
(ครุฑ) 
 

คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 44 / 2546 

เรื่องมอบอํานาจใหรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอุทธรณ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

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

 
  ตามที่มาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหผูที่ไดรับคําส่ังของ                

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข แลวไมพอใจคําส่ังดังกลาวนั้น มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน                      
สามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง และมาตรา 67 ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอุทธรณ                        
โดยไมชักชานั้น ดวยปรากฏวาไดมีประชาชนผูไดรับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข                          
จากทั่วประเทศยื่นคําอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนจํานวนมาก ทําใหการดําเนินงาน                       
พิจารณาอุทธรณโดยการใชกลไกของระบบราชการสวนกลางไมเหมาะสมเนื่องจากไมอาจดําเนินการใหเปนไป                          
ตามนัยแหงมาตรา 67 ได จึงเห็นเปนการสมควรใหกระจายงานไปสูภูมิภาคเพื่อรองรับการพิจารณาอุทธรณ                           
ในระดับพื้นที่ไดอยางเพียงพอ เปนไปโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ             
 แผนดิน    พ.ศ.2534   และที่แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2545                     
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจงึมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ในเขตกรุงเทพมหานครมอบอํานาจในการพิจารณาอุทธรณและมีคําส่ังอุทธรณตาม                         
มาตรา   67  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติ                         
ราชการแทน 
  ขอ 2 ในเขตจังหวัดอื่น มอบอํานาจในการพิจารณาอุทธรณและมีคําส่ังอุทธรณตามมาตรา 67                      
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
  ขอ 3 ในการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามคําส่ังนี้ ผูวาราชการ                  
จังหวัดอาจดําเนินการตามแนวทางการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่แนบ                       
ทายคําส่ังนี้ 
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ขอ 4  ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขตามขอ 1 และใหผูวาราชการจังหวัด ตามขอ 2                
รายงานการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข พรอมดวยปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ                      
ตาง ๆ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขทราบเปนระยะทุกสามเดือน เวนแตเปนกรณีสําคัญเรงดวนให                        
รายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขทันที 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 
 
      ส่ัง ณ วันที่ 12  มกราคม 2546 
 
       

(ลงชื่อ)   สุดารัตน  เกยุราพันธ 
                  ( นางสุดารัตน  เกยุราพันธ ) 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพจิารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

---------------------------------- 
 
  เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของ                           
ผูวาราชการจังหวัดตามที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนด                 
 แนวทางการดําเนินไวดังตอไปนี้ 
 (1)  การพิจารณาอุทธรณอาจการดําเนินการโดยวิธีการแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ        
ระดับจังหวัด” 
 (2)  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณระดับจังหวัดควรประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปน                   
ประธานกรรมการ โดยมีอัยการจังหวัดและผูทรงวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และนายแพทย   
สาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการและอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
 (3)  ในการพิจารณาอุทธรณจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามพระราช               
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑกลางที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทาง                  
ปกครอง พ.ศ. 2535 ดวย ดังนี้ 
   3.1 ) หลักเกณฑที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. 2535 ไดแก  

- หลักเกณฑเกี่ยวกับระยะเวลาการใชสิทธิอุทธรณและการทุเลาการบังคับตาม                    
มาตรา 66 

- หลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณมาตรา 67 
   3.2) หลักเกณฑกลางที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.                   
      2539 ไดแก 

- หลักเกณฑเกี่ยวกับเจาหนาที่ตามมาตรา 12 ถึง มาตรา 20 
- หลักเกณฑเกี่ยวกับคูกรณีตามมาตรา 21 ถึงมาตรา 25 
- หลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาตามมาตรา 26 ถึง 33 
- หลักเกณฑเกี่ยวกับรูปแบบและผลของคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 34 ถึงมาตรา                         

43 
- หลักเกณฑเกี่ยวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 

 
 

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



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 926 / 2547 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏบัิติราชการแทน (ดานการบรหิารงบประมาณ) 
------------------------------ 

 
   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวน      
กรุงเทพมหานคร) เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการและ                          
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว                              
ใหผูมอบอํานาจมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง                            
และในกรณีที่ เปนการใชอํานาจในเขตจังหวัดใดนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหมอบอํานาจให                                   
ผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของหนวยงานในสังกัด                        
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลาง                               
แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมอบอํานาจดานการ                           
บริหารงบประมาณใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร                  
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
    ขอ 1   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง                           
สาธารณสุข  ในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับ                             
การบริหารงบประมาณในกรณีดังตอไปนี้ 
     1.1 เปล่ียนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรรงบประมาณในการ               
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่สํานักงานประมาณอนุมัติใหแลวในกรณีที่มีความ                       
จําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโดยไมเพิ่มวงเงิน ตามขอ 18 แหงระเบียบวา                                   
ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
     1.2 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ        
ภายใตแผนงานเดียวกันตามขอ 24 (1) (2) และ (3) แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ                             
พ.ศ. 2546  ดังนี้ 

 
/2...... 
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คําส่ังมอบอาํนาจ 

     (1) โอนในระหวางงบบุคลากรและงบดําเนินงาน 
    (2) โอนจากงบบุคลากร   งบดําเนินการ   งบเงินอุดหนุน    หรืองบ                  
รายจายอื่นไปตั้งจายในงบลงทุน    เพื่อสมทบเปนคาจัดหาครุภัณฑที่ มีวงเงินตอหนวยต่ํากวา                                
หนึ่งลานบาท หรือส่ิงกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพิ่มสมทบวงเงินคาจัดหา                     
ครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง 
          (3) โอนจากงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่นไปตั้งจายงบบุคลากร            
หรืองบดําเนินงาน 
           ทั้งนี้  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่มใน         
งบบุคลากรตาม (1) และ (3) ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม 
     1.3  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑ                              
ที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท     และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลาน                       
บาท ไมวาจะอยูในงบรายจายใด ไปสมทบหรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวย                                 
ต่ํากวาหนึ่งลานบาท    และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท   หรือเพื่อ                                   
สมทบวงเงินครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง  ตามขอ 24 (4) และขอ 26 แหงระเบียบวาดวยการ                                       
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
     ทั้งนี้   การโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการตาม 1.2 (2) และ 1.3 ที่                     
มิใชกรณีโอนไปสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง   ตามขอ 26 แหงระเบียบวาดวยการ                        
บริหารงบประมาณ   พ.ศ. 2546  วงเงินตอหนวยของรายการที่สมทบหรือที่กําหนดใหมในรายการ                           
ครุภัณฑหรือรายการสิ่งกอสราง ตองต่ํากวาหนึ่งลานบาท และสิบลานบาทตามลําดับ 
     1.4    การโอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน  หรือ                       
จากการจัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใด ๆ ในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงาน ซึ่งไมกอ                          
ใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ   และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ  ใหโอนไปชําระ                           
หนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก   ตามขอ 25   แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ    พ.ศ.                           
2546 
     ทั้งนี้  ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางเพิ่มเติม จะตอง                      
มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และต่ํากวาสิบลานบาท ตามลําดับ 

 
 
 
 

/3…….. 
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คําส่ังมอบอาํนาจ 

   1.5     การโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายงบกลางที่มีเงิน                      
เหลือจายหรือจะนําไปใชจายในรายการอื่น ๆ ใหดําเนินการโดยใชหลักเกณฑตามขอ 33 และ                                   
ขอ 34 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
   ขอ 2 การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะงาน                        
ที่อยูในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
   ขอ 3 ในการดําเนินการในเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบ                   
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่               
กระทรวงการคลัง หรือสํานักงบประมารณ กําหนดโดยเครงครัด 
   ขอ 4เมื่อผูรับมอบอํานาจไดดําเนินการตามคําส่ังนี้แลว ใหสงสําเนาการมอบอํานาจ             
ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
   ขอ 5ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ 1 ใหนายแพทย            
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา 39                               
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ก็ใหกระทําไดโดยถือวาปลัด                                
กระทรวงสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
   ขอ 6 ใหยกเลิก 
      6.1   คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3089/2544  ลงวันที่ 13              
ธันวาคม 2544 เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงบประมาณในเรื่องการใชเงินประจํางวดเหลือจายให                           
ผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
      6.2   คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 960 / 2545  ลงวันที่   
17  เมษายน  2545  เรื่อง   มอบอํานาจการบริหารงบประมาณในเรื่องการโอนเงินหรือการเปลี่ยนแปลง             
รายการเงินงบกลางและเงินประจํางวด ใหผูวาราชการจังหวัด 
 
   ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 3   พฤษภาคม    พ.ศ. 2547 
 

            (ลงชื่อ)   นายวัลลภ  ไทยเหนือ 
( นายวัลลภ  ไทยเหนือ ) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 210 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (ดานการบริหารงานบุคคล) 
----------------------- 

 
   ดวยคณะรัฐมนตรี ได มีมติ เห็นชอบให ผู ว าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวน                      
กรุงเทพมหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยใหมี 
ผลต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2546  เปนตนไป   และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบ 
อํานาจ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวใหผูมอบอํานาจใหแกผูดํารง 
ตําแหนงที่ มีหนาที่ รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรงและในกรณีที่ เปนการใชอํานาจในเขต 
จังหวัดใดนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดังนั้น 
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารสวนภูมิ 
ภาคและราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นควรมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล  ใหแก ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 52 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
  ขอ  1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข  ในฐานะหัวหนาสวนราชการของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลในกรณีดังตอไปนี้ 
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  1.1 การดําเนินการทางวินัย 
   1.1.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 

(1) การแต งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนพิ จา รณาดํ า เนิ นการทาง 
วินัยอยางรายแรงขาราชการซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด    และขาราชการระดับ 9 ตาม                    
มาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราบการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.                     
กระทรวง พิจารณาตามมาตรา   104   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.  2535 

(2) การ ส่ั งลง โทษทางวิ นั ยหรื อปฏิบั ติ ใ ห เ ป น ไป  ตามมติ  อ .ก .พ . 
กระทรวง ตาม (1) แกขาราชการซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดและขาราชการระดับ 9 
ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

(3) การสั่ งพั กราชการหรื อ ส่ั ง ให ออกจากราชการไว ก อน  สํ าหรับ 
ขาราชการซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการระดับ 9 ตามมาตรา 107 แหง              
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   1.1.2 กรณีข า ราชการในสั งกัดราชการบริหารส วนกลางที่ ปฏิบัติ ราชการ 
ในจังหวัดนั้น ๆ  

( 1 )  กา ร แต ง ตั้ ง คณะก ร รมกา รสอบสวนพิ จ า รณาดํา เ นิ น ก า ร  
ทางวินัยอยางรายแรงขาราชการระดับ 9 ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

(2) กา รสั่ ง ล ง โ ทษทา ง วิ นั ย ห รื อ ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไ ปต ามมติ  อ .ก .พ 
กระทรวง ตาม (1)  ตามมาตรา   104   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535 

( 3 )  ก า ร สั่ ง พั ก ร า ช ก า ร ห รื อ ส่ั ง ใ ห อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร ไ ว ก อ น  
สําหรับขาราชการระดับ 9 ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ 
2535 
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 1.2   การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งขาราชการระดับ 8 ตามมาตรา 
52 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535   ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัด     ผูอํานวยการโรงพยาบาล    (นายแพทย  8)   ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล                    
 ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรและหัวหนาพยาบาล   (พยาบาลวิชาชีพ 8) 
     1.3 การแตงตั้งผู รักษาการในตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใน 
ระดับ  9   ตามาตรา 68     แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
     1.4 การพิจารณาหรืออนุญาตใหขาราชการทุกระดับ ลาปวยหรือลากิจ 
สวนตัว ครั้งหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 
     1.5 การอนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศระหวางการลากิจหรือ 
ลาพักผอน  หรือในระหวางวันหยุดราชการสําหรับขาราชการในราชการบริหารสวนกลางที่ มี 
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
  ขอ 2 การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะงาน 
ที่อยูในจังหวัดที่รับผิดชอบ   และเมื่อไดดําเนินการแลวใหสงสําเนาการมอบอํานาจใหปลัดกระทรวง-              
สาธารณสุขทราบดวย 
  ขอ  3  ในการดําเนินการในเรื่องที่ ได รับมอบอํานาจตามคํา ส่ังนี้  ใหปฏิบัติตาม 
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือตามที่กระทรวงการคลัง  สํานักงาน  ก .พ . 
สํานักงบประมาณ หรือกรมบัญชีกลางกําหนดโดยเครงครัด 
  ขอ  4 ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ 1 ใหนายแพทย         
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา 39 แหง            
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ.2534 ถาใหกระทําโดยถือวาปลัดกระทรวง                   
สาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
  ขอ 5 ใหยกเลิก 
     5.1    คําส่ังกระทรวงสาธารณสุขที่ 541/2541 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (ดานบริหารงานบุคคล) 
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    5.2 คําส่ังกระทรวงสาธารณสุขที่ 49/2545  ลงวันที่ 18 มกราคม 2545 เรื่อง 
มอบอํานาจการบริหารงานบุคคล ใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนา 
    5.3 คําส่ังกระทรวงสาธารณสุขที่ 50 / 2545  ลงวันที่ 18 มกราคม 2545  เรื่อง
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  ส่ัง  ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2547 
  

(ลงชื่อ)  นายวัลลภ  ไทยเหนือ 
               ( นายวัลลภ   ไทยเหนือ ) 
             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  547/2547 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏบัิติราชการแทน (ดานการบรหิารงานบุคคล) 
-------------------------------- 

