
(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ที่ 536 / 2546 

เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
  
 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลในจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป          
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (4) (5) (6) และ (7)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ในกรณีดังตอไปนี้ 
 1. ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการทุกระดับของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีที่ปฏิบัติ
ราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ดังนี้ 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 102 แหง  พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ. กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีพิจารณา ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 ส่ังพักขาราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรา107 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 
102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 

1.3 ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนในสังกัดกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย นาวีที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในจังหวัด 
(1) กรณีลงโทษทางวินัยอยางรายแรงใหผูวาราชการจังหวัดส่ังหรือ  ปฏิบตัิใหเปนไปตามมติ 

อ.ก.พ. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย   นาวี หรือ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม ตาม
มาตรา 104 แหงพระราช    บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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(2) กรณีลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา                        
และหรือออกคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามความ                                 
เห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือผูทําการสอบสวนตามมาตรา                                    
103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

 2. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น 
เพื่อการปฏิบัติงานมีความรูเกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นและมีคุณลักษณะกลมกลนืกับประชากร
ในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 
 
                         (ลงชื่อ) นายวันชัย  ศารทูลฑัต 

(นายวันชัย  ศารทูลฑัต ) 
อธิบดี 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
 
       
 

พรพันธ / คัด 
วรรณพร / ทาน 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ที่ 742 / 2546 

เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

  
  
 ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให 
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด และใชการบริหารงาน
แบบบูรณาการ ประกอบกับไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 โดยใหใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 
 เพื่อเปนการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของจังหวัดในการบริหารงานแบบบูรณาการในการ 
อํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และความในขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 
ประกอบกับขอ 5 (2) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 และขอ 28 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 
  
 ขอ 1. การสั่งซื้อ ส่ังจางและอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซอ จัดจาง ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามวงเงินงบประมาณที่กรมการขนสง 
ทางน้ําและพาณิชยนาวีจัดสรรไปให ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด 
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
 ขอ 2. การบริหารงบประมาณรายจายและการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีจัดสรรไปใหจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด 
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ใหผูวาราชการจังหวัดที่มีสวนราชการของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ตั้งอยูในจังหวัดนั้น 

/-2- 
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 อนึ่ง หากมีคําส่ังที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทนและในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด 
เห็นสมควรมอบอํานาจตอไปยังหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหรือบุคคลอื่น นอกจากรองผูวาราชการจังหวัด
ก็ถือวาผูมอบอํานาจในชั้นตน ไดใหความเห็นชอบตามความในมาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แลว 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
 
                  (ลงชื่อ)      วันชัย  ศารทูลทัต 
                             ( นายวันชัย  ศารทูลทัต ) 

อธิบดี 
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

         สําเนาถูกตอง 
 
( นางมณฑา  นลินทัศไนย ) 
  นักวิชาการเงินและบัญชี 6 
 

วรนุช / คัด ทาน/  



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
     ที่ 498 / 2546  

เรื่อง  มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
 

  
 เพื่อใหการดูแลรักษาและการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินทั่วประเทศเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและคลองตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใหการปองกันและการแกไขปญหาอุทกภัยและความ 
แหงแลงเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจาทา” ตามพระราช 
บัญญัติการเดินเรือไปนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 จึงมอบอํานาจ “เจาทา” ตามมาตรา 120 
แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระ 
ราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
ดังตอไปนี้ 
  1. ใหมีอํานาจอนุญาตเกี่ยวกับการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินที่มีวัตถุประสงค 
เพื่อการเดินเรือ การระบายน้ํา การปองกันอุทกภัยและความแหงแลง และเพื่อการรักษาสภาพ 
แนวล้ําน้ําที่อยูในเขตอํานาจ โดยจะตองคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปน 
สําคัญ 
  2. ใหเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหขุดลอก แกไขหรือเปล่ียนแปลงรองน้ําทาง 
เรือเดิน  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน 
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 และคาธรรมเนียมการตรวจพิจารณาและสํารวจการขุดลอก 
แกไขหรือเปล่ียนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2542) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 เพื่อเปนรายไดของ 
แผนดินตอไป 
  



 
  3. การพิจารณาอนุญาตและการจําหนายวัสดุที่ไดจากการขุดลอกใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่แนบทายคําส่ังนี้ 

 4.     เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดอนุญาตใหผูใดขุดลอกตามคําส่ังมอบอํานาจฉบับนี้                               
ใหสําเนาหนังสืออนุญาตแจงใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีทราบทุกครั้งดวย 
 

ส่ัง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 
 
      (ลงชื่อ)     วันชัย  ศารทูลทัต 

  ( นายวันชัย  ศารทลูทัต ) 
อธิบดี 

กรมการขนสงทางน้าํและพาณิชยนาว ี
 
                 สําเนาถูกตอง 
 
( นางสาวจิราภรณ  เลิศมงคลนาม ) 
                    นิติกร  6ว. 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

ที่ 291 / 2547 
   เรื่อง มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
      ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
  
   
 ตามที่มีคําส่ังกรมเจาทาที่ 285 / 2545 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545 เรื่อง มอบอํานาจ “เจาทา”  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบการเดินเรือในนานน้ําไทย ใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนาไปแลว นั้น 
 บัดนี้ ระยะเวลาของโครงการทดลองดังกลาวไดหมดลงแลว เพื่อใหการบริหารแบบบูรณาการ 
ของผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO) เปนไปดวยความชัดเจน 
สอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน อธิบดีกรมการขนสงทางน้ํา 
และพาณิชยนาวีในฐาน “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2546 จึง 
มอบอํานาจ “เจาทา” ใหแกผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ดังตอไปนี้ 
 1. อํานาจพิจารณาและอนุญาตการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามมาตรา 117 แหงพระราช 
บัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 เฉพาะสิ่งปลูกสราง ดังตอไปนี้ 

1.1 สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ 
1.2 ทอหรือสายเคเบิล 
1.3 เขื่อนกันน้ําเซาะ 
1.4 โรงสูบน้ํา 
1.5 กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา 

 
 2. อํานาจการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินที่มีเขตจดแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ          
และทะเลภายในนานน้ําไทย ตามมาตรา 117 มาตรา 118 และมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 และระเบียบกรมเจาทา วาดวยการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  
พ.ศ. 2538 ในพื้นที่ที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดดําเนินการกําหนดแนวเขตเรียบรอยแลวและได
แจงใหจังหวัดทราบ 

 
 
 

 
            /-2- 
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 3. อํานาจการจัดเก็บคาธรรมเนียมตามขอ 2 (14) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 และคาธรรมเนียม 
ตามขอ 2 (6) แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน 
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อนําสงเงินเปนรายไดของแผนดินตอไป 
 4. อํานาจสั่งหามใชและใหแกไขทารับ – สงคนโดยสาร ทารับสงสินคา ทาเทยีบเรือ และแพ  
ตามมาตรา 46 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456  
 5. อํานาจการพิจารณาและอนุญาตการเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใด ๆ ใหหิน กรวด ทราย ดิน  
โคลน อับเฉา ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกูลใด ๆ ยกเวนน้ํามันและเคมีภัณฑลงในแมน้ําลําคลอง ฯลฯ ตามมาตรา 119 
แหงพระราชบัญญัติการเดนิเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 6. อํานาจการดําเนินการกรณีเมื่อมีเรือหรือส่ิงอื่นใดจมลงหรืออยูในสภาพที่อาจเปนอันตรายแก 
การเดินเรือในนานน้ําไทย ตามมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 7. เมื่อผูวาราชการจังหวัดหรือผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการตามที่ 
ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังฯ นี้แลว ใหสําเนาหนังสืออนุญาตและการดําเนินการที่เกี่ยวของใหกรมการขนสง 
ทางน้ําและพาณิชยนาวีทราบทุกครั้งดวย 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 

ส่ัง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 
   (ลงชื่อ)       วันชัย  ศาทูลทัต 

( นายวันชัย  ศาทูลทัต ) 
อธิบดี 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
 
 
              สําเนาถูกตอง     
 
( นางสาวจิราภรณ  เลิศมงคลนาม  )                
                นิติกร 7ว.                            
  



