     
อธิบดี ในฐานะสวนราชการที่จะส่ังการไดรวมทั้งอํานาจในเรื่องอื่น ๆ  
ทั้งหมดที่กําหนดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ 
.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541           
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 
 กรณีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนถาผูวาราชการจังหวัดจะมอบ 
อํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ขอ 9 (1.2)  
ใหหัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดไมตอง 
ขอความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนอีก 
 3.4 อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา    
จังหวัดอยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ 
 3.5 แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจ             
การคา-จังหวัด ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ใหผูวาราชการจังหวัดแจงให 
ผูมอบอํานาจชั้นตนทราบดวย 
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(ครุฑ) 
คําส่ังกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ที่ 235/2547 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

-------------------------------- 
 
 เพื่อใหการพิจารณาขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาการยื่นงบการเงินของผูมีหนาที่จัดทํา       
บัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เกิดความสะดวกและรวดเร็วและสอดคลองกับระบบ    
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบ 
อํานาจ พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ          
พ.ศ. 2546 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.2545 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงออกคําส่ังไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1. บรรดาคําส่ัง ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดที่กําหนดไวแลวในคําส่ังนี้หรือ       
ซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 
 ขอ 2. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ในการพิจารณาสั่งใหขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาการยื่นงบการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 11  ตามบัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจแนบ
ทายคําส่ังนี้ 
 
 ขอ 3. ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 2 เดือนละครั้ง ภายในวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                   ส่ัง  ณ วันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2547 
 

     (ลงชื่อ)    นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 
         ( นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช ) 
           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 



บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําส่ังกรมพัฒนาธุรกิจการคา  ที่   235 / 2547 

ลงวันที่   22   กันยายน   พ.ศ.  2547 
-------------------------------- 

 
ลําดับ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใหอํานาจ 

   

1 มอบอํานาจในการพิจารณาสั่งใหขยายหรือ 
เล่ือนกําหนดเวลาการยื่นงบการเงินของผูมี 
หนาที่จัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ.2543 มาตรา 11 

 - การพิจารณาอนุญาตสั่งใหขยายหรือเล่ือน 
กําหนดเวลาการยื่นงบประมาณการเงินออกไป           
ตองเปนกรณีที่เกิดจากเหตุภายนอกซึ่งผูมีหนาที่จัดทํา 
บัญชีไมสามารถควบคุมได ไดแกเหตุจําเปนใน 
 3 กรณี ดังนี้ 

1) บัญชีและเอกสารของรอบปบัญชีที่ 
ขอขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินถูกหนวย 
งานราชการเรียกตรวจสอบโดยตองแสดงหลักฐาน 
การสงมอบบัญชีและเอกสารใหสวนราชการ 
ตรวจสอบ และตองยื่นงบการเงินดังกลาวตอสํานัก 
กลางบัญชี หรือสํานักงานบัญชีประจําทองที่ ภายใน 
กําหนดเวลา 5 เดือน นับแตวันที่ไดรับบัญชีและ 
เอกสารคืนจากสวนราชการที่เรียกตรวจสอบ 

2) มีขอขัดของในเรื่องการเปลี่ยนตัว  
ผูบริหารและผูบริหารชุดใหมไมไดรับมอบบัญชี 
และเอกสารของรอบปบัญชีที่ขอขยายระยะเวลา 
การยื่นงบการเงินจากผูบริหารชุดเกา โดยตอง 
แสดงหลักฐานการแจงความดําเนินคดีหรือการฟอง 
คดีตอศาลในเรื่องดังกลาว 

3) บัญชีหรือเอกสารของรอบปบัญชีที่ขอ 
ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน สูญหายหรือ 
เสียหาย ซึ่งเปนกรณีที่ปองกันไมได เชน ไฟไหม  
น้ําทวม โดยตองแสดงหลักฐานการรับแจงบัญชี 
สูญหาย เสียหายของสารวัตรบัญชีหรือหลักฐาน 
อื่นที่เชื่อถือได 
 ในกรณีอื่น ๆ นอกจาก 1-3  ที่เห็นวามี 
เหตุผลอันควรไดรับการพิจารณา ขอใหนําเสนอ 
ความเห็นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อพิจารณา 
เปนกรณี ๆ ไป 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 