 
  ดวยคณะรัฐมนตรี ได มีมติ เห็นชอบให ผู ว าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวน                        
กรุงเทพมหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยใหมี 
ผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2546 เปนตนไป และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบ 
อํานาจ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวใหผูมอบอํานาจมอบอํานาจใหแกผูดํารง 
ตําแหนงที่มีหนาที่ รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรงและในกรณีที่เปนการใชอํานาจในเขต 
จังหวัดใดนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดังนั้น 
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราช 
การบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล ใหแกผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.2534 และมาตรา 52 (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน  พ.ศ. 2535   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข  ในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลในกรณีดังตอไปนี้ 
             1.1  การบรรจ ุ
      1.1.1  การบรรจุเขารับราชการตั้งแตระดับ 4 ลงมา ตามมาตรา 46 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535  สําหรับขาราชการในราชการบริหาร                         
สวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
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        1.1.2  การบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 
6  ลงมา ตามมาตรา  50 มาตรา 63 มาตรา 65 และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
   1.2   การแตงตั้ง (ยาย) 
    1.2.1  การยายขาราชการไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 7 
ลงมา   ตามมาตรา 57  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.2535   สําหรับ 
ขาราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค   
    1.2.2  การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการระดับ  8 ซึ่งมิใชหัวหนาสวน 
ราชการประจําจังหวัดตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 
    1.2.3  การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการระดับ  8 ที่มีชื่อทางการบริหาร 
ไดแก  ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย 8)  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และหัวหนาพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ 8)  จะตองได 
รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอน 
   1.3  การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
          การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนจากสวนราชการตาง    ๆ     ไป 
กําหนดในหนวยบริการหรือตัดโอนระหวางหนวยบริการ  ตั้งแตระดับ  8 ลงมาของทุกสายงาน 
ยกเวนตําแหนงที่มีชื่อทางการบริหาร ไดแก ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล หัวหนาพยาบาล                        
สาธารณสุขอําเภอและหัวหนาสถานีอนามัย 
   1.4  การเลื่อนขาราชการ 
            1.4.1  การเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น 
ในตําแหนงตั้งแตระดับ  7   ลงมา ตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.  2535 
            1.4.2  การเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 8 
เฉพาะตําแหนงทางวิชาการที่มิใชตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย 8) ผูอํานวยการ 
วิทยาลัยพยาบาล ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  และหัวหนาพยาบาล (พยาบาล 
วิชาชีพ 8) 
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   1.5  การประเมินบุคคลและผลงาน 
           1.5.1  การประเมินบุคคลและผลงานของขาราชการระดับ 6 ทุกสายงาน 
ยกเวนสายงานนิติกร 
           1.5.2  การประเมินบุคคลและผลงานของขาราชการตําแหนงตาง ๆ ที่มี 
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  โดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัวของสายงานที่ 
เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
   1.6  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
          1.6.1  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตั้งแตระดับ  7 ลงมา ตามมาตรา 
73 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 สําหรับขาราชการในราชการ 
บริหารสวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
          1.6.2     การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไปใหผูวา 
ราชการจังหวัดแจงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน 
ผูออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   1.7  การไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
          การสั่ งใหขาราชการได รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของตําแหนง    ตาม 
มาตรา  45     แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535                              
   1.8  การดําเนินการทางวินัย 
           1.8.1  กรณีขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
       (1)  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการ 
ทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการระดับ 8 ตามมาตรา  102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ. กระทรวง  พิจารณาตามมาตรา  104 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
      (2)   การสั่ งลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติ ให เปนไปตามมติ 
อ.ก.พ. กระทรวงตาม  (1)  แกขาราชการระดับ  8   ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ                             
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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      (3)  การส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนแก                  
ขาราชการระดับ  8  ตามมาตรา   107   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.2535 
   1.8.2  กรณีขาราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ที่มีสํานักงาน 
ตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
    (1)  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการ 
ทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการระดับ 8 ลงมา ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  และนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ.  กระทรวง  แลวแตกรณี 
พิจารณาตามมาตรา  104   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ .2535                     
     (2) การสั่งลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ 
อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  ตาม (1) แลวแตกรณีแกขาราชการระดับ  8  ลงมา ตามมาตรา 
104    แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 
    (3)  การสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนแก                  
ขาราชการระดับ 8 ลงมา ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.  2535 
    (4)  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่ังการใหมีการ 
สอบสวนวินัยอยางไมรายแรงแกขาราชการทุกระดับ ตามมาตรา  102  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
    (5)  การส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงแกขาราชการ 
ทุกระดับ  ตามมาตรา  103  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.2535 
   1.9   การอนุญาตใหขาราชการระดับ 8 ลาออกจากราชการตามมาตรา 
113 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   1.10  การอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญลาออกจากราชการตั้งแต 
ระดับ 7 ลงมา ตามมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
สําหรับขาราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
   1.11  การสั่งใหขาราชการระดับ 8 ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ 
บํานาญ  ตามมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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     1.12  การสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อใหไดรับบําเหน็จ บํานาญ 
ตั้งแตระดับ 7 ลงมาตามมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535 
สําหรับขาราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
     1.13  การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตั้งแตระดับ 8 ลงมา  ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535 
     1.14  การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือ 
สาธารณสุขอําเภอ  ตามนัยมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ. 
2534 
     1.15  การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตร               
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   พ.ศ.2542   สําหรับขาราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มี 
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
     1.16  การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญตาม 
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.2542  สําหรับขาราชการผูขอรับบําเหน็จ 
บํานาญในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
     1.17  การลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง วาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ. 2527 สําหรับขาราชการ 
ในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
     1.18 การลงนามในแบบคําขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(กบข.)  ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ สําหรับขาราชการในราชการ 
บริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
     1.19  การอนุมัติใหขาราชการที่ลาปวยไดรับเงินเดือนระหวางลาในสวน 
ที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ ไดตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน  60 วันทําการ ตามมาตรา  27  แหง 
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.  2535 
  ขอ  2  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะงานที่อยู 
ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ใหครอบคลุมถึงพนักงานของรัฐในสังกัด                      
กระทรวงสาธารณสุขดวย 
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  ขอ  3  ในการดําเนินการในเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. หรือ 
สํานักงบประมาณกําหนดโดยเครงครัด 
  ขอ 4  เมื่อผูรับมอบอํานาจไดดําเนินการตามคําส่ังนี้แลว  ใหสงสําเนาการมอบ 
อํานาจใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
  ขอ 5  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ 1 ใหนายแพทย                        
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนตามตามมาตรา 39 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ.  2534  ก็ใหกระทําไดโดยถือวาปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
  ขอ 6  ใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่  1452/2541  ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม  2541 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ดานบริหารงาน 
บุคคล) 
  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
        ส่ัง  ณ  วันที่  4  มีนาคม พ.ศ.  2547 

  
 
         (ลงชื่อ)  นายวัลลภ   ไทยเหนือ   
                    (  นายวัลลภ   ไทยเหนือ  ) 
                    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  548 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจการดําเนนิการเกี่ยวกับลูกจางประจํา 
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

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

   อนุสนธิคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2306/2546  ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน  2546 มอบอํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางประจําใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติ 
ราชการแทนนั้น บัดนี้ เห็นเปนการสมควรปรับปรุงแกไขคําส่ังดังกลาวใหการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ลูกจางประจําของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนไปดวยความ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 ประกอบกับขอ  13 และขอ  60  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย                     
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537  ขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้น 
คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2544 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 
0506.6/ว 76   ลงวันที่   16   สิงหาคม   2545   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
   ขอ 1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางประจํา 
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
   1.1   การบรรจุและการแตงตั้ง 
    1.2   การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
    1.3   วินัยและการรักษาวินัย 
    1.4   การดําเนินการทางวินัย 
    1.5   การออกจากราชการ 
    1.6   การอุทธรณ 
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    1.7   การรองทุกข 
    1.8  การสั่งใหลูกจางประจําที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง ไดรับเงิน 
ตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิ เศษของ 
ขาราชการและลูกจางประจําผู ได รับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง 
พ.ศ. 2544 
    1.9     การสั่งเลื่อนขั้นคาจาง 
    1.10  การตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางลูกจางประจําจากสวนราชการ 
ตาง ๆ ไปกําหนดในหนวยบริการหรือตัดโอนระหวางหนวยบริการ 
    1.11  การอนุญาตใหลูกจางประจําทุกตําแหนงลาปวยหรือลากิจสวนตัว 
ครั้งหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร  ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ   พ.ศ. 2535  และที่แกไข 
เพิ่มเติม 
    1.12  การอนุมัติใหลูกจางประจําที่ลาปวยไดรับคาจางระหวางลาในสวน 
ที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ  ไดตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน  60 วันทําการ  ตามขอ 20 แหงระเบียบ 
วาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
    1.13  การออกประกาศหรือแจงความหรือออกคําส่ังใหลูกจางประจําพน 
จากราชการ  กรณี  อายุครบหกสิบปบริบูรณ  (เกษียณอายุ) 
    1.14  การลงนามในแบบขอรับบําเหน็จลูกจางประจํา 
    1.15  การลงนามในใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ  ระหวางประจํา 
ปฏิบัติหนาที่ในเขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก 
    1.16 การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   พ.ศ. 2542  สําหรับลูกจางประจําในราชการบริหารสวนกลางที่มี 
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
  ขอ  2 การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  เปนการมอบอํานาจใหเฉพาะงานที่อยูใน 
จังหวัดที่รับผิดชอบ 
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 ขอ  3      การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหผูรับมอบอํานาจ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีหรือตามที่กระทรวงการคลังหรือ 
สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงบประมาณหรือกรมบัญชีกลางกําหนดโดยเครงครัด 
 ขอ  4  เมื่อผูรับมอบอํานาจไดดําเนินการตามคําส่ังนี้แลว  ใหสงสําเนาการ 
มอบอํานาจใหปลัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
  ขอ   5 ในกรณีที่ ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ  1 
ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  ก็ใหกระทําไดโดย 
ถือวาปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
  ขอ  6  ใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ที่  2306/2546   ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน  2546 เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางประจําใหผูวาราชการ 
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

          ส่ัง  ณ  วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.  2547 
 
 

                                                          (ลงชื่อ) นายวัลลภ   ไทยเหนือ   
                (  นายวัลลภ   ไทยเหนือ  ) 
              ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  2800 / 2546 

เรื่อง  มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน 
-------------------------------- 

 
   เพื่อใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง               
สาธารณสุขเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ 
คลองตัว 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหนาสวนราชการของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
   ขอ 1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการแทนปลัดกระทรวง 
ในเรื่องการอนุมัติการเบิกจายดังตอไปนี้ 
     1.1  การอนุมัติส่ังซื้อหนังสือใชในราชการตามหนังสือสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี  ที่ นว 78/2504  ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2504 
     1.2  การอนุมัติเบิกจายเงินคาซื้อกุญแจล็อคคลัช  –  เบรครถยนต   ตาม 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/30759  ลงวันที่ 21  มิถุนายน  2527 
     1.3  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาศาล     ตามหนังสือ                                    
กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0514/ ว 52  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2533 
     1.4  คาใชจายเกี่ยวกับคาบริการและสถานที่  ตามหนังสือกระทรวงการ 
คลัง ที่ กค  0514/ ว 80  ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2533 
   1.5  คาซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ  ตามหนังสือกระทรวงการ 
คลัง ที่ กค  0514/ว  82 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2533 
     1.6  คาใชจายเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องนอน   ตามหนังสือกระทรวง 
การคลัง ที่ กค 0514/ว 84 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2533 
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     1.7  คาเชาที่พักเทาที่จายจริงแตไมเกิน  300 บาท  โดยไมตองมีใบแจง 
รายการของโรงแรม  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชา 
ที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.  2534 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 
0502/ว  95 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2534 
     1.8  คาวัสดุตามหนังสือกระทรวงการคลัง   ดวนที่สุด   ที่  กค  0502/ 
ว  74 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2535 
     1.9  คารับรองประเภทคาอาหารวาง  และเครื่องดื่มในการประชุม 
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค  0502/ว 33 ลงวันที่ 21 มีนาคม  2538 
     1.10  คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 05267./ว 129ลงวันที่ 14  ตุลาคม  2539 
     1.11  คาใชจายในการจัดรายการผลิตรายการและการถายทอดสดทาง              
สถานีโทรทัศนและวิทยุ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค  0526.7/ว  7  ลงวันที่   27  มกราคม 
2543 
     1.12  คาใชจายประเภทตาง ๆ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง   ดวนที่สุด 
ที่ กค  0526.7/ว  112 ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2543 
ดังปรากฏรายละเอียดตามหนังสือที่อางถึงแนบทายคําส่ังนี้และใหรวมถาหนังสือที่แกไขเพิ่มเติม 
ภายหลังซึ่งมีนัยเดียวกันดวย  
  ขอ  2  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  เปนการมอบอํานาจใหเฉพาะงานที่อยูใน 
จังหวัดที่รับผิดชอบ 
  ขอ  3  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ใหรับมอบอํานาจปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือกระทรวงการคลัง หรือสํานักงบประมาณโดยเครงครัด 
  ขอ  4  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ   1 ใหนายแพทย                     
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามมาตรา 39 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ก็ใหกระทําไดโดยถือวาปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     ส่ัง  ณ  วันที่  23  ธันวาคม พ.ศ.  2546 
    
     (ลงชื่อ) นายวัลลภ   ไทยเหนอื   
                                                      (  นายวัลลภ  ไทยเหนือ  ) 
     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 1503 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในสวนที่เกีย่วกับ  
                    ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่

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

   ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2511/2541  ลงวันที่ 3 กันยายน  2541 
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ                     
เจาหนาที่สําหรับหนวยงานของรัฐที่เปนราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานในสวนภูมิภาค และ 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น บัดนี้เห็นควรปรับปรุงคําส่ัง 
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534   มาตรา   12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 ประกอบกับระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี  วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.  2539 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีคําส่ังไว 
ดังตอไปนี้ 
   ขอ  1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
     1.1  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.  2539  ดังนี้ คือ 
            (1)  การรับทราบรายงานเกี่ยวกับกรณีเกิดความเสียหาย  แกหนวยงาน 
ของรัฐ ตามขอ 7 ขอ 9 หรือขอ 31 
          (2)  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตาม    
ขอ  8  ขอ 10    ขอ 11   ขอ 24   ขอ 33   หรือขอ 35 
          (3)     การพิ จารณาวิ นิ จฉั ยหรื อส่ั งการเกี่ ยวกั บผลการสอบสวน                                                
ขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิดตามขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 36 ขอ 37 หรือขอ 38 
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   (4) การพิจารณาและใหความเห็นชอบรวมทั้งการลงนามเปนผูรับสัญญาณกรณี
ที่เจาหนาที่ขอชดใชคาเสียหายหรือขอผอนชําระคาสินไหมทดแทนและการพิจารณาผอนผันกรณีที่เจาหนาที่ 
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนแตเจาหนาที่ไมสามารถชําระหนี้ไดโดยพิจารณาผอนผันตามความเหมาะสม 
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามขอ  23 ขอ 25 หรือขอ 27 
     (5)  การรับและดําเนินการเกี่ยวกับคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหม 
ทดแทนตามขอ 32 หรือขอ 34 
   ขอ 2  การออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่                   
หนวยงานของรัฐไดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายหรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทน                 
เนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนดตาม                
มาตรา  12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.  2539 
   ขอ  3  การมอบอํานาจตามขอ  1  และขอ  2  เปนการมอบอํานาจเฉพาะกรณี                    
หนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนกลางแตมีสํานักงานในสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แตทั้งนี้ไมรวมถึงการฟอง  การแกตางหรือการดําเนินคดี 
ในศาล 
   กรณีที่จะตองดําเนินการฟอง  แกตางหรือดําเนินคดีในศาล  ใหผูวาราชการจังหวัด
สงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการ  พรอมกับจัดสงสําเนาเรื่องทั้งหมดใหสํานักงานปลัดกระทรวง            
สาธารณสุขทราบ  เพื่อสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะไดจัดสงใบแตงทนายความให ทั้งนี้                        
ขอใหดําเนินการภายในอายุความหรือกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย 
   ขอ  4  การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ใหผูวาราชการจังหวัด                     
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่   พ.ศ.  2539   ระเบียบสํานักนายก-                 
รัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่    พ.ศ.  2539                       
ระเบียบอื่นเกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยเครงครัด 
   ขอ  5  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ  1 ใหนายแพทย 
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา 39 แหง             
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 ก็ใหกระทําไดโดยถือวาปลัดกระทรวง                      
สาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
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   ขอ  6  ใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  2511/2541  ลงวันที่ 3                 
กันยายน  2541 
   ขอ  7   การปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดที่ไดดําเนินการไปตามคําส่ังสํานักงาน    
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2511 / 2541  ลงวันที่  3  กันยายน  2541  จนถึงวันที่ออกคําส่ังนี้ใหถือวา                          
เปนการปฏิบัติราชการที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ 
   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2548 
    