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ที่ 22 / 2548 

เรื่อง   มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
  
 เพื่อใหการดําเนินการควบคุม ดูแล พิจารณาอนุญาต กําหนดเงื่อนไข และการแกไขปญหาที่ 
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของเรือโดยสารประจําทาง ในแตละจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ติดชายฝงทะเลเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับนโยบายของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
  
 อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 จึงมอบอํานาจ “เจาทา” ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการเดิน 
เรือในนานน้ําสยาม แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2510 ใหแกผูวาราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร) และเพื่อใหการควบคุม ดูแล การประกอบธุรกิจเรือประจําทางใหมีมาตรฐานเดียวกัน  
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจึงไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือ
โดยสารประจําทางตามมาตรา 5 (5) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อยางนอยตองประกอบดวยบคุคลดังตอไป 
นี้ คือ 
 1. ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนประธานคณะกรรมการฯ 

2. หัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ 
3. ผูแทนจาก กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบจังหวัดนั้น 
4. นายอําเภอที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
5. หัวหนาสํานักงานพาณิชยจังหวัด 
6. หัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัด 
7. ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้น 
8. ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้น 
9. ผูแทนจากองคการปกครองสวนทองถิ่นที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
            /2.. 
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10. ประธานหอการคาจังหวัด หรือผูแทน 
11. เจาของเรือ หรือผูแทนเจาของเรือ 

 
โดยในการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 5 (5) จะตองขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
คมนาคมดวย 
  
   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
           ส่ัง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2548 

 
 (ลงชื่อ)        ถวัลยรัฐ  ออนศิระ 

( นายถวัลยรัฐ  ออนศิระ ) 
อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

 
 
 
                              สําเนาถูกตอง 
 
วาที่รอยตรีหญิง 
          ( กัลยกร  เถียรทวี )    
                          นักวิชาการขนสง 6 ว.     



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ที่ 468 / 2548 

เรื่อง มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  
 
  
 ตามที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดมีคําส่ังที่ 22/2548 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548  
เรื่อง มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยไปแลว นั้น 
  
 เพื่อใหการพิจารณาออกใบอนุญาตเรือเดินประจําทางเปนไปดวยความเรียบรอยยิ่งขึ้น  
อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 จึงมอบอํานาจ “เจาทา” ใหแกผูวาราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร) จัดเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหเรือเดินประจําทาง ตามขอ 2 (11)  
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) เพื่อเปนเงินไดแผนดินตอไป 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    
     ส่ัง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

 
                  (ลงชื่อ)       ถวัลยรัฐ  ออนศิระ 

( นายถวัลยรัฐ  ออนศิระ ) 
อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

 
     สําเนาถูกตอง       
         
( นายวิทยา  ยามวง )        
        นิติกร 8ว. 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางบก 
ที่ 583 / 2548 

เรื่อง มอบอํานาจในการใหความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล ในเขตจังหวัดอื่น 
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก 
  
 เนื่องจากปจจุบันประชาชนยังมีความจําเปน และตองการใชรถยนตสามลอเพื่อ 
กิจการของตนเอง โดยในการพิจารณารับจดทะเบียนตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับ 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2535 ซึ่งกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการขนสงทางบก 
กอน แตเนื่องจากการพิจารณารับจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคลมีเจตนารมณที่จะอนุญาต 
ใหเฉพาะบุคคลที่มีความจําเปนตองใชรถนั้นอยางแทจริงเทานั้น เพื่อปองกันมิใหการนํารถ 
ดังกลาวไปใชรับจางแขงขันกับรถยนตสาธารณะประเภทอื่นจนเปนอุปสรรคตอการจัดระเบียบการ 
ขนสงทางถนน 
 ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณารับจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล ในเขตจังหวัดอื่น  
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเปนการอํานวยความ 
สะดวก รวดเร็วใหแกประชาชนที่มีความจําเปน และตองการใชรถยนตสามลอสวนบุคคล อาศัย 
อํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
และความในขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 อธิบดี 
กรมการขนสงทางบกจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ในการใหความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามลอ 
สวนบุคคลในเขตจังหวัดนั้น โดยในการพิจารณาใหความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามลอ 
สวนบุคคลดังกลาว  ใหถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2535 ดังนี้ 
  1. กรณีที่ตองไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบกอนจดทะเบียนรถ ไดแก 
  (1) กรณีผูยื่นคําขอ เปนกระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  
สุขาภิบาล เมืองพัทยา รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย หรือสถานพยาบาล มหาวิทยาลัย วิทยาลัย  
หรือโรงเรียนที่ตองมีรถไวเพื่อประกอบการศึกษา วัด มูลนิธิ โรงงานอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม 
ขนาดใหญ ที่ขอจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคลจํานวนเกินกวา 10 คันขึ้นไป 
  (2) กรณีผูยื่นคําขอมิใชบุคคลตาม (1) ที่ขอจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล  
จํานวนตั้งแต 1 คันขึ้นไป  
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 2.  หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการรับจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคลให 
ตรวจสอบหลักฐานเปนที่แนชัดเสียกอนวา ผูขอมีความจําเปนตองใชรถยนตสามลอในกิจการของ 
ตนเองอยางแทจริง โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงดังนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองใชรถยนตสามลอสวนบุคคล 
(2) ความสม่ําเสมอในการใชรถยนตสามลอสวนบุคคล 
(3) ลักษณะของสินคาหรือผูโดยสารที่จําเปนจะตองใชรถยนตสามลอสวนบุคคล 
(4) ลักษณะและสีของรถ โดยกรณีที่เปนรถยนตบรรทุกสามลอสวนบุคคลจะตองมีลักษณะ ซึ่งเห็น

ไดชัดเจนวาไมอาจดัดแปลงเปนรถยนตรับจางสามลอไดโดยงาย และกรณีที่เปนรถยนตนั่งสามลอสวนบุคคล 
จะตองมีสีที่แตกตางไปจากรถยนตรับจางสามลอซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจน 

3. เมื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการรับจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคลใหกบั 
ผูขอรายใดแลว ใหรายงานผลการใหความเห็นชอบใหกรมการขนสงทางบกทราบภายในสิบหาวัน  
นับแตวันที่ใหความเห็นชอบ 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    
      10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
 
                                                                                (ลงชื่อ)     ปยะพันธ  จัมปาสุต    
                                                                                           ( นายปยะพันธ  จัมปาสุต ) 
                                                                                           อธิบดีกรมการขนสงทางบก 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการขนสงทางบก 

ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมการขนสงทางบกที่ 583 / 2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 

กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 
 

เรื่อง อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

    มอบอํานาจในการใหความ 
เห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามลอ 
สวนบุคคล ในเขตจังหวัดอื่น (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร) ใหผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมการขนสงทางบก 