 
 
 

ลําดับ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใหอํานาจ 
   

 ทั้งนี้การขอขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาการ 
ยื่นงบการเงิน ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองทําเปน 
หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมแนบหลัก 
ฐานประกอบ กอนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
ใหสงงบการเงิน 
 -  สําหรับการมีหนังสือตอบอนุญาตหรือ 
ไมอนุญาตขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาการยื่นงบ 
การเงินใหเปนไปตามแบบฟอรมที่กําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

-



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ที่ 42/2549 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

 
 เพื่อใหการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี         
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และการอนุมัติ การซื้อ การจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย      
การพัสดุ จากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา)         
เกิดความสะดวก รวดเรว็และสอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย        
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 อธิบดี       
กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงออกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 บรรดาคําส่ัง ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดที่กําหนดไวแลวในคําส่ังนี้หรือ   ซึ่ง 
ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ขอ 2 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ในเรื่องการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 ขอ 67 และการอนุมัติ การซื้อ การจาง ตามบัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําส่ังนี้ 
 ขอ 3  ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 2 ปละครั้ง 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
               (ลงชื่อ)  นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 
            ( นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช ) 
             อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจ 
แนบทายคําส่ังกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่  42 / 2549 

ลงวันที่   22   พฤษภาคม  พ.ศ.  2549 

ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใหอาํนาจ 

 
1 
 
 

2 

 
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ขอ 67 
 
อนุมัติการซื้อ การจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 จากเงินนอกงบประมาณ  
(เงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงานของกรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา) ซึ่งอยูในอํานาจของอธิบดี 
 กรณีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนถาผูวาราชการ- 
จังหวัดจะมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ ขอ 9 (1.2) ใหหัวหนาสํานักงานพัฒนา 
ธุรกิจการคาจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดไมตองขอความ 
เห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาอีก 

 
-  ใหมีผูแทนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
รวมเปนกรรมการดวยอยางนอย 1 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมสงเสริมการสงออก 

ที่ 156 / 2546 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

------------------------------------------ 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต และการ   
อนุมัติ ของสวนราชการใหผูวาราชการจังหวัด สอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ      
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546  และระเบียบ          
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                   
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)          
พ.ศ.2545 อธิบดีกรมสงเสริมการสงออกจึงออกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. บรรดาคําส่ัง ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลว หรือซึ่งขัด                
หรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ขอ 2. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน จังหวัดสงขลา               
จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการสงออก ดานการ    
บริหารงานบุคคลในสวนของการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ การ          
ดําเนินการทางวินัย ดานการบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ตามบัญชี           
การมอบอํานาจและหลักเกณฑการใชอํานาจแนบทาย คําส่ังนี้ 
 ขอ 3. ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจตามขอ 2. ปละ 2 ครั้ง ในชวง               
เดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง ณ วันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.2546 
 

            (ลงชื่อ)   นางจันทรา  บูรณฤกษ 
               ( นางจันทรา  บูรณฤกษ ) 
           อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก 

 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจและหลักเกณฑการมอบอํานาจ 
แนบทายคําสัง่กรมสงเสริมการสงออก ที ่156/2546 

ลงวันที่ 11 ธันวาคม  พ.ศ.2546 
 

ลําดับ 
ที่  

อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

 
1 

 
ดานการบริหารงานบุคคล 

1.1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ  
 เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการ       
พลเรือนสามัญทุกระดับในศูนยสงเสริมการสงออกในภมูิภาค        
ที่มีสํานักงานประจําในจังหวัดนั้น 

1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน        
ของขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในศูนยสงเสริมการสงออก  
ในภูมิภาค ทีม่สํีานักงานประจําในจังหวัดนั้น 