 
     (ลงชื่อ)  นายวิชัย   เทียนถาวร   
                                                      (  นายวิชัย   เทียนถาวร  ) 
                                                     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  2168 / 2547 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
        ในเรื่องเกี่ยวกบัที่ราชพัสดุ 

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

   ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1021/2542 ลงวันที่ 29 
เมษายน   2542  ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในเรื่องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  นั้น บัดนี้ เห็นเปนการสมควรมอบอํานาจในเรื่องการใหความเห็นชอบใน 
การขอใชที่ราชพัสดุและเรื่องการสงมอบคืนที่ราชพัสดุเปนการเพิ่มเติม 
   ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร                      
ราชการแผนดิน   พ.ศ.  2534  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
   ขอ  1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) การใหความเห็นชอบในการขอใหที่ราชพัสดุ 
(2) การใหความเห็นชอบในการรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสราง  ซึ่งเปนที่ 

ราชพัสดุ 
(3) การจําหนายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่จะรื้อถอน หรือวัสดุที่ร้ือถอน 
(4) การจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ 
(5) การนําวัสดุที่ร้ือถอนหรือตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ไปใชเพื่อประโยชน   

แกทางราชการ 
(6) การใหความเห็นชอบในการสงคืนที่ราชพัสดุ 

   การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากเปนกรณีที่กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 
และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวของกําหนดใหตองอนุญาตตอกรมธนารักษ   หรือตองปฏิบัติตาม 
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด   ใหผูวาราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ 
กระทรวงดังกลาวดวย 
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   ขอ  2  การมอบอํานาจตามขอ   1 เปนการมอบอํานาจใหเฉพาะกรณีที่สวน 
ราชการในสั งกัด สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ที่ เปนราชการบริหารส วนภู มิภาค 
และราชการบริหารสวนกลางที่ มี สํานักงานตั้ งอยู ในสวนภู มิภาคเปนผู ใชหรือครอบครอง 
ที่ ร าชพัสดุนั ้น  ๆ  และ เมื่อ ไดดํา เนินการตามขอ   1 แลว ใหร ายงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบ  
   ขอ  3   ในการดําเนินการตามคําส่ังนี้  ใหผูไดรับมอบอํานาจปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  หรือตามที่กระทรวงการคลังหรือกรมธนารักษกําหนดโดย 
เคร งครัด  ทั้ งนี้ ใหคํานึ งถึ งความจํา เปน  เหมาะสม  และประโยชนของทางราชการ เปน
สําคัญ  
   ขอ  4  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ  1  ให นายแพทย    
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา 39 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534  ก็ใหกระทําไดโดยถือวาปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
   ขอ  5  ใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  1021/2542 ลงวันที่ 
29 เมษายน  2542 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องเกี่ยวกับที่ 
ราชพัสดุ  

   ทั้ งนี้   ตั้ งแตบัดนี้ เปนตนไป  
 
                                         ส่ัง  ณ  วันที่  14   ตุลาคม   พ.ศ.  2547 
 
     (ลงชื่อ)     นายวิชัย   เทียนถาวร   
                                                 (  นายวิชัย   เทียนถาวร  ) 
                                                 อธิบดีกรมอนามัย 
                                                  รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 2302 / 2548 

เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
--------------------------- 

 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู 
ในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย               
พนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 จึงเห็นควรมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ในเรื่ องดั งกลาว  

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  และขอ   11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ .ศ .   2547 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึ งออกคํา ส่ังไวดั งตอไปนี้  
  ขอ  1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข                     
ในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของพนักงานราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
ในกรณีดั งตอไปนี้  

  1.1  การสรรหาและการเลือกสรร 
  1.2  การจางและการลงนามในสัญญาจาง 
  1.3  การออกคําส่ังเลื่อนคาตอบแทนประจําป  และคาตอบแทนพิเศษ 
  1.4  การตอสัญญาจางและการเลิกจาง 
   การดําเนินการตาม  1.1 – 1.4ที่มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ           

ในสวนของพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการพิเศษ   จะตองได รับความเห็นชอบจาก                          
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอน 
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1.5   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ขอ  2  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะงานที่อยู 
ในจังหวัดที่ รับ ผิดชอบ  
   ขอ  3  การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  หรือตามที่สํานักงาน ก.พ. กระทรวงการคลังหรือ                      
สํานักงบประมาณกําหนดโดยเคร งครัด  
   ขอ  4  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ 1 ให                         
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ตาม 
มาตรา  39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 ก็ใหกระทําไดโดยถือวา                 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได ใหความเห็นชอบแลว  

   ทั้ งนี้   ตั้ งแตวันที่   1  กันยายน   2548  เปนตนไป  
 

       ส่ัง  ณ  วันที่  25  ตุลาคม พ.ศ.  2548 
 
     (ลงชื่อ) นายปราชญ   บุณยวงศวิโรจน 
                  ( นายปราชญ   บุณยวงศวิโรจน ) 
                รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการแพทย 
ที่ 410/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
---------------------------- 

   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพ- 
มหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยใหมีผลตั้งแต วันที่ 
1  ตุลาคม  254  เปนตนไป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ   พ.ศ.   2546 
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย ซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลาง                        
แตมีบางหนวยงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรมอบอํานาจดานการบริหาร                   
งานบุคคลใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย ตามมติคณะรัฐมนตรดีังกลาว 
   ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา    38(7)      แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน   พ.ศ.  2534  และมาตรา  52 (4)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 
2535    อธิบดีกรมการแพทยจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
   ขอ  1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย  ใน  
ฐานะหัวหนาสวนราชการในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกรณีดังตอไปนี้ 
        1.1  การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ใหผูวาราชการจงัหวัดเสนอความเห็นในการ 
แตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการในสังกัดกรมการแพทยที่ไปปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้น  ใหอธิบดี                    
พิจารณาใหความรวมมือ 

1.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นประกอบการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ และลูกจางประจําในสังกัดกรมการแพทยใหอธิบดีพิจารณา 
        1.3  การดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
       1.3.1  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ขาราชการทุกระดับ  
ตามมาตรา  102  และนําเรื่องเสนอ   อ.ก.พ. กรม  พิจารณาตามมาตรา 104   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ        
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
       1.3.2   ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนสําหรับขาราชการพลเรือน 
ทุกระดับตามมาตรา  107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 

1.3.3 การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงสําหรับขาราชการพลเรือนทุกระดับ 
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
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       1.3.4  ส่ังลงโทษขาราชการตาม มาตรา  103 และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติ           
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
        1.4 การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรลุบุคคลเขารับราชการ มอบใหผูวาราชการจังหวัด             
ดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกไดและแตงตั้งใหดํารง             
ตําแหนง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม  2545 
        1.5  การดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
       1.5.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงลูกจางประจําตามขอ 50 แหง           
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา  พ.ศ.  2537  และนําเรื่องเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม  ขอ 52
           1.5.2 การสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนสําหรับลูกจางประจํา 
ตาม  ขอ  55 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2537 
       1.5.3  แตงตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอยางไมรายแรงสําหรับลูกจางประจําตาม                     
ขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2537 
        1.5.4  การสั่งลงโทษลูกจางประจําตามขอ  50 ขอ 51 ขอ 52 แหงระเบียบกระทรวง                         
การคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2537 
        1.6 การเลื่อนขาราชการและพนักงานของรัฐขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในระดับ                 
ควบทุกสายงาน ไดแก ระดับ  1-3 ระดับ  2-4 ระดับ 3-5  และระดับ 4-6  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด                       
เปนผูลงนามในคําส่ัง 
        1.7  การลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย                    
การขอรับบําเหน็จบํานาญ พ.ศ.  2542 ของขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดกรมการแพทยที่ปฏิบัติ 
งานในจังหวัดนั้น ๆ 
        1.8  การลงนามในแบบคําขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และ
ลูกจางประจํา   (กสจ.)   ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   และลูกจางประจํา  ของ                 
ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดกรมการแพทยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น 
         1.9  การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่              
ของรัฐ พ.ศ.  2542   ในสังกัดกรมการแพทยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น 
         1.10  การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ผูรับบําเหน็จบํานาญ เฉพาะขาราชการใน                
สังกัดกรมการแพทยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น 
         1.11 การอนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดที่ตั้งของผูอํานวยการในสังกัด                 
กรมการแพทยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น  และลงนามในคําส่ังแตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน ยกเวน                
หนวยงานที่มีคําส่ังแตงตั้งใหรักษาราชการแทนไวลวงหนาแลว 

             
             

            /3.…. 
 
 



- 3 - 

 

   ขอ 2   การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะงานที่อยู 
ในจังหวัดที่รับผิดชอบ   และเมื่อไดดําเนินการแลวใหสงสําเนาใหอธิบดีกรมการแพทยทราบดวย 
   ขอ 3  ในการดําเนินการในเรื่องที่ไดมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  หปฏิบัติตามกฎหมาย                         
ระเบียบ  ขอบังคับ   มติคณะรัฐมนตรี   หรือตามที่กระทรวงการคลัง   สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ                             
หรือกรมบัญชีกลางกําหนดโดยเครงครัด 
   ขอ  4  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตอตามขอ 1 ใหผูอํานวยการ                   
โรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ตามขอ 14                            
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.  2546 ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา 39 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 ก็ใหกระทําไดโดยถือวาอธิบดีกรมการ                            
แพทยไดใหความเห็นชอบแลว 
   ขอ 5 ใหยกเลิก 
       5.1   คําส่ังกรมการแพทย ที่  350/2544   ลงวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.   2544 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
       5.2   คําส่ังกรมการแพทย ที่  169/2545    ลงวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2545 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติ                
ราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย (เพิ่มเติม) 
       5.3  คําส่ังกรมการแพทย ที่  909/2545     ลงวันที่ 19 สิงหาคม   พ.ศ.  2545 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติ                 
ราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
       5.4  คําส่ังกรมการแพทย ที่  1315/2546   ลงวันที่ 11 ธันวาคม   พ.ศ.  2546 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัตริาชการแทนอธิบดีกรมการแพทย (ดานการบริหารงานบุคคล)  

  ทั้งนี้  ตั้งแต  บัดนี้เปนตนไป 

               ส่ัง   ณ  วันที่  29  เมษายน   พ.ศ.  2547 
 
      (ลงชื่อ)     นายเสรี   ตูจินดา   
                                               (  นายเสรี   ตูจินดา  ) 
                                                อธิบดีกรมการแพทย 
 

 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการแพทย 
ที่ 898 / 2548 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย (เพ่ิมเติม) 
    

   อนุสนธิคําส่ังกรมการแพทย ที่  410 / 2547 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547  ไดมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทยดานการบริหารงานบุคคล   นั้น 

   ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                    
แผนดิน พ.ศ.  2534  และเพื่อใหการบริหารราชการเปนแบบบูรณาการ  เกิดความคลองตัวในการสรรหาและ 
เลือกสรรบุคคลเขาปฏิบัติงาน และแกไขปญหาการขาดแคลนขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะในระดับ 
บรรจุ  ซึ่งเปนพื้นที่เส่ียงภัย   จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปตตานี    ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมการแพทยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   เพิ่มเติม   ดังนี้ 
   การสรรหาและคัดเลือกขาราชการเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการระดับบรรจุ   ในศูนย 
บําบัดรักษายาเสพติด  ปตตานี   สามารถดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับขาราชการจากบัญชีผูผาน 
การคัดเลือกของสวนราชการตางๆ  หรือบัญชีอื่นๆ  ในสังกัดราชการพลเรือนสามัญ  โดยประสานกับสวน 
ราชการเจาของบัญชีโดยตรงในการเรียกผูสอบแขงขันได/ผูผานการคัดเลือกไดตามลําดับที่และความสมัครใจ 
เพื่อทดสอบสมรรถนะที่จําเปนเพิ่มเติมกอนบรรจุในตําแหนงวางตอไป   และเมื่อไดดําเนินการแลวใหสง 
สําเนาใหอธิบดีกรมการแพทยทราบดวย นอกนั้นใหเปนไปตามคําส่ังกรมการแพทยที่ 410/2547 ทุกประการ 

   ทั้งนี้    ตั้งแต  บัดนี้  เปนตนไป 

  ส่ัง    ณ  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.  2548 
 
     บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน 
     (นาวาอากาศตรีบุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน) 
       ผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ 
     ผูชวยอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
 
   



 

2.2 ผูอาํนวยการ/………. 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการแพทย 
ที่ 305 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจการบริหารงบประมาณเกี่ยวกับพัสดุ 
--------------------------------- 

 
   อนุสนธิคําส่ังกรมการแพทยที่ 349/2544  ลงวันที่ 7 ธันวาคม  2544 อธิบดีกรมการแพทย 
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ของกรมการแพทยมีอํานาจในการบริหาร 
เงินงบประมาณเกี่ยวกับการพัสดุนั้น  บัดนี้ เพื่อใหการบริหารเงินงบประมาณเกี่ยวกับการพัสดุของ 
หนวยงานในสังกัดกรมการแพทยทั้งในสวนกลางและที่ตั้งอยูในภูมิภาคดําเนินไปดวยความสะดวก รวดเร็ว 
และบังเกิดผลแลวเสร็จภายในปงบประมาณนั้น ๆ จึงเห็นสมควรปรับปรุง แกไข คําส่ังมอบอํานาจดังกลาว 
 