 มอบอํ านาจ ให ผู ว า ร า ชกา รจั ง หวั ดทุ ก จั ง หวั ด  (ยก เ ว น
กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ใน
การใหความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคลในเขต
จังหวัดนั้น โดยในการพิจารณาใหความเห็นชอบการจดทะเบียน
รถยนตสามลอสวนบุคคลดังกลาว ใหถือปฏิบัติตามประกาศ 
กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ 
จดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2535 

 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (7) 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ 
มอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ขอ 5 
 

 
 
 



                               แบบรายงานผลการใหความเห็นชอบในการจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล 
ของหนวยงาน ………………………………………………………………… 

 
ลําดับ
ที่ 

หมายเลขทะเบียน วันจดทะเบียน หมายเลข 
ตัวรถ 

หมายเลข
เครื่องยนต 

ลักษณะรถ ผูถือกรรมสิทธิ์ ประเภทกิจการ หมายเหต ุ

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
              ลงชื่อ …………………………………………. 
               (………………………………………) 
                    ตําแหนง …………………………………………. 
                     ผูรายงาน 
 
 



(ครุฑ) 
 

ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล 

  
 โดยที่สภาพขอเท็จจริงปจจุบันประชาชนยังมีความจําเปนและตองการใชรถยนตสามลอเพื่อกิจการของ
ตนเอง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 วรรคสอง แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ค. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 กระทรวงคมนาคมจึงใหผอนผันการงดรับทะเบียนรถยนตสามลอสวน
บุคคลภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาจดทะเบียน ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ในประกาศนี้ 
   “รถยนตสามลอสวนบุคคล” หมายความวา รถยนตนั่งสามลอสวนบุคคล หรือรถยนตบรรทุก
สามลอสวนบุคคล และตองมีขนาดกวางไมเกิน 1.50 เมตร ยาวไมเกิน 4 เมตร เครื่องยนตตองมีความจุกระบอก
สูบรวมกันไมเกิน 550 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 ขอ 2. ในการพิจารณารับจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคล ใหตรวจสอบหลักฐานเปนที่แนชัด
เสียกอนวา ผูขอมีความจําเปนตองใชรถยนตสามลอในกิจการของตนเองอยางแทจริง โดยคํานึงถึงขอเท็จจริง 
ดังนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองใชรถยนตสามลอสวนบุคคล 
(2) ความสม่ําเสมอในการใชรถยนตสามลอสวนบุคคล 
(3) ลักษณะของสินคาหรือผูโดยสารที่จําเปนจะตองใชรถยนตสามลอสวนบุคคล 
(4) ลักษณะของสีของรถ โดยกรณีที่เปนรถยนตบรรทุกสามลอสวนบุคคลจะตองมีลักษณะซึ่งเห็น

ไดชัดเจนวาไมอาจดัดแปลงเปนรถยนตรับจางสามลอไดโดยงายและกรณีที่เปนรถยนตนั่งสามลอสวนบุคคล 
จะตองมีสีที่แตกตางไปจากรถยนตรับจางสามลอซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจน 
 ขอ 3. สําหรับกรณีผูยื่นคําขอจดทะเบียนรถยนตสามลอสวนบุคคลไมเกิน 10 คัน และเปนของ
หนวยงานดังตอไปนี้ 
  (1) กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล เมือง
พัทยา 

(2) รัฐวิสาหกิจ 
(3) สภากาชาดไทย หรือสถานพยาบาล 
(4) มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียน ที่จะตองมีรถไวเพื่อประกอบการศึกษา 
(5) วัด หรือมูลนิธิ 
(6) โรงงานอุตสาหกรรม หรือพณิชยกรรมขนาดใหญ 

   ใหอยูในดุลพินิจของนายทะเบียนกรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแตกรณี โดย
ในการพิจารณาอนุญาตใหจดทะเบียนนั้น ใหนายทะเบียนคํานึงถึงเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 2 
   สําหรับกรณีที่ไมเปนไปตามวรรถแรกการอนุญาตตองไดรับความเห็นขอบจากอธิบดีกรมการ
ขนสงทางบกกอน 
 ขอ 4. เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและควบคุมทางราชการ หากเจาของรถรายใดเปนนิติบุคคล
ใหกําหนดชื่อของนิติบุคคลนั้นเปนเครื่องหมายที่จะตองใหปรากฏประจํารถทุกกรณีที่เปนบุคคลธรรมดาให



กําหนดคําวา “รถสามลอนั่งสวนบุคคล’ หรือ “รถสามลอบรรทุกสวนบุคคล” แลวแตกรณี เปนเครื่องหมายที่ตอง
ใหปรากฏประจํารถทุกคัน โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ที่ตัวรถดานนอกทั้งสอง
ขางดวย 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 
   
         (ลงชื่อ) 
                                  ( นายบรรหาร ศิลปอาชา ) 

              รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางบก 
ที่ 112 / 2549 

เรื่อง   มอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด 
     ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก 

   
 ตามที่กรมการขนสงทางบกไดมีคําส่ัง ที่ 564/2546 เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงบประมาณ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ส่ัง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  
ไวแลวนั้น 
 เพื่อใหการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความคลองตัว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) และ (9) แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และความในขอ 5 และขอ 14 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ประกอบกับขอ 5 (1) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และความในขอ 6 วรรคสาม, 23, 24, 25,  
และขอ 28 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 อธิบดีกรมการขนสงทางบกจึงมีคําส่ัง
ดังตอไปนี้ 
 1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมการขนสงทางบกที่ 564/2546 เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงบประมาณ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ส่ัง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  
 2. มอบอํานาจดานการโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ดังนี้ 
  (1) โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน ดังนี้ 
   (ก) โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ในงบรายจายใด ๆ เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมาย
ผลผลิตหรือโครงการเดิมใหบรรลุเปาหมายการใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงบประมาณ           
 ในเชิงบูรณาการ แตตั้งไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 
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   การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการ 
กําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศที่ไมได
กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
และในกรณีที่เปนการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวา 
หนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ 
   (ข) โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่เหลือจายจากการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อ 
จัดจางแลว ไปใชจายเปนรายจายใด ๆ ยกเวนเปนรายการคาที่ดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 
และหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ หรือคาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ 
ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ 
   (ค) กรณีที่สวนราชการไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ หรือ 
ส่ิงกอสรางที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของผลผลิตหรือโครงการใด แตไมอาจ
จัดหาไดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
รายจายในงบรายจายตาง ๆ หรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางนั้นได 
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
    กรณีรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางที่ไมอาจจัดหาได เปนรายการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบ 
ของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณรายจายไปเพิ่ม 
ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินในสวนที่เปนงบประมาณรายจายรายการนั้น 
  (2) การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตาม (1) ใหดําเนินการเพื่อ 
แกไขปญหาในการดําเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เพิ่มคุณภาพการใหบริการ พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะตองแสดง
เหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสมได โดยคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา 
ความโปรงใส รวมทั้งตองสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง และเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ 
และตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมทําให 
คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อส้ินปงบประมาณ 



-3- 
 

 3. เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับ  
การจัดสรรงบประมาณตาม ขอ 2 แลว ใหจัดทําและสงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐตามแบบ 
รายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด อยางชาตองไมเกินสิบหาวัน นับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ
งบประมาณรายจาย และสําเนาใหกรมการขนสงทางบกทราบดวย 
 4. ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจคําส่ังนี้แกหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ 
ปฏิบัติราชการแทนตอไปได 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     
                     ส่ัง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2549 

 
                    (ลงชื่อ)        ปยะพันธ  จัมปาสุต 

( นายปยะพันธ  จัมปาสุต ) 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางบก 
ที่ 563 / 2546 

เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลลูกจางประจําใหผูวาราชการจังหวัด 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมขนสงทางบก 

 
 
 ตามที่กรมการขนสงทางบกไดมีคําส่ังที่ 675 / 2545 เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงานบุคคล 
ลูกจางใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติราชการ 
แทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ส่ัง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ไวแลวนั้น 
  
 โดยที่รัฐบาลไดปรับเปล่ียนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหทําหนาที่ 
ผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer : CEO) และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
เห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดดังนั้น เพื่อใหการ 
บริหาราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน 
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลลูกจางประจําเปนไปในแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับแนวทางการ 
มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนสามัญ และเพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และความในขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  
อธิบดีกรมการขนสงทางบก จึงมีคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
  
 1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมการขนสงทางบก ที่ 675/2545 เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลลูกจางให
ผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการ
ขนสงทางบก ส่ัง ณ วันที่  11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
  
 2. มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางประจําใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ดังนี้ 

2.1 การเลื่อนขั้นคาจาง 
โดยจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และมติคณะรัฐมนตรี กําหนดและแจงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจําใหอธิบดีกรมการขนสงทางบกเปนผูออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจาง 



 
2.2 การดําเนินการทางวินัย 
มีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา  

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ส่ังลงโทษลูกจางประจําผูกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง และส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน และเมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว  
ใหรายงานผลการดําเนินการใหอธิบดีกรมการขนสงทางบกทราบ 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                   ส่ัง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
                                               
                                                                                               (ลงชื่อ)       ปยะพันธ  จัมปาสุต 

                            ( นายปยะพันธ  จัมปาสุต ) 
                           อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางบก 
ที่ 152 / 2547 

เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงบประมาณ (การสั่งซื้อส่ังจาง) ใหผูวาราชการจังหวัด 
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก (ฉบับที่ 2) 
  
 ตามที่กรมการขนสงทางบกไดมีคําส่ังที่ 564 / 2546 เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงบประมาณ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ส่ัง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  
ไวแลวนั้น 
  
 เพื่อใหการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการดานการบริหารงบประมาณ  
(การส่ังซื้อส่ังจาง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และความในขอ 5 และ ขอ 14 แหงระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ประกอบกับขอ 5 (1) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และ ขอ 28 แหงระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 และขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
อธิบดีกรมการขนสงทางบกจึงมีคําส่ังไว ดังตอไปนี้ 
 1. มอบอํานาจการบริหารงบประมาณ (การสั่งซื้อส่ังจาง) ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ดังนี้ 

(1) การซื้อหรือการจางตามขอ 18 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 

(2) การจําหนายพัสดุตามขอ 157 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตามขอ (1) และ (2) แลว ใหสําเนาแจงใหกรมการขนสงทางบก 
ทราบดวย 
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 2. ในการมอบอํานาจตามขอ 1 กรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจ
ดังกลาวแกหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได 
  
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                            ส่ัง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
                                                                                               (ลงชื่อ)             ปยะพันธ  จัมปาสุต 

( นายปยะพันธ  จัมปาสุต ) 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางบก 
ที่ 91 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจการวินิจฉัยส่ังการใหผูวาราชการจังหวัด 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก  

 
  
 โดยที่รัฐบาลไดปรับเปล่ียนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหทําหนาที่ 
ผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer : CEO) และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
เห็นชอบเรื่อง การมอบอํานาจดานการวินิจฉัยส่ังการใหผูวาราชการจังหวัด 
  
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และขอ 5 แหงระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ประกอบกับขอ 8 และขอ 13 แหงระเบียบวาดวย 
การลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมการขนสงทางบกจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญ  
ตั้งแตระดับ 6 ลงมา ในสํานักงานขนสงจังหวัดและสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา เดินทางไปตางประเทศ 
ในระหวางการลา หรือในระหวางวันหยุดราชการ และเมื่ออนุญาตแลวใหรายงานกรมการขนสงทางบกทราบ
โดยเร็วดวย 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
         ส่ัง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 
 
                                                                                           (ลงชื่อ)            ปยะพันธ  จัมปาสุต 

( นายปยะพันธ  จัมปาสุต ) 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมการขนสงทางอากาศ 

ที่ ๑๐๔ / ๒๕๔๗ 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

  
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖  
เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด และใชการบริหารแบบ 
บูรณาการ และไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖  
โดยมีผลบงัคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ นั้น 
  
 เพื่อใหการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ (๒) แหงระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
บริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๒๘ แหงระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ และขอ ๙  
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศ จึงมี 
คําส่ังไว ดังตอไปนี้ 
  