1.3 การดําเนินการทางวินัย 
   ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจาง    
ประจําในศูนยสงเสริมการสงออกในภูมิภาค ที่มีสํานักงานประจํา 
ในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการ        
ทางวินัยดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัด      
แบบบูรณาการที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด     
ดังนี้ 
 (1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย    
อยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจาง     
ประจําในศูนยสงเสริมการสงออกในภูมิภาค ตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 102 และ  
มาตรา 104 หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการแลวแตกรณี 
 
 

 
 
* ขาราชการที่จะถูกแตงตั้ง (ยาย) 
ตองปฏิบัติงานกับผูวาราชการจังหวัด  
มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ตองมีผูแทนกรมสงเสริมการสงออกหรือ
กระทรวงพาณิชยรวมเปนกรรมการดวย
อยางนอย 1 คน 
 

Ks 10-223 
 

 

1 



 
 
ลําดั
บ 
ที่ 

อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

   
 (2) ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในศูนยสงเสริม 
การสงออกในภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 107 
 (3) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือน 
สามัญทุกระดับในศูนยสงเสริมการสงออกในภูมิภาค 
ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
มาตรา 102 
 (4) ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับใน 
ศูนยสงเสริมการสงออกในภูมภิาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และมาตรา 104 
 (5) ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงลูกจางประจําใน 
ศูนยสงเสริมการสงออกในภูมภิาค ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 

 
 
 
 
 
* ตองมีผูแทนกรมสงเสริมการสงออกหรือ
กระทรวงพาณิชยรวมเปนกรรมการดวย 
อยางนอย 1 คน 

2 ดานการบริหารงบประมาณ 
 2.1 โอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใต
แผนงานเดียวกันไปใชในงานซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ 
กรมสงเสริมการสงออก โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
จังหวัดแตไมกระทบกับผลผลิตตามกลยุทธของกรมสงเสริม 
การสงออกและเปาหมายการใหบริการของกระทรวงพาณิชย 

2.2 โอนหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายการดําเนินงาน 
ไปกําหนดเปนรายอื่น ๆ ในแผนงานเดียวกันหรือตางแผน 
งานเพื่อใชในการดําเนินงานซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรม 
สงเสริมการสงออก โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
แตไมกระทบกับผลผลิตตามกลยุทธของกรมสงเสริมการสงออก
และเปาหมายการใหบริการของกระทรวงพาณิชย 

 
 
 
 
 
 
* การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายตอง
ไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามป 
งบประมาณและกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภค
คางชําระใหโอนไปชําระหนี้คา 
สาธารณูปโภคเปนอันดับแรก 
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บที่ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจ 

 
3 

 
ดานการสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ
 3.1 การอนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อส่ังจางของ 
ศูนยสงเสริมการสงออกในภูมิภาค ตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมในการ 
ส่ังซื้อ ส่ังจางภายในวงเงินที่อธิบดีมีอํานาจในการสั่งซื้อส่ังจาง 
หรือจายเงินแลวแตกรณี 
 3.2 อนุญาตการลาของหัวหนาศูนยสงเสริมการสงออก 
ในภูมิภาคตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ ยกเวน 
การลาไปตางประเทศ 
 3.3 อนุมัติใหหัวหนาศูนยสงเสริมการสงออกใหภูมิภาค 
เดินทางไปราชการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 3.4 อนุมัติใหขาราชการ/ลูกจางเดินทางไปราชการ  
นอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
    3.5 แตงตั้งผูรักษาการใหตําแหนงหัวหนาศูนยสงเสริม 
การสงออกในภูมิภาค ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือน 
 3.6 อนุมัติใหขาราชการ/ลูกจางในศูนยสงเสริม 
การสงออกในภูมิภาคอยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* ศูนยสงเสริมการสงออกในภูมิภาค 
ตองเปนผูดําเนินการในการสั่งซื้อส่ังจาง 
แลวแตกรณี 
 
 
 
 
 

 
* ตองเปนราชการที่สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรของจังหวัดหรือกิจกรรมที่อยู 
ในอํานาจหนาที่ของศูนยสงเสริม 
การสงออกในภูมิภาคหรือกรมสงเสริม 
การสงออก 
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