   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับความในขอ 32 (1) และ (2) แหงระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติม และความในขอ 32 (1) และ (2) 
แหงระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ   พ.ศ. 2520 
อธิบดีกรมการแพทย จึงออกคําส่ังมอบอํานาจไวดังตอไปนี้                                         
 
   ขอ 1  ใหผูวาราชการจังหวัด  ซึ่งมีหนวยงานของกรมการแพทยตั้งอยูและมีการเบิกจาย 
เงินจากคลังจังหวัดนั้น ๆ มีอํานาจในการดําเนินการสั่งซื้อส่ังจาง  การกอหนี้ ผูกพัน  การทําสัญญา 
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา    การขยายเวลาทําการตามสัญญา   การปรับและการบอกเลิกสัญญา 
และการอนุมัติจายเงินงบประมาณไดเต็มวงเงินในอํานาจอธิบดีกรมการแพทย  ตามนัยระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.  2538   ขอ 65   ขอ 66  ขอ 67              
 
    ขอ  2  ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้  มีอํานาจในการดําเนินการสั่งซื้อส่ังจาง  การกอหนี้ 
ผูกพัน   การทําสัญญา    การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การขยายเวลาทําการตามสัญญา    การปรับและการ 
บอกเลิกสัญญา     และการอนุมัติจายเงินงบประมาณ   ดังนี้     
        2.1  รองอธิบดีกรมการแพทย ภายในวงเงินในอํานาจอธิบดี ตามนัยระเบียบสํานัก 
              นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2538 ขอ 65 ขอ 66 และขอ 67 
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           2.2  ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ 
          ศูนย หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในระดับกองหรือเทียบเทากอง ภายในวงเงิน 
                  ครั้งหนึ่งไมเกิน 10,000,000 (สิบลานบาท) 
     2.3  ผูอํานวยการศูนยหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในระดับต่ํากวากอง ซึ่งรวมทั้งสถาน 
            บริการการสาธารณสุขที่ตั้งอยูในภูมิภาค โดยแยกเปน 

2.3.1 หนวยบริการสาธารณสุขเปดใหบริการโดยมีผูปวยใน ภายในวงเงิน 
        ครั้งหนึ่งไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) 

2.3.2 หนวยบริการสาธารณสุขที่เปดใหบริการเฉพาะผูปวยนอก   ภายใน 
               วงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) 

   ขอ 3  การดําเนินการสั่งซื้อส่ังจางหรือการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ 
ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานในระดับจังหวัด ระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และตามระเบียบที่สํานักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง 
กําหนดโดยเครงครัด 
  ขอ  4 ใหยกเลิกคําส่ังกรมการแพทยที่ 349/2544 ลงวันที่ 7 ธันวาคม  2544 โดยใหใช 
คําส่ังนี้แทน 

   ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  24    มีนาคม   2547  เปนตนไป 
 
                                                  ส่ัง ณ  วันที่  24  มีนาคม   พ.ศ.   2547 
 
     (ลงชื่อ)       นายเสรี   ตูจินดา   
                                                                 (  นายเสรี   ตูจินดา  ) 
                                                                  อธิบดีกรมการแพทย 

 
         
 
 



 

 

 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมการแพทย 

ที่ 705/2547 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

(ดานการบริหารงบประมาณ) 
------------------------------------- 

   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพ-               
มหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการ และระเบียบสํานัก                   
นายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.  2546  ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวใหผูมอบอํานาจ 
มอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  และในกรณีที่เปนการ                                   
ใชอํานาจในเขตจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร   ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น              
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย ซึ่งเปนราชการบริหารสวน                     
กลางแตมีบางหนวยงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรมอบอํานาจดาน                      
การบริหารงบประมาณใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมการแพทย 
   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร                
ราชการแผนดิน พ.ศ.  2534  อธิบดีกรมการแพทยจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
   ขอ  1 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย          
ในฐานะหัวหนาสวนราชการในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในกรณีดังตอไปนี้ 
       1.1  เปล่ียนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ   
จัดหาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางที่สํานักงบประมาณอนุมัติใหแลว ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตอง            
เปล่ียนแปลงรายละเอียดรายการโดยไมเพิ่มวงเงิน ตามขอ 18 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ           
พ.ศ.  2546 
       1.2  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ           
ภายใตแผนงานเดียวกัน ตามขอ 24   (2)   (3)   และ  (4)   แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
 พ.ศ.  2546 ยกเวนงบบคุลากร ดังนี้ 
        (1)  โอนจากงบดําเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  หรืองบรายจายอื่น ไปตั้งจาย 
ในงบลงทุน   เพื่อสมทบเปนคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท 
หรือเพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง   ตามขอ 26  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบ-                 
ประมาณ พ.ศ.  2546 
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(2) โอนจากงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น ไปตั้งจายงบดําเนินงาน 
         การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไปเพิ่มในงบดําเนินงาน  
ตาม (2) ภายในวงเงินปงบประมาณละไมเกินหนึ่งลานบาท 
        (3)  โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑและ 
รายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท  ไมวาจะอยูในงบรายจายใด  ไปสมทบหรือ 
ไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑและรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท    หรือ 
เพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ตามขอ 26 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.  2546 
     ทั้งนี้ การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการตาม  (1)  และ  (3)  ที่มิใชกรณี        
โอนไปสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง   ตามขอ 26   แหงระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ  พ.ศ.  2546   วงเงินตอหนวยของรายการที่สมทบ   หรือที่กําหนดใหในรายการครุภัณฑ     
หรือรายการสิ่งกอสราง    ตองต่ํากวาหนึ่งลานบาท 
   ขอ 2  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะงานที่อยู 
ในจังหวัดที่รับผิดชอบ   และเมื่อไดดําเนินการแลวใหสงสําเนาใหอธิบดีกรมการแพทยทราบดวย 
   ขอ  3  ในการดําเนินการในเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ ใหปฏิบัติตาม                     
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ   พ.ศ.  2546   กฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ   มติคณะรัฐมนตรี 
หรือตามที่กระทรวงการคลัง    หรือสํานักงบประมาณกําหนดโดยเครงครัด 
   ขอ 4  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ 1 ใหผูอํานวยการ 
โรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น 
ตามขอ 14 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.  2546 ปฏิบัติราชการแทน   
ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 ก็ใหกระทําไดโดย 
ถือวาอธิบดีกรมการแพทยไดใหความเห็นชอบแลว 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       ส่ัง  ณ  วันที่  3  สิงหาคม พ.ศ.  2547 
 
                      (ลงชื่อ)      เสรี   ตูจินดา 
           (นายเสรี  ตูจินดา) 
                        อธิบดีกรมการแพทย  
             
            



 

 

 
 (ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมควบคุมโรค 

ที่  1137 / 2546 
เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 

----------------------------------- 
 เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งไดแจงเวียนตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0504/ว  122 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม  2546  กําหนดใหการบริหารงานทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ ทั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไดแจงตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0504 /10095  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ไดเห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ. และตอมาสํานักงาน  ก.พ.                     
ไดมีหนังสือ ที่ นร 10095  /  1097 ลงวันที่  10 กันยายน  2546 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดในกรณีตาง ๆ ใหกรมควบคุมโรคทราบแลว    ทั้งกระทรวงการคลัง 
ไดชี้แจงใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจาง  ใหแกผูวาราชการจังหวัด 
แจงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ ว. 91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2546 นั้น    
  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   38  (7)    แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ. 2534 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม และความในขอ 13  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 
พ.ศ. 2537  อธิบดีกรมควบคุมโรค   จึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
 1.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด   ซึ่งเปนที่ตั้งของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  (ยกเวน 
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค   ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี 
และกรุงเทพมหานคร)    ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในสวนที่เกี่ยวกับดานการบริหารงานบุคคล 
ขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจํา   กรณีตาง ๆ   ดังนี้ 
       1.1   การดําเนินการทางวินัยขาราชการ    ทั้งนี้แกขาราชการพลเรือนสามัญโดยมีรายละเอียด   กลาวคือ 
       1.1.1   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการวินัยอยางรายแรง    ตามมาตรา  102 
และมาตรา  104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
        1.1.2    ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 

              1.1.3     ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง    ตามมาตรา   102     แหงพระราชบัญญัติระเบียบ           
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 
        1.1.4   ส่ังลงโทษ ตามมาตรา 103 และมาตรา   104   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                           
พลเรือน  พ.ศ.  2535 
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         1.2  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
   1.2.1  การสรรหาบุคคลในพื้นที่ ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ   4.1  แหงแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหแก ผูวาราชการจังหวัด     แนบทายหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1009.5/1097 ลงวันที่ 10 กันยายน  2546       
   1.2.2  การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ. กําหนด ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ 4.2 แหงแนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหแกผูวาราชการจังหวัด แนบทายหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1009.5/1097  ลงวันที่ 10 กันยายน  2546 
   1.2.3     การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค  ก.   และภาค ข.   ของ   ก.พ.   ตาม              
รายละเอียดที่กําหนดในขอ 4.3 แหงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหแก                          
ผูวาราชการจังหวัด แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1097   ลงวันที่ 10 กันยายน  2546 
         1.3 การดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา  ทั้งนี้แกลูกจางประจําโดยมีรายละเอียด กลาวคือ  
   1.3.1  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  และอยาง                   
รายแรงแกลูกจางประจําตามขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ                               
พ.ศ.  2537 
   1.3.2    ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ดวยการสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดคาจาง   และ                               
ลดขั้นคาจาง   ตามขอ 51 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2537 
   1.3.3    ดําเนินการทางวินัยรายแรงดวยการสั่งลงโทษปลอดออกหรือไลออกจากราชการ 
ตามขอ 52   แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2537 
   1.3.4.   ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา                              
ตามขอ  55  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ. 2537 
 2.  การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามขอ 1.1  และแกลูกจางประจําตามขอ 1.3    เปนการเฉพาะสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญหรือลูกจางประจํา 
ซึ่งผูบังคับบัญชามีคําส่ังใหปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคในเขตจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ 
รับผิดชอบ 
 ทั้งนี้    ไมรวมถึงการดําเนินการทางวินัยหรือเรื่องที่มีการรองเรียนกลาวหาวาขาราชการหรือลูกจาง 
กระทําผิดวินัยที่อธิบดีกรมควบคุมโรคไดรับเรื่องไวแลว  แตการดําเนินการกรณีนั้น ๆ ยังไมแลวเสร็จ 
 3.  การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ตาม 
ขอ   1.2     เปนการเฉพาะสําหรับตําแหนงวางตามบัญชีถือจายในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค     ในเขตจังหวัด 
ที่ผูวาราชการจังหวัดนั้น  ๆ    รับผิดชอบทุกตําแหนง     ยกเวนตําแหนงซึ่งเปนตําแหนงที่   ก.พ. กําหนดสูงขึ้น 
จนถึงระดับ   8   ซึ่งมิใชตําแหนงในสายงานแพทย   ทันตแพทย  และสัตวแพทย 

 
3./……. 
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 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการที่กรมควบคุมโรคไดรับเรื่องไวแลว  แต 
การดําเนินการเรื่องนั้น ๆ ยังไมแลวเสร็จ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                           ส่ัง ณ  วันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ.  2546 
 
 
                        (ลงชื่อ)   จรัล   ตฤณวุฒิพงษ 
                                        (นายจรัล  ตฤณวุฒิพงษ) 
                                      อธิบดีกรมควบคุมโรค 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมควบคุมโรค 
ที่  437 / 2548 

เรื่อง  แกไขเพ่ิมเติม การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
------------------------------- 

  อนุสนธิคําส่ังกรมควบคุมโรค ที่ 1137/2546   ส่ัง  ณ วันที่  12 ธันวาคม  พ.ศ. 2548   อธิบดีกรมควบคุมโรค 
มอบอํานาจใหผูวาราชการที่จังหวัด   ซึ่งเปนที่ตั้งของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 
ในสวนที่เกี่ยวกับดานการบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจํา กรณีตาง ๆ แลว นั้น 
  ฉะนั้น   เพื่อใหการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนไปตามแนวทางการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  2546  ที่ไดแจงเวียนตามนัยหนังสือสํานักงาน  ก.พ.ร.  ที่ นร 
1206 / ว 1  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ  2547 
  อธิบดีกรมควบคุมโรค  จึงใหความเห็นชอบในการที่ผูวาราชการจังหวัดผูรับมอบอํานาจตามคําส่ังกรมควบคุมโรค 
ที่ 1137 / 2546 ส่ัง ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.  2546 ในการมอบอํานาจตอใหหัวหนาสวนราชการสวนกลางสังกัดกรมควบคุมโรค 
ที่มีสํานักงานตั้งอยูในเขตจังหวัดผูซึ่งใชอํานาจบังคับบัญชาหนวยงานตาง ๆ  และมีที่ตั้งสํานักงานอยูในเขตจังหวัดที่ผูวาราชการ 
จังหวัดรับผิดชอบแลวแตกรณี   ไดแก 
  1.   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  1 กรุงเทพฯ 
  2.   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  2 จังหวัดสระบุรี 
  3.   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  3 จังหวัดชลบุรี 
  4.   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  4  จังหวัดราชบุรี 
  5.   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5 จังหวัดนครราชสีมา 
  6.   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  6 จังหวัดขอนแกน 
  7.   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  7 จังหวัดอุบลราชธานี 
  8.   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดนครสวรรค 
  9.  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  9 จังหวัดพิษณุโลก 
  10. ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  10 จังหวัดเชียงใหม 
  11. ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  12. ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  12 จังหวัดสงขลา 
  
  นอกจากที่แกไข เพิ่มเติมใหเปนไปตามคําส่ังเดิมทุกประการ 
  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                     ส่ัง  ณ  วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.  2548 
 
     (ลงชื่อ)  ธวัช   สุนทราจารย 
                   ( นายธวัช  สุนทราจารย ) 
                                                                        อธิบดีกรมควบคุมโรค



 

 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ที่ 137/2548 

เรื่อง  มอบอํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ 
---------------------------- 

  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณของกรมพัฒนาการแพทย 
 แผนไทยและการแพทยทางเลือก ในสวนภูมิภาค มีความคลองตัว และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงเห็นสมควรมอบอํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณของกรมพัฒนา 
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

   ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                  
แผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
และการแพทยทางเลือกจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
   ขอ  1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด   เปนผูดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงิน                        
งบประมาณของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ในเรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
การจางลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ 
   ขอ  2   การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหผูรับมอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว 
เงินงบประมาณของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่อยูในความรับผิดชอบของตน 
   ขอ 3    การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติ 
 ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่กระทรวงการคลังหรือสํานักงบประมาณ 
กําหนดโดยเครงครัด 
   ขอ 4    ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ 1 ใหนายแพทย 
สาธารณสุขจังหวัด   ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด    ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา  39  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ก็ใหกระทําได โดยถือวาอธิบดี 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดใหความเห็นชอบแลว 

   ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม  2548  เปนตนไป 

        ส่ัง   ณ   วันที่   20   พฤษภาคม  พ.ศ.  2548 
 
         (  นายวิชัย  โชควิวัฒน  ) 
             อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
         และการแพทยทางเลือก 



 

 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ที่ 152 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ 
จากกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

------------------------------- 
  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย               
ของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ที่ไดจัดสรรใหสวนภูมิภาค  มีความคลองตัว 
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      จึงเห็นควรมอบอํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงิน               
งบประมาณกองทุนฯ    ของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   ใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน 
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
แผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 
2542 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย 
แผนไทยและการแพทยทางเลือก จึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด   เปนผูดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ 
กองทุนฯ ของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ในเรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการ 
จางลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ 
  ขอ 2  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหผูรับมอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงิน                  
งบประมาณกองทุน ฯ  ของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของตน 
  ขอ 3 การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติตามกฎหมาย                
ระเบียบ  ขอบังคับ   มติคณะรัฐมนตรี   หรือตามที่กระทรวงการคลังหรือสํานักงบประมาณกําหนดโดย 
เครงครัด 
  ขอ 4 ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ 1 ใหนายแพทยสาธารณสุข                         
จังหวัด   ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา  39 แหง                             
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ก็ใหกระทําได   โดยถือวาอธิบดีกรมพัฒนา 
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดใหความเห็นชอบแลว 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1  กรกฎาคม  2548  เปนตนไป 

                                      ส่ัง  ณ  วันที่  6  มิถุนายน พ.ศ.  2548 
     
     (ลงชื่อ)        นายวิชัย  โชควิวัฒน 
                                        ( นายวิชัย  โชควิวัฒน ) 
                                      อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
                                         และการแพทยทางเลือก 

 



 

 

 
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 153/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (ดานการบริหารงานบุคคล) 
---------------------------------- 

 
   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2546 
เปนตนไป และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.  2546 ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว 
ใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรงและในกรณีที่เปนการใชอํานาจในเขตจังหวัด                           
ใดนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานบุคคล                            
ของหนวยงานซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งทําการในสวนภูมิภาคในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                             
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ                      
ราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.  2534 และ มาตรา 52 (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 ตามหนังสือ               
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1206/ว 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ  2547 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงออกคําส่ังไว                    
ดังตอไปนี้ 
   ขอ 1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกรณีดังตอไปนี้ 
    1.1   การสรรหาและการบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
    1.1.1  มอบอํานาจการสรรหาบุคคลในพื้นที่ที่มีความรูความสามารถในการใชภาษา           
ทองถิ่น มีความรูเรื่องกับขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ 
    1.1.2    การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ. กําหนด 
    1.1.3    การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ. 

 
2/……. 
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   1.1.4  การบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 6 ลงมา ตาม                 
มาตรา 46 ตามมาตรา 50 มาตรา 63 มาตรา 65 และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.                
2535 
 1.2  การแตงตั้ง (ยาย) 
    การยายขาราชการไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  7 ลงมา ซึ่งมิใชหัวหนา             
หนวยงาน ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
    1.3  การเลื่อนขาราชการ 
     การเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ในตําแหนงระดับควบ             
(สายงาน 1-3 สายงาน 2-4 สายงาน 3-5)  ตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535  
    1.4  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     อาจใหความเห็นประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ตามมาตรา 73           
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
    1.5  การไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
     การสั่งใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิของตําแหนง ตามมาตรา 45 แหง              
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
    1.6  การดําเนินการทางวินัย 
     1.6.1  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแก  
ขาราชการทุกระดับ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเรื่องเสนอ                           
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณีตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน                      
พ.ศ.  2535 
     1.6.2  การสั่งลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง                           
ตาม (1.6.1) แลวแตกรณีแกขาราชการทุกระดับตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  
25350 
     1.6.3  การสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนแกขาราชการทุกระดับ ตาม                
มาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

 
3./……. 
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     1.6.4  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไม                 
รายแรงแกขาราชการทุกระดับ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
     1.6.5  การสั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงแกขาราชการทุกระดับ ตามมาตรา 103                   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
    1.7  การอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ 
     1.7.1  การอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญลาออกจากราชการ ตั้งแตระดับ 7 ลงมา            
ซึ่งมิใชหัวหนาหนวยงาน ตามมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
     1.7.2  การสั่งใหขาราชการระดับ 7 ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ ตามมาตรา                     
114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
    1.8  การรับบําเหน็จบํานาญ 
     1.8.1  การลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย 
 การขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 
     1.8.2  การลงนามในแบบคําขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ตาม                      
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
     1.8.3 การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราบัญญัติ
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542  
    1.9  การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
     การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่                     
ของรัฐ พ.ศ.  2542 
    1.10  การพิจารณาหรืออนุญาตใหลาปวย ลากิจ 
     การพิจารณาหรืออนุญาตใหขาราชการทุกระดับลาปวย หรือลากิจสวนตัว ครั้งหนึ่งได                  
ตามเห็นสมควร ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 
    1.11  การอนุมัติใหขาราชการลาปวยไดรับเงินเดือนในระหวางลา 
     การอนุมัติใหขาราชการที่ลาปวยไดรับเงินเดือนระหวางลาในสวนที่ลาปวยเกิน 60 วัน               
ทําการไดตามที่เห็นสมควร  หรือถาเห็นสมควรจะจายเงินเดือนตอไปอีกก็ไดแตไมเกิน 60 วันทํากร ตามมาตรา 27                          
แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงนิอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    1.12  การอนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ 
     การอนุญาตใหขาราชการทุกระดับไปตางประเทศระหวางการลากิจ หรือลาพักผอน                       
หรือในระหวางวันหยุดราชการ 

 
4/…… 
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   ขอ 2  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะงานที่อยูในจังหวัดที่   
รับผิดชอบ 
   ขอ 3  ในการดําเนินการในเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ               
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงบประมาณกําหนด    โดย   
เครงครัด 
   ขอ 4 เมื่อผูไดรับมอบอํานาจไดดําเนินการตามคําส่ังนี้แลว ใหสงสําเนาการมอบอํานาจใหอธิบดี                           
กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ 
   ขอ 5  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหตามขอ 1 ใหบุคคลอื่นนอกจากรอง             
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด ก็ใหกระทําไดโดยถือวาอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                          
ไดใหความเห็นชอบแลว 
   ขอ 6  บรรดาคําส่ังหรือขอกําหนดอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในคําส่ังนี้หรือซึ่งขัดหรือแยง 
กับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ส่ัง ณ  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.  2547 
 
     (ลงชื่อ)  ณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา 
     ( นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวรพลา ) 
     อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 



 

 

 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 154 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางประจํา 
 ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

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

   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)                        
เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546                         
เปนตนไป และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว                      
ใหแกผูดํารงตําแหนงที่ มีหนาที่ รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้น โดยตรงและในกรณีที่ เปนการใชอํานาจในเขต                          
จ ังหว ัดใดนอกจากกรุ ง เทพมหานคร  ใหมอบอํานาจให ผู ว าราชการจังหวัดนั้น ดังนั้น เพื่อใหการดําเนิน 
การเกี่ยวกับลูกจางประจําของหนวยงาน ซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งทําการในสวนภูมิภาคในสังกัดกรม                   
สนับสนุนบริการสุขภาพเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                   
พ.ศ. 2534 ประกอบกับขอ 13 และขอ 60 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้น  คาจางลูกจาง   
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2544 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค  0506.6/ว 76 ลงวันที่ 16                          
สิงหาคม   2545 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
   ขอ 1 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางประจําในเรื่องดัง 
ตอไปนี้ 

  1.1  การบรรจุและการแตงตั้ง 
  1.2  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
  1.3  วินัยและการรักษาวินัย 
  1.4   การดําเนินการทางวินัย 
   1.5   การอุทธรณ 

 
/2…… 
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   1.6   การรองทุกข 
   1.7   การปรับระดับช้ันลูกจาง 
   1.8   การสั่งใหลูกจางไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง  ไดรับเงินตอบแทนพิเศษตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือน                      
หรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.  2544 
    1.9  การสั่งเลื่อนขั้นคาจาง 
          1.10  การอนุญาตใหลูกจางประจําทุกตําแหนงลาปวยหรือลากิจสวนตัวครึ่งหนึ่งไดตาม 
ที่เห็นสมควร  ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.  2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
     1.11  การอนุมัติใหลูกจางประจําที่ลาปวยไดรับคาจางระหวางลาในสวนที่ลาปวยเกิน             
60 วันทําการ ไดตามที่เห็นสมควรหรือถาเห็นสมควรจะจายคาจางตอไปก็ไดแตไมเกิน 60 วันทําการ ตามขอ 
20 แหงระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
     1.12  การอนุญาตใหลูกจางประจําไปตางประเทศระหวางการลากิจหรือลาพักผอนหรือ                    
ในระหวาง วันหยุดราชการ  
     1.13  การออกประกาศหรือแจงความหรือออกคําส่ังใหลูกจางประจําพนจากราชการ                       
กรณีอายุครบหกสิบปบริบูรณ (เกษียณอายุ) 

   1.14   การลงนามในแบบขอรับบําเหน็จลูกจางประจํา 
 1.15  การลงนามในใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ ระหวางประจําปฏิบัติหนาที่                    

ในเขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก 
              1.16   การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่            

ของรัฐ พ.ศ.  2542 
   ขอ 2  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  เปนการมอบอํานาจใหเฉพาะงานที่อยูในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
   ขอ 3  การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติตามกฎหมาย                 
ระเบียบ  ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือตามที่กระทรวงการคลังหรือสํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงบประมาณหรือ                   
กรมบัญชีกลางกําหนดโดยเครงครัด 
   ขอ 4 เมื่อผูรับมอบอํานาจไดดําเนินการตามคําส่ังนี้แลว  ใหสงสําเนาการมอบอํานาจใหกรม                 
สนับสนุนบริการสุขภาพทราบ 

 
 

3/…… 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 

 

 
 
 

 
   ขอ 5  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหตามขอ 1 ใหบุคคลอื่นนอกจากรอง                       
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด ก็ใหกระทําไดโดยถือวาอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                         
ไดใหความเห็นชอบแลว 
   ขอ 6 บรรดาคําส่ังหรือขอกําหนดอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในคําส่ังนี้หรือซึ่งขัดหรือแยง                    
กับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     ส่ัง  ณ  วันที่  31  มีนาคม พ.ศ.  2547 
 
     (ลงชื่อ)  ณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา 
                   (  นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา  ) 
                    อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 32 / 2545 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัปฏิบัติราชการแทน 
------------------------------- 

   เพื่อใหการบริหารราชการของศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน   กอง- 
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และศูนยวิศวกรรมการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพเปนไปอยางเหมาะสม รวดเร็ว และคลองตัว จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมสนับ- 
สนุนบริการสุขภาพ สังกัดสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร                    
ราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา  68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                    
พลเรือน พ.ศ.  2535  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุน                   
บริการสุขภาพ ดังนี้ 
   1.  การอนุมัติใหผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน                  
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
   2.  การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ 8   
ลงมา ตามนัยมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2545 
 
     (ลงชื่อ)  นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา   
     (  นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา  ) 
     อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
     รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 
 



 

 

 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสุขภาพจิต 
ที่ 140 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ดานการบริหารงานบุคคล) 
-------------------------------------- 

 
   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวน                      
กรุงเทพมหานคร) เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยใหมีผล                            
ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2546 เปนตนไป และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  
พ.ศ.  2546 ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวใหผูมอบอํานาจมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่                  
รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  และในกรณีที่เปนการใชอํานาจในเขตจังหวัดใดนอกจาก                        
กรุงเทพมหานคร  ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น  ดังนั้นเพื่อใหการบริหาร 
งานบุคคลของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารสวนกลาง 
แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมอบอํานาจดานการบริหาร                         
งานบุคคล  ใหแก ผู ว าราชการจังหวัดปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต  

   ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   และมาตรา 52 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  
2535                  อธิบดีกรมสุขภาพจิตจึ งออกคํา ส่ังไวดั งตอไปนี้  
   1.  การดําเนินการทางวินัย สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมสุขภาพจิต                  
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีสถานที่ตั้งประจําอยูในจังหวัดนั้นยกเวนสถานที่ทําการที่ตั้งอยูภายใน 
กรมสุขภาพจิต  
    1.1  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง                
ขาราชการระดับ 8 ลงมา ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535 
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณีพิจารณาตามมาตรา 104 
แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .   2535                      

 
 

/1.2  การสั่ง…… 
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    1.2  การสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการระดับ 8  
ตามมาตรา 107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
    1.3  การสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการระดับ 8 ตามมติ อ.ก.พ. กรม                 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
    1.4  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง                        
ทุกระดับ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
    1.5 ส่ังลงโทษตามมาตรา 103 และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ                       
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   2.  การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ใหครอบคลุมถึงพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวง-                     
สาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต ดวย 
   3.  ในการดําเนินการในเรื่องที่ไดรับมอบบอํานาจตามคําส่ังนี้ใหปฏบัติตามกฎหมาย                     
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่กระทรวงการคลังหรือสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
โดยเครงครัด 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     ส่ัง ณ  วันที่ 6  กุมภาพันธ พ.ศ.  2547 
 
     (ลงชื่อ) นายปราชญ  บุณยวงศวิโรจน 
        ( นายปราชญ  บุณยวงศวิโรจน ) 
        อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 
 

         
 
 

 
 



 

 

 
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมสุขภาพจิต 
ที่ 141/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏบัิติราชการแทน (ดานการบรหิารงานบุคคลลูกจาง) 
------------------------------------ 

 
   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวน                     
กรุงเทพมหานคร) เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยใหมีผล                           
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2546 เปนตนไป และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  
พ.ศ.  2546 ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวใหผูมอบอํานาจมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่                  
รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  และในกรณีที่เปนการใชอํานาจในเขตจังหวัดใดนอกจาก                          
กรุงเทพมหานคร ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น  ดังนั้น เพื่อใหการบริหาร 
งานบุคคลของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารสวนกลาง 
แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมอบอํานาจดานการบริหาร 
งานบุคคลลูกจาง ใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2537                        
ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0415/ว  91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการมอบ 
อํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด อธิบดีกรมสุขภาพจิตจึงออกคําส่ังไวดังนี้ 
   1.  การดําเนินการทางวินัยสําหรับลูกจางสังกัดกรมสุขภาพจิต  ซึ่งมีสถานที่ตั้ง 
ประจําการอยูภายในจังหวัดนั้น  ยกเวนสถานที่ทําการที่ตั้งอยูภายในกรมสุขภาพจิต 
    1.1   การลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
    1.2  การลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ใหมีอํานาจในการสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ                 
สอบสวนการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการสั่งการลงโทษ 