 ๑. ใหยกเลกิคําส่ังกรมการขนสงทางอากาศ ที่ ๒๐ / ๒๕๔๗ ส่ัง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม  
๒๕๔๗ 
 ๒. อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศ มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหแกผูวา 
ราชการจังหวัด ซึ่งมีสวนราชการของกรมการขนสงทางอากาศตั้งอยูในจังหวัดนั้น เวนแตทา 
อากาศยานหัวหิน มอบใหผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทาง 
อากาศ ดังนี้ 
  ๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการทุกระดับ 
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแลวแตกรณีตามมาตรา ๑๐๒ และ ๑๐๔  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒.๒ ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนขาราชการทุกระดับ ตาม 
มาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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  ๒.๓ การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงขาราชการทุกระดับ ตามมาตรา ๑๐๒ แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒.๔ ส่ังลงโทษหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กรมหรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณามีมติหรือพิจารณาและหรือออกคําส่ังตามที่คณะกรรมการสอบสวนหรือตามที่ส่ังการใหมี 
การสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒.๕ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ โดยดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี 
ความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของทองถิ่นและมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ 
หนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
  ๒.๖ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและสั่งลงโทษทางวินัยอยาง 
รายแรงลูกจางประจําทุกตําแหนง ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินการใหอธิบดีกรมการขนสงทาง 
อากาศทราบดวย 
  ๒.๗ ส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงลูกจางประจําทุกตําแหนง ตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖ วาดวยการลงโทษ 
ภาคทัณฑ ตดัคาจางและลดขั้นคาจาง 
  ๒.๘ การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําทุกตําแหนง 
   ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตออธิบดีกรมการขนสงทางอากาศในการแตงตั้ง  
(ยาย) หรือไมยาย และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสังกัด 
กรมการขนสงทางอากาศ ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการประจําในจังหวัดนั้น 
 ๓. อธิบดีกรมการขนส งทางอากาศมอบอํานาจด านการบริหารงบประมาณ  ใหแก ผู ว า 
ราชการจังหวัด ซึ่งมีสวนราชการของกรมการขนสงทางอากาศตั้งอยูในจังหวัดนั้น เวนแต ทา 
อากาศยานหัวหิน มอบใหผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทาง 
อากาศ ดังนี้ 
  ๓.๑ โอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใต 
แผนงานเดียวกัน ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ โอนในระหวางงบบุคลากรและงบดําเนินงาน 
   ๓.๑.๒ โอนจากงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น  
ไปตั้งจายในงบลงทุน เพื่อสมทบเปนคาจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนี้หนึ่งลานบาท หรือ 
ส่ิงกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือ 
ส่ิงกอสราง ตามขอ ๓.๓ 
   ๓.๑.๓ โอนจากงบอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น ไปตั้งจายงบบุคลากรหรืองบ 
ดําเนินงาน 
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   ๓.๑.๔ โอนหรือเปล่ียนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอ 
หนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท ไมวาจะอยู 
ในงบรายจายใดไปสมทบหรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท  
และรายกายสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑ 
หรือส่ิงกอสราง ตามขอ ๓.๓ 
   ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่มในงบ 
บุคลากร ตามขอ ๓.๑.๑ และขอ ๓.๑.๓ ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม และการโอนหรือ 
เปล่ียนแปลงรายการตามขอ ๓.๑.๒ และขอ ๓.๑.๔ ที่มิใชกรณีโอนไปสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑ 
หรือส่ิงกอสรางตามขอ ๓.๓ วงเงินตอหนวยของรายการที่สมทบหรือที่กําหนดใหมในรายการ 
ครุภัณฑ หรอืรายการสิ่งกอสรางตองต่ํากวาหนึ่งลานบาทและสิบลานบาทตามลําดับ 
  ๓.๒ โอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงานหรือจากการจัดซื้อ 
จัดจาง แลวไปกําหนดเปนรายการใด ๆ ในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานได แตตองไม 
กอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ และกรณีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ ใหโอนไปชําระ 
หนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง 
เพิ่มเติม จะตองมวีงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ 
  ๓.๓ โอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตาง ๆ ภายใน 
แผนงานเดียวกันไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณ ในกรณีที่กรมการขนสงทางอากาศไดจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการ 
ครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางที่มิใชการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของงานหรือโครงการ 
ใดไปใหตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
   การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ ใหดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในการ
ดําเนินการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือคุณภาพการใหบริการ หรือเพื่อการพัฒนาบุคลากร หรือ 
เทคโนโลยี โดยใหคํานึงถึงความประหยัด คุมคา และจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือความ 
เหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจาย 
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญและตองไมใหมีหนี้คาสาธารณูปโภคคาง 
ชําระเมื่อส้ินปงบประมาณ และเมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ 
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแลวใหรายงานสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจ 
เงินแผนดินทราบโดยเร็ว และแจงใหกรมการขนสงทางอากาศทราบดวย แตอยางชาตองไมเกินสิบ 
หาวัน นับแตวันที่โอนหรือเปล่ียนแปลงรายการ 
  ๔. อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศ มอบอํานาจดานการอนุมัติ วินิจฉัย ส่ังการ เกี่ยวกับ 
การอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น หรือแกไขเปลี่ยนแปลง 
อาคาร หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น หรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตาม 
มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งไมสูงกวาส่ิงปลูกสรางที่มีอยูเดิม 
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เฉพาะเขตปลอดภัยในการเดินอากาศในเขตสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบใหแกผูวาราชการ 
จังหวัด ซึ่งมีสวนราชการของกรมการขนสงทางอากาศตั้งอยูในจังหวัดนั้น เวนแตทาอากาศยานหัว 
หิน มอบใหผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี 
  ๕. อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศ มอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน 
ทุกประเภทที่มีการเบกิจายที่ทาอากาศยาน ใหแกผูวาราชการจังหวัด ซึ่งมีสวนราชการของกรมการ 
ขนสงทางอากาศตั้งอยูในจังหวัดนั้น เวนแตทาอากาศยานหัวหิน มอบใหผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  
เต็มอํานาจที่อธิบดีจะพึงมีตามระเบียบดังกลาว 
  ๖. อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศ มอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และ 
การดําเนินการอื่นใดตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ นอกจากที่ระบุไวใน ๒ - ๕ ของ 
คําส่ังนี้ ที่อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศพงึปฏิบัติใหแกผูวาราชการจังหวัด ซึ่งมีสวนราชการของ 
กรมการขนสงทางอากาศตั้งอยูในจังหวัดนั้น เวนแตทาอากาศยานหัวหิน มอบใหผูวาราชการจังหวัด 
เพชรบุรี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล 
  ๗. อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศ เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจ 
ตามคําส่ังนี้ มอบอํานาจตอใหหัวหนาสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด (ผูอํานวยการทา 
อากาศยาน กรมการขนสงทางอากาศ) ไดตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  ๘. ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทาง 
อากาศตามคําส่ังนี้ ใหอธิบดีกรมการขนสงทางอากาศทราบปละสองครั้ง ภายในสิ้นเดือนมกราคม  
และกรกฎาคม ของทุกป 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
         ส่ัง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
              (ลงชื่อ)    ชลอ  คชรัตน 
           ( นายชลอ  คชรัตน ) 
             อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศ 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวง 
ที่ จ.3.8 / 2 / 2547 

เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ดานวินัย) ใหผูวาราชการจังหวัด (เพิ่มเติม) 
  
 
 ตามคําส่ัง กรมทางหลวงที่ จ.3.8/11/2546 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 และที่ จ.3.8/12/2546  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 กรมทางหลวงไดมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง นั้น 
 เพื่อประโยชนแกทางราชการ จึงมอบอํานาจดานการบริหารบุคคล (ดานวินัย) ใหผูวา 
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง เพิ่มเติม โดยมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง และส่ังลงโทษลูกจางประจํา ตามนัยขอ 50 และขอ 51  
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                     ส่ัง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 
 
                                                                               (ลงชื่อ)     เทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ    

( นายเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ ) 
อธิบดีกรมการขนสงทางหลวง 



     (ครุฑ)  
 

คําส่ังกรมทางหลวง 
ที่ จ.3.8 / 12 / 2546 

เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
  
 ตามคําส่ังกรมทางหลวง ที่ จ.3.8 / 11 / 2548 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2548 เรื่อง การมอบอํานาจดาน 
การบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด นั้น 
 เพื่อประโยชนแกราชการ จึงมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมการทางหลวงเพิ่มเติม ดังนี้ 
 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน 
มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นและมีคุณสมบัติกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง ณ วันที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
 
                                                                                   (ลงชื่อ)   นายเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ    

( นายเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ ) 
อธิบดีกรมการทางหลวง 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมทางหลวง 
ที่ จ.3.8 / 4 / 2547 

   เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด (เพิ่มเติม) 
  
  
 ตามคําส่ังกรมทางหลวง ที่ จ.3.8 / 11 / 2546 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ที่ จ.3.8 / 12 / 2546  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 และ ที่ จ.3.8 / 2 / 2547 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 กรมทางหลวง  
มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง นั้น 
 เพื่อประโยชนแกราชการ จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการดานบริหาร 
บุคคล (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
 -  เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการและลูกจางที่ปฏิบัติงาน 
จังหวัด 
 - เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางของขาราชการ 
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
         ส่ัง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
                                                                             (ลงชื่อ)     เทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ   
           (นายเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ) 
               อธิบดีกรมการทางหลวง 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวง 
ที่ บ. 1/ 60 /2547 

เรื่อง การมอบอํานาจ “การพัสดุ” ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
--------------------------------- 

  เพื่อใหการบริหารงานงบประมาณดาน “การพัสดุ”  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ.  2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ของกรมทางหลวงสามารถดําเนินการไปไดดวยความคลองตัว 
มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามความในขอ  23 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณษการ พ.ศ.  2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  2534 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2545 และขอ 9 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.  2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.  2546 อธิบดีกรมทางหลวงในฐานะหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณ จึงมีคําส่ังตอไปนี้ 

 
1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมทางหลวง ที่ บ.1/292/2546  ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.  2546  

เรื่องการมอบอํานาจการสั่งซื้อ ส่ังจาง ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
2.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิบดีกรทางหลวงในการดําเนินการเกี่ยวกับ “การพัสดุ” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ในงานที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดโดยใหมีอํานาจในการสั่งซื้อ ส่ังจาง 
ทุกวิธี ภายในวงเงินที่อยูในอํานาจของอธิบดี ทั้งนี้ การสั่งซื้อ ส่ังจางดังกลาว ใหรวมถึงการดําเนินการ 
ที่เกี่ยวของกับระเบียบดังกลาวทุกประการ 

3.  ในการมอบอํานาจตามขอ 2 กรมทางหลวงซึ่งเปนผูมอบอํานาจในชั้นตน เห็นชอบใหผูวา 
ราชการจังหวัดมอบอํานาจแกหัวหนาหนวยงานของกรมทางหลวงที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ประกอบดวย
ผูอํานวยการสํานักงานหลวง นายชางแขวงการทาง ผูอํานวยการศูนยสรางทาง ผูอํานวยการศูนยสรางและ
บูรณะสะพาน  ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง หัวหนาศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง นายชางโครงการ
จางเหมา  หัวหนาหมวดการทาง นายชางโครงการดําเนินการเอง ผูกํากับการ 1-7 กองตํารวจทางหลวง 
ตามมาตรา 39 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และหนังสือสํานักงาน 
ก.พ.ร. ที่ นร 1206/ ว 1  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.  2547 
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 4.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตามขอ 3 แลว ใหหัวหนาหนวยงานของกรมทางหลวง 
ที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดถือปฏิบัติตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจดังกลาว โดยใหยกเลิกคําส่ัง       
กรมทางหลวง บ. 1/293/2546  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจสั่งซื้อส่ังจางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.  2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เฉพาะในจังหวัดที่มีการมอบอํานาจตาม         
ขอ 3 แลว 

5. ในการใชอํานาจที่รับมอบ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดทําบันทึกการใชอํานาจและรายงานอธิบดี 
กรมทางหลวงทราบตอไป 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2547 
 

                                                                            (ลงชื่อ)   เทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ    
                                                                                      (นายเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ) 

             อธิบดีกรมทางหลวง 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวง 
ที่ บ. 1/  75 / 2549 

เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
------------------------------------ 

 
 เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายของกรมทางหลวงสอดคลองกับระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.  2534  มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2545 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  2548 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร 
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2549 ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบ 
อํานาจ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมทางหลวงในฐานะหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ จึงใหยกเลิก 
คําส่ังที่ บ.1/158/2548  ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548  และมอบอํานาจการบริหารงบประมาณ การเงิน  
การคลังใหผูวาราชการจงัหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง ดังนี้ 

 
 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
 

 1.  ในกรณีที่มีความจําเปนตองโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายให 
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการ  เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ  เพิ่มคุณภาพการใหบริการ 
พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
รวมทั้งจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสมได  โดยคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน 
ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส รวมทั้งตองสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง และ
เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติดวย 
  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมทํา 
ใหเปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใหจายงบประมาณ หรือแผน 
งบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมทําใหคา 
สาธารณูปโภคคางชําระเมื่อส้ินปงบประมาณ 
 2.  โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรร                      
งบประมาณในงบรายจายใด ๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการตาม    
เปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาวใหบรรลุเปาหมาย   
การใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ  แตตองไมกอใหเกิดรายการ        
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 
  

          / การโอน...
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 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการ 
กําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม  รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศที่ 
ไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง และในกรณี 
ที่เปนการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท 
และต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ 
 สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําหนดขอบเขตหรือขอจํากัด 
การโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดตาม 
ความจําเปน 

3. โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่เหลือจายในแผน 
งบประมาณเดียวกันจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว  ไปใชจายเปนรายจายใด ๆ ยกเวนเปน 
รายการคาที่ดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ 
หรือคาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ 
 สํานักงานประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ  เพื่อกําหนดขอบเขตหรือขอจํากัด 
การใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปน 

4. ในกรณีที่ ได รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ  หรือ ส่ิงกอสรางที่                      
มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของผลผลิตหรือโครงการใด  แตไมอาจจัดหาได 
ดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม มีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายตาง ๆ  
ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน หรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ หรือ 
ส่ิงกอสรางนั้นไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

5. การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระบบนี้  ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

6. เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจตามที่ไดรับมอบส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลง                      
รายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามคําส่ังนี้แลว  ใหจัดทําและสงรายงานดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชาตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนดพรอมแจงใหกรมทางหลวง 
ทราบโดยเร็ว แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
รายจาย 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549 
 
          (ลงชื่อ)   ชัยสวัสดิ์   กิตติพรไพบูลย   
      (นายชัยสวัสดิ์   กิตติพรไพบูลย) 
              อธิบดีกรมทางหลวง 



(ครุฑ) 
 

หนังสือมอบหมาย 
 
ที่ คค 0606/ 11778        กรมทางหลวง 
      วันที่   30  ตุลาคม  2546 
 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2546  อาศัยอํานาจตามความในมาตราส 38 (7)   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534 และตามพระราชบัญญัติทางหลวง  
พ.ศ.  2535  ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  จึงแตงตั้งและมอบหมาย 
ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.  2535 ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
แตละจังหวัด ทั้งนี้ภายใตบังคับ เงื่อนไข หลักเกณฑ ขอกําหนด คําส่ัง ระเบียบ มาตรฐานใด ๆ  
ซึ่งกรมทางหลวงไดกําหนดและถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามหลักวิศวกรรม  
โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการจราจรเปนหลัก ดังนี้ 

1. แตงตั้งใหเปนเจาพนักงานควบคุมทางหลวง  มีอํานาจตามมาตรา  59 วรรคสอง  
มาตรา 61 มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.  2535 

2. มอบหมายใหมีอํานาจตาม  มาตรา 22 มาตรา  28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32  
มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 43 มาตรา 46 วรรคสอง มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 
มาตรา 51 มาตรา 55 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา 57  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.  2535 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       
     (นายเทิดศักดิ์   เศรษฐมานพ) 
           อธิบดีกรมทางหลวง 
                   ในฐานะผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและทางหลวงพิเศษ 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวง 
ที่ จ.3.8 / 2 / 2547 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ดานวินัย) ใหผูวาราชการจังหวัด (เพิ่มเติม) 
 

--------------------------------------- 
 
 ตามคําส่ัง กรมทางหลวงที่ จ.3.8/11/2546  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546  และที่ จ. 3.8/12/2546   
ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2546  กรมทางหลวงไดมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง นั้น 
  
 เพื่อประโยชนแกทางราชการ  จึงมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ดานวินัย)  ใหผูวา 
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง เพิ่มเติม โดยมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง และส่ังลงโทษลูกจางประจํา  ตามนัยขอ  50 และขอ 51  
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2537 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง   ณ  วันที่ 19 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2547 
                                                                      
                                                                               (ลงชื่อ)         เทิดศักดิ์   เศรษฐมานพ                   
            (นายเทิดศักดิ์   เศรษฐมานพ) 
                   อธิบดีกรมทางหลวง 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวงชนบท 
ที่ 929 / 2546 

เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
---------------------------------- 

 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2546  เห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2546 เปนตนไป ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ. นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  2534 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/1032  ลงวันที่ 10 กันยายน  2546  
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังตอไปนี้ 

1. การดําเนินการทางวินัย  ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมทางหลวงชนบทที่ปฏิบัติ 
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 

1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  ตามมาตรา 102    
และมาตรา 104 

2) ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ตามมาตรา 107 
3) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  ตามมาตรา 102 
4) ส่ังลงโทษ ตามมาตรา 103 และมาตรา 104 

2. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ โดยดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น  เพื่อปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น 
และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.  2546  เปนตนไป 
 