 
 
 

2.  เมื่อผูวา…… 
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   2.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจที่ไดรับมอบหมายตามคําส่ังนี้แลว                       
ใหรายงานผลการดําเนินการใหกับกรมสุขภาพจิตทราบภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดดําเนินการ 
เรื่องนั้นเสร็จส้ิน 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
        ส่ัง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2547 
 
     (ลงชื่อ) นายปราชญ  บุณยวงศวิโรจน 
                 ( นายปราชญ  บุณยวงศวิโรจน ) 
                         อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

(ครุฑ) 
 

 
คําส่ังกรมสุขภาพจิต 

ที่  420 / 2547 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏบัิติราชการแทน (ดานการบรหิารงานบุคคล) 

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

   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร)   เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยใหมีผล                     
 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2546 เปนตนไป  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดเรื่อง  การมอบอํานาจไวใหผูมอบอํานาจมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนง  
ที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  และในกรณีที่เปนการใชอํานาจในเขตจังหวัดใด 
นอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น  ดังนั้น  เพื่อให 
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ในราชการ 
บริหารสวนกลาง  แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควร 
มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล   ใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร  1205/279 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547                             
เรื่อง  แนวทางการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมสุขภาพจิตจึงออกคําส่ังมอบอํานาจ  ดังนี้ 
     1.  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
โดยใหสรรหาบุคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรูเกี่ยวกับ                  
ขนบธรรม เนียมประ เพณีของท องถิ่ น   และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้ นที่ 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 
 

/2….. 
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     2.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจที่ไดรับมอบหมาย 
ตามคําส่ังนี้แลว  ใหรายงานผลการดําเนินการใหกรมสุขภาพจิตทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ 
ไดดําเนินการเรื่องนั้นเสร็จส้ิน 
     3.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงาน 
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ที่มีหนวยงานตั้งอยูในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ตามมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  ก็ใหกระทําไดโดยถือวา                   
อธิบดีกรมสุขภาพจิตไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

        ส่ัง  ณ วันที่ 20  พฤษภาคม พ.ศ.  2547 

 
     (ลงชื่อ) นายปราชญ  บุณยวงศวิโรจน 
                   (นายปราชญ  บุณยวงศวิโรจน) 
              อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสุขภาพจิต 
ที่  421 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏบัิติราชการแทน (ดานการบรหิารงานบุคคลลูกจาง) 
---------------------------------- 

 
   ดวยคณะรัฐมนตรีได มีมติ เห็นชอบให ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวน                            
กรุงเทพมหานคร) เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใชการบริหาราชการแบบบูรณาการโดยใหมีผล                               
 ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2546  เปนตนไป  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ.2546 ไดกําหนดเรื่อง  การมอบอํานาจไวใหผูมอบอํานาจมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนง 
ที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  และในกรณีที่เปนการใชอํานาจในเขตจังหวัดใด 
นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น  ดังนั้น  เพื่อให 
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข ในราชการ 
บริหารสวนกลาง  แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควร 
มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจาง  ใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมสุขภาพจิต 

   ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ระเบียบ                               
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 หนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1009.5/1101  ลงวันที่ 10 กันยายน  2546 อธิบดีกรมสุขภาพจิตจึงออกคําส่ังมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัด ในเรื่องดังตอไปนี้ 
   1.  การดําเนินการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ 
เปนลูกจางประจํา  ตามความในขอ 11 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ  พ.ศ. 2537 
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   2.  การสั่งจางและเลิกจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินบํารุง  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดและภายในกรอบอัตรากําลังของแตและหนวยงานได 
   3.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจที่ไดรับมอบหมาย ตามคําส่ังนี้
แลว  ใหรายงานผลการดําเนินการใหกับกรมสุขภาพจิตทราบภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดดําเนินการ 
เรื่องนั้นเสร็จส้ิน 
   4.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงานในสังกัด                        
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ที่มีหนวยงานตั้งอยูในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามมาตรา 39                            
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 ก็ใหกระทําไดโดยถือวาอธิบดี 
กรมสุขภาพจิตไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

   ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
        ส่ัง  ณ  วันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ.  2547 
 
     (ลงชื่อ)  นายปราชญ  บุณยวงศวิโรจน 
                    ( นายปราชญ  บุณยวงศวิโรจน ) 
               อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมสุขภาพจิต 
ที่  216 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจการบริหารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุและ 
อนุมัติการจายเงินงบประมาณ 

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

  ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจบริหาร                        
ดานการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุและเบิกจายเงินงบประมาณแทน  เพื่อเปนการกระจายอํานาจ 
ใหแกหนวยงาน    และใหการดําเนินงานจัดหาพัสดุเปนไปดวยความคลองตัว  สะดวก  รวดเร็ว 
ลดขั้นตอน  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                          
พ.ศ.  2534 และมาตรา 38 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  2545  ขอ 9  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535  และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  ขอ 5, 11 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546,  ขอ 32  ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําสงคลังของ 
สวนราชการ พ.ศ. 2520 และแกไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  อธิบดีกรมสุขภาพจิตจึงมีคําส่ัง 
ดังนี้  
  ขอ 1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมสุขภาพจิต ที่  377/2547 ลงวันที่  29 เมษายน พ.ศ.2547 
ที่ 378/2547 ลงวันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2547, ที่ 379/2547 ลงวันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2547 และ 
ที่ 487/2547  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.  2547 
  ขอ 2.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ที่มีหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ตั้งอยูใน 
สวนภูมิภาค  มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจดัจางตามระเบียบฯ พัสดุ และเบิกจายเงินงบประมาณ  ดังนี้ 
   2.1 มีอํานาจดําเนินการในระหวางวงเงินจํานวน  5,000,000-50,000,000.-บาท 
(หาลานบาทถึงหาสิบลานบาท) ดังนี้ 

(1) ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 
(2) ผูวาราชการจังหวัดสระแกว 
(3) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
(4) ผูวาราชการจังหวัดนครพนม 
(5) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (เฉพาะสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร) 
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2.2 มีอํานาจดําเนินการในระหวางวงเงินจํานวน 10,000,000-50,000,000.- บาท 

(สิบลานบาทถึงหาสิบลานบาท) ดังนี้ 
(1) ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 
(2) ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
(3) ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
(4) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (เฉพาะโรงพยาบาลสวนปรุง) 
(5) ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 
(6) ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

  ขอ  3. มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูสวนกลาง และ                    
สวนภูมิภาคมีอํานาจมีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ในสวนของการควบคุมและการ                          
จําหนายพัสดุ ครบทุกขั้นตอน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่ 
แกไขเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

3.1 มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ พัสดุ และเบิกจายเงินงบประมาณ 
ครั้งหนึ่งไมเกินจํานวน 5,000,000.- บาท ( หาลานบาทถวน ) ไดแก 

(1) สถาบันกัลยาณราชนครินทร 
(2) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 
(3) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ 
(4) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร 
(5) โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร 
(6) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร 
(7) โรงพยาบาลจิตวชนครพนมราชครินทร 
(8) สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 

3.2 มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ พัสดุ และเบิกจายเงินงบประมาณ 
ครั้งหนึ่งไมเกินจํานวน  10,000,000.- บาท ( สิบลานบาท ) ไดแก 

(1) สถาบันราชานุกูล 
(2) สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 
(3) โรงพยาบาลศรีธัญญา 
(4) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร 
(5) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร 
(6) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 
3./(  )… 
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(7) โรงพยาบาลสวนปรุง 
(8) โรงพยาบาลสวนสราญรมย 
(9) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร 

  ขอ  4.  มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือสํานักหรือศูนยสุขภาพจิตและ                       
หัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตนอกจากขอ 3  มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจางตาม 
ระเบียบฯ พัสดุ และเบิกจายเงินงบประมาณครั้งหนึ่งไมเกินจํานวน 500,000.- บาท (หาแสนบาท) 
ไดแก 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม 
(2) กองคลัง, กองการเจาหนาที่, กองแผนงาน, กองสุขภาพจิตสังคม 
(3) สํานักพัฒนาสุขภาพจิต 
(4) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
(5) ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
(6) ศูนยสุขภาพจิต 

  ขอ 5. อํานาจที่มอบตามคําส่ังนี้  ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ พัสดุ โดยวิธีพิเศษ 
และวิธีอื่นตามที่หลักเกณฑเฉพาะนั้นกําหนด 
  ขอ 6. ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตามขอ 2 ใหกับ                       
ผูอํานวยการกองและหัวหนาหนวยงานระดับกองที่สังกัดกรมสุขภาพจิตที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคตอ 
ก็ใหกระทําไดโดยถือวาอธิบดีกรมสุขภาพจิตไดใหความเห็นชอบแลว 
  ขอ  7. ในการดําเนินการตามคําส่ังนี้  ใหผูรับมอบอํานาจถือปฏิบัติตามกฎหมาย                            
มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 หลักเกณฑและวิธีการตามประกาศ                   
กระทรวงการคลัง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2548 
   
     (ลงชื่อ)  หมอมหลวงสมชาย   จักรพันธุ 
           ( หมอมหลวงสมชาย   จักรพันธุ ) 
        อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 
 



 

 

 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมอนามัย 
ที่ 1032 / 2547 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัออกคําส่ังตามมาตรา 8 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 

--------------------------------- 
   ตามที่บทบัญญัติมาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ไดกําหนดให 
อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของวัตถุหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดหรืออาจเกิด                     
ความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซึ่งจําเปนตองทํา 
การแกไขโดย  เรงดวน  ระงับการกระทําหรือกระทําการใด ๆ  เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายไดตามที่                       
เห็นสมควร และถาบุคคลที่ไดรับคําส่ังไปปฏิบัติตามคําส่ังภายในระยะเวลาสมควรใหอธิบดีกรมอนามัย                        
แจงแกผูวาราชการจังหวัดเพื่อส่ังใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกัน                             
ความเสียหายดังกลาวในเขตทองที่จังหวัดนั้น  ดังนั้น  เพื่อใหการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 ในเขตทองที่จังหวัดเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คลองตัว  รวดเร็ว  และทันตอสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น  จึงเห็นสมควรมอบอํานาจดังกลาวขางตนให 
ผูวาราชการจังหวัด 
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ             
แผนดิน พ.ศ.  2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.                           
2545 อธิบดีกรมอนามัยจึงมีคําส่ังมอบอํานาจตามมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2545 ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
  อนึ่ง   เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจที่ไดรับมอบตามคําส่ังนี้ให 
รายงานผลการดําเนินการใหกรมอนามัยทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดดําเนินการเรื่องนั้นเสร็จส้ิน 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                                                             ส่ัง  ณ  วันที่ 9  กรกฎาคม 2547 
 
             (ลงชื่อ)    นายวิชัย  เทียนถาวร 
                       ( นายวิชัย  เทียนถาวร ) 
                           อธิบดีกรมอนามัย 

 
 



 

 

 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ 112 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการ
จังหวัด 

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

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขคําส่ังการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  และ                 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต ใหมีความเหมาะสม และรวดเร็ว เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา                   
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย                      
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหรือประกาศที่กําหนดใหเปนอํานาจของเลขาธิการ-                
คณะกรรมการอาหารและยา  สําหรับการใชอํานาจในเขตจังหวัดอื่นใด  นอกจากกรุงเทพมหานคร 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม           
โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท                        
พ.ศ. 2518  มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติอาหาร                
พ.ศ. 2522 และมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531  มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ-                      
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ประกอบมาตรา 32 วรรคสอง มาตรา 38(7) และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ-                  
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ-                     
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกคําส่ังดังตอไปนี้ 

  ขอ  1  ใหยกเลิก 
    1.1  คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 111/2537 เรื่อง  มอบอํานาจให               
ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหงดผลิตหรืองดนําเขาและประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหาร ลงวันที่ 29 มีนาคม                   
2537 
    1.2  คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 146/2539 เรื่อง การมอบ                    
อํานาจให นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค และเภสัชสาธารณสุข-                   
จังหวัด เปนผูอนุญาต ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2539 
    1.3  คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 232/2541 เรื่อง มอบอํานาจให                   
ผูวาราชการจังหวัดในการตออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 10                           
กรกฎาคม  2541 

 
 

  /1.4  คําส่ังสํานักงาน.... 
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    1.4  คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 379/2545 เรื่อง มอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัดและนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 
   ขอ 2  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูมี                
อํานาจพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530                       
พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุ-                         
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543   พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่ม                  
เติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                    
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม                      
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ภายในเขตจังหวัดที่อยูในหนาที่รับผิดชอบ                       
ตามที่ระบุไวดังตอไปนี้ 
   2.1  พระราชบัญญัติยา พ.ศ.  2510 
    2.1.1  การขออนุญาต และออกใบอนุญาต 
     2.1.1.1  ยาแผนปจจุบัน 
       (1)  การอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 
       (2)  การอนุญาตตออายุใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร              
ตามมาตรา 17 
       (3)  การออกใบแทนใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร                  
ตามมาตรา 28 
       (4)  การอนุญาตใหยายสถานที่เก็บยาสําหรับสถานที่นํายาเขามา              
ในราชอาณาจักรตามมาตรา 30 
       (5)  การรับแจงและการอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ สําหรับใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 33    
       (6) การรับแจงการจัดใหผูปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
สําหรับใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 33 ทวิ 
       (7) การรับแจงการพนหนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ  สําหรับ 
ใบอนุญาตนํายาเขามา ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 34 
       (8)  การแจงการเลิกกิจการ สําหรับใบอนุญาต นํายาเขามา 
ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 
       (9)  การผอนผันขยายระยะเวลาใหขายยาที่เหลือสําหรับใบอนุญาต               
นํายาเขามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 36 

  
 
 
 

       /(10) รับแจงการแสดงความจํานง… 
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       (10) รับแจงการแสดงความจํานงประกอบกิจการตอจากผูตาย และ               
การพิจารณาดําเนินการ สําหรับใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา 37 
       (11)  รับรายงานการนําเขายาเขามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 85              
และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 
       (12) การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามที่กําหนดใน               
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของสถานที่นําส่ังยาแผนปจจุบัน เฉพาะใน                      
กรณดีังตอไปนี้ 

(ก) การเพิ่มผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
(ข) การเปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการ 
(ค) การเปลี่ยนเวลาทําการ 
(ง) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรือผูมีหนาที่ 