    ส่ัง   ณ  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ.  2546 
 
                                                                   (ลงชื่อ)         สุรชัย    ธารสิทธิ์พงษ 
               (นายสุรชัย    ธารสิทธิ์พงษ) 
                อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวงชนบท 
ที่ 1099/2546 

เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหกับผูวาราชการจังหวัด 
-------------------------------------- 

 
 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค  0415/ว  91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2546   
ขอความรวมมือใหสวนราชการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหกับผูวาราชการจังหวัด 
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนมาก ที่ กค  0506.6/ว  76  ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2545  
เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  นั้น 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลลูกจางในจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2535  
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทน ในการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําและ 
การเดินการทางวินัยตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค  0506.6/ว  76  ลงวันที่   
16 สิงหาคม  2545 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
       
            ส่ัง  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน พ.ศ.  2546 
 

                                                                      (ลงชื่อ)   สุรชัย    ธารสิทธิ์ 
                                                                              (นายสุรชัย   ธารสิทธิ์พงษ) 

                           อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 



 
คําส่ังกรมการขนสงทางบก 

ที่  562 /2546 
เรื่อง   มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก 
-------------------------------- 

 
 ตามที่กรมการขนสงทางบกไดมีคําส่ังที่  12/2545  เรื่อง  มอบอํานาจการบริหารงานบุคคล 
ใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก ส่ัง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.  2545 ไวแลว นั้น 

 โดยที่รัฐบาลไดปรับเปล่ียนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหทําหนาที่ 
ผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer : CEO)  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2546 
เห็นชอบเรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด ดังนั้น  เพื่อใหการบริหาร 
ราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพื่ออนุวัติ 
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  และมาตรา 57(9)  แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 และขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.  2546 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1029  ลงวันที่  
10 กันยายน  2546 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร  0504/10995  ลงวันที่  
5 สิงหาคม  2546  อธิบดีกรมการขนสงทางบกจึงมีคําส่ัง ดังตอไปนี้ 

1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมการขนสงทางบก ที่ 12/2545  เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงานบุคคล 
ใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมการขนสงทางบก ส่ัง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.  2545 

2. มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพ 
มหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ดังนี้ 
  2.1  การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ  8 ลงมาภายในจังหวัด  ซึ่งมิใช 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตามมาตรา  52(5)  และมาตรา 57 แหงพระบัญญัติระเบียบขาราชการ 
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พลเรือน พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด โดยวิธีการออกคําส่ังใหขาราชการไปปฏิบัติ
ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และสําเนาคําส่ังใหกรมการขนสงทางบกทราบ 

2.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  8 ลงมา โดยจัดใหมี 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน
สามัญในจังหวัด ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.  2544   
และตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร  0708.1/ ว. 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม  2544 และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 1009.5/986-1195  ลงวันที่ 10 กันยายน  2546 
  สําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  7 ลงมา 
ใหผูวาราชการจังหวัดออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  73  วรรคสอง แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม   
2535 สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจํา 
จังหวัดและขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ  8 ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผลการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนใหกรมการขนสงทางบกเปนผูออกคาํส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2.3 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับบรรจุ ดังนี้ 
(1) การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลในพื้นที่ ซึ่งเปนผูที่มีความรู ความสามารถ

ในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และ                
มีคุณสมบัติกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง 

(2) การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ. กําหนด เพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาตามวุฒิที่ ก.พ. กําหนด 
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่           
นร 0708.4/ว  11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม  2545 โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของผูยื่นความจํานงจาก      
ศูนยสรรหาและเลือกสรรจากสํานักงาน ก.พ. ได 

(3) การคัดเลือกผูที่มีวุฒิปริญญาโทที่สอบผาน ภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.               
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการคัดเลือก  เพื่อบรรจุบุคคลดังกลาวเขารับราชการเปนขาราชการพล
เรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในระดับ  4 ได โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก        เพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในขอ 2 ตามเอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1             ลง
วันที่ 12 มีนาคม  2536 โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของผูสอบผานจากศูนยสรรหาและเลือกสรร   จาก
สํานักงาน ก.พ. ได 
   ทั้งนี้  ตองขอความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบกกอนดําเนินการคัดเลือกบุคคล  
ดังกลาว 
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2.4 การดําเนินการทางวินัย ดังนี้ 
(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการ     พล

เรือนสามัญ ระดับ 8 ในราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมทั้งหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด                  ตาม
มาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 และสงเรื่องให อ.ก.พ.  กรม      หรือ อ.
ก.พ.  กระทรวงแลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  
2535 

(2) ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ       
ระดับ  8 ในราชการบริหารสวนภูมิภาค  รวมทั้งหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตามมาตรา 107  แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 

(3) ส่ังลงโทษขาราชการตามมติ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแลวแตกรณี  
ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 

2.5 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในทรัพยสินที่อยูในความ
ครอบครองของกรมการขนสงทางบกในราชการบริหารสวนภูมิภาคที่ไดรับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.  2539 ประกอบกับขอ 8 แหงระเบียบสํานักยกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.  2539 
  
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
            ส่ัง  ณ   วันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 
 
    (ลงชื่อ)     ปยะพันธ   จัมปาสุต 
                                                                                      (นายปยะพันธ   จัมปาสุต) 
                               อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวงชนบท 
ที่ 291 / 2547 

เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด (เพิ่มเติม) 
--------------------------------------- 

 
 ตามคําส่ังกรมทางหลวงชนบท ที่ 929/2546  ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.  2546  มอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการ  จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
ในเรื่องการดําเนินการทางวินัย และการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาราชการแลว นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร 1009.5/986-1195  ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2546  
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงมอบอํานาจเพิ่มเติมใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 

1. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นใหอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในการแตงตั้ง (ยาย)  

หรือไมยายขาราชการพลเรือนสังกัดกรมทางหลวงชนบทในสํานักทางหลวงชนบทที่ตั้งสํานักงานในจังหวัดและ
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน 
สังกัดกรมทางหลวงชนบทในสํานักทางหลวงชนบทที่ตั้งสํานักงานในจังหวัดและสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 
 

ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง   ณ  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2547 
 
                                             (ลงชื่อ)     สุรชัย   ธารสิทธิ์พงษ 
                       (นายสุรชัย   ธารสิทธิ์พงษ) 
                       อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวงชนบท 
ที่  1015/2546 

เรื่อง  การมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางของจังหวัดแบบบูรณาการ 
------------------------------------ 

 
 ตามที่  สํานักนายรัฐมนตรีไดประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหาร 
งานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2546 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.  2546 นั้น 

 ฉะนั้น   เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด เปนไปตามขอ  23 แหง 
ระเบียบนี้  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2545 และระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2546 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงมอบอํานาจให
ทางหลวงชนบทจังหวัด และผูวาราชการจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.  2535 และที่แกไขเพิม่เติม โดยใหมี 
อํานาจสั่งซื้อ  ส่ังจาง ในงาน/โครงการที่อยูในความรับผิดชอบ และรวมถึงการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  
เชน การแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การขยายระยะเวลาตามสัญญา การคืน
หลักประกันสัญญา การเรงรัดงานใหเปนไปตามสัญญาและอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
จนเสร็จส้ินใหไดมาซึ่งพัสดุนั้น ตลอดจนการแจงผูรับจางไปซอมแซมงานจางที่อยูในระยะเวลาค้ําประกัน 
หรือยังมีภาระผูกพันตามสัญญา และแจงธนาคารผูค้ําประกันดวย ดังนี้ 