ปฏิบัติการ 
(จ) การเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําสถานที่ 
(ฉ) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขตจังหวัด 

       (13) การขยายหรือลดสถานที่ หรือเนื้อที่ของสถานที่นําส่ังยาแผน 
ปจจุบัน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
       (14)  การเพิ่มสถานที่เก็บยาของสถานที่นําส่ังยาแผนปจจุบัน ตามที่ 
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
      2.1.1.2  ยาแผนโบราณ 
       (1) การอนุญาตผลิตยา และการอนุญาตนํายาเขามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 46 
       (2)  การอนุญาตตออายุใบอนุญาตผลิตยา หรือ
ใบอนุญาตนํายา เขามาในราชอาณาจกัร ตามมาตรา 51 
       (3)  การออกใบแทนใบอนุญาตผลิตยา หรือใบอนุญาตนํายา                   
เขามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 60 
       (4)    การอนุญาตใหยายสถานที่ผลิตยา สถานที่เก็บยา
แผนโบราณตามมาตรา 62 
       (5)  การรับแจงและการอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผูมี
หนาที่  ปฏิบัติการ สําหรับใบอนุญาตผลิตยา หรือใบอนุญาตนําส่ังยา ตามมาตรา 63 
 
 
 
 

/(6) การรับแจงการจัดให…… 
 
 
 

 



- 4 - 

 

 
 

     (6) การรับแจงการจัดใหผูปฏิบัติหนาที่แทนผูมัหนาที่
ปฏิบัติการสําหรับใบอนุญาตผลิตยา หรือใบอนุญาตนําส่ังยา ตามมาตรา 63 ทวิ 
     (7) การรับแจงการพนหนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
สําหรับใบอนุญาตผลิตยา หรือใบอนุญาตนําส่ังยา ตามมาตรา 64 
     (8) การแจงการเลิกกิจการ สําหรับใบอนุญาตผลิตยา 
หรือใบอนุญาตนําส่ังยา ตามมาตรา 65 
     (9) การผอนผันขยายระยะเวลาใหขายยาที่เหลือ สําหรับ
ใบอนุญาตผลิตยา หรือใบอนุญาตนําส่ังยา ตามมาตรา 66 
     (10) รับแจงการแสดงความจํานงประกอบกิจการตอจาก 
ผูตายและการพิจารณาดําเนินการ สําหรับใบอนุญาตผลิตยา หรือใบอนุญาตนําส่ังยา ตามมาตรา 67  
     (11) รับรายงานการผลิตหรือนําเขายาเขามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 85 และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 
     (12) การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามที่กําหนดในกฎ 
กระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ หรือสถานที่นํา
ส่ังยาแผนโบราณ เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
2. การขอเปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการ 
3. การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่ 
4. การเปลี่ยนเวลาทําการ 
5. การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรือผูมีหนาที่

ปฏิบัติการ 
6. การเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําสถานที่ 
7. การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขตจังหวัด 

   (13) การขยายหรือลดสถานที่ หรือเนื้อที่ของสถานที่ผลิต
ยาแผนโบราณ หรือสถานที่นําส่ังยาแผนโบราณ  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
   (14) การเพิ่มสถานที่ เก็บยาของสถานที่ผลิตยาแผน
โบราณ หรือสถานที่นําส่ังยาแผนโบราณ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. 2510 
 2.1.2 การขึ้นทะเบียนตํารับยา  
     ยาแผนโบราณ 
     (1) การอนุญาตใหผลิต หรือนําส่ังยาตัวอยาง เพื่อขอขึ้นทะเบียน 
 
 
 
 

/  ตํารับยา เฉพาะที่ตํารับ... 
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ตํารับยา เฉพาะที่ตํารับยาสมุนไพรเดี่ยว ไดแก ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ                         
และที่เปนยาสามัญประจําบานที่มีชื่อ สวนประกอบ วิธีทํา สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คําเตือน ตามขอ 3                       
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542                              
จํานวน  27 ตํารับยา 
       (2)  การอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ ตามมาตรา 79            
และการแกไขรายการในทะเบียนตํารับยาตามมาตรา 81 เฉพาะสมุนไพรเดี่ยว ไดแก ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร                
มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ  และที่ เปนยาสามัญประจําบานที่ มีชื่อ สวนประกอบ  วิธีทํา สรรพคุณ                               
ขนาดรับประทาน คําเตือน ตามขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผน                        
โบราณ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542 จํานวน 27 ตํารับยา 
       (3)  การออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา ตาม                  
มาตรา 87 เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 
     2.1.3  การโฆษณา เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ส่ือนั้นตั้งอยูในเขตรับผิดชอบ ยกเวน 
การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน 
      ยาแผนปจจุบัน และยาแผนโบราณ 
       (1)  การอนุญาตใหโฆษราขายยา ตามมาตรา 88 ทวิ 
       เมื่อมีการอนุญาตใหโฆษณาใน (1) ถาการอนุญาตนั้นเปนการ             
อนุญาตใหโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หรือทางสิ่งพิมพ อันเปนที่เห็นไดวาส่ือดังกลาว                    
มีการกระจายเผยแพรขามเขตรับผิดชอบไดโดยสภาพ  ใหถือวาการอนุญาตดังกลาวเปนการอนุญาต                             
ครองคลุมในเขตพื้นที่ที่ส่ือการโฆษณานั้นเผยแพรไปถึงดวย 
       (2)  การสั่งใหระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการ
โฆษณาฝาฝน  ตามมาตรา 90 ทวิ 
     2.1.4  การพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต 
       (1)  การส่ังพักใช เพิกถอนใบอนุญาตยา โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการยา ตามมาตรา 95 และมาตรา 96 
       (2)  การผอนผันขยายระยะเวลาใหขายยาที่เหลือหลังจาก                        
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 100 
       (3)     การส่ังถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตกอนกําหนด  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยา ตามมาตรา 98 
     2.1.5  กิจการใด ๆ นอกจากที่กลาวถึงแลวที่ผูวาราชการจังหวัด หรือผูไดรับ
มอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต และตอมาเมื่อมีกิจการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการไมวาจะเปน 

 
 

/แกไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง….. 
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แกไขปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือดําเนินการอื่นในเรื่องนั้น ๆ ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูไดรับมอบอํานาจนั้นที่จะดําเนินการ 

   สําหรับการอื่นใดที่ไมไดมอบอํานาจ และการใดที่เปนอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัด ใหการนั้นเปนไปตามที่กําหนดในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ 
ฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

   2.2  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
     2.2.1  การอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ใน                    
ประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน ตามมาตรา 62 
     2.2.2  การตออายุและออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 21 และมาตรา 30 
เฉพาะใบอนุญาตตาม ขอ 2.2.1 
     2.2.3 การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาต                                
ตามขอ 2.2.1 
     2.2.4  การสั่งพักใช เพิกถอนใบอนุญาตวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ตามขอ 2.2.1 โดยความเห็นหรือคําแนะนําของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ตามมาตรา 53 และมาตรา 54 
     2.2.5  การยกเลิกใบอนุญาตที่ไดรับอนุญาตตามขอ 2.2.1  
   สําหรับการอื่นใดที่ไมไดมอบอํานาจ และการใดที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหการ                
นั้นเปนไปตามที่กําหนดในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และ                        
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
   2.3  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
     2.3.1  การอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดใหโทษ                          
ในประเภท 2 ตามมาตรา 17 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 
     2.3.2  การอนุญาตใหจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 3 ตามมาตรา 20 
     2.3.3  การตออายุใบอนุญาตจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 2 เฉพาะในอนุญาตตามขอ 2.3.1 และใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขา หรือสงออกซึ่ง 
ยาเสพติด ใหโทษในประเภท 3 ตามมาตรา 23 
     2.3.4  การออกใบแทนใบอนุญาต ใบอนุญาตจําหนาย หรือมีไวในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เฉพาะใบอนุญาตตามขอ 2.3.1 และใบอนุญาต ผลิต จําหนาย นําเขา หรือ 
สงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ตามมาตรา 35 
     2.3.5  การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะในอนุญาตตาม                      
ขอ 2.3.1 

 
 

/2.3.6 การใหแกไข.... 
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     2.3.6  การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะ ใบอนุญาตตาม            
ขอ 2.3.2 ใหสอดคลองกับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
     2.3.7  การสั่งพักใช เพิกถอนใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษ ตาม  ขอ 2.3.1 และ                 
ขอ 2.3.2 โดยความเห็นหรือคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ตามมาตรา 52 และ                        
มาตรา 53 
     2.3.8  การยกเลิกใบอนุญาตที่ไดรับอนุญาตตามขอ  2.3.1 และขอ  2.3.2 

   2.4  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.  2522 
     2.4.1  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
      2.4.1.1  การอนุญาตผลิตอาหารเพื่อจําหนาย ตามมาตรา 14 ดังตอไปนี้ 
      (1)  อาหารควบคุมเฉพาะ ไดแก 

(ก) สีผสมอาหารเฉพาะที่ผลิตโดยวิธีแบงบรรจุ 
(ข) ไอศกรีมทุกชนิดยกเวนไอศกรีมชนิดผง 
(ค) น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
(ง) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และเครื่องดื่มชนิดแหง 

เฉพาะ  กระเจี๊ยบ เกกฮวย หลอฮังกวย มะตูม ขิง ขา บัวบก ตะไคร ใบเตย ใบหมอน มะนาว ลําไย ล้ินจี่                       
มะขาม มะขามปอม และเครื่องดื่มที่ทําจากธัญพืช ไดแก ขาวสาลี ขาวฟาง ขาวโพด ลูกเดือย เม็ดบัว ถั่วแดง 
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยกเวนเครื่องดื่มที่มีกาซคารบอนไดออกไซค หรือออกซิเจนผสมอยูดวย และเครื่องดื่ม                            
ชนิดแหงอื่นที่มิไดมอบอํานาจ 

(จ) น้ําแข็ง 
                                 (2)  อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามที่กําหนดในประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข ยกเวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี 
     (3)  อาหารที่ตองมีฉลาก ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข             
ยกเวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 
     (4)  อาหารอื่นที่มิใช อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กําหนดคุณภาพ                     
หรือมาตรฐาน หรืออาหารที่ตองมีฉลาก 
     2.4.1.2  การอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร เพื่อจําหนาย                  
ตามมาตรา 15 
           2.4.1.3  การอนุญาตใหยายสถานที่ผลิตอาหาร เฉพาะอาหารในขอ 2.4.1.1               
และสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารสําหรับอาหารทุกประเภท ตามมาตรา 21 
     2.4.1.4  การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตที่ได 

 
 

/อนุญาตไว เชน …… 
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อนุญาตไว เชน 

(ก) ขยาย ตอเติม แกไขสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 
(ข) ขยาย เปล่ียนแปลง เคลื่อนยาย ติดตั้งเครื่องจักร 
(ค) เปล่ียนชื่อสถานที่ ชื่อตัว ชื่อสกุลผูรับอนุญาต หรือผูดําเนิน 

กิจการที่มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต 
(ง) เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผูดําเนนิกิจการของนิติบุคคลผูรับอนุญาต 
(จ) เปล่ียนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปน 

บริษัท มหาชนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 
(ฉ) เปล่ียนแปลง แกไข เพิ่มเติมเลขที่ตั้งของสถานที่ที่ไดรับอนุญาต 
(ช) อนุญาตใหผลิตเพิ่มหรือยกเลิกประเภทอาหารเฉพาะ อาหาร 

ในขอ 2.4.1.1 และการเพิ่มหรือยกเลิกประเภทอาหารนําเขาทุกประเภทในกรณีสถานที่ผลิต หรือสถานที่                    
นําเขาที่รับอนุญาตตั้งอยูในเขตจังหวัด 
     2.4.1.5  การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารใน                 
ขอ 2.4.1.1 (2) (3)  ที่ไมเขาขายโรงงาน เชน 

(ก) ขยาย ตอเติม แกไขสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 
(ข) ยายสถานที่ผลิตอาหาร 
(ค) ขยาย เปล่ียนแปลง เคลื่อนยาย ติดตั้งเครื่องจักร 
(ง) เปล่ียนชื่อสถานที่ ชื่อตัว ชื่อสกุลผูรับอนุญาต หรือผูดําเนิน 

กิจการที่มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล  หรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต 
(จ) เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูรับอนุญาต 
(ฉ) เปล่ียนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปนบริษัทมหาชนตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชน 
(ช) เปล่ียนแปลง แกไข เพิ่มเติมเลขที่ตั้งของสถานที่ที่ไดรับอนุญาต 
(ซ) อนุญาตใหผลิตเพิ่มหรือยกเลิกประเภทอาหารเฉพาะอาหารใน 

ขอ 2.4.1.1  
2.4.1.6  การตออายุใบอนุญาตผลิตและนําเขาอาหารเพื่อจําหนายตาม   

มาตรา 18 
     2.4.1.7 การออกใบแทนใบอนุญาต ตามมาตรา 22 
     2.4.1.8 การส่ังผอนผันใหผูผลิตอาหาร กอนประกาศใหอาหารที่ผลิต                     
เปนอาหารควบคุมเฉพาะ ทําการผลิตเปนการชั่วคราวภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 32 
     2.4.1.9  การสั่งผอนผันขยายระยะเวลานําเขาอาหารกอนที่ประกาศเปน 

 
 

/อาหารควบคุมเฉพาะ…. 
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อาหารควบคุมเฉพาะ ตองมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารภายใน 60 วัน ตามมาตรา 33  
     2.4.1.10  การอนุญาตใหสงอาหารออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักร             
เปนการเฉพาะคราว ตามมาตรา 24 
    2.4.2  ทะเบียนตํารับอาหาร และฉลากอาหาร 
     2.4.2.1  การอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ตามมาตรา 31 เฉพาะอาหาร             
ควบคุมเฉพาะในขอ 2.4.1.1 (1) 
     2.4.2.2 การอนุญาตใหใชฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                  
เรื่องฉลาก สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะอาหารในขอ 2.4.1.1 (1) เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตที่ไมเขาขายโรงงาน 
     2.4.2.3  การอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงานเฉพาะอาหาร              
ในขอ 2.4.1.1 (1) (2) (3) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องฉลาก และระเบียบสํานักงาน-               
คณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
     2.4.2.4 การอนุญาตใหเพิ่มฉลากเพื่อการสงออก เฉพาะอาหารควบคุม             
เฉพาะในขอ 2.4.1.1 (1) 
     2.4.2.5  การอนุญาตใหแกไขทะเบียนตํารับอาหาร ตามมาตรา 36 เฉพาะที่           
จังหวัดเปนผูอนุญาต 
     2.4.2.6 การส่ังใหแกไขทะเบียนตํารับอาหาร ตาม  มาตรา 38 เฉพาะที่             
จังหวัดเปนผูอนุญาต 
     2.4.2.7 การออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ตาม                 
มาตรา 22 เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 
     2.4.2.8 การออกเลขในการรับจดทะเบียนอาหาร หรือแจงรายละเอียด              
อาหารของอาหารในขอ 2.4.1.1 (2) (3) 
     2.4.2.9 การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใช              
ฉลากอาหาร เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 
     2.4.2.10 การรับแจงการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร                 
หรือแจงรายละเอียดอาหารของอาหารในขอ 2.4.1.1 (2) (3) 
    2.4.3  การโฆษณา เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ส่ือนั้นตั้งอยูในเขตรับผิดชอบ ยกเวนการ                  
โฆษณาทางสื่อโทรทัศน 
     2.4.3.1  การอนุญาตใหโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหาร             
ตามมาตรา 41 
     เมื่อมีการอนุญาตใหโฆษณาในขอ 2.4.3.1  ถาการอนุญาตนั้นเปนการอนุญาต 
 