1. ทางหลวงชนบทจังหวัด ทุกวิธีครั้งหนึ่ง ในวงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท ( หกลานบาท) 
2. ผูวาราชการจังหวัด ทุกวิธีครั้งหนึ่ง ในวงเงินเกิน 6,000,000 บาท แตไมเกิน 50,000,000 บาท       

( หาสิบลานบาท ) 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
            ส่ัง  ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.  2546 
 
                                                         (ลงชื่อ)       สุรชัย    ธารสิทธิ์พงษ 
                               (นายสุรชัย    ธารสิทธิ์พงษ) 
      อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวงชนบท 
ที่ 1257/2548 

เรื่อง  มอบอํานาจการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
----------------------------- 

 
 ตามคําส่ังกรมทางหลวงชนบท ที่ 1016/2546  ส่ัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2546 และ                            
ที่ 551/2547 ส่ัง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม  2547 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน          
อธิบดีในการโอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณ  และการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายของสํานักงาน             
ทางหลวงชนบทจังหวัด นั้น 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด  มีประสิทธิภาพและ       
สอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7)   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ 
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงใหยกเลิก 
คําส่ังดังกลาวขางตน และมอบอํานาจการบริหารประมาณของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดให 
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัตริาชการแทนอธบิดี ดังตอไปนี้ 

1. การ เปลี่ ยนแปลงรายละ เอียดรายการครุภัณฑ  ที่ ดิน  และ ส่ิงก อสร าง  ในงบลงทุน 
งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น  ที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แลว โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย 

2. การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ในงบรายจายใด ๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุ 
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมใหบรรลุเปาหมายการใหบริการกระทรวง 
หรือเปาหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ  แตตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ ผูกพันขามป 
งบประมาณ 

 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายขางตน   ตองไม เปนการกําหนดอัตรา 
บุคลากรตั้งใหม รายการคาที่ดินหรือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ที่ไมไดกําหนดไว 
ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และในกรณีที่เปนการโอนเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดหา
ครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง  จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และต่ํากวาสิบลานบาท ตามลําดับ 

 
/3. การโอน…….. 
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3. กา ร โ อนและหรื อ เปลี่ ย นแปลง ร ายกา ร งบประมาณรายจ า ยที่ เ หลื อ จ า ย ในแผน 
งบประมาณเดียวกัน จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว ไปใชจายเปนรายจายใด ๆ ยกเวนเปนรายการคาที่ดิน 
หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระหรือคาใชจายที่จําเปน 
ตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ 

4. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายตาง ๆ ภายใต 
แผนงบประมาณเดียวกันหรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงิน รายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางที่ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณ  ซึ่งมิใชรายการกอหนี้ ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของผลผลิตหรือ 
โครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม  ไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรร 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว ใหรายงานกรมทางหลวงชนบททราบโดยเร็ว แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ 
โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่ 9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548 
 
            (ลงชื่อ)     สุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ   

                                                                             (นายสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ) 
                                                                อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
 

 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวงชนบท 
ที่ 594/2549 

เรื่อง  แกไขคําส่ังมอบอํานาจการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
---------------------------- 

 
 ตามคําส่ังกรมทางหลวงชนบท ที่  1257/2548  ส่ัง ณ วันที่ 9  พฤศจิกายน  2548  
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ และการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ตามระเบียบ  
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2546 และระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 นั้น 

 เนื่ อ งจากได มีประกาศใช ระ เบี ยบ สํานั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการบริ หารงบประมาณ 
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2549 โดยยกเลิกระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2546 ดังนั้น เพื่อให 
การมอบอํานาจดังกลาวสอดคลอง  กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ 
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2549 จึงใหแกไขขอความตามคําส่ังกรมทางหลวงชนบท ที่ 1257/2548  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  2548 จากการมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2546 เปนการมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2549 นอกนั้นใหเปนไปตามคําส่ังเดิมทุกประการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่  23 มิถุนายน  พ.ศ.   2549 
 
                                                                             (ลงชื่อ)     สุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ   
                                   (นายสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ) 
                      อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวงชนบท 
ที่ 286/2549 

เรื่อง  มอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
ดวยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

--------------------------------- 
 ตามที่  กรมทางหลวงชนบทไดมีคําส่ังที่ 1015/2546  ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.  2546 มอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการสั่งซื้อส่ังจาง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น 

 เนื่ อ งจาก   ได มีประกาศใช ระ เบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี ว าด วยการพัสดุด วยวิ ธี การทาง 
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.  2549 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.  2549  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
ของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเปนไปตามระเบียบดังกลาว อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงมอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในการสั่งซื้อส่ังจาง ตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 เพิ่มเติม โดยใหมีอํานาจในการสั่งซื้อส่ังจาง 
และวงเงิน ตามที่กําหนดไวในคําส่ังกรมทางหลวงชนบทที่ 1015/2546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.  2546 รวมถึง 
มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบดังกลาวดวย 

 ทั้งนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     ส่ัง  ณ   วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.   2549 
 
                                                               (ลงชื่อ)         สุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ   
           (นายสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ) 
           อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทางหลวงชนบท 
ที่  300/2547 

เรื่อง  มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.  2535 
------------------------------- 

 
 เพื่อใหการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.  2535 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและ 
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.  2546 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  37 มาตรา 38 
มาตรา 47 และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.  2535  ประกอบมาตรา 60 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไข
บทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ.2545 และมาตรา 161  แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  2545  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะ 
ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจึงมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัดนั้น ๆ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

1. อนุญาตใหสรางถนน หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท ในเขตความรับผิดชอบของ 
กรมทางหลวงชนบท เพื่อเปนทางเขาออกทางหลวงตามแบบมาตรฐานและขอกําหนดของกรมทางหลวงชนบท ตามมาตรา 37 

2. อนุญาตใหติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท ในเขตความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวงชนบท ตามแบบมาตรฐานและขอกําหนดของกรมทางหลวงชนบท ตามมาตรา 38 

3. อนุญาตใหปลูกสรางสิ่งใดในเขตทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ตามแบบมาตรฐาน และขอกําหนดของกรมทางหลวงชนบท ตามมาตรา 47 

4. อนุญาตใหดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวงชนบท ตามขอตกลงที่กําหนดตามมาตรา 48 

5. เพิกถอนการอนุญาตตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 เมื่อหมดความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อ
ปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทําผิดเงื่อนไขกระทําผิดขอกําหนด หรือกระทําผิดขอตกลง 

6. ส่ังใหผูกระทําตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ที่ไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
หรือกระทําผิดขอตกลง ร้ือถอนหรือทําลายออกไปภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

7. การมอบหมายตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 เฉพาะของจังหวัดนนทบุรี ใหยกเวนใน 
ทางหลวงชนบท รวม 4 สาย คือ 
 
 
 
 
 

/1.  ถนนนครอินทร 
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1. ถนนนครอินทร 
2. ถนนราชพฤกษ 
3. ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี 
4. ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 
ใหทางหลวงชนบทจังหวัดมีหนาที่ควบคุมงานใหเปนไปตามแบบมาตรฐาน และขอกําหนดตาม 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอตกลงตามขอ 4 
ใหผูรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้มีอํานาจที่จะมอบอํานาจชวงใหทางหลวงชนบทจังหวัดได 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง   ณ   วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ.   2547 
 
                                                                (ลงชื่อ)     นายสุรชัย   ธารสิทธิ์พงษ   
          (  นายสุรชัย   ธารสิทธิ์พงษ  ) 
             อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
      ในฐานผูอํานวยการทางหลวงชนบท 
         ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 
 

 
 
 