 
 

/ ใหโฆษณาทางวิทยุ….. 
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ใหโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หรือทางสิ่งพิมพ อันเปนที่เห็นไดวาส่ือดังกลาวมีการ                     
กระจายเผยแพรขามเขตรับผิดชอบไดโดยสภาพ ใหถือวาการอนุญาตดังกลาวเปนการอนุญาตครอบคลุมใน                         
เขตพื้นที่ที่ส่ือการโฆษณานั้นเผยแพรไปถึงดวย 
     2.4.3.2  การสั่งใหระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดย              
ฝาฝนมาตรา 42 (1)  หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการอาหารเห็นวาอาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน                 
คุณภาพหรือ สรรพคุณตามที่โฆษณา มาตรา 42 (2) 
   2.4.4  การควบคุมอาหาร  การพักใชใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
     2.4.4.1  การสั่งทําลาย หรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับอาหาร 
หรือภาชนะบรรจุ  การพักใช เพิกถอนใบอนุญาตอาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร              
ตามมาตรา 44 และมาตรา 46 
     2.4.4.2  ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาซึ่ง  
อาหาร ดัดแปลง แกไขสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร หรือส่ังใหงดผลิตหรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดย                 
ไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่ปรากฏจากการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรบริโภค ตามมาตรา 30 (1)                        
และมาตรา 30 (2) 

2.4.4.3 ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบ ตาม  
มาตรา 30 (3) ในกรณีที่ปรากฎผลจากการตรวจพิสูจนอาหารรายใดเปน

อาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือ เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตาม
มาตรตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ หรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะ
บรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความดังกลาวตอไปนี้
ดวย 

(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมทั้ง 
ชนิดและลักษณะของอาหาร หรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคา
หรือลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขาก็ใหระบุชื่อทางการคา และลําดับครั้งที่ผลิต หรือนําเขานั้นดวยแลวแตกรณี 

(ข) ในกรณีไมปรากฏตัวผูผลิต โดยแนชัด แตปรากฏตัวผูจําหนาย 
ใหระบุชื่อผูจําหนาย และสถานที่จําหนาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหาร หรือภาชนะบรรจุนั้น 
   2.4.5  กิจการใด ๆ   ที่ผูวาราชการจังหวัดหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการ- 
จังหวัด เปนผูอนุญาตตามคําส่ังนี้  และตอมาเมื่อมีการขอ แกไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือ
ดําเนิน การอื่นใดในกิจการนั้น ๆ ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือผูไดรับมอบอํานาจนั้นที่
จะเปนผูดําเนินการ 
  2.5  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ.  2531 
   2.5.1  การส่ังพักใช เพิกถอนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทยโดยความเห็นชอบ                          
ของคณะกรรมการเครื่องมอืแพทย ตามมาตรา 50 และมาตรา 52 

 
 

/2.5.2  การสั่งถอน…….. 
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   2.5.2  การส่ังถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทยกอนกําหนดเวลา                     
ตามมาตรา 51 
   2.5.3  การอนุญาตขายเครื่องมือแพทยที่ไดประกาศเปนเครื่องมือแพทยที่ตอง                                   
ขออนุญาต ตามมาตรา 13 
   2.5.4  การรับแจงการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยที่ไดประกาศเปน                          
เครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายละเอยีด ตามมาตรา 16 
   2.5.5 การอนุญาตใหตอใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย ตามมาตรา 22 
   2.5.6  การอนุญาตใหยายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทยที่ตอง                        
ขออนุญาต ตามมาตรา 23 
   2.5.7 รับแจงการยายสถานที่ผลิต นําเขา ขาย และเก็บตามมาตรา 24 
   2.5.8 การออกใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย ตามมาตรา 25 
   2.5.9  ก า ร รั บ แ จ ง ก า ร เ ลิ ก กิ จ ก า ร ที่ ไ ด รั บ อ นุ ญ า ต ข า ย เ ค รื่ อ ง มื อ แ พท ย                                    
ตามมาตรา 26 
   2.5.10 การผอนผันขยายระยะเวลาจําหนายเครื่องมือแพทยที่เหลือหลังจากเลิก                     
กิจการ ตามมาตรา 27 เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาตขาย 
   2.5.11 การรับการแสดงจํานงของทายาท เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติใหประกอบ                       
กิจการขายเครื่องมือแพทยตอไป ตามมาตรา 28 
   2.5.12 การอนุญาตใหโฆษณาเครื่องมือแพทย ตามมาตรา 42 เฉพาะในเขตพื้นที่                     
ที่ส่ือนั้นตั้งอยูในเขตรับผิดชอบ ยกเวนการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน 
     เมื่อมีการอนุญาตใหโฆษณาในขอ 2.5.12 ถาการอนุญาตนั้นเปนการอนุญาต                   
ใหโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หรือทางสิ่งพิมพ อันเปนที่เห็นไดวาส่ือดังกลาวมีการ                      
กระจายเผยแพรขามเขตรับผิดชอบไดโดยสภาพ  ใหถือวาการอนุญาตดังกลาวเปนการอนุญาตครอบคลุม
ในเขตพื้นที่ที่ส่ือการโฆษณานั้นเผยแพรไปถึงดวย 
   2.5.13 การส่ังระงับโฆษณาเครื่องมือแพทยที่เห็นวาเปนการโฆษณาฝาฝน                          
ตามมาตรา 43 
   2.5.14  การผอนผันใหขยายเวลาจําหนายเกิน   180  วัน   สําหรับเครื่องมือแพทย                        
ที่เหลืออยูหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย ตามมาตรา 54 
   2.5.15 การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาตขายเครื่องมือ-                     
แพทย ตามกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2533) ออกตามความพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย                 
พ.ศ. 2531 

 
/ 2.5 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย…. 
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  2.5  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
     การตออายุ ใบอนุญาตผลิต  นํา เขา  ส งออก  หรือ มีไว ในครอบครอง                                    
ซึ่งวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอํานาจรับผิดชอบ เฉพาะการตอใบอนุญาต                         
ที่สถานที่ประกอบการตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น ๆ 
 ขอ 3  ใหมีอํานาจถอนการอายัด ในกรณีที่เจาหนาที่ดานอาหารและยา ไดส่ังอายัดรายการวัตถุนําเขา
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.  2510  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.  2518 พระราช-            
บัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535                     
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แตวัตถุที่อายัดมีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใชดานอาหาร                 
และยาที่นําเขามา เมื่อจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่ตองอายัดไว ไดตรวจสอบแลวพบวา                       
ผูนําเขาไดมีการแกไขขอบกพรอง เหตุแหงการสั่งอายัดเรียบรอยแลว 
   เมื่อมีการสั่งถอนการอายัดตามวรรคหนึ่งแลว  ใหจังหวัดที่ส่ังถอนอายัดแจงผลการ-                
ดําเนินการไปยังดานอาหารและยา  ของจังหวัดที่มีการนําเขาวัตถุดังกลาวนั้น 
 ขอ 4 ใหมีอํานาจถอนการยึด  หรือถอนการอายัด ที่พนักงานเจาหนาที่ในเขตจังหวัด ส่ังยึด หรืออายัด                 
โดยจะอนุมัติใหถอนการยึดหรืออายัดไดตอเมื่อสาเหตุแหงการถูกยึดหรือถูกอายัดนั้น  เปนเรื่องไมรายแรง                 
และไมนาจะกระทบกระเทือนสงผลรายตอประชาชน ทั้งสาเหตุแหงการนั้นไดรับการแกไขใหถูกตองตาม                  
กฎหมายแลว  
 ขอ 5 การมอบอํานาจการเปรียบเทียบปรับ ของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตามที่                   
กฎหมายในความรับผิดชอบกําหนด ใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการ                
เปรียบเทียบปรับ 
 ขอ 6  กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ ควรมอบอํานาจตอใหกับนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
และหากมีการมอบอํานาจตอใหกับนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใหถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากเลขาธิการ-  คณะกรรมการอาหารและยาแลว 
 ขอ 7  การพิจารณาดําเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามคําส่ังนี้ให
ปฏิบัติตามขอกําหนด หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บัญญัตไิวตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ดวย 
 ขอ 8 ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ออกระเบียบ ขอกําหนด หรือแนวทางการ                
ปฏิบัติงานไวเปนการเฉพาะกรณีไว  การพิจารณาดําเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย                
ตามคําส่ังนี้ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบ ขอกําหนด หรือแนวทางการปฏิบัติงานนั้นดวย 
 ขอ 9 กรณีผูรับมอบอํานาจไดพิจารณาดาํเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจ
ใด ๆ ไปแลว ตอมาเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเห็นวาไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม 

 
 

/ สามารถสั่งให……. 
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สามารถสั่งใหผูรับมอบอํานาจแกไขใหถูกตองและเหมาะสมได 
 ขอ  10  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาผูรับมอบอํานาจ มีอํานาจ แนะนํา ติดตาม ประเมินผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
 ขอ  11  ใหผูรับมอบอํานาจจัดเก็บขอมูลรายการการดําเนินงานตามคําส่ังฉบับนี้ทุกส้ินเดือน 
เก็บไวที่สํานักงาน โดยขอใหรวบรวมรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามกําหนดเวลาดังนี้ 
   (1)  การใชอํานาจตาม ขอ 2.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518              
และขอ 2.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ใหรายงานทุก 3 เดือน ดังนี้ 
   การดําเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ใหรายงานภายในวันที่ 31 มกราคม  
ของปถัดไป 
   การดําเนินการระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ใหรายงานภายในวันที่ 30 เมษายน 
   การดําเนินการระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน ใหรายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  
   การดําเนินการระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ใหรายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
   (2)  การใชอํานาจนอกจาก (1)  ใหรายงานทุก 6 เดือน ดังนี้ 
   การดําเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป ใหรายงานภายใน 
วันที่ 30 เมษายน 
   การดําเนินการระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ใหรายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

   ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.  2547  เปนตนไป 

       ส่ัง ณ  วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.  2547 
 
       (ลงชื่อ )     นายศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ  
        ( นายศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ ) 
              เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ 43 /2548 

เรื่อง  มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตามกฎหมายเฉพาะ 
ใหผูวาราชการจังหวัด (ฉบับที่ 2) 

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

  อนุสนธิคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่ 112/2547 เรื่อง  มอบอํานาจ-              
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ                     
2547 นั้น โดยที่เปนการสมควรเพิ่มเติมและแกไขการมอบอํานาจคําสั่งดังกลาว สําหรับการใชอํานาจ 
ในเขตจังหวัดอื่นใด  นอกจากกรุ ง เทพมหานคร  

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 18 
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.  2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย พ.ศ. 2538                      
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2538 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546                     
ประกอบมาตรา 32 วรรคสอง มาตรา 36 มาตรา 38 (7) และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร-                
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5)                        
พ .ศ .  2545 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  จึงออกคํา ส่ังดั งตอไปนี้  

  ขอ 1  ใหยกเลิกขอความในขอ 2.4.1.5  ของคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ 112/2547 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 และใหใชขอความแทนดังนี้ 
     “2.4.1.5 การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารใน 
ขอ 2.4.1.1 (1) (2) (3) ที่ไมเขาขายโรงงาน เชน 

(ก) ขยาย ตอเติม แกไขสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 
(ข) ยายสถานที่ผลิตอาหาร 
(ค) ขยาย เปล่ียนแปลง เคลื่อนยาย ติดตั้งเครื่องจักร 
(ง) เปล่ียนชื่อสถานที่ ชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต หรือผูดําเนิน 

กิจการที่มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล หรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต 
(จ) เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูรับอนุญาต 

 
 

/ (ฉ) เปล่ียนนิติบุคคล…. 
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     (ฉ)  เปล่ียนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปนบริษัทมหาชนตาม 
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 
     (ช)  เปล่ียนแปลง แกไข เพิ่มเติมเลขที่ตั้งของสถานที่ที่ไดรับอนุญาต 
     (ซ) อนุญาตใหผลิตเพิ่มหรือยกเลิกประเภทอาหาร เฉพาะอาหารใน 
ขอ 2.4.1.1 
  ขอ 2  ใหยกเลิกความใน ขอ 2.6 ของ คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ 112/2547 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 และใหใชความแทน ดังนี้ 
   “2.6  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
    2.6.1 การตออายุใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง 
วัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอํานาจรับผิดชอบ ที่สถานที่ประกอบการตั้งอยูใน                        
เขตจังหวัดนั้น ๆ 
    2.6.2  การอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่เปนผลิตภัณฑ                        
สําเร็จรูปเพื่อใชรับจาง ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอํานาจรับผิดชอบ 
    2.6.3  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะในอนุญาตตามขอ 2.6.2 
    2.6.4  การรับชําระคาธรรมเนียมรายป ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ขอ 4 (7) (8) (9) ผูเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุ-                 
อันตรายที่เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เพื่อใชรับจาง” 
   ขอ 3 การอื่นใดนอกจากที่ไดกลาวในคําส่ังนี้ ใหเปนไปตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ                    
อาหารและยา ที่ 112/2547 เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะ 
ใหผูวาราชการจังหวัด ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 

   ทั้ งนี้  ตั้ งแตวันที่  19 มกราคม   พ .ศ .   2548 เปนตนไป  

      ส่ัง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 
 
      (ลงชื่อ)      นายภักดี  โพธิศิริ 
       ( นายภักดี  โพธิศิริ ) 
      เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 
 

        
 